
Mācību pakalpojumu sniedzēju iepirkuma atlases un vērtēšanas kritēriji

(“B” daļas pakalpojumu iepirkums, piemēro Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu, ja 
paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka, un 8.1pantu, ja paredzamā līgumcena ir 

3000 – 20 000 latu)

Biedrība “Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija” saskaņojot ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir 
sagatavojusi  rekomendācijas  iepirkumu  organizētājiem,  kas  ietver  mācību  pakalpojumu  atlases 
kritērijus un piedāvājumu vērtēšanas metodoloģiju.

I. ATLASES KRITĒRIJI

Pretendentu atlases kritēriji:
Dokumenti,  kas  jāsagatavo  un  jāiesniedz  pretendentiem,  kuri  sniedz  līdzīga  apjoma un  satura  
pakalpojumus.

1. Informācija par pretendentu:

• VID izziņa, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas, ka pretendentam nav  
nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

• Pretendenta pieredze mācību procesu organizācijā, sniedzot līdzīga apjoma un satura  
pakalpojumus: ne vairāk kā piecu nozīmīgāko mācību projektu (programmu) pārskats, kas 
organizēti pēdējo trīs gadu laikā:

Norises 
laiks

(Pēdējie 3 
gadi)

Mēn./gads

Mācību projekta nosaukums Dalībnieku 
skaits

Pasutītājs, 
kontaktinformācija 

atsauksmēm
(Vārds, Uzvārds,  

ieņemamais amats,  
organizācija, tālrunis)

2. Informācija par pretendenta piedāvājumā iesaistīto pasniedzēju/-iem:

• Pretendenta pasniedzēja/-u CV;
• Pretendenta pasniedzēja/-u pieredze sniegt līdzīga apjoma un satura pakalpojumu 

(Pasniedzēja pasniegtie kursi, kuriem ir izstrādājis mācību metodiku un mācību materiālu  
pēdējo 3 gadu laikā):

Norises 
laiks

(Pēdējie 3  
gadi)

Mēn./gads

Pasniedzēja pasniegtie 
kursi, kuriem ir 

izstrādājis mācību 
mācību materiālu

Kopējais 
stundu 
skaits

Dalībnieku 
skaits

Atsauksmes
(Vārds, Uzvārds,  

ieņemamais amats,  
organizācija, tālrunis)
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• Profesionālā pilnveide pēdējo divu gadu laikā (kursi, konferences, publikācijas, pētījumi,  
dalība nozaru profesionālo asociāciju aktivitātēs u.c.), kas pierāda iesaistīto pasniedzēja/-u  
nepārtrauktu pilnveidošanos:

Aktivitātes laiks
(Pēdējie 2 gadi)

Mēn./gads

Pasniedzēja profesionālās pilnveides aktivitātes

II. VĒRTĒŠANAS METODOLOĢIJA

Kritērijs
Maksimālais 

punktu 
skaits

Vērtēšanas kritēriji

Pretendenta 
kompetence 60

Pretendentu kompetences vērtēšanas kritērijos  ieteicams ir vērtēt  
pretendenta kompetenci gan pret mācību pakalpojumu sniedzēju,  
gan pret mācību pakalpojuma sniedzēja pasniedzēja/-u. Tā kā šis  
kritērijs  ir  pats  būtiskākais  kvalitatīva  produkta  iepirkumā,  tad  
vērtējot to, ir ieteicams noteikt maksimālo punktu skaitu 60.

Nosakot  stundu  skaitu  un  apmācīto  cilvēku  skaitu,  ir  svarīgi  
izvērtēt dotās apmācību tēmas pieprasījumu mācību tirgū pēdējo  
trīs gadu laikā.

0-30 punkti Pretendenta pasniedzēja/-u pieredze sniegt līdzīga 
apjoma un satura pakalpojumu:
• 5 punkti – Pretendenta pasniedzējs/-i pēdējo 3 gadu laikā ir  

pasniedzis vismaz 270 stundas;
• 15 punkti – Pretendenta pasniedzējs/-i pēdējo 3 gadu laikā 

ir pasniedzis vismaz 400 stundas;
• 30 punkti – Pretendenta pasniedzējs/-i pēdējo 3 gadu laikā 

ir pasniedzis vairāk kā 500 stundas.

0-30 punkti Pretendenta pieredze mācību procesu organizācijā 
sniedzot līdzīga apjoma un satura pakalpojumus:  ne vairāk 
kā piecos nozīmīgākos mācību projektos (programmās), kas 
organizēti pēdējo trīs gadu laikā:
• 10 punkti – Pretendents ir apmācījis vismaz 200 cilvēkus;
• 20 punkti – Pretendents ir apmācījis vismaz 400 cilvēkus;
• 30 punkti – Pretendents ir apmācījis vairāk kā 500 cilvēkus.
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Kritērijs
Maksimālais 

punktu 
skaits

Vērtēšanas kritēriji

Piedāvājum
a cena 40

Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (C)  
aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C = Cx / Cy x Cm, kur:
Cx – zemākā piedāvājuma cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
Cm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai =  
40.

Piemērs: Ja  cena  vienā  no  piedāvājumiem  ir  viszemākā,  tad  
dotajam kritērijam ir jāpiešķir maksimālais punktu skaits.

Kopējais 
maksimālais 
iegūstamais 

punktu 
skaits

100
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