
Projekta "PROTI un DARI!" stratēģisko partneru atlases konkursa 

komisijas sēdes protokols / lēmums 

 

2017.gada  29.maijā  Rīgā 

  

Komisijas sēde notiek Rīgas domes Labklājības departamentā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 

3.stāvā, 308.kabinetā, plkst.10.00. 

 

Konkursa rīkotājs: Rīgas domes Labklājības departaments, adrese Baznīcas ielā 19/23, 

Rīgā, LV-1010. 

 

Konkursa priekšmets: Rīgas domes Labklājības departamenta (turpmāk – Departaments) 

stratēģisko partneru piesaiste Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta 

"PROTI un DARI!" (turpmāk – Projekts) īstenošanai. 

 

Konkursa komisija izveidota ar Departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka, 

departamenta direktora vietnieka M.Moora 27.01.2017. rīkojumu Nr. DL-17-16-rs, 

13.03.2017.rīkojumu Nr.DL-17-33-rs,  šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Juris Osis - Departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses 

pētījumu nodaļas vadītājs  
 

Komisijas locekļi: 

Dmitrijs Zverevs - Departamenta projekta “PROTI un DARI!” eksperts darbā ar 

jaunatni un izglītības jautājumos; 

Edgars Lauskis - Departamenta Juridiskās nodaļas galvenais jurists, nodaļas vadītāja 

vietnieks; 

Diāna Grencmane - Departamenta Finanšu nodaļas Projekta koordinācijas sektora 

galvenā speciāliste; 

Dace Zeime - Departamenta projekta “PROTI un DARI!” finansiste 

 

Darba kārtībā:  

1. Pretendentu pieteikumu atvēršana. 

2. Pieteikumu pārbaude. 

3. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. 

 

 

 

Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neieinteresētību. 

 

Norise: 

Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs J.Osis. 

Komisijas priekšsēdētājs uzdod komisijas sēdes dokumentēšanu veikt komisijas 

loceklim E.Lauskim.  

 

1. Pretendentu pieteikumu atvēršana  
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Tiek nosaukti visi iesniegtie piedāvājumi: 

 Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, Reģ.Nr. 40008074506, 

juridiskā adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga LV-1010, piedāvājums iesniegts 

29.05.2017. 

 

Tiek atvērti pretendentu pieteikumi: 

Nr.

p.k. 
Pretendents 

Pretendenta 

piedāvāto 

programmu 

vadītāju skaits 

Pretendenta 

piedāvāto 

mentoru skaits 

Plānotais 

indikatīvais 

projektā iesaistāmo 

jauniešu skaits 

1. 
Nodibinājums “Sociālo 

pakalpojumu aģentūra” 
2 4 12 

 

2. Piedāvājumu pārbaude. 

Atbilstoši konkursa nolikuma 27.punktam, komisija izvērtē konkursa pieteikumus 

saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem: 

 

Nr.

p.k. 

 

Kritērijs 
Maksimā-

lais 

punktu 

skaits: 

Nodibinājums 

“Sociālo 

pakalpojumu 

aģentūra” 

1. Pretendenta pieteikuma atbilstība Nolikuma15., 16., 17., 18., ., 20. un 21. 

punkta prasībām.  1 1 

2. Pretendenta atbilstība Nolikuma 8. un 9. punkta prasībām. 
1 1 

3. Pretendenta pieredze darbā ar jauniešiem atbilstoši Nolikuma 10. punktam 
1 1 

4. Pretendenta pieredze sadarbībā ar valsts vai pašvaldības iestādēm 
1 1 

5. Pretendenta rīcībā esošie resursi (administratīvais personāls, darbinieku 

skaits, telpas, kur strādāt ar jauniešiem, transporta līdzekļi u.c.) 1 1 

6. Pretendenta piedāvāto programmu vadītāju skaits 
1 1 

7.  Pretendenta piedāvāto mentoru skaits 
1 1 

8. Pretendenta plānotais indikatīvais projektā iesaistāmo jauniešu skaits 
1 1 

Kopā 8 8 

 

3.Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. 

Atbilstoši konkursa nolikuma 29.punktam konkursa pretendentam, kura iesniegtā 

pieteikuma vērtējuma punktu kopskaits ir vienāds ar 8, ar komisijas lēmumu tiek piešķirtas 

tiesības slēgt līgumu ar Departamentu par Projekta īstenošanu. 

Konkursa komisija konstatē, ka nolikumam atbilstošs pretendents ir nodibinājums 

“Sociālo pakalpojumu aģentūra”. 

 

Komisija vienbalsīgi nolēma: 
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3.1.piesķirt pretendentam nodibinājumam “Sociālo pakalpojumu aģentūra” tiesības slēgt 

līgumu ar Departamentu par Projekta īstenošanu; 

3.2.pamatojoties uz konkursa nolikuma 36.1.1.apakšpunktu, uzdot komisijas 

priekšsēdētājam J.Osim publicēt lēmumu Departamenta tīmekļvietnē www.ld.riga.lv;  

3.3.pamatojoties uz konkursa nolikuma 36.1.2.apakšpunktu, uzdot komisijas 

priekšsēdētājam J.Osim rakstiski informēt pretendentus par pieņemto lēmumu. 

 

Pielikumā:  

1) komisijas locekļu apliecinājumi par neieinteresētību, katrs uz 1 lapas. 

2) izdrukas Valsts ieņēmumu dienesta 29.05.2017. izziņas Nr.82317. 

 

Komisijas priekšsēdētājs 

 

_______________________ 

 

Juris Osis 

 

Komisijas locekļi: 

 

_______________________ 

 

Edgars Lauskis 

 

 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

Dmitrijs Zverevs 

 

Dace Zeime 

 

Diāna Grencmane  

 

http://www.ld.riga.lv/

