
                                                        
 

Tirgus izpētes noteikumi  
Balsošanas vietnes “balso.vidzeme.lv” izveidei  

 
 

I. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 
 

1. Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, 
LV-4101, Tālr.: +371 64219021, fakss: +371 64116012. 

2. Kontaktpersonas: Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Lelde Ābele, mob. tālr.: +371 
29266757, e-pasta adrese – lelde.abele@vidzeme.lv/ Vidzeme plānošanas reģiona sabiedrisko 
attiecību speciāliste Ieva Bīviņa, mob. tālr. +371 28674617, e-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv 

3. Tirgus izpētes priekšmets – balsošanas vietnes “BALSO.VIDZEME.LV” izveide. 
4. Tirgus izpēte tiek organizēta INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 

2014.-2020.gadam finansētā projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā 
(EmPaci)” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt pašvaldību un dažādu sabiedrības grupu iesaisti līdzdalības 
procesos, t.sk. līdzdalības budžeta procesā, stiprināt pašvaldību un iedzīvotāju sadarbību. Projektā ir 
paredzēts nodrošināt pilotprojektu līdzdalības budžeta procesa nodrošināšanai.  

5. Informācija par Tirgus izpētes priekšmetu:  
Izstrādāt ērti lietojamu vietni internetā ar iespēju balsot par iesniegtajām kultūras iniciatīvām, kā arī 
iepazīties ar pārskatāmu informāciju par iesniegtajām iniciatīvām. 

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena. 
7. Pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvijas Republika. 

8.    Vispārējās prasības pakalpojuma izpildē: 

8.1. Izpildītājam nodevuma izstrādē ir saistoši Pasūtītāja priekšlikumi nodevuma sagatavošanai un 
precizēšanai. Nodevums ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt 
nodevuma precizēšanu / papildināšanu. 

9. Finanšu piedāvājumā  jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi, tajā skaitā visām 
personāla, tehniskajām un materiālajām izmaksām, pilnībā visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās transporta 
izmaksas, visiem nodokļiem (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevām, atļaujām no trešajām 
personām un jebkādiem citiem maksājumiem, kas nepieciešami līguma pilnvērtīgai un savlaicīgai izpildei. 

9.1 Pretendenta piedāvātā cena nevar tikt paaugstinātas līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus 
apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas 
Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu. 

9.2 Finanšu piedāvājumā cena tiek norādītas euro ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. 

10. Darbu (nodevumu) izpildes termiņi:  

Balsošanas vietnes “BALSO.VIDZEME.LV” izveide ir jānodrošina ne ilgāk kā divu mēnešu laikā pēc līguma 
noslēgšanas.  

11. Nodevums iesniedzams Vidzemes plānošanas reģionam uz e-pastu: lelde.abele@vidzeme.lv/ 
ieva.bivina@vidzeme.lv. 

12. Apmaksas nosacījumi: 

12.1 Norēķinus par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic šādā apmērā un termiņā:  
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12.1.1. Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darbdienu laikā no nodevuma nodošanas – pieņemšanas akta 
abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja sagatavotā rēķina saņemšanas dienas. 

12.2. Līgumcenā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar konkrētā nodevuma izpildi, tajā skaitā, bet 
neaprobežojoties – transporta izmaksām, nodokļiem, nodevām, izmaksām nepieciešamo atļauju iegūšanai no 
trešajām personām un citām ar līguma priekšmeta savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītām izmaksām. 

13. Papildu nosacījumi pakalpojumu sniegšanā: Autortiesības uz visiem sagatavotajiem materiāliem pieder 
Pasūtītājam. 

14.  Par uzvarētāju tiks uzskatīts pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu, kas izstrādāts atbilstoši Tirgus 
izpētes prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu (Cena EUR bez PVN).  

15. Pretendents finanšu piedāvājumu iesniedz līdz 2020. gada 20. janvārim pulks. 14:00, nosūtot to Vidzemes 
plānošanas reģiona projektu vadītājai Lelde Ābelei elektroniski uz e-pasta adresi – lelde.abele@vidzeme.lv. 
Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks vērtēti. 

 

II. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

1. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS  

Izstrādāt ērti lietojamu vietni internetā ar iespēju sabiedrībai pārskatāmā veidā iepazīties ar iesniegtām 
iniciatīvām kultūras jomā, kā arī veikt tiešsaistes balsojumu par tām. 

1. Interneta vietnei, jābūt divām vidēm: 

• Publiskā vide, kurai piekļūst visi platformas lietotāji, lai iepazītos ar projektu idejām kultūras jomā, 
kā arī veiktu balsojumu, aplūkotu balsu skaitu pie katras no iniciatīvām, kā arī ērti atlasītu iniciatīvu 
projektus pēc konkrēti definētiem parametriem,, piemēram: iesniedzējs; lokācija (pārstāvētā 
pašvaldība) un tematiskā kategorija (ja nepieciešams), u.c. )  

•  Administratora vide, kas būs pieejama administratoriem, lai pievienotu informāciju par katru 
iniciatīvu projektu un nodrošinātu funkcionālitāti klātienes balsošanas vajadzībām.  

2. Vietnē ir pieejamas visas publiskotās iniciatīvas (projekta pieteikuma kopsavilkums ērtā veidā 
manuāli savadīti/ pārkopēti no iesniegtajām iniciatīvām);  

3.  Vietnē jānodrošina iesniegto projektu ideju arhivēšanas iespēja.  

4. Vietnē vizuāli pārskatāmā veidā jābūt attēlotam kopējam balsu skaitam pie katras iniciatīvas. 
Vizuāli jābūt redzam, kādā statusā šobrīd atrodas iesniegtā iniciatīva (Piem., balsošanā/ balsošana 
beigusies, atbalstītās iniciatīvas/ neatbalstītās iniciatīvas, u.c. saskaņojot ar Pasūtītāju). Balsošanas 
procesā ir jānodrošina balsotāja konfidencialitāti.  

5. Balsošana caur vietni iespējama tikai lietotājam, kurš apstiprinājis savu identitāti ar kādu no 
Vienotā pieteikšanās moduļa (turpmāk – VPM) portāla www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. 
Lietotājs sniedz atļauju apstrādāt viņa personas datus ar mērķi veikt balsojumu, ja atļauja netiek 
apstiprināta, balsojums nav iespējams. Pēc balsošanas pogas nospiešanas pie izvēlētā projekta 
pieteikuma, lietotāja darba sesija tiek pārvirzīta uz VPM autentifikācijas lapu, atbilstoši VPM 
prasībām un konfigurācijai. VPM autentifikācijas lapa atgriež lietotāja vārdu, uzvārdu un personas 
kodu. Ja lietotājs ir precīzi izpildījis balsošanas procedūras posmus, parādās paziņojums, ka 
lietotāja balsojums ir sekmīgi saglabāts un iereģistrēts.  

6. Jānodrošina iespēju balsot vienam cilvēkam par 1-3 iniciatīvām. Pēc balsojuma veikšanas, lietotājs 
nevar balsot par citu iniciatīvu, tam parādās atbilstošs paziņojums. 

7. Pie balsošanas noteikumiem jābūt norādei, ka balsojumā drīkst piedalīties persona, kura sasniegusi 
16 gadu vecumu. Personai jāatzīmē, ka ir iepazinusies ar konkrēto iniciatīvu un jāapliecina, ka ir 
vismaz 16 gadus veca. 

8. Iespēja pievienot klātienē iesniegto projekta pieteikuma balsojumu ar iespēju pārliecināties, vai 
balsojumu persona jau nav veikusi.  

9. Ja lietotājs jau ir nobalsojis par kādu no projektiem mājas lapā vai klātienē, pēc autentifikācijas 
parādās paziņojums: “Paldies! Jūsu balsojums jau pieņemts.” un atkārtota balsošana nav iespējama. 



10. Klātienes balsojuma apraksts un no tā izrietošās prasības: 

10.1. Persona ierodas klātienē un uzrāda personas apliecinošu dokumentu; 

10.2.  Vidzemes plānošanas reģiona speciālisti un/ vai pašvaldību darbinieki ievada balsotāja personas 
kodu administratora panelī, kurš pārbauda personas atbilstību balsošanas procedūrai (viens 
balsotājs – 1-3 izvēlētie projekti/ balsotāja vecums);  

10.3. Ja persona neatbilst balsošanas procedūrai, par to administratora panelī parādās paziņojums; 

10.4. Ja persona atbilst balsošanas procedūrai, darbinieks no administratora paneļa izdrukā informāciju 
par balsojumu (balsotāja datus, informāciju par konkrēto projektu un personas datu apstrādes 
atrunu, kurai vajadzētu būt identiskai, kuru redz balsotājs internetā); 

10.5. Persona paraksta izdrukāto dokumentu, dokuments paliek pie administratora. Ja nepieciešams, 
darbinieks nokopē parakstīto dokumentu un izsniedz kopiju personai; 

10.6. Pēc balsojuma parakstīšanas darbinieks administratora panelī reģistrē personas balsojumu par 
konkrētu projektu (balsojums parādās pie kopējā balsotāju skaita). 

10.7. Informāciju par balsošanu var ievietot vairāki lietotāji, lietošanas tiesības piešķir administrators. 
10.7.1. Autorizēto lietotāju grupas:  
10.7.1.1. Publiskais lietotājs ir bez autorizācijas iespējām; 
10.7.1.2. Pašvaldību darbinieku grupa (veikt nepieciešamās darbības klātienes balsojuma reģistrācijai); 
10.7.1.3. Administrators -  pārvalda administrācijas paneli.  
11. Pakalpojuma plūsma:  

11.1. Vietnes administrēšanas vidē jābūt iespējai pievienot, rediģēt un pēc tam publiskot iesniegtās 
iniciatīvas, norādot atlases pazīmes (mājas lapā ir pieejami visas publiskotās iniciatīvas) un 
pievienot pielikumus (darbiniekam, kas veic informācijas ievadi jānodrošina iespēja pievienot 
konkursa komisijas apstiprinātos pieteikumus un projekta pielikums (piemēram, *.jpg; *.xlsx ; 
*.xls; *.doc; *.docx; *.pdf u.c. formātos, ja tas nepieciešams).   

12. Vietnes funkcionalitātei jādarbojas dažādās interneta pārlūkprogrammās Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safari, Edge un mobilajās ierīcēs (stabila funkcionalitāte darbojas pēdējās 
trīs aktuālajās versijās katrā no pārlūkprogrammām). 

13. Mobilajās ierīcēs mājaslapai ir jābūt ērti lasāmai, ērtai lietojamībai, saglabājot lietotājam vizuāli 
saistošu dizainu.   

14. Veidojot vietnes dizainu, jāņem vērā, ka tam jābūt mūsdienīgam. Dizainam jāatspoguļo Vidzemes 
plānošanas reģiona identitāte, ievērojot, ka vietne ir Vidzemes plānošanas reģiona tēla sastāvdaļa. 
Vizuālajam noformējumam jāsaskan ar Vidzemes plānošanas reģiona izvirzīto logo un tā krāsu 
toņiem. 

15. Jāievēro INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam 
publicitātes un vizuālās identitātes prasības (https://www.interreg-
baltic.eu/visibility_downloads.html)  

 

 

 

 

 

 

 

2.TEHNISKĀS PRASĪBAS  
1.Apmeklējuma analīze 
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1.1. Vietnē tiek nodrošināta iespēja iekļaut analīzes rīku kodu. Mājaslapā tiek izmantots Google Analytics 
statistikas risinājums. 
 
2. SEO nodrošinājums 
2.1. Vietnes SVS nodrošina Metatag moduli vai analogu, kas nodrošina mājaslapas SEO saturisko prasību 
izpildi. 
2.2. Katrai lappusei (Page), vai Jaunumam (Post), ir pievienojama sekojošā SEO ietekmējošā informācija: 

• Lapas nosaukums (Virsraksts) 
• Lapas apraksts (Izvēles) 
• Mērķa atslēgas vārdi analīzei 
• Atbilstības analīze. 

3.Responsivitāte, jeb pielāgošanās ekrānu izmēriem 

Vietne jāizstrādā kā vienots responsīva dizaina kopums, kas vienlaicīgi ir atbildīgs par attēlojumu viedtālruņos, 
planšetdatoros, klēpjdatorus un īpaši platos monitoros.  

4.Drošība 

Visai komunikācijai starp gala lietotāju un serveri jābūt pārsūtītai, izmantojot HTTPS ar drošu TLS versiju. 
Šiem mērķiem var izmantot Let’s Encrypt, kas ir bezmaksas, automatizēts un atvērts risinājums. 

Vietnei jābūt nodrošinātai ar aizsardzību pret neautorizētu izmaiņu veikšanu vai tās ļaunprātīgu darbības 
traucējumu. 

5.Vietnes izmitināšana 

Pasūtītājs nodrošina produkcijas vides izmitināšanu, Izpildītājs nodrošina testa vides izmitināšanu un 
uzturēšanu.   

Pasūtītājs Izpildītāju nodrošina ar domēna vārdu, virtuālo serveri, iepriekš vienojoties par veiktspējas prasībām 
un Linux distributīvu, un pieeju tam, Izpildītājam jāveic servera konfigurēšana, mājas lapas izvietošana uz 
servera un jānodod elektroniskā formā izejas kodi Pasūtītājam. 

6.Dokumentācija un apmācības (konsultācijas)  

Izpildītājam jāizveido administratora rokasgrāmata. Izpildītājam ir jāsagatavo un ar Pasūtītāju jāsaskaņo 
administratoru apmācību materiāli, kuriem jābalstās uz saskaņotās administratora rokasgrāmatas saturu. 
Izpildītājam jāveic 1 (vienas) administratoru grupas apmācības (konsultācijas). Apmācāmo cilvēku skaits 
nepārsniegs 3 (trīs) cilvēkus. Apmācības telpas nodrošina Pasūtītājs, apmācības vidi nodrošina Izpildītājs. 
Apmācības ir veicamas pirms mājas lapas nodošanas akceptēšanai. 

7.Garantija 

Izstrādātājam ir jānodrošina vismaz 1 (viena) gada garantijas periods izstrādātajai vietnei, skaitot no nodevuma 
nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Vietnes garantijas uzturēšanas laikā Izstrādātājam bez 
maksas jāveic Pasūtītāja pieteikumu izpilde, tai skaitā piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas 
parametru un programmatūras modifikāciju veikšana ar mērķi novērst kļūdas un datu bojājumus, kas radušies 
Izstrādātāja apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina vietnes izmantošanu atbilstoši mājas 
lapas tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot mājas lapu ekspluatācijā (prasība attiecas uz visiem 
mājas lapas garantijas laikā veiktajiem pieteikumiem). 

8.Tehniskais atbalsts garantijas nodrošināšanai  

Izstrādātājam ir jānodrošina tehniskais atbalsts darba dienās no 8:00 līdz 17:00 mājas lapas izstrādes un 
garantijas periodā. Tehniskais atbalsts, palīdzība un konsultācijas var tikt sniegtas, izmantojot šādus 
komunikācijas kanālus – telefoniski, Skype, pa e-pastu un klātienē. 

 

 

III. PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI  

,,BALSOŠANAS VIETNES IZVEIDE”   



 

 
PRETENDENTS,________________________________________________________________, 

(Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;   
fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese ) 

kuru pārstāv ____________________________________________________________________, 
(pārstāvja/pilnvarotās personas amats un vārds un uzvārds, pilnvarojuma pamats) 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

piesakās piedalīties tirgus izpētē BALSOŠANAS VIETNES “BALSO.VIDZEME.LV” IZVEIDE  un piedāvā 
veikt tirgus izpētes minēto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo noteikumu un tā sastāvā esošās tehniskas 
specifikācijas noteikumiem par piedāvāto kopējo līgumcenu: 
 

 
Pakalpojums Cena EUR bez 

PVN 
PVN 
__% 

Kopējā līgumcena 
EUR, t.sk., PVN __% 

BALSOŠANAS VIETNES 
“BALSO.VIDZEME.LV” IZVEIDE 

   

 
  

1) apliecinu, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma saistību izpildi, tajā 
skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas līguma  kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei; 

2) apliecinu, ka piedāvātā cena netiks paaugstināta visu līguma darbības laiku;  
3) apliecinu, ka iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nav par pamatu līgumcenas 

paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas ir prognozētas un aprēķinātas, sagatavojot finanšu 
piedāvājumu;  

4) apliecinu, ka esmu iepazinies ar tirgus izpētes “BALSOŠANAS VIETNES “BALSO.VIDZEME.LV” 
IZVEIDE” tehniskās specifikācijas noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un Darbu apjomiem, piekrītu 
šajos dokumentos izvirzītajām prasībām, un tam šajā sakarā nav nekādu pretenziju; 

5) apliecinu, ka esmu pilnībā iepazinies ar tirgus izpētes “BALSOŠANAS VIETNES 
“BALSO.VIDZEME.LV” IZVEIDE” tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem noteikumiem pakalpojuma 
sniegšanā, par visiem neskaidrajiem jautājumiem esmu pieprasījis informāciju, un man ir skaidra un 
saprotama pakalpojuma sniegšana. 

 

Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: __________________ 

 
20___. gada ___________________ z.v.  
 

 

 

 

 

 


