
 

  

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” 
Reģ. Nr. 40003253478 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr. 

8.2.3.0/1/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs 
ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros,  

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES 

CENU APTAUJĀ 

        

2018.gada 5.novembris                                                      
Rīga  

  

1. Iepirkuma priekšmets Starptautiskā kosmetoloģijas koledžas 
iekšējās studiju pārvaldības sistēmas 
izveide

2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta 2018.gada 20.novembris, 

• elektroniski: info@skk.lv, parakstīts ar 
e-parakstu, 

• papīrā: Graudu iela 68, C korpuss, 
3.stāvs, Starptautiskā Kosmetoloģijas 
koledža

3. Piegādātāju sanāksme pirms 
Piedāvājuma iesniegšanas

2018.gada 12.novembris pl. 11.00 

Graudu iela 68, C korpuss, 3.stāvs 

Dalībai sanāksmē pieteikties e-pastā līdz 
9.novembrim: inguna@skk.lv
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Sagatavoja: 

Koledžas direktore 
Ingūna Kaļķe 
  

4. Līguma izpildes informācija Termiņš: līdz 2019.gada 20.maijam. 

Garantijas laiks: 12 mēneši no pieņemšanas 
- nodošanas akta parakstīšanas dienas 

Līguma izpildes metode: Agile. 

5. Informācija par Pasūtītāju Skat. 1.pielikumā

6. Kontaktpersona  Direktore, Ingūna Kaļķe, tel. 26131999, 
inguna@skk.lv

7. Iesniedzamie dokumenti 1)      Finanšu piedāvājums, saskaņā ar 
pievienoto veidlapu (2.pielikums) 

2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilst 
tehniskajām prasībām (3.pielikums) 

3) Izziņa par nodokļu parāda neesamību 

4) Pieredzes apraksts saskaņā ar pievienoto 
veidlapu (4.pielikums)

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs Zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu
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1.pielikums 
2018.gada 5.novembra 

Cenu aptaujai par 
iekšējās studiju pārvaldības  

sistēmas izveidi 

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 

Studējošo skaits mācību gadā 260

Pedagogu skaits (vidēji mācību gadā) 35

Darbinieku skaits (vid.gadā) 10

Studiju virziens 1

Studiju programmu skaits 2

Studiju kursu skaits programmai 1. kosmetoloģija – 40 

2. ārstnieciskā masāža - 56

Studiju maksas grafiki 4 veidi

Grāmatvedības uzskaites sistēma Tilde Jumis

Projektu skaits 2
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2.pielikums 
2018.gada 5.novembra 

Cenu aptaujai par 
iekšējās studiju pārvaldības  

sistēmas izveidi  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu 
atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem: 

* ietvertas visas izmaksas, kas saistās ar izstrādi  un pirmkodiem atbilstoši 
tehniskajās prasībās norādīto. 

 KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA: 

Iepirkuma priekšmets

Cena par visu 
piedāvāto 
apjomu 

EUR

2. Dokumentu lietvedības modulis, 3. Studentu uzskaites modulis, 4. 
Pedagogu uzskaites modulis; 5. Darbinieku uzskaites modulis; 6. Lekciju 
saraksta modulis; 9. Pašnovērtējuma modulis; 10. Atskaišu modulis; 11. 
Datu eksports, imports vispārīgi visiem moduļiem; 15. Sistēmas 
administrēšana 

Cenu norāda bez 
PVN

7. Anketēšanas modulis

8. Projektu vadības modulis

13. Ekrāna formu pielāgošana lietotāja individuālām vajadzībām 
vispārīgi visiem moduļiem

14.  Rokasgrāmatas katram modulim

PVN ...  %

KOPĀ ar PVN

Uzņēmuma nosaukums

Vārds, uzvārds

Adrese

Tālr. / Fax

e-pasta adrese
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3.pielikums 
2018.gada 5.novembra 

Cenu aptaujai par 
iekšējās studiju pārvaldības  

sistēmas izveidi  

TEHNISKĀS PRASĪBAS 
STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽAS 

IEKŠĒJĀS STUDIJU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IZVEIDEI 

Sistēmai ir jānodrošina vismaz uzskaitītās pozīcijas un funkcionālās iespējas: 

1. Izglītības procesa administrēšanas sistēma veidota kā WEB portāls, vienlaikus nodrošinot 
gan publisku pieeju (bez lietotāju autentifikācijas tam paredzētajām sadaļām (uzņemšana, 
anketēšana, publiskas atskaites), gan autentificētu pieeju datiem un funkcijām, atkarībā no 
sistēmas ietvaros definētajām piekļuvēm.  

2. Dokumentu lietvedības modulis 
2.1. Saņemto dokumentu reģistrs: 

2.1.1. Saņemts – datums; 
2.1.2. Reģistrācija Nr. (autonumurs); 
2.1.3. Lietu nomenklatūras Nr.  – izvēlnes iespējas no saraksta, kas ir definēts sistēmā. 

(TP 1.pielikums “Lietu nomenklatūras indeksi”); 
2.1.4. Atzīmēt lietas piederību un tā tiek reģistrēta pēc piederības; 

(Piem  Uzņemšanas dokumenti – atliekot speciālo norādi, piesaistās pie studentu kartītes ) 
2.1.5. Nosūtītāja datums; 
2.1.6. Nosūtītāja Reģ. Nr.; 
2.1.7. Nosaukums – kas ir sūtījuma autors; 
2.1.8. Temats; 
2.1.9.  Apraksts lauks; 

2.2. Dokumentu apstrāde 
2.2.1.  iespēja nodot izpildei – atbildīgais darbinieka; 
2.2.2. izpildes termiņš; 
2.2.3. ir iespēja atlikt – iepriekšēju brīdinājumu par izpildes termiņa tuvošanos - 

atbildīgais darbinieks par uzdotā uzdevuma izpildes termiņa tuvošanos.  
2.3. Izsūtāmais dokumentu reģistrs: 

2.3.1. Datums; 
2.3.2. Reģistrācija Nr.;  
2.3.3. Informācijas saņēmējs; 
2.3.4. Tēma; 
2.3.5. Iespēja pieskanēt dokumentus vai tiek pievienota saite uz dokumenta atrašanās 

vietu. 
2.4. Iekšējo dokumentu reģistrs 
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2.4.1. Datums; 
2.4.2. Reģistrācija Nr. (atbilstoši Lietu nomenklatūrai – izvēlnes iespējas no saraksta, kas 

ir definēts sistēmā. (TP 1.pielikums “Lietu nomenklatūras indeksi”); 
2.3.4. Tēma; 
2.3.5. Iespēja pieskanēt dokumentus vai tiek pievienota saite uz dokumenta atrašanās 

vietu; 
2.4.6. Dokumentu apstrāde 

2.4.6.1.  iespēja nodot izpildei – atbildīgais darbinieka; 
2.4.6.2. izpildes termiņš; 
2.4.6.3. ir iespēja atlikt – iepriekšēju brīdinājumu par izpildes termiņa tuvošanos - 

atbildīgais darbinieks par uzdotā uzdevuma izpildes termiņa tuvošanos.  
2.5. Iespēja izmantot sagataves Lietvedības dokumentu sagatavošanā (Sistēmā iestrādāt iespēju 
izvēlēties noteikto formu (piem. rīkojuma, izziņa, vēstules u.c). Formā automātiski ieliekas 
koledžas logo un oficiāli norādāmā informācija pa koledžu (adrese tālr. utt),  sagatavošanas 
datums, izejoša dokumenta numura pirmā daļa – saskaņā ar lietu nomenklatūru, dokumenta 
parakstītājs, dokumenta sagatavotājs un tālr. nr. 

3. Studentu uzskaites modulis ar iespēju pieskanēt dokumentus (Nr. p.k., Datums, saite uz 
dokumentu): 
3.1. Personas lieta (sasaistē ar punktu 2.1.4.); 
3.2. Uzņemšanas dokumenti 
3.3. Personu apliecinošie dokumenti; 
3.4. Izglītības dokumenti; 
3.5. Atzīme pa valodu prasmi; 
3.6. Studentu imatrikulācija, studentu eksmatrikulācija 
3.7. Komunikācijas vēsture (komunikācijas kanāli: telefons, e-pasts; sasaistē ar ienākošajiem 
izejošajiem dokumentiem); 
3.8. Izglītošanas plāns: 

3.8.1. Sekmes (sasaiste ar 7. Anketēšanas moduli, ja nepieciešams); 
3.8.2. Centralizēto eksāmenu rezultāti. 

3.9. Studiju programmu reģistrs; 
3.10. Studiju plāns (katram studiju gadam); 
3.11. Studiju maksas grafiki (katram studiju gadam, katrai maksas shēmai (dalītais maksājumi 
pa gadiem, semestriem, mēnešiem, u.tml.); 
3.12. Studiju programmas apraksts; 
3.13. Studiju kursu reģistrs; 
3.14. Studiju kursa apraksts; 
3.15. Studiju kvalifikācijas prakses; 
3.16. Valsts kvalifikācijas eksāmena dokumentācija (vērtēšana, protokoli u.c.); 
3.17. Studiju kursa tematiskā struktūra; 
3.18. Studiju kursa informācijas avoti, dokumentu u.c.; 
3.19. Studiju kursam piesaistāmi dati – pedagogi, telpas u.c.; 
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3.20. Lekciju saraksts (t.sk. izmaiņu paziņošana sms veidā); 
3.21. Izglītojamo grupu izglītošanas īstenošanas plāni (pieprasījumi, individuālie plāni, 
protokoli u.c.); 
3.22. Nodarbību plānošana (3.20.punkta izveide), uzskaite (nodarbību žurnāls); 
3.23. Praktisko nodarbību modeļu (klienta/pacienta) pieteikšanas sadaļa.  Students, pasniedzējs 
var pieteikt dienu un datumu un procedūru, kur vajadzīgi modeļi. (Noteiktie informācijas dati, 
kad var pieteikties par modeli aiziet uz koledžas mājas lapu). 
3.24. Līgumsaistības: 

3.24.1.  Maksāšanas nosacījumi (t.sk. atlaides); 
3.24.2.  Maksājumā grafiks; 
3.24.3. Maksājumu dokumenti (t.sk. rēķini, maksājumi, grāmatvedības izziņas u.c;.) 
3.24.4. Iespēja izveidot studentu sarakstu un eksportēt uz grāmatvedības sistēmu. Kā arī 
importēt sarakstus no grāmatvedības programmas.  

3.25. Kopsavilkumi – statistiskā informācija (studentu skaits, studentu sadalījums pa studiju 
programmā, kursiem. Studenti, kuri ir akadēmiskajā atvaļinājumā. Studentu sadalījums pēc 
dzimuma, valsts piederības u.c.) 

4. Pedagogu uzskaites modulis ar iespēju pieskanēt dokumentus (Nr. p.k., Datums, saite uz 
dokumentu): 
4.1. Personas lieta: 

4.1.1. Informācija: vārds, uzvārds, deklarētā adrese, faktiskā adrese, telefons, e-pasts, foto; 
4.1.2. Personu apliecinošie dokumenti;  
4.1.3.  Izglītības dokumenti; 
4.1.4.  CV (latviešu valodā, angļu valodā – Eiropass links); 
4.1.5. Mācību priekšmeti/ Slodze (studiju darba grafiks); 
4.1.6. Rīkojumi (Sasaiste ar Lietvedības moduli, izveidotais Rīkojums sasaistās ar konkrēto 
pasniedzēju); 
4.1.7. Statuss: akadēmiskais personāls, vieslektors.  

4.2. Lekciju saraksts. 
4.3. Pētniecība: 

4.3.1 Datums; 
4.3.2. Nosaukums; 
4.3.3. Apraksts; 
4.3.4. iespēja pievienot dokumentus. 

4.4. Līgumsaistības: 
4.3.1. Datums; 
4.3.2. Nosaukums; 
4.3.3. iespēja pievienot dokumentus. 

4.5. Kopsavilkumi: 
4.5.1. Štata pasniedzēji – skaits, cik daudz. 
4.5.2. Vieslektori –  skaits, cik daudz. 
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4.5.3. Katra pasniedzēja noslodze, pētnieciskie veikumi u.c. 
4.5.4. Statistiskās informācijas precizēšana, ja tā tiks pieprasīta sistēmas izstrādes laikā, 
saskaņā ar normatīvo aku izmaiņām. 

4.6. praktisko nodarbību modeļu (klienta/pacienta) pieteikšanas sadaļa.  Students, 
pasniedzējs var pieteikt dienu un datumu un procedūru, kur vajadzīgi modeļi.(noteiktie 
informācijas dati, kad var pieteikties par modeli aiziet uz koledžas mājas lapu). 

5. Darbinieku uzskaites modulis 
5.1. Personas lieta: 

5.1.1. Informācija: vārds, uzvārds, deklarētā adrese, faktiskā adrese, telefons, e-pasts, foto,  
5.1.2. Personu apliecinošie dokumenti; 
5.1.3. Izglītības līmenis, izglītības dokumenti; 
5.1.4. CV; 
5.1.5. Rīkojumi (Sasaiste ar Lietvedības moduli, izveidotais Rīkojums sasaistās ar 
konkrēto pasniedzēju); 
5.1.6. Sistēmā tiek attēlots darbinieku prombūtne un kas viņu aizvieto;  
5.1.7. Iespēja pieskanēt dokumentus vai tiek pievienota saite uz dokumenta atrašanās 
vietu.  

5.2.  Līgumsaistības: 
5.2.1 Datums, 
5.2.2. Nosaukums. 
5.2.3. Iespēja pievienot dokumentus. 

5.3. Prombūtnes: atvaļinājumi, brīvās dienas, darba nespēja. 
5.4.  Instruktāžas (t.sk. obligātās veselības pārbaudes): 

5.3.1 Datums; 
5.3.2. Nosaukums; 
5.3.3. Nākamais instruktāžas datums. 

5.5. Praktisko nodarbību modeļu (klienta/pacienta) pieteikšanas sadaļa. Students, 
pasniedzējs var pieteikt dienu un datumu un procedūru , kur vajadzīgi modeļi. (Noteiktie 
informācijas dati, kad var pieteikties par modeli aiziet uz koledžas mājas lapu). 
5.6. Kopsavilkumi – statistiskā informācija (darbinieku skaits, līgumattiecību veids u.c.) 

6. Lekciju saraksta modulis (saistās ar studentu moduli): 
6.1. Studiju kursi; 
6.2. Studiju plāni; 
6.3. Studiju kursu apraksti (informācija sasistās ar pašnovērtējuma ziņojumu). 

7. Anketēšanas modulis (sasaiste ar 3.8.1. Sekmes, ja nepieciešams). Var piedāvāt integrāciju 
ar Visidati.lv: 
7.1. Numurs; 
7.2. Datums; 
7.3. Nosaukums; 
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7.4. Apraksts; 
7.5. Aptaujājamie – iespēja pievienot no saraksta (saraksts ar studentiem, pasniedzējiem, 
absolventiem, darba devējiem). 
7.6. Aptauju rezultātu apstrāde – eksports (saskaņa ar 12.punktā noteikto). 

8. Projektu vadības modulis: 
8.1. Numurs; 
8.2. Projekta sākuma datums; 
8.2. Projekta beigu datums; 
8.3. Nosaukums; 
8.4. Apraksts; 
8.5. Projekta posmi; 
8.4. Atbildīgie, pieejamība (sasaiste ar 5.1. Personas lietu); 
8.5. Laika grafiks ar tekošā datuma atspoguļojumu; 
8.6. Iespēja pievienot dokumentus; 
8.7. Atgādinājumu paziņojumi, ka tuvojās izpildes termiņš vai jau iestājies; 
8.8. Kopsavilkumi – statistiskā informācija, iespēja noteikt projektu skaitu pa norādīto laika 
periodu.  

9. Pašnovērtējumā ziņojuma modulis: 
9.1. Augstskolas pašnovērtējums, atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumiem Nr. 407 
“Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un Augstskolas vai koledžas 
pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ; 
9.2. Studiju virziena pašnovērtējums (2 programmas), atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2015. 
noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un  
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas; 
9.3. Pedagogu CV (sasaiste ar 4.1.3.punktu); 
9.4. Studiju apraksti (sasaiste ar 6.3.punktu); 
9.5. Pētniecība (sasaiste ar 4. 3.punktu); 
9.6. Aptaujas (sasaiste ar 7.punktu); 

10. Atskaišu modulis: 
10.1. Iespēja iegūt sarakstus ar veicamajiem maksājumiem par norādīto laika periodu: 

1. Augstskolas, koledžas pārskats (TP 2.pielikums). 
2. Akadēmiskā gada sākumā CSP par izvēlēto periodu (Periodu izvēle no 

kalendāra) (TP 3.pielikums). 
3. VIIS par studējošiem, par izvēlēto periodu (Periodu izvēle no kalendāra). 
4. VIIS starptautiskajiem sakariem  par izvēlēto periodu (Periodu izvēle no 

kalendāra) (4.pielikums). 
5. VIIS I. Augstskolā (koledžā) uzņemto studentu skaits par izvēlēto periodu 

(Periodu izvēle no kalendāra) akadēmiskajā studiju gadā. 
6. Papildus apraksti par atskaišu informāciju un izprati (TP pielikumi 5; 6;7; 8.) 

10.2. Iespējams atskaišu eksports, saskaņa ar 11.punktā noteikto. 
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11. Datu eksports, imports vispārīgi visiem moduļiem: 
11.1. Iespēja ikviena datu saraksta ietvaros veikt datu eksportu uz formātiem:  

11.1.1. txt, rtf, pdf, html, mht, docx – teksta formāts; 
11.1.2. png, jpg – attēlu formāts; 
11.1.3. csv, xls, xlsx, xml -  elektronisko tabulu formāti; 

12.2. Iespēja veikt datu importu no xlsx formāta tabulām, ievērojot sistēmas attiecīgo biznesa 
moduļu datu struktūru. 

13. Ekrāna formu pielāgošana lietotāja individuālām vajadzībām vispārīgi visiem 
moduļiem: 
Iespēja veikt datu saraksta pielāgošanu, saglabājot individualizētos saraksta iestatījumu datu 
bāzes līmenī katram lietotājam atsevišķi (neatkarīgi no konkrētās darba vietas):  
13.1. Datu kolonnu ieslēgšanā/ izslēgšanas no saraksta; 
13.2. Datu kārtošana gan pa atsevišķā datu kolonnām, gan kombinēti; 
13.3. Datu filtrēšana gan izmantojot ātro datu filtrācijas rīku katras datu kolonnas galvenē, gan 
speciālu filtra redaktoru; 
13.4. Datu meklēšana gan katrā datu kolonnā atsevišķi, gan visā sarakstā, ieskaitot paslēpotos 
datus; 
13.5. Iespējams mainīt datu saraksta rindu skaitu; 
13.6. Iespēja visus individualizētos saraksta iestatījumus atiestatīt uz sākuma iestatījumiem. 

14.  Izstrādāt rokasgrāmatas vispārīgi visiem moduļiem 
14.1. Sistēmā iebūvēta lietotāju palīdzības informācija, kas pieejama no katras sistēmas sadaļas 
(ekrāna formas) kontekstā ar sadaļā atspoguļojamo informāciju un pieejamām datu apstrādes 
funkcijām; 
14.2. Visu sistēmas sadaļu apraksti kopā ar papildus informāciju, t.sk. apraksti par sistēmas 
uzbūvi, funkcionālajām iespējām, u.c. pieejami kā strukturēta lietotāju rokasgrāmata atsevišķā 
sadaļā. 

15. Sistēmas administrēšana vispārīgi visiem moduļiem 
15.1. Lietotāju reģistrs: 

15.1.1. Lietotāju lomu definēšana; 
15.1.2. Lietotāja profila sasaiste ar attiecīgo personu (students, pedagogs, darbinieks) 

reģistra lietu; 
15.1.3. Paroļu sarežģītība atbilstoši drošība prasībām un atjaunošana ik pēc 6 mēnešiem; 

15.2. Lomu tiesību definēšana sistēmas moduļu līmenī; 
15.4. Lietotāju darbību audits. 

16. Sistēmas sākuma ekrānā pie logošanās parādās Starptautiskā kosmetoloģijas koledžas logo 
un Eiropas savienības logo “Sistēma realizēta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību 
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augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr. 8.2.3.0/1/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas 
koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros”. 
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4.pielikums 
2018.gada 5.novembra 

Cenu aptaujai par 
iekšējās studiju pārvaldības  

sistēmas izveidi  

PIEGĀDĀTĀJA PIEREDZES APRAKSTS 

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), sniedzam informāciju par 
līdzvērtīgu sistēmu izstsrādi augstākās izglītības vai profesionālās izglītības iestādēs, 
vai par sistēmu, kas nodrošina līdzvērtīgu risinājumu : 

Sistēmas apraksts Realizācijas laiks 
(mm, gg – mm, gg)

Iesaistītie 
uzņēmuma 
darbinieki

Pasūtītāja 
kontaktpersona

Pasūtītāja un sistēmas 
nosaukums, īss 

sistēmas 
funkcionalittes 

apraksts

Sistēmas izstrādes laiks 
(no līdz)

D a r b i n i e k i , k a s 
nodrošināja sistēmas 
izsrādi un nodrošinās 
šīs izstrādes realizāciju

Pasūtītāja kontakt-
persona, pie kura var 
g r i e z t i e s p ē c 
atsauksmēm
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