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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. 

8.2.3.0/18/A/002  “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs 
ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros, 

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES  

CENU APTAUJĀ 

2019.gada 07.jūnijs,           Rīga       

2.1. Sagatavot  un iesniegt Ziņojumu par projekta ietvaros veikto aktivitāšu īstenošanu 
augstākās izglītības institūcijas iekšējās pārvaldības, kvalitātes vadības, e-risinājumu jomā. 
2.2. Ziņojumā jāiekļauj: 

- vērtējums par to kā projekta ietvaros īstenotās darbības ir risinājušas konkrētās 
augstākās izglītības institūcijas esošās situācijas analīzes ietvaros konstatētās 
problēmas (tostarp analizējot stiprās un vājās puses, un identificējot galvenās 
problēmas un šķēršļus); 

- vērtējums kā veiktās darbības ir sekmējušas augstākās izglītības institūcijas 
(stratēģijā definētās), tai skaitā 8.2.3. SAM projektā, plānoto mērķu sasniegšanu;  

- informācija kā kvalitātes sistēmas pilnveide un sertifikācija, kā arī e-risinājumu 
pilnveidošana ietekmē/ ietekmēs studiju saturu un studiju procesa kvalitāti, tostarp 
kā šo veikto darbību rezultātā mainās un tiek uzlabots studiju saturs; 

- vērtējums vai sniegto pakalpojumu novērtējums pēc veiktajām izmaiņām, tostarp 
no studentu puses būs augstāks; 

- ieteikumi un priekšlikumi par turpmākajiem pilnveides pasākumiem; 
- novērtējumu kā veiktās administratīvo procesu izmaiņas ietekmē studiju satura un 

studiju procesa kvalitātes pilnveidi, ievērojot vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas Augstākās izglītības telpā; 

- izvērtējumam un tajā sniegtajiem ieteikumiem jābūt veiktam salīdzinājumā ar 
citas/-tu valsts/-tu vai ārvalstu augstāko izglītības institūcijas ieviesto labo praksi 
un pieredzi līdzvērtīgu darbību īstenošanā (augstākās izglītības institūcijas iekšējās 
pārvaldības, kvalitātes vadības, e-risinājumu ieviešanai). 

1. Iepirkuma priekšmets 
(uzdevums)

Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas (turpmāk – 
SKK) starptautiskais salīdzinošais izvērtējuma (peer-
review) pakalpojuma nodrošināšana (turpmāk – 
Pakalpojums) 

2. Darba uzdevums

https://enqa.eu/index.php/home/esg/
https://enqa.eu/index.php/home/esg/
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2.3. Ziņojumu veido par katru izvērtējuma aspektu: 
2.3.1. novērtējums SKK pārvaldības un pilnveidošanas pasākumiem – konstatējumi, 
secinājumi, ieteikumi; 
2.3.2. novērtējums SKK kvalitātes vadības sistēmai un pilnveidošanas pasākumiem  – 
konstatējumi, secinājumi, ieteikumi; 
2.3.3. novērtējums e-risinājumiem  un pilnveidošanas pasākumiem – konstatējumi, 
secinājumi, ieteikumi. 

3. Pieteikumu iesniegšanas 
datums un vieta

2019.gada 28.jūnijs, 
• elektroniski: info@skk.lv, 
• papīrā: Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058 

C k o r p u s s , 3 . s t ā v s , S t a r p t a u t i s k ā 
Kosmetoloģijas koledža

4. Līguma izpildes informācija Katrs posms atsevišķi vai abi kopā

Nr. Posma nosaukums Izpildes laiks

1.posms Kvalitātes vadības sistēmas un augstākās izglītības 
institūcijas pārvaldības procesu pilnveides vērtējums 
un ieteikumi turpmākai pilnveidei

jūlijs, 2019

2 posms e-risinājumu pilnveidošanas pasākumu vērtējums un 
ieteikumi turpmākai pilnveidei

septembris, 2019

KOPA 1. un 2.posma vērtējums kopā septembris, 2019

5. Informācija par Pasūtītāju Skat. 1.pielikumā

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

7. Jautājumi par uzaicinājumu Iesūtīt rakstiski e-pastā: info@skk.lv

mailto:info@skk.lv
mailto:inguna@skk.lv
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Sagatavoja: 

Koledžas direktore  

Ingūna Kaļķe 

8. Iesniedzamie dokumenti 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar 
pievienoto veidlapu 2.pielikumā (Finanšu 
piedāvājumu iesniedz 1) pa posmiem vai 
2) par visu apjomu kopumā) 

2) Izziņa par nodokļu parāda neesamību; 

3) Pieredzes apraksts vai CV, kurā norādīta atbilstoša 
pieredze, kas pierāda spēju veikt 1.un 2.punktā 
noteikto uzdevumu un pierāda 9.punktā noteiktās 
prasības ekspertam; 

4) 4) Metodikas apraksts pēc kādas tiks novērtēta 
izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēma un 
iekšējās pārvaldības, e-risinājumu pilnveidošanas 
pasākumi. 

5) 5) Apliecinājums, ka eksperts nepārstāv 
SKK un, ka nav tādu apstākļu, kas varētu 
izraisīt interešu konfliktu (3.pielikums)

9. Prasības ekspertam (neatkarīgs 
ārvalstu eksperts, kas nepārstāv 
SKK un, kuru darbībā nav tādu 
apstākļu, kas varētu izraisīt 
interešu konfliktu)

- izpratne par augstākās izglītības institūciju darbību, 
ko apliecina līdzšinējā pieredze darbā līdzvērtīgā 
augstākās izglītības institūcijā, 

- eksperts pats ir piedalījies vai vērtējis līdzvērtīgu 
darbības profilu, jomu, specializācijas augstākās 
izglītības institūcijas iekšējās pārvaldības, kvalitātes 
vadības, koplietošanas un e-risinājumu ieviešanā un 
procesu īstenošanā, ko apliecina līdzvērtīgas darba 
pieredzes apraksts, norādot īstenošanas laiku (iespēju 
robežās norādīt pierādījums: saiti uz izglītības iestādes 
tīmekļa vietni, atsauci par sniegtajiem ieteikumiem)

10. Piedāvājuma izvēles kritērijs Zemākā  cena par visu piedāvājuma apjomu/ vai par 
katru posmu
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1.pielikums  
2019.gada 07.jūnija 

 Cenu aptaujai par  
peer-review  

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 kosmetoloģija – 40 

ārstnieciskā masāža - 56

Studiju maksas grafiki 4 veidi

Grāmatvedības uzskaites sistēma Tilde Jumis

ES fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta 
mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr. 
8.2.3.0/18/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs 
ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” iesniegums un Darba programma (angļu valodā) [tiks 
izsniegts pie darba izpildes]

SKK stratēģija 2017. – 2022.gadam (angļu valodā) [tiks izsniegta pie darba izpildes] 

SKK stratēģija 2019. – 2024.gadam (angļu valodā)  

https://skk.lv/about-us-2/strategy-2019-2024/
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

2.pielikums 
2019.gada 07.jūnija 

 Cenu aptaujai  
par peer-review  

Mēs,  (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši 
noteiktajām prasībām un apjoma: 

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA: 

**“Summa” ietver visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu (piemēram, 
transporta/ viesnīcas izdevumi). Ja nepieciešams, atlīdzības un citu izdevumu (piemēram, 
transporta izdevumi, viesnīcas izdevumi)  apjomu var norādīt detalizēti 

Nr. Posma nosaukums Izpildes 
datums

Cena (bez 
nodokļiem)

1.posms Kvalitātes vadības sistēmas un augstākās izglītības 
institūcijas pārvaldības procesu pilnveides vērtējums 
un ieteikumi turpmākai pilnveidei

2.posms e-risinājumu pilnveidošanas pasākumu vērtējums un 
ieteikumi turpmākai pilnveidei

KOPA 1. un 2.posma vērtējums kopā

Summa bez nodokļiem x

Līguma veids:

Pakalpojuma līgums (ietver PVN)

Uzņēmuma/ autoratlīdzības līgums (ietver Iedzīvotāju ienākuma nodokli)

Uzņēmuma 
nosaukums

Vārds, uzvārds

Adrese

Tālr. / Fax

e-pasta adrese
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3.pielikums 
2019.gada07.jūnija 

 Cenu aptaujai  
par peer-review  

!  

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekts Nr. /1/A/

002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes 
dalībnieks” 

Apliecinājums 
dalībai pakalpojuma  

“Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas starptautiskais salīdzinošais izvērtējuma (peer - review) 
pakalpojuma nodrošināšana” 

 sniegšanā 
Rīgā 

Es, apakšā parakstījies, apstiprinu, ka esmu iepazinies un saņēmis pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz cenu aptauju „Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas 
starptautiskais salīdzinošais izvērtējuma (peer - review) pakalpojuma nodrošināšana” un apliecinu, ka: 

• esmu neatkarīgs ārvalstu eksperts, kas nepārstāv augstākās izglītības institūciju; 
• nav tādu apstākļu, kas varētu izraisīt interešu konfliktu. 

Vārds, Uzvārds 

Paraksts 

Datums 


	INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU

