
Jautājums: 
Tehniskajā specifikācijā ir minēts „Izpildītājs nodrošina nepieciešamo pasākuma rīkošanas 

atļauju saņemšanu un sedz dalībnieku izmaksas, tai skaitā visas nodevas”. Lūdzam precizēt, kādas 
izmaksas šeit tiek domātas – ceļa izmaksas, transportēšanas izmaksas (lūdzu precizēt 
transportējamā aprīkojuma maršrutu un izmērus / apjomu / svaru), prezentācijas objektu 
izgatavošanas izmaksas vai kādas citas izmaksas. Lūdzu precizēt par kādām nodevām iet runa. Bez 
šīs konkrētās informācijas izmaksas nav iespējams aprēķināt. 

 
Atbilde: 
Iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir noteikts, ka, organizējot projekta noslēguma forumu, 

Izpildītājs nodrošina nepieciešamo pasākuma rīkošanas atļauju saņemšanu un sedz dalībnieku 
izmaksas, tai skaitā visas nodevas. Tas nozīmē, ka izvēloties un saskaņojot ar pasūtītāju pasākuma 
norises vietu, izpildītājs ir atbildīgs par visām izmaksām, kuras varētu rasties, rīkojot pasākumu 
konkrētā vietā- pašvaldības nodevas (t.sk. nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu 
publiskās vietās, nodevas par tirdzniecību publiskās vietās u.tml.), nepieciešamo pakalpojumu 
izmaksas, piemēram, maksa par elektroenerģiju, nomas maksa (ja tāda tiek piemērota) un līdzīgas 
izmaksas, kas varētu rasties šāda pasākuma dalībniekiem. 

Lai noskaidrotu, kādas konkrētas nodevas tiek maksātas katrā konkrētā gadījumā, iesakām 
iepazīties ar attiecīgās pašvaldības saistošiem noteikumiem. 

Kas attiecas uz transportēšanas izmaksām, tehniskā specifikācija nosaka, ka Izpildītājs 
nodrošina Latgales plānošanas reģiona īpašumā esošā aprīkojuma (teltis, galdi, letes un krēsli- 10 
komplekti) transportēšanu uz un no pasākuma norises vietas un uzstādīšanu (aprīkojums atrodas 
Daugavpilī). Saliktā veidā visa inventāra apjoms ir apmēram 3 m3. Maršruts būs atkarīgs no 
izpildītāja izvēlētās pasākuma norises vietas. 

No prezentācijas materiāliem izpildītājam jānodrošina izdales materiālu pavairošana 
(informāciju iedos pasūtītājs) un ielūgumu izsūtīšana. 

Par dalībnieku ceļu izmaksām sk. 2.atbildi. 
 
Jautājums: 
Tehniskajā specifikācijā ir minēts „Izpildītājs organizē transporta pakalpojumus 

dalībniekiem maršrutos Balvi- Daugavpils, Līvāni- Daugavpils, Krāslava- Daugavpils, kopā 
apmēram 40 cilvēkiem”. Lūdzam precizēt – cik ir maksimālais vienlaicīgi transportējamo cilvēku 
skaits – vai visi 40 dalībnieki tiek vesti vienlaicīgi, vai dažādos laikos un pa daļām (no tā atkarīgs 
autobusa vietu skaits un attiecīgi arī izmaksas). Vai no šī punkta jāsaprot, ka transports jānodrošina 
tikai vienā virzienā un tas nav nepieciešams no Daugavpils uz Balviem/ Līvāniem / Krāslavu? 
Lūdzam precizēt transportēšanas specifikāciju – vai dalībnieki tiek transportēti aptuveni vienā 
laikā? Vai ir gaidīšanas laiks? No tā ir tieši atkarīgas izmaksas. 
 

Atbilde: 
Paredzamais transportējamo cilvēku skaits kopā ir apmēram 40 personas. Izpildītājs 

organizē transporta pakalpojumus visos minētajos maršrutos vienlaicīgi, lai nodrošinātu visu 
pasākuma dalībnieku savlaicīgu ierašanos pasākuma norises vietā un pēc pasākuma nogādā tos 
atpakaļ. Nolikumā ir arī atrunāts, ka maršruti var tikt precizēti pasākuma rīkošanas gaitā, jo tas būs 
atkarīgs no tā, cik dalībnieku no katras vietas pieteiksies dalībai pasākumā. 
  

Jautājums: 
Lūdzam precizēt, vai vēlamā pasākuma norises vieta ir telpās vai ārā? Ja pasākums 

norisinās iekštelpās, vai ir nepieciešams nodrošināt pasākumam papildus laukumu arī ārā? Pretējā 
gadījumā nav saprotams kādēļ ir nepieciešams transportēt teltis, kas ir paredzēts uzstādīšanai ārā 
(Izpildītājs nodrošina Latgales plānošanas reģiona īpašumā esošā aprīkojuma (teltis, galdi, letes un 
krēsli- 10 komplekti) transportēšanu uz un no pasākuma norises vietas un uzstādīšanu (aprīkojums 
atrodas Daugavpilī). Lūdzam precizēt kāda teritorija ir nepieciešama rezultātu eksponēšanai? Cik 
teltis ir nepieciešams uzstādīt? Lūdzam precizēt transportējamo objektu svaru / izmērus un apjomu. 
 

 



Atbilde: 
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju projekta Nr. LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un 

Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms 
Tematiskie ciemi” noslēguma forums tiek organizēts kā projekta rezultātus apkopojošs pasākums, 
kurš sastāv no semināra daļas un tematisko ciemu prezentācijas un tirgus daļas.  

Semināra un tematisko ciemu prezentācijas vietai jābūt nodrošinātai ar visu nepieciešamo 
aprīkojumu un jābūt ērtai gan klausītājiem, gan lektoriem. Izpildītājs var pats lemt vai tā atradīsies 
telpās vai ārpus tām. 

Tā kā tematisko ciemu tirgus ir publisks pasākums, kuru var apmeklēt ikviens iedzīvotājs, 
to ir nepieciešams organizēt plašām cilvēku masām pieejamā vietā. Komisijas ieskatā to ir vieglāk 
nodrošināt ārpus telpām. Pasākuma tirgus norisei Izpildītājs nodrošina 10 Latgales tematisko ciemu 
telšu uzstādīšanu. Kopēji telšu uzstādīšanai ir nepieciešama platība vismaz 90m2 (viena telts aizņem 
aptuveni 9m2), kā arī ir nepieciešama papildus brīvā vieta tirgus apmeklētāju kustībai. 

Saliktā veidā visa inventāra apjoms ir apmēram 3 m3.  
 

Jautājums: 
Lūdzam precizēt vai ēdināšana jānodrošina 70 dalībniekiem? 

 
Atbilde: 
Ēdināšanas pakalpojumus- kafijas pauzi (kafija, tēja, dzeramais ūdens, saldās un sāļās 

uzkodas) un pusdienas (iespējams bufetes galds- vismaz divu veidu salāti, divu veidu piedevas, 
gaļas un zivju pamatēdiens, deserts, kafija, tēja, sula) ir nepieciešams nodrošināt visiem noslēguma 
foruma dalībniekiem, kuru skaits saskaņā ar tehnisko specifikāciju būs aptuveni 70 personas. 
 


