
Iepirkumu komisijas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem iepirkumā 

„Apmācību, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un koučinga 

sesiju nodrošināšana”, 

Nr. LPR/2017/2 

(Iepirkumu komisijas 2017.gada 21.septembra sēde Nr.3) 

 

Jautājums: 

Vai saprotu pareizi, ka attiecībā uz tehniskajā specifikācijā minētajām aktivitātēm 

2.2.-3.3.pretendents nav atbildīgs par telpu nodrošinājumu, kā arī apmācību/konferenču 

tehnisko nodrošinājumu (projektors, ekrāns utt.)? 

 

Komisijas atbilde: 

Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.2.6.apakšpunkts nosaka: “2.2.6. 

Izpildītājs, organizējot apmācības, nodrošina: lektora vai lektoru piesaisti, apmācībām 

piemērotu telpu nomu un tehnisko aprīkojumu, kā arī 2 kafijas pauzes (kafija, tēja, 

minerālūdens, saldās un sāļās uzkodas) un pusdienas (dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar 

gaļu vai zivīm, piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda) katrā apmācību dienā.”. 

Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.1.7.apakšpunkts nosaka: “3.1.7. 

Izpildītājs, organizējot konferenci, nodrošina: lektora vai lektoru piesaisti, telpu nomu, 4 

kafijas pauzes (kafija, tēja, minerālūdens, saldās un sāļās uzkodas) un ēdināšanu (2 

pusdienas- dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar gaļu vai zivīm, piedevas, sula vai kafija, 

saldā uzkoda, 1 vakariņas - dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar gaļu vai zivīm, piedevas, 

sula vai kafija, saldā uzkoda).” 

Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.2.8.apakšpunkts nosaka: “3.2.8. 

Izpildītājs, organizējot konferenci, nodrošina lektora vai lektoru piesaisti, telpu nomu un 

tehnisko aprīkojumu, tulka pakalpojumus, 2 kafijas pauzes (kafija, tēja, minerālūdens, saldās 

un sāļās uzkodas) un 1 pusdienas- dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar gaļu vai zivīm, 

piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda ~100 dalībniekiem.” 

Telpām, kurās notiks pasākumi, ir jābūt piemērotām šādu pasākumu rīkošanai. Ja 

izpildītājs konstatē, ka ir nepieciešams papildus aprīkojums, tam tas jānodrošina. 

 

Jautājums: 

Vai saprotu pareizi, ka attiecībā uz tehniskajā specifikācijā minētajām aktivitātēm 

4.1. 4.4.pretendents nav atbildīgs par nakšņošanas izdevumiem (2 dienu pasākumiem), kā arī 

vienota transporta nodrošināšanu grupai? 

 

Komisijas atbilde: 

Pieredzes apmaiņas pasākumos (nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.1.- 

4.4.apakšpunkts) izpildītājam nav jānodrošina mērķa grupai nakšņošana un transports. 

 

Jautājums: 

Vai dalībnieku meklēšanu nodrošina Pasūtītājs? 

 

Komisijas atbilde: 



Pasākumu mērķa grupas (dalībnieku) apzināšanu un meklēšanu nodrošina pasūtītājs. 

 

Jautājums: 

Tehniskās specifikācijas 3.1.7.punkts nosaka, ka Izpildītājs, organizējot konferenci, 

nodrošina: lektora vai lektoru piesaisti, 4 kafijas pauzes (kafija, tēja, minerālūdens, saldās un 

sāļās uzkodas) un ēdināšanu (2 pusdienas- dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar gaļu vai 

zivīm, piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda, 1 vakariņas- dārzeņu salāti vai zupa, 

pamatēdiens ar gaļu vai zivīm, piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda) ~75 Latvijas 

delegācijas dalībniekiem. Vai gan kafijas pauzes, gan pusdienas, gan vakariņas ir jāorganizē 

tikai 75 cilvēkiem? Vai šis cilvēku skaits attiecināms tikai uz vakariņām (un kafijas pauzes, 

pusdienas jāparedz visiem dalībniekiem)? 

 

Komisijas atbilde: 

Nolikumā 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.1.7.apakšpunkts (šobrīd spēkā 

esošā redakcija) nosaka: “3.1.7. Izpildītājs, organizējot konferenci, nodrošina: lektora 

vai lektoru piesaisti, telpu nomu, 4 kafijas pauzes (kafija, tēja, minerālūdens, saldās un sāļās 

uzkodas) un ēdināšanu (2 pusdienas- dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar gaļu vai zivīm, 

piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda, 1 vakariņas - dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar 

gaļu vai zivīm, piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda).” 

Kafijas pauzes un ēdināšana ir jānodrošina visiem pasākuma dalībniekiem (~40 

cilvēkiem). 

 

Jautājums: 

Tehniskās specifikācijas 3.3.4. punkts paredz, ka Izpildītājs, organizējot konferenci, 

nodrošina tulka pakalpojumus, 2 kafijas pauzes (kafija, tēja, minerālūdens, saldās un sāļās 

uzkodas) un 1 pusdienas- dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar gaļu vai zivīm, piedevas, 

sula vai kafija, saldā uzkoda ~50 Latvijas delegācijas dalībniekiem. Vai gan kafijas pauzes, 

gan pusdienas ir jāorganizē tikai 50? Vai šis cilvēku skaits attiecināms tikai uz pusdienām 

(un kafijas pauzes jāparedz visiem dalībniekiem)? 

 

Komisijas atbilde: 

Nolikumā 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.2.8.apakšpunkts (šobrīd spēkā 

esošā redakcija) nosaka: “3.2.8. Izpildītājs, organizējot konferenci, nodrošina lektora vai 

lektoru piesaisti, telpu nomu un tehnisko aprīkojumu, tulka pakalpojumus, 2 kafijas pauzes 

(kafija, tēja, minerālūdens, saldās un sāļās uzkodas) un 1 pusdienas- dārzeņu salāti vai zupa, 

pamatēdiens ar gaļu vai zivīm, piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda ~100 dalībniekiem.” 

Tas nozīmē, ka kafijas pauzes un ēdināšana ir jānodrošina visiem (~100) pasākuma 

dalībniekiem. 

 

 


