
 
 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 
Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris (turpmāk Klasteris) pats ir aktivitātes pasūtītājs 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

 

Interneta tiešsaistes hakatons „Biznesa modeļa restarta nedēļa. Kā izdzīvot pēc 

izolācijas” 

 (Atbilst Klastera programmas “Produktivitātes paaugstināšanas pasākums - apmācības, 

pieredzes apmaiņa un metožu ieviešana” darbībai.)  

 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Darba kopējais mērķis:  

Radīt jaunus (jeb pielāgot) biznesa projektus, produktus, pakalpojumus, modeļus, procesus 

un sagatavot tos līdz ieviešanas līmenim.  

Darba uzdevums:  

Nodrošināt kvalitatīvu, uz konkrēto mērķi vērstu, un interesantu interneta tiešsaistes 

hakatonu. 

Darba ietvaros veicamas šādas aktivitātes: 

1. Pasākuma vizuālās identitātes izstrāde. 

2. Dizainu materiālu izstrāde un pielāgošana nepieciešamajiem izmēriem: 

Materiāli Skaits Kanāls Izmēri 

Facebook pasākuma galvene 1 Facebook 1920x1080 px 

Facebook lapas tematiskās 

galvenes 

8 Facebook 820x312 px 

Mentoru individuālās 

vizualizācijas 

20 Facebook 1920x1080 px 

Mentoru kopvizualizācijas 3 Facebook reklāma 

LinkedIn 

1920x1080 px 

1080x1920 px 

940 x 788 px 

Reģistrēšanās uzsaukums 1 Facebook, LinkedIn 1920x1080 px 

Uzsaukums uzņēmumiem 1 Facebook reklāma 1920x1080 px 

Uzsaukums dalībniekiem 1 Facebook reklāma 1920x1080 px 

Aptaujas anketas vizualizācija 1 Google veidlapa 1600 to 400 px 

Iesildošās nedēļas posti 9  Facebook 940 x 788 

Iesildošās nedēļas Facebook 

pasākumu galvenes 

7 Facebook 1920x1080 px 

Intervijas ar hakatona 

komandām vizualizācijas 

20 Facebook 940 x 788 

Izaicinājumu vizualizācijas 20 Facebook 1920x1080 px 

Noslēguma pasākuma 

informatīvās vizualizācijas 

3 Facebook, LinkedIn 1920x1080 px 

Noslēguma Facebook 

pasākuma galvene 

1 Facebook 1920x1080 px 

Laureātu vizualizācijas 3 Facebook 1920x1080 px 

Virtuālās pateicības 100 Nosūtīt e-pastos, 

publicēt Facebook 

vai Instagram stories 

1080x1920 px 

Iedvesmas stunda Facebook 

pasākuma galvene 

1 Facebook 1920x1080 px 

Tehniskā informācija 

dalībniekiem vizualizācijas 

10 E-pasts, Facebook 

grupa 

1920x1080 px 

Vērtēšanas kritēriju 

vizualizācija 

1 E-pasts, Facebook 

grupa 

A4 

WEBināru vizualizācijas 8  E-pasts, Facebook  940 x 788 

3. Reģistrācijas WEB lapas izstrāde: 

3.1. WEB lapa izstrāde, kas iekļauj sekojošus elementus: Sadaļas – par pasākumu; 

izaicinājumi; programma; mentori un treneri; komanda; atbalstītāji un partneri; 

organizatori; dalībnieku reģistrācijas anketa ar sekojošu informāciju – Vārds, 

uzvārds, e-pasts, dalības virziens; iespēju sazināties; 



 
3.2. Reģistrēto dalībnieku datiem jābūt ērti pārskatāmiem; 

3.3. Lapā tiek adaptēta pasākuma vizuālās identitāte (krāsas, attēli); 

3.4. Funkcionalitātei jābūt pieejamai bez programmēšanas zināšanām. 

 

4. WEB lapas informācijas papildināšana, atjaunošana nepieciešamības gadījumā, ar 

nosacījumu, ka informācija tiek atjaunota pēc organizatora pieprasījuma 30 minūšu 

laikā. 

5. Tiešsaistes saziņu platformu organizēšana un pārraudzīšana atklāšanas pasākumam, 

komandu savstarpējai komunikācijai un vebināriem (zoom, webex). 

6. Komunikācijas vietnes pielāgošana ikdienas komunikācijai, darbam un mentoru 

atbalsta sniegšanai (ms teams). 

7. Dalībnieku apmācība platformu izmantošanā, kas ietver tekstuāla un video 

pamācības izstrādi, individuālas konsultācijas pa e-pastu vai telefonu. 

8. Video tiešraižu nodrošināšana un konvertēšana video formāta failā Tiešraidēs 

jāietilpst: 

8.1. 7 iesildīšanās nedēļas pasākumi Facebook LIVE 1h garumā katrs; 

8.2. atklāšanas pasākums Facebook LIVE 1h garumā; 

8.3. 7 vebināri webex/zoom platformā 1h garumā katrs; 

8.4. noslēguma pasākums Facebook LIVE 1h garumā. 

 

9. Iekšējās un ārējās komunikācijas aktivitāšu īstenošana, kas ietver: 

9.1. preses relīžu sagatavošana; 

9.2. komunikācija ar medijiem; 

9.3. Facebook un LinkedIn tekstuālā satura veidošana, publicēšana; 

9.4. Facebook reklāmas kampaņas organizēšana un pārraudzība; 

9.5. pasākuma ievietošana platformā kalendars.liepaja.lv; 

9.6. izvērtēšanas anketas izstrāde un nosūtīšana dalībniekiem; 

9.7. Facebook grupas izveidošana un administrēšana; 

9.8. interviju veidošana ar pasākuma komandām; 

9.9. komunikācija ar dalībniekiem par reģistrācijas apstiprināšanu, projekta norisi u.c. 

jautājumiem; 

9.10. citu tekstu un informācijas sagatavošana. 

 

10. Prezentvideo materiālu izstrāde, kas ietver: 

10.1. informatīvs video par projektu; 

10.2. iesildošās nedēļas atskata video, izmantojot jau iepriekš izveidotos 

videomateriālus. 

 

11. Mentoru nodrošināšana saskaņā ar Hakatona mērķiem. 

12. Sadarbības partneru piesaiste veiksmīgai pasākuma norisei. 

PAKALPOJUMA 

VEIKŠANAS LAIKS 

(PLĀNOTAIS) 

 

Tiešsaistes hakatona norises laiks no 21.04.2020. līdz 25.04.2020. Līguma izpildes 

termiņš 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā.  

2. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES 

Piedāvājumu iesniegt līdz 2020.gada 24.martam (ieskaitot) sūtot piedāvājumu uz e-pasta 

adresi linda@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā Ostmala 24, Liepāja, 

LV-3401. 

Pamatojums: Pakalpojums tiek sniegts projekta Nr.3.2.1.1/16/A/016 “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris“  ietvaros, par ko noslēgts Līgums 

par Eiropas Savienības projekta īstenošanu starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Biedrību “Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteris” 

Apmaksas nosacījumi: Klasteris veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas dienas pie sekojošiem nosacījumiem: 

- ir parakstīts Pieņemšanas – Nodošanas akts no visām iesaistītajām pusēm par darbu izpildi; 

- ir saņemts rēķins no Izpildītāja. 

 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu kopā par visu pakalpojumu, atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās 

veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 


