
 
 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

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

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

 

Interaktīva prezentācijas materiāla izstrāde, klastera/partneru/biedru prezentēšanai 

individuālās tikšanās un publiskos pasākumos. 

 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Darba mērķis:  

Izstrādāt web bāzētu informatīvu rīku, lai tikšanās laikā un pasākumos 

klasterim būtu iespēja popularizēt visus klastera biedrus un to izstrādātos 

produktus, t.sk. ārvalstu vizīšu laikā. Tādā veidā palielinot potenciālo 

sadarbības partneru interesi par konkrētiem uzņēmumiem, klastera biedriem. 

Interaktīvā rīka pamatā būtu pasaules karte uz kuras ar dažādas krāsas atzīmēm 

tiks izdalītas trīs lielas grupas-klastera biedri, klastera partneri un makerspace 

jeb Koprades tehniskās darbnīcas (ar iespēju pievienot jaunas grupas).  

Darba uzdevums:  

Izstrādāt interaktīvo rīku ar satura vadības sistēmu (SVS), kurā ir iespējams: 

1. Ievadīt informāciju par katru klastera biedru un partneri ( logo, bildes, 

video, aprakstu un kontaktinformāciju); 

2. Rediģēt un dzēst informāciju par klastera biedriem un partneriem; 

3. Pievienot jaunus biedrus vai partnerus; 

4. Atzīmēt kartē precīzu biedru un partneru atrašanās vietu; 

5. Ievietot vairāk nekā vienu bildi un/vai video zem katra biedra un 

partnera profila. 

 Tehniskās prasības: 

1. Izstrādāt un piedāvāt pasūtītājam vismaz trīs vizuālus materiālus 

(dizainu), lai pasūtītājam ir iespēja koriģēt izvēlētos fontus, krāsas u.c. 

parametrus; 

2. Nodrošināt iespēju informatīvo rīku atvērt izmantojot vismaz Google 

Chrome un Safari pārlūkprogrammas; 

3. Nodrošināt iespēju informatīvo rīku ērti izmantot uz dažādām ierīcēm 

(datoru, planšetdatoru un telefonu); 

4. Katra rīka subjekta atrašanās vieta tiek attēlota ar vizuālu elementu; 

5. Rīks ir palielināms un samazināms (“zoom-in / zoom-out”); 

6. Interaktīvajam rīkam ir jāatbalsta vismaz tādus faila formātus kā jpg., 

png. un mp4; 

7. Jaunu biedru un partneru pievienošanai nepieciešams izstrādāt vienotu 

formu, lai interaktīvajā rīkā informācija par visiem biedriem un 

partneriem atspoguļotos vienādi; 

8. Informāciju par esošajiem klastera biedriem un partneriem aizpilda 

izpildītājs, balstoties uz pasūtītāja apkopoto un izpildītājam nodoto 

informāciju un materiāliem (informācija un materiāli par 30-40 rīka 

subjektiem).  

9. Rīka pilnveidojumi pēc testiem un izmēģinājumiem;  

10. Nodrošināt rīka darbību uz izpildītāja serveri tā izstrādes, testēšanas, 

izmēģinājumu laikā un vismaz 6 (seši) mēnešus pēc darbu izpildes; 

11. Rīka valoda – angļu. 

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 

 

Pakalpojums nodrošināms pa posmiem (ja nepieciešams), pakalpojumam 

kopumā nepārsniedzot 4 nedēļas no darbu uzsākšanas brīža. 

 



 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā.  

2. Pieredze darbā ar interaktīvu materiālu vai web bāzētu materiālu 

izstrādi. 

3. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES 

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 6.decembrim (ieskaitot) sūtot piedāvājumu 

uz e-pasta adresi info@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; 

- Pasūtītājs ir veicis Klastera rēķinu apmaksu. 

 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu par katru aktivitāti atsevišķi un kopā par visu pakalpojumu, atsevišķi izdalot 

PVN. Piedāvājuma ieteicamās veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 
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