
 
 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 

Transporta un mobilitātes virziena uzņēmumi 

(atbilst Klastera programmas darbībai “Kopprojekta identificēšana un 

dokumentācijas sagatavošana”) 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

 

Stratēģisko dokumentu izstrāde “Latvijas nākotnes mobilitātes vīzija 2030. gada 

un 2050. gada klimata mērķu sasniegšanai “Atjaunošanas un noturības mehānisma 

(ANM/RRF)” kontekstā” 

 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS 

(detalizēts darba uzdevums) 

Darba mērķis:  

Izstrādāt stratēģisko pamatdokumentu “Latvijas nākotnes mobilitātes vīzija 

2030. gada un 2050. gada klimata mērķu sasniegšanai “Atjaunošanas un 

noturības mehānisma (ANM/RRF)” kontekstā”, ņemot vērā starptautiskos un 

nacionālos stratēģiskos dokumentus un Klastera biedru viedokli par 

mobilitātes attīstību Latvijā. 

Darba uzdevums:  

Izstrādāt teksta dokumentu, kur: 

1. Ņemtas vērā ES normatīvo dokumentu regulējums klimata un 

mobilitātes jautājumos 

2. Ņemtas vērā Latvijas nacionālo normatīvo dokumentu regulējums 

klimata un mobilitātes jautājumos 

3. Ņemta vērā informācija no klastera biedriem, kas darbojas mobilitātes 

virzienā, veicot biedru intervijas. 

4. Piedāvātas investīciju un/vai reformu komponentes/elementus 

atbilstoši ANM/RFF darba struktūrai (ANM plāna komponentes un 

elementi; ANM finansējuma garantētā daļa, EUR; Reformas; 

Rekomendācija; ES flagmaņa iniciatīvas) 

5. Izstrādāts viens pilotprojekta koncepts, kas atbilst “Latvijas nākotnes 

mobilitātes vīzija 2030. un 2050. gada klimatmērķu sasniegšanai” 

nostādnēm un mērķiem, kas izstrādāta sadarbībā ar “Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteri” un tā biedriem. 

Tehniskās prasības: 

1. Izstrādāt teksta dokumentu, kas aptver vismaz 2’000 vārdus vai 

15’000 rakstu zīmēm neskaitot atstarpes. 

2. Nodrošināt teksta dokumenta pieeju atvērtā formāta, piemēram, *.doc, 

*.docx. 

3. Nodrošināt teksta dokumenta versiju *.pdf formātā. 

4. Veikt vismaz 8 intervijas ar Klastera biedriem, kas pārstāv mobilitātes 

virzienu 

5. Dokumenta valoda - latviešu 

PAKALPOJUMA 

VEIKŠANAS LAIKS 

(PLĀNOTAIS) 

 

Pakalpojums nodrošināms 3 nedēļu laikā no darbu uzsākšanas 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 2021.gada 9.martam (ieskaitot) sūtot piedāvājumu uz 

e-pasta adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā 

Ostmala 24, Liepāja, LV-3401. 

mailto:info@greentechlatvia.eu


 
 

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 par visu pakalpojumu kopā, atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās 

veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 


