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ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 
(Iepirkumu komisijas 13.09.2017. sēdes protokols Nr. VPR/2017/06/3/RATIO) 

 

1.JAUTĀJUMS:   

Kas tiek domāts ar tehniskajā specifikācijā, ka pētījuma saturam jābūt par MVU izaicinājumiem 

un iespējām Latvijā un Vidzemes lauku reģionos, proti, kas tieši domāts ar lauku reģioniem? Vai tas 

nozīmē, ka pilsētas Vidzemē un uzņēmumi tajās nav iekļaujami pētījumā un priekšlikumu sadaļā? 

 

ATBILDE: 

Projekta RATIO mērķis ir uzlabot reģionālo politiku un darbības programmas mazo un vidējo uzņēmumu 

inovāciju atbalstam. Vairāk: 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalie_pasakumi_darbibas_programmu_inovacijai_ratio/info/ . 

Projektā apvienojušies partneri no dažādām Eiropas valstīm, šo valstu pašvaldības un reģionālās pārvaldes 

atšķiras pēc iedzīvotāju, uzņēmumu skaita un arī teritorijas lieluma. Lai nodrošinātu vienotu pieeju visās projektā 

iesaistītajās valstīs,  projekta kontekstā ir pieņemts, ka par lauku teritorijām uzskata apdzīvotas vietas, kurās 

iedzīvotāju skaits ir mazāks par 50 000. Ņemot vērā to, ka Vidzemes plānošanas reģionā nav apdzīvotu vietu, 

kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 50 000, projekta kontekstā visa Vidzeme tiek uzskatīta par lauku teritoriju. 

Līdz ar to pētījumā jāiekļauj dati gan par Vidzemes pilsētu, gan pagastu MVU. 

 

2.JAUTĀJUMS:   

Vai MVU izaicinājumi un iespējas jāvērtē Vidzemes kontekstā vai kopumā Latvijā, jo arī šis 

tehniskajā specifikācijā vairākās vietās tiek minēts dažādi - gan ka pētījums attiecas uz Vidzemes 

reģionu, gan ka uz Latviju kopumā? 

 

ATBILDE: 

MVU izaicinājumi un iespējamās rīcības ir jāvērtē Latvijas mērogā, īpaši jāņem vērā Vidzemes 

situācija.  Rīcības plānā jāidentificē rīcības, kuras  ieviest nacionālā,  reģionālā, kā arī pašvaldību līmenī  

(īpaši vērtējot SAM 1.2.1 pieejamo atbalstu un nepieciešamās izmaiņas, kas veicinātu lauku reģionu 

(īpaši Vidzemes plānošanas reģiona) attīstību). Papildus norādām, ka visi izaicinājumi, ieteikumi un 

rīcības ir jāizstrādā atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, kā arī 

identificētajām Vidzemes plānošanas reģiona viedo specializāciju jomām. Vairāk: 

http://www.vidzeme.lv/lv/regiona_attistibas_planosanas_dokumenti . 

 

3.JAUTĀJUMS:   

6.pielikumā Līguma par pakalpojumu sniegšanu projektā nav skaidri saprotams, kā plānots veikt 

maksājumus izpildītājam par padarīto - vai paredzēts tikai viens maksājums pie līguma gala izpildes, vai 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalie_pasakumi_darbibas_programmu_inovacijai_ratio/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/regiona_attistibas_planosanas_dokumenti


arī katrs darbs (atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajām pozīcijām) tiek pieņemts atsevišķi, par ko tad 

arī tiek veikts atbilstošs maksājums? 

 

ATBILDE: 

Iepirkuma “Ekspertu pakalpojumi projektā “Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai” 

(RATIO)”, iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2017/06/RATIO, nolikuma 7.punkts noteic, ka iepirkuma 

līguma izpildes laikā darbi ir veicami nodevumos Tehniskajā specifikācijā norādītajā kārtībā un termiņos. 

Norēķini ar pretendentu iepirkuma līguma izpildes laikā tiks veikti par katru nodevumu atsevišķi 20 

(divdesmit) dienu laikā saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un pretendenta iesniegto rēķinu. 

Tāpat arī nolikuma 6.pielikuma "Līgums Nr. ___ par pakalpojuma sniegšanu" 1.2.punkts noteic, 

ka pakalpojumi tiek sniegti Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos. Līguma 

2.2.punkts noteic, ka visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas līguma 2.1.apakšpunktā 

norādītajā Līguma summā, kuras apmaksa tiek veikta par Izpildītāja faktiski sniegto Pakalpojumu 

apjomu atbilstoši Līguma 1.2. un 1.3.punktā noteikumiem un Finanšu piedāvājumam (2.pielikums) 

Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņā, savukārt,  iepirkuma līguma 2.3.punkts noteic, ka samaksa 

tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša faktisko Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz 

Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.  

No iepriekš minētā ir secināms, ka apmaksa par izpildītāja  veikto darbu tiks veikta par katru 

nodevumu (faktiski sniegtais pakalpojums) atsevišķi atbilstoši iepirkuma nolikuma un  līguma 

noteikumiem, ievērojot tehniskajā  specifikācijā noteikto kārtību, apjomu, termiņus  un finanšu 

piedāvājumu. 

 

4.JAUTĀJUMS:   

Iepirkuma nolikuma 11.4.4.2. punkts nosaka prasības speciālistu pieredzei, to starp iekļauta prasība 

“Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošina, ka vismaz vienam no šajā punktā minētajiem 

speciālistiem ir praktiska pieredze inovāciju veicināšanā atbilstoši vismaz trim VPR identificētajām 

viedo specializāciju jomām”. 

Lūdzam skaidrot, kādas ir noteiktās VPR identificētās viedās specializācijas jomas. Vai par šīm 

jomām būtu uzskatāmas zemāk uzskaitītās jomas (kas norādītas šajā interneta vietnē - 

http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/ ): 

1) Augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi 

2) Veselīgas pārtikas un dzērienu ražošana 

3) Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms 

4) Rehabilitācija un veselības aprūpes pakalpojumi 

5) Biomasas izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un enerģijai 

6) Viedie materiāli 

7) Informācijas tehnoloģijas 

8) Radošās industrijas 

9) Attālināti profesionālie pakalpojumi 

 

ATBILDE: 

Jā, VPR identificētās viedo specializāciju jomas ir norādītas šajā interneta vietnē – 

http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/ . 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/
http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/

