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ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

Atklātā konkursā  

„Priekšizpētes veikšana un rīcības plāna izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas 

pilsētā”  

(id. Nr. RD PAD 2021/8) 

 

Nr.p.k. Jautājums: Atbilde: 

1. 

,,Precizējot iepriekš minēto 

informāciju: 

2. un 3. punktā ar terminu ,,nacionālas 

nozīmes” ir apzīmēts valsts nozīmes 

projekts, kura ietvaros ir veikta 

mobilitātes, transporta un/vai 

satiksmes plūsmu izpēte un analīze 

Latvijas teritorijā, kuras rezultātā 

izstrādāti Latvijai piemērotākie rīcības 

virzienu scenāriji un/ vai sniegti 

priekšlikumi par potenciālie 

ieviešamiem uzlabojumiem. 

Līdzīgi, vai Konkursa nolikuma 

11.3.2.2.1. apakšpunktā izvirzītajām 

prasībām ir pielīdzināms projekts, kura 

ietvaros ir veikta satiksmes plūsmu 

izpēte un analīze reģionālas nozīmes 

maršruta tīklos un izstrādāti 

priekšlikumi par potenciāli 

ieviešamiem uzlabojumiem?” 

termins ,,pilsētas nozīmes projekts” 

nosaka projekta veicamo aktivitāšu 

mērogu un kontekstu. Vērtējot 

nacionālā līmeņa projektu atbilstību 

Konkursa nolikuma 

11.3.2.2. apakšpunkta prasībām, ir 

nepieciešams skaidrot, vai projektu 

vadītājs veica aktivitātes publiska 

sektora stratēģiskās plānošanas 

ietvaros, vai tomēr darbojās ar 

projekta plānošanu un/vai ieviešanu 

noteiktās teritorijas robežās ar 

noteiktiem nosacījumiem. Iepirkuma 

projekta sekmīgajai realizācijai, 

projektu vadītājam ir nepieciešama 

pieredze tieši zemo emisiju zonas vai 

līdzīgo transporta nozares projektu 

plānošanā un/vai ieviešanā. 

Pasūtītājs skaidro, ka Konkursa 

nolikuma 11.3.2.2.1. apakšpunktā 

izvirzītās prasības norāda uz to, ka 

uzskaitāmā projekta īpašības ir 

atbilstošas pilsētu transporta 

infrastruktūras kontekstam. Tas ir, 

projekta aktivitātēs tika iekļauti 

pasākumi, kuri ietekmē transporta 

sistēmu ar augsto ceļu un transporta 

maršrutu skaitu, blīvumu un citām 

lielās pilsētas transporta sistēmu 

raksturojošām īpašībām. 

2. 

,,Nolikuma 11.3.2.1. punktā ir norādīta 

sekojoša prasība Pretendenta 

piesaistītajam projektu vadītājam: 

,,otrā līmeņa profesionālā izglītība 

inženierzinātņu jomā vai maģistra 

Projekta tehniskās izstrādes gaitas 

pilnvērtīgai norisei un kvalitātes 

nodrošināšanas nolūkos Konkursa 

nolikuma 11.3.2.1. apakšpunktā vides 

speciālistam definētā prasība neatbilst 
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grāds inženierzinātņu jomā”. Lūdzam 

sniegt pamatojumu, nosakot augstākās 

izglītības prasībai ierobežojumu tikai 

inženierzinātņu jomā, ņemot vērā, ka 

projekta saturs atbilst arī dabaszinātņu 

jomai un ietver tādus aspektus kā vides 

zinātne, vides politika, ilgtspējas 

zinātne, vides aizsardzība, u.tml. 

Ierosinām 11.3.2.1. apakšpunktu 

paplašināt, neizslēdzot dabaszinātnes.” 

speciālistam ar izglītību dabaszinātņu 

jomā tādēļ, ka dabaszinātņu 

speciālista kompetencēs, pēc Latvijas 

Republikas Labklājības ministrijas 

Profesiju klasifikatora sniegtās 

informācijas (213. profesijas grupas 

kods ) (sk.  

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacij

a/profesiju-klasifikators/profesiju-

klasifikators-aktualizets-2021gada-

22februari?search=dabas%20zin%C

4%81t), neatbilst uzdevumiem, kas 

aprakstīti Nolikuma Tehniskās 

specifikācijas 4.3.2., 4.3.4., 4.2.3.3. 

un 4.3.6.3. apakšpunktos. Savukārt, 

speciālists ar otrā līmeņa profesionālo 

izglītību vai maģistra grādu 

inženierzinātņu jomā, pamatojoties 

uz profesijas kompetenču un 

uzdevumu kopumu, ir ar atbilstošo 

kvalifikāciju konkrēto uzdevumu 

veikšanai. 

Minētie un citi profesijas un 

pienākumu uzdevumi ir pieejami 

Valsts izglītības satura centra (VISC) 

Profesiju standarta dokumentā: 

https://registri.visc.gov.lv/profizgliti

ba/dokumenti/standarti/ps0329.pdf.  

Profesija ir reģistrēta un aprakstīta 

Latvijas Republikas Labklājības 

ministrijas Profesiju klasifikatorā ar 

NACE klasifikācijas kodu 2143 01: 

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacij

a/profesiju-klasifikators/profesiju-

klasifikators-aktualizets-2021gada-

22februari?search=vides%20in%C5

%BEenieris. 

3. 

,,Nolikuma 11.3.4.1. punktā ir norādīta 

sekojoša prasība Pretendenta 

piesaistītajam ekonomikas 

speciālistam: ,,otrā līmeņa profesionālā 

izglītība vai maģistra grāds ekonomikā 

vai finanšu vadībā”. Pieņemam, ka 

maģistra grāds biznesa vadībā vai 

uzņēmējdarbības vadībā ir ekvivalents 

Maģistra grāds biznesa vadībā vai 

uzņēmējdarbības vadībā ir 

ekvivalents maģistra grādam 

ekonomikā vai finanšu vadībā un var 

būt pielīdzināms Konkursa nolikuma 

11.3.4.1. apakšpunkta izglītības 

prasībām, bet ar nosacījumu, ka 

pretendējoša speciālista pieredze 

ietver aktivitātes, kas aprakstītas 

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=dabas%20zin%C4%81t
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=dabas%20zin%C4%81t
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=dabas%20zin%C4%81t
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=dabas%20zin%C4%81t
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=dabas%20zin%C4%81t
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0329.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0329.pdf
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=vides%20in%C5%BEenieris
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=vides%20in%C5%BEenieris
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=vides%20in%C5%BEenieris
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=vides%20in%C5%BEenieris
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari?search=vides%20in%C5%BEenieris
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maģistra grādam ekonomikā vai 

finanšu vadībā. Lūdzam apstiprināt.” 

Konkursa nolikuma Tehniskās 

specifikācijas 4.3.5.1., 4.3.5.2., 6.6.1., 

6.6.2. un 6.6.3. apakšpunktos. Proti, 

šajā gadījumā izšķirojošais kritērijs 

par speciālista atbilstību vai 

neatbilstību izvirzītajai pozīcijai ir 

viņa prasmes un iemaņas, strādājot 

ekonomikas un finanšu jomā. 

4. 

,,Ņemot, vērā, ka RDPAD SUMBA 

projekta ietvaros ir aktualizējis pilsētas 

mēroga multimodālās mobilitātes 

modeli EMME2, lūdzam skaidrot, kā 

paredzēta šī modeļa izmantošana. 

Attiecīgi, vai modelis var tikt nodots 

Izpildītāja rīcībā, vai arī Izpildītājam 

būs iespēja noformulēt modelējamos 

jautājumus/scenārijus un 

nepieciešamos rezultātus un RDPAD 

pēc pieprasījuma sniegs informāciju 

par modelēšanas rezultātiem, vai arī 

kādā citā veidā.” 

Pilsētas mēroga transporta 

simulācijas modelis EMME2 ir 

pasūtītāja rīcībā, un būs iespējams 

izmantot kā papildus instrumentu 

funkcionālo darbības scenāriju 

analīzei vai pārbaudei atbilstoši 

Konkursa nolikuma Tehniskās 

specifikācijas 4.3.4.1. apakšpunktam, 

ar nosacījumu, ka būs definēti 

konkrēti scenāriju apraksti un ņemti 

vērā modeļa ierobežojumi, par 

kuriem būs iespējams iegūt 

informāciju no pasūtītāja puses. 

 
 


