1.pielikums
__.__.2015. pakalpojumu līgumam
Nr.PAD-15-___-lī
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.daļa Rīgas pašvaldības stends izstādes „Tech Industry 2015” ietvaros
Pasākuma apraksts: starptautiskās mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas,
elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādē „Tech Industry 2015” ietvaros
organizēt semināru, kura mērķis sniegt informāciju par pašvaldībā pieejamajiem
pakalpojumiem un Rīgas pilsētas attīstības perspektīvām. Tajā skaitā par tādiem pašvaldības
piedāvātajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējiem saimnieciskās darbības sekmēšanai kā grantu
programmu „Atspēriens”, Rīgas pilsētas teritorijas plānojums, kā arī Rīgas pilsētas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.
Norises vieta: Ķīpsalas izstāžu zāle
Telpu noma, aprīkojums: stenda vietas īre, vizuālās un audio informācijas atspoguļošanas
aprīkojums, semināra mācību vizīšu tehniskais nodrošinājums.
Ēdināšana: 3 kafijas pauzes x 50 personas x EUR 5.69 (ar PVN)/1 pers.
Kafijas pauze 1 reizi dienā, kopā 3 dienas.
Dalībnieku skaits: apmēram 1000 pašvaldības stenda apmeklētāji, līdz 50 prezentācijas
dalībnieki
Pasākuma ilgums: 3 dienas
Pasākuma laiks: 2015.gada decembra sākums
Prasības semināra organizēšanai:
- stenda dizaina izstrāde, izgatavošana, uzstādīšana, uzkopšana un demontāža izstādē „Tech
Industry”, atbilstoši rīkotājsabiedrības „BT1” dalības nosacījumiem un Pasūtītāja noteiktajiem
termiņiem;
- informācijas par uzņēmējdarbības attīstības tendencēm Rīgā sagatavošana, izmantojot
LURSOFT datus;
- pasākuma programmas izstrāde;
- ielūgumu nogāde Pasūtītāja noteiktiem 50 dalībniekiem Rīgā un tās apkārtnē;
- Rīgas pilsētas balvas semināra un konkursa „Baltic Welder” Rīgas simpātiju balvas maketa
izgatavošana, saskaņošana ar Pasūtītāju un izgatavošana ;
- stenda izveidi Pakalpojuma sniedzējs uzsāk pēc tā dizaina un tehniskās koncepcijas
saskaņošanas ar Pasūtītāju un izstāžu rīkotājsabiedrību „BT1”.
Eksperti: 2 eksperti, kuri saistīti ar metālapstrādes un mašīnbūves nozari, kas atbilst šādām
prasībām: vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā metālapstrādes un / vai mašīnbūves
nozari pārstāvošā uzņēmumā, kā arī augstākā izglītība.
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Izdales materiāli:
-

pasākuma programmas maketēšana un druka, 1 lapa A4 formātā, krāsaina, 1000 gab.

-

informācijas par uzņēmējdarbības attīstības tendencēm Rīgā makets un A4 formāta
krāsaina druka līdz 10 abpusējām lapām, 500 gab.

Prasības stenda izgatavošanai:
vismaz 24 m² liela, no 2 pusēm atvērta Rīgas pašvaldības stenda vieta izstādē „Tech
Industry”;
stenda dizaina izstrāde, ietverot šādus informatīvos blokus (Pilsētas teritorijas
plānojums un nozares attīstībai nozīmīgākās zonas; Pilsētas ilgtermiņa attīstības tendences un
plāni; Pilsētas ekonomikas attīstība un tai sniegtais atbalsts, tajā skaitā ilustratīvi piemēri);
-

viena apspriežu vieta ar vismaz 3 sēdvietām;

-

stenda augstums nedrīkst būt mazāks par 2900 cm;

stenda tehniskajiem risinājumam un izbūvē izmantotajiem materiāliem jāatbilst izstāžu
rīkotājsabiedrības „BT1” tehniskajiem noteikumiem;
-

stendam jānodrošina papildu apgaismojums;

stenda izveidi Pakalpojuma sniedzējs uzsāk pēc tā dizaina un tehniskās koncepcijas
saskaņošanas ar Pasūtītāju un izstāžu rīkotājsabiedrību „BT1”.
2.daļa Mazo un vidējo uzņēmēju foruma organizēšana
Pasākuma apraksts: lai Rīgā veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi, biedrība
"Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu forums" ik gadu organizē forumu, kurā notiek plašas
diskusijas un sabiedrības uzmanības pievēršana mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai aktuāliem
jautājumiem. Rīgas dome piedalās foruma semināra organizēšanā, nodrošinot vismaz 100
uzņēmēju dalību.
Norises vieta: Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītajam vismaz 3 risinājumus par norises
vietu. Izvēlētajai vietai jāatbilst - apkurinātas, labiekārtotas, ar brīvu dienas gaismas ne tālāk kā
1200 metru attālumā no adreses Rīgā, Rātslaukums 1, LV-1050.
Telpu noma, aprīkojums: līdz 100 sēdvietām ar vizuālās un audio informācijas
atspoguļošanas aprīkojumu
Ēdināšana: divas kafijas pauzes x 100 personas x EUR 5.69 (ar PVN)/ 1 pers.
Dalībnieku skaits: 100
Pasākuma ilgums: 6 stundas
Pasākuma laiks: 2015.gada novembra beigas
Prasības foruma organizēšanai:
- darba kārtības izstrāde saskaņā ar Pasūtītāja prasībām;
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- Pakalpojuma sniedzējs nodrošina personalizētu elektronisku dalībnieku reģistrāciju un tai
nepieciešamās tiešsaistes reģistrācijas sistēmu ar sekojošām iespējām:
• reģistrēties dalībai pasākumā;
• dalībnieku saraksta importēšana xls formātā;
• sistēmas automātiski paziņojumi organizatoram par reģistrēšanas gaitu;
• apkopoto datu reģistrēšana, apkopošana un sortēšana pēc kritērijiem;
• dalībnieku personalizētu vārda karšu ar individuālu svītru kodu izgatavošana;
• semināra dalībnieku elektroniska reģistrācija (skanēšana) pasākuma laikā.
- informācijas par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem uzņēmējiem sagatavošana.
.
Eksperti: pakalpojuma sniedzējs nodrošina 3 ekspertu piesaisti, kuri ir izvēlēti atbilstoši
pasākuma aprakstam, t.sk. nodrošinot autoratlīdzību, ja tāda ir nepieciešama. Katra eksperta
prezentācijas ilgums – 20 minūtes. Izdales materiālu izstrāde
- darba kārtību pavairošana – 100 gab.;
- informācijas par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem uzņēmējiem maketa sagatavošana
un druka A4 formāta, abpusēja druka līdz 10 lapām, 100gab.
Stendi / banneri:
- norāžu uz aktivitātes norises vietu izgatavošana.
3.daļa Start-up uzņēmumu konkurētspēja Rīgā
Pasākuma apraksts: Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tie
pārstāv 99% no Eiropas Savienības biznesa. Pēdējo piecu gadu laikā tie ir radījuši aptuveni
85% no visām jaunradītajām darba vietām un ir nodrošinājusi ar darbu divas trešdaļas no
privātajā sektorā strādājošajiem. Eiropas Komisija uzskata uzņēmējdarbību, kā arī mazos un
vidējos uzņēmumus par galveno priekšnosacījumu ekonomikas izaugsmei, inovācijām, darba
vietu radīšanai un sociālajai integrācijai Eiropas Savienībā
Rīga ir Latvijas dzinējspēks un tās attīstības balsts ir ekonomika (Rīgas domes Pilsētas
attīstības departaments, 2014). Rīgā koncentrējas 32% Latvijas iedzīvotāju, tiek veiktas 46% no
visām investīcijām valstī un Rīgā tiek radīta puse no Latvijas iekšzemes kopprodukta. Atzīstot
mazā un vidējā biznesa, kā arī Rīgas lomu Latvijas izaugsmē autors secina, ka ir nepieciešams
stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu rašanos un izaugsmi Rīgā.
Lai sekmētu Rīgas kā uzņēmējdarbībai pievilcīgas vietas popularitāti, kā arī lai veicinātu
informācijas apmaiņu par Rīgā strādājošo uzņēmumu darbību ietekmējošiem faktoriem, jo īpaši
Rīgas konkurētspējas priekšrocībām, mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta ekosistēmu, kā arī
paplašinātu kontaktus dažāda veida uzņēmējdarbības uzsācēju un potenciālo investoru starpā,
paredzēts rīkot konferenci.
Norises vieta: Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītajam vismaz 3 risinājumus par norises
vietu. Izvēlētajai vietai jāatbilst - apkurinātas, labiekārtotas (kanalizācijas sistēma un ūdens
apgāde) ar brīvu dienas gaismas piekļuvi nodrošinātas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
esošas telpas, vismaz divu veido sabiedriskā transporta pieturas atrašanās ne tālāk kā 400 metru
attālumā (ar sabiedriskā transporta veidu tiek saprasts autobuss, trolejbuss un tramvajs, par
kuru kursēšanas maršrutu un laiku pieejama informācija vietnē www.rigassatiksme.lv).
Telpu noma, aprīkojums: viena telpa ar 200 sēdvietām, ar apskaņošanas sistēmu un
demonstrācijas aprīkojumu, divas telpas ar 70 sēdvietām, apskaņošanas sistēmu un
demonstrācijas aprīkojumu. Visas telpas savstarpēji savienotas.
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Ēdināšana: divas kafijas pauzes: 200 personas x EUR 5.69 (ar PVN)/ 1 pers. x 2 pauzes,
pusdienas 200 personas x EUR 21.34 (ar PVN)/ 1 pers.
Dalībnieku skaits: 200 personas, semināra vidusdaļā darbs 3 (trijās) grupās
Pasākuma ilgums: katra pasākuma ilgums – 5 stundas
Pasākuma laiks: 2015.gada septembra beigas vai oktobra sākums
Prasības pasākuma organizēšanai:
Dalībnieku uzaicināšana, t.sk. informācijas par pasākumu izvietošana sociālajos tīklos;
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina personalizētu elektronisku dalībnieku reģistrāciju un
tai nepieciešamās tiešsaistes reģistrācijas sistēmu ar sekojošām iespējām:
• reģistrēties dalībai pasākumā;
• dalībnieku saraksta importēšana xls formātā;
• sistēmas automātiski paziņojumi organizatoram par reģistrēšanas gaitu;
• apkopoto datu reģistrēšana, apkopošana un sortēšana pēc kritērijiem;
• dalībnieku personalizētu vārda karšu ar individuālu svītru kodu izgatavošana;
• semināra dalībnieku elektroniska reģistrācija (skanēšana) pasākuma laikā.
- Norāžu sagatavošana un izvietošana;
- Rīgā jaundibināmu uzņēmumu produkcijas un/vai prototipu izvietošana ēdināšanas
un/vai kafijas pauzes norises vietās;
- Ielūdzamo personu saraksta izveide, saskaņošana ar Pasūtītāju, ielūgumu izgatavošana
un izsūtīšana.
Moderators: nepieciešami trīs pasākuma vadītāji (viena pasākuma vadītāja paredzamais
dalības diskusijā laiks – 5 stundas, divu – trīs stundas), kuri sekmētu informācijas apmaiņu,
viedokļu izteikšanu, satura vadību, kā arī argumentētu priekšlikumu iesniegšanu un apkopošanu
pasākuma laikā un pēc tā.
Eksperti: pakalpojuma sniedzējs nodrošina 5 ekspertu piesaisti, kuri ir izvēlēti atbilstoši
pasākuma aprakstam t.sk. nodrošinot autoratlīdzību, ja tāda ir nepieciešama.
Izdales materiālu izstrāde:
- ielūgumu maketa izstrāde, 250 ielūgumu (vienpusēja vienas krāsas druka, kongrīvs)
izgatavošana, adresātu saraksta sagatavošana, ielūgumu izsūtīšana, atbilžu saņemšanas
nodrošināšana (zvanot adresātiem); iespējama online reģistrācija
- pasākuma programmas izstrāde, maketēšana un druka 200 eksemplāros, krāsaina, A4 formāta,
1 lapa;
- informatīvā materiāla – Rīgas pilsētas uzņēmējdarbības, tajā skaitā mazo un vidējo
uzņēmumu, atbalsta ekosistēmas apraksts, iekļaujot informāciju par Rīgas ekosistēmas
konkurētspējas priekšrocībām izstrāde, maketēšana, krāsaina druka 200 eksemplāros, A4
formātā, līdz 10 lapām, ieskaitot vietu piezīmēm.
Publicitāte:
- nodrošināt konferences un /vai Rīgas pilsētas uzņēmējdarbības atbalsta ekosistēmas reklāmu
sociālajos medijos www.facebook.com un www.draugiem.lv
Suvenīri: Pakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā semināra aprakstu un mērķa auditoriju, iesniedz
Pasūtītājam vismaz 2 risinājumus par iespējamajiem reprezentācijas priekšmetiem, ne vairāk kā
2 priekšmetus, ievērojot šādu darbu kārtību:
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1) personalizācijas (drukas / gravējuma) maketa/maketu sagatavošana saskaņā ar Pasūtītāja
iesniegtu informāciju par noformējuma vadlīnijām un ņemot vērā katras preces fiziskās
īpatnības;
2) drukas/ gravējuma maketa / maketu saskaņošana ar Pasūtītāju.
4.daļa Zīmējumu un eseju konkursa un tā noslēguma pasākuma organizēšana
5. līdz 9.klašu skolēniem „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts.”
Pasākuma apraksts: Konkurss tiek rīkots kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem
jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros. Tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu
piederību savai apkaimei, attīstīt radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā un esejas veidā
atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu. Tādā veidā preventīvi tiek veicināta interese
par Rīgas plānošanas procesiem un popularizēts jaunais Rīgas teritorijas plānojums gan
starp bērniem un jauniešiem, gan arī viņu vecākiem. No konkursam iesūtītajiem
zīmējumiem un esejām - 50 radošākos, kurus izvēlēs konkursa komisija (RD PAD
organizēta), interesantākie darbi tiks izstādīti izstādē. Izstādes norises laiks 02.11.2015. –
23.12.2015., izstāde tiks eksponēta Rīgas domē.
Norises vieta: Rīgas dome
Aprīkojums: nepieciešami stendi un to apgaismojums 50 darbu (A4 vai A3 formāta)
izvietošanai un noformēšanai.
Ēdināšana: 1 kafijas/tējas/sulas pauze ar 3 veidu uzkodām 5,69 EUR (ar PVN) /1pers.
Dalībnieku skaits: līdz 130 cilvēkiem.
Pasākuma ilgums: 2 stundas
Pasākuma laiks:
- izstāde no 02.11.2015. – 23.12.2015. - noslēguma pasākums 17.12.2015. plkst.16:00.
Prasības pasākuma organizēšanai:
- izstādes un gala pasākuma nodrošināšana Rīgas domē, t.sk., stendu novietošana ar
labākajiem 50 darbiem un dalībnieku uzaicināšanu;
- visu konkursam iesniegto darbu izvietošana uz stendiem izstādē Rīgas domē;
- darbu noformēšana uz stendiem.
Izdales materiāli:
- plakāta maketa izgatavošana par konkursu, tā norisi un tēmu līdz 20.08.2015.; - plakāta
maketa izgatavošana par izstādes norisi Rātsnamā līdz 02.11.2015. un krāsaina izdruka 1gb.
A0 formātā.
Suvenīri:
-saldumu paciņas 24.gab. (12 laureātiem un 12 pedagogiem 30 EUR vērtībā);
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-atzinības raksti 24.gab.; -foto rāmji atzinības rakstu noformēšanai 24.gab.
5.daļa Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves
rekultivācija
Pasākuma apraksts: Projekta īstenošanas rezultātā ir sakopta teritorija 19,3 hektāru platībā.
Lai samazinātu atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi, tika veikta izgāztuves platības
samazināšana, atkritumus sastumjot vienā kaudzē un blīvējot. Kaudzes konfigurāciju veido
dažāda slīpuma nogāzes ar mērķi izveidot vizuāli interesantu objektu – kalnu esošajā
rūpnieciskās apbūves zonā, kā rezultātā kalna augstums ir 25 metrus ar lēzenu nogāzi uz
perspektīvās Lielvārdes ielas trases pusi. Nākotnē to būs iespējams izmantot atpūtai un
rekreācijas pasākumiem, savukārt ziemas periodā aktīvās atpūtas nodarbībām. Izgāztuves
rekultivācijas laikā, veidojot kalnu, ir izvākti visi bīstamie un lielgabarīta atkritumi.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina minētā objekta atklāšanas pasākumu.
Norises vieta: A.Deglava ielas izgāztuve.
Aprīkojums: telts 5x5m, 2 mikrofoni, mikrofonu statīvi, 2 skaļruņu skanas, skaņu pults,
elektrības ģenerators.
Ēdināšana: kafijas pauze 50 personām x 5.69 EUR (ar PVN)/ 1 pers.
Moderators: nepieciešams pasākuma vadītājs, kurš sekmētu informācijas apmaiņu, viedokļu
izteikšanu, satura vadību.
Dalībnieku skaits: līdz 50 cilvēkiem.
Prasības pasākuma organizēšanai: informatīva stenda izveide, kas atspoguļo teritoriju pirms
un pēc revitalizācijas.
Pasākuma ilgums: 2 stundas
Pasākuma laiks: 2015.gada 1.oktobris
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