Zemgales plānošanas reģiona
2020.gada decembra Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūras
“Vēstures eksperta pakalpojumu sniegšana Baltu kultūrvēsturiskā
mantojuma jomā ”

NOTEIKUMI
1. Pakalpojuma pasūtītājs
Zemgales plānošanas reģions, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001.
2. Tirgus izpētes metode
2.1. Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Vēstures eksperta pakalpojumu
sniegšanai Baltu kultūrvēsturiskā mantojuma jomā ” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikta
atbilstoši pasūtītāja iekšējai kārtībai, kādā tas veic zemsliekšņa iepirkumu procedūras.
2.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Iepirkuma priekšmets ir vēstures eksperta pakalpojumu sniegšana Baltu
kultūrvēsturiskā mantojuma jomā atbilstoši šo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) un
tiem pievienotajā Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.
3.2. Finansējumu nodrošina un iepirkuma procedūra tiek veikta Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014–2020 projekta Nr. LLI-447
“ Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana/
Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route "Balts'
Road" (Explore Balts), turpmāk tekstā – „Projekts”, ietvaros.
4. Pakalpojuma izpildes termiņš
4.1. Pakalpojums sniedzams līdz projekta beigām - līdz 2022. gada 31.maijam.
Precīzi katra uzdevuma termiņi ir norādīti šo Noteikumu Tehniskajā specifikācijā
(Pielikums Nr.1).
5. Prasības pretendentam
5.1. Iepirkumā savus piedāvājumus var iesniegt jebkura juridiska vai fiziska persona
vai šādu personu apvienība (t.sk., personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā, kuru
pasūtītājs uzaicinājis piedalīties Iepirkumā un kura spēj un ir tiesīga sniegt Iepirkuma
pakalpojumu.
5.2. Pakalpojuma izpildei pretendents nodrošina vismaz vienu speciālistu –
ekspertu, kuram jābūt:
- augstākā izglītība vēsturē un/vai arheoloģijā;
- pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā;
- pieredze Baltu kultūrvēsturiskā mantojuma un/vai Baltu arheoloģiskā mantojuma
jomā;

- pedagoģiskā vai sabiedrības izglītošanas darba pieredze par attiecīgo jomu tiks
uzskatīta kā priekšrocība.
5.3. Iesniedzamie dokumenti:
5.2.1. Finanšu piedāvājums atbilstoši Noteikumu 6.nodaļas punktu prasībām
(Pielikums Nr. 2.)
5.2.2. Pietiekums dalībai atbilstoši šo Noteikumu Pielikumam Nr. 3.
5.2.3. CV, pakalpojuma izpildei attiecīgas izglītības iestāžu iegūti diplomi,
sertifikāti (ja tādi ir), un citas norādes, kas var apstiprināt kompetenci pakalpojumu
sniegšanā.
5.3. Piedāvājumi Iepirkumā elektroniski jāsūta uz anna.builo@zpr.gov.lv līdz
2021. gada 6. janvārim plkst. 23:00.
6. Finanšu piedāvājuma nosacījumi
6.1. Pieteicies un uzaicinātais pretendents norāda cenu, par kādu tas sniegs
pakalpojumu. Pakalpojuma cenas tiek norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) un kopā ar PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs.
6.2. Pretendents finanšu piedāvājumā norāda izcenojumus speciālistu darba apmaksai
un visas citas izmaksu pozīcijas, ja tādas pakalpojuma izpildē paredzētas.
6.3.Finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver visus pretendenta maksājamos
nodokļus un darba veikšanas izdevumus (piem., transporta izdevumi nokļūšanai uz/no
objekta/pasākuma, un tml.).
6.4. Finanšu piedāvājums tiek iesniegts, aizpildot Noteikumiem pievienoto
2.pielikumu.

7. Apmaksa par pakalpojuma izpildi
7.1. Apmaksa par pakalpojuma izpildi tiks veikta atbilstoši pretendenta, kurš tiks
izraudzīts pakalpojuma veikšanai Iepirkumā, piedāvātajai cenai, un atbilstoši noslēgtā
Iepirkuma līguma nosacījumiem.
7.2. Paredzamā kopējā līguma cena ne lielāka par 6000 EUR, ieskaitot visus nodokļus.
7.3. Apmaksas kārtība redzama Tehniskajai specifikācijai pievienotajā pielikumā.
Apmaksu par attiecīgo pakalpojuma daļu izpildītājs (Iepirkumā uzvarējušais
pretendents) saņems pēc tikai pēc konkrēto darbu pabeigšanas un pēc tam, kad
Pasūtītājs ar pakalpojuma sniedzēju būs parakstījuši attiecīgā nodevuma pieņemšanasnodošanas aktu.
8. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi
(darba apjoms, prasības u.c. noteikumi, kas var ietekmēt paredzamo līgumcenu)

8.1. Vēstures eksperta pakalpojumu sniegšana Baltu kultūrvēsturiskā mantojuma
jomā jāveic atbilstoši šiem noteikumiem un pievienotajai Tehniskajai specifikācijai
(Pielikums Nr.1.).
8.2. Vispārējā darba valoda - latviešu.
8.3. Nepieciešamības gadījumā un pēc pieprasījuma Izpildītājs ierodas pie Pasūtītāja
pamatjautājumu saskaņošanai.

8.4. Baltu izpētes teritorija: Zemgales plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību
teritorija – zemgaļu, sēļu vēsturiskās vietas.
8.5. Lai ievērotu Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes
prasības, sagatavojot dokumentus, jāizmanto INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības Programmas publicitātes vadlīnijas (https://latlit.eu/wpcontent/uploads/2018/06/Communication-guidelines-V.4-yellow.pdf)
9. Pakalpojuma sniedzēja izvēles nosacījumi
9.1. Pakalpojuma sniedzēja izvēles laikā Pasūtītājs var lūgt pieteikušos pretendentu
iesniegt precizējošu informāciju par sevi, par tā piedāvātajiem speciālistiem u.c.
Pakalpojuma sniedzēja izvēles laikā Pasūtītājs var uzaicināt pieteikušos
pretendentus uz pārrunām vai arī veikt saraksti ar pretendentu, lai pretendents precizētu
un izskaidrotu sava piedāvājuma atsevišķas detaļas un lai saskaņotu Pasūtītāja
vajadzības ar pretendenta iespējām.
Tāpat Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt pretendentu papildināt un uzlabot savu
piedāvājumu.
9.2. Pasūtītājs neveic vai neturpina pārrunas (vai arī neveic vai neturpina saraksti) ar
pretendentu, kurš iesniedzis atbilstošu šo noteikumu prasībām piedāvājumu, bet kurš
norādījis, ka piedāvājums ir galīgs, un netiks pārskatīts. Ja pārskatīšanas iespēja ir
iespējama kādā piedāvājuma daļā, tad pārrunas vai saraksti ar pretendentu Pasūtītājs
veic tikai par to piedāvājuma daļu, kurā iespējama izmaiņu veikšana.
9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pretendentus, ar kuriem piedāvājumu izskatīšanas laikā
veiktas pārrunas vai sarakste par piedāvājumu precizēšanu un/vai labošanu, apstiprināt
savu galīgo piedāvājumu, ja Pasūtītājs uzskata, ka ir iegūts piedāvājums, kas atbilst tā
vajadzībām, samērīgi ar pretendenta piedāvāto pakalpojuma cenu.
Minētā Pasūtītāja lūguma izteikšanas gadījumā pretendentam jāsniedz atbilde 3
(triju) darbdienu laikā.
9.4. Pasūtītājs Iepirkumā izvēlēsies pakalpojuma sniedzēju ar Pasūtītāja ieskatā
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiks piešķirtas pretendentam, vērtējot:
a) pretendenta piedāvāto pakalpojuma cenu, kas iekļaujas Projekta budžetā un
kura samērota ar pretendenta piedāvājuma saturu;
b) pretendenta iespējamo piedāvāto papildus redzējumu par pakalpojuma
tehnisko izpildi;
c) pretendenta pieredze u.c. apstākļi, kas Pasūtītāja ieskatā var nodrošināt
vislabāko rezultātu – iespējami kvalitatīvāk izpildīt Iepirkuma līgumu.
9.5. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvēlēties vienu no Iepirkuma
pretendentiem līguma slēgšanai vai izbeigt šo Iepirkumu bez saistībām informēt
pieteikušos uzaicinātos pretendentus par šāda lēmuma pieņemšanas iemesliem.
Pasūtītājs uz pretendenta norādīto e-pastu vai tā pasta adresi paziņos pretendentam
savu lēmumu attiecībā uz konkrētā pretendenta iesniegto piedāvājumu.
Pasūtītājam nav pienākuma paskaidrot, iesaistīties sarakstē, pārrunās/diskusijās ar
pretendentiem par pakalpojuma sniedzēja izvēles un/vai sadarbības piedāvājumu
noraidīšanas iemesliem.

Pasūtītāja Iepirkuma procedūras laikā pieņemtie lēmumi ir konfidenciāli un
Pasūtītājam nav nekādu citu pienākumu pret pretendentu, kā vienīgi paziņot konkrētā
piedāvājuma izskatīšanas rezultātu, ciktāl tas attiecas uz konkrēto pretendentu.
10. Līguma slēgšana
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izvēlēto pretendentu, ņemot vērā Tehniskās
specifikācijas noteikumus, pretendenta iesniegto piedāvājumu un iespējamās Pasūtītāja
un izraugāmā pretendenta pārrunas par precizējamiem un neskaidriem jautājumiem.

11. Pasūtītāja kontaktinformācija
Projekta vadītāja Anna Builo- Hoļme, anna.builo@zpr.gov.lv; tel. +371 27000470,
+371 63028457
Tūrisma speciāliste Sandra Kauranena, sandra.kauranena@zpr.gov.lv, tel. +371
63028457

Pielikums Nr.1.
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūras
“VĒSTURES EKSPERTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
BALTU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA JOMĀ ”
Noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūrai
“VĒSTURES EKSPERTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA BALTU
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA JOMĀ ”

1. Darba uzdevums un termiņi
1) Līdz 30.06.2021 identificēt un aprakstīt iepriekš neiekļautus jaunus tūrisma
objektus iekļaušanai jaunajos Zemgaļu un Sēļu loka ceļvežos, balstoties uz
iepriekš veikto pētījumu un tajā sagatavoto Baltu objektu klasifikāciju.
2) Pārskatīt esošo zemgaļu un sēļu Baltu ceļa objektu aprakstus un papildināt tos
līdz 30.06.2021.
3) Uzlabot esošos stāstus, balstoties uz iepriekš veikto pētījumu, un izveidot jaunus
stāstus par zemgaļiem un sēļiem, to iekļaušanai jaunajos Zemgaļu un Sēļu loka
ceļvežos līdz 30.06.2021.
4) Izstrādāt un aprakstīt iespējamos tematiskos maršrutus to iekļaušanai jaunajos
Zemgaļu un Sēļu loka ceļvežos līdz 30.06.2021.
5) Sadarbojoties ar Pasūtītāju, izstrādāt Baltu ceļā iekļauto tūrisma objektu
pārstāvju un tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas vizītes (2 dienu brauciens
uz Lietuvu, 1 dienu brauciens uz Kurzemi) saturisko programmu, ņemt dalību
un nodrošināt gida pakalpojumus līdz 09.2021.
6) Izstrādāt un uzraudzīt koncepciju/saturu/sižetu/ ieceri 2 video materiāliem,
izmantojot 3D animāciju, par Tērvetes pilskalnu un Sēlpils pilskalnu, ietverot
vēsturisko saturu, aprakstu un iekļaujamo objektu un to detaļu tehnisko
specifikāciju līdz 10.2021.
7) Sniegt ietiekumus/ ideju aprakstu ( vadlīnijas) par baltu tradīciju un vēstures
izmantošanu jaunu un esošo amatniecības izstrādājumu radīšanā. Izstrādāt
koncepciju (darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju) trīs seno arodu
meistarklasēm par to kā izmantot Baltu tradīcijas un vēsturi jaunu un esošu
amatniecības produktu izveidē un attīstībā, ietverot vēsturisko pamatojumu.
Ieteikt amatniekus/ekspertus meistarklašu vadīšanai, nodrošinot visu
nepieciešamo informāciju meistarklases vadīšanai (apmācīt tos), novadīt
ievadlekcijas meistarklasēs (nodrošināt lekciju izstrādi un to novadīšanu) visā
projekta laikā līdz 05.2022.
8) Izstrādāt gidu apmācību koncepciju/tehnisko specifikāciju, sniedzot ieteikumus
darba kārtībai, iespējamiem lektoriem, novadīt lekcijas, piedalīties un veikt gida
pienākamos apmeklējamos objektos (trīs divu dienu sesijas, katrā līdz 25
dalībniekiem) visā projekta laikā līdz 05.2022.
9) Pēc nepieciešamības sniegt priekšlikumus, norādes un uzraudzīt projektā
plānoto rezultātu (ceļveži, foto, 3D video, gidu apmācības, meistarklases,

pieredzes apmaiņu braucieni, kopīga apceļošanas akcija, u.c.) ieviešanu visā
projekta laikā līdz 05.2022.
10) Sadarboties ar projektā iesaistītajiem partneriem un piedalīties projekta
sanāksmēs (ja nepieciešams/ pēc Pasūtītāja aicinājuma) – visā projekta laikā
līdz 05.2022.
11) Nepieciešamības gadījumā pārbaudīt izvēlēto foto atbilstību zemgaļu un sēļu
Baltu ceļu objektiem, sniegt priekšlikumus dažādu tematisku fotosesiju
izstrādei un ieviešanai – visā projekta laikā līdz 05.2022.
Piezīme: Detalizēts veicamo uzdevumu apraksts, nodevumi, nodevumu termiņi un
termiņu izmaiņu nosacījumi, un paredzamā maksājuma kārtība ir atrodama šīs
Tehniskās specifikācijas pielikumā.
Pētījums un klasifikācija atrodama:
https://www.zemgale.lv/images/Projekti_Balts_road.pdf.
Informācija par iepriekš ieviesto projektu “ LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ ““International cultural route "Balts' Road” ” un tā rezultātiem
atrodama: https://www.zemgale.lv/images/Projekti_Balts_road.pdf .
Papildus nosacījumi:
1) Ja Pasūtītājam ir iebildumi, labojumi, ieteikumi jebkura uzdevumu nodevumu
pilnveidei, tad Izpildītājam ir attiecīgi jāveic labojumi. Nodotajā nodevumā ir
iespējami grozījumi, iepriekš sasakņojot to ar Pasūtītāju.
2) Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju visus uzdevumu darbu nodevumus, kas saistīti
ar pakalpojuma izpildi. Ja Pasūtītājam ir iebildumi, labojumi, tad Izpildītājam ir
attiecīgi jāveic labojumi.
2. Informācija par projektu
2.1. Projekts: LLI-447“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš”
atpazīstamības veicināšana / Exploring Balts and Promoting Awareness of the
International Cultural Route "Balts' Road" / (EXPLORE BALTS)
2.2. Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2014.– 2020. gadam; www.latlit.eu;
2.3. Projekta partneri:
•
•
•
•
•
•
•

Šauļu Tūrisma informācijas centrs (LT)
Zemgales plānošanas reģions (LV)
Kurzemes Plānošanas reģions (LV)
Rundāles novada dome (LV)
Kuldīgas novada pašvaldība (LV)
Nacionālā reģionu attīstības aģentūra (LT)
Klaipēdas rajona Tūrisma informācijas centrs (LT)

2.4.Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas
reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”.

2.5. Vairāk informācijas par projektu:
https://www.zemgale.lv/images/Kopsavilkums_majaslapai_EXPLORE_BALTS.
pdf
2.6.Projekts tiks īstenots kā turpinājums iepriekšēji ieviestajam projektam: “ LLI-187
“Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”/ ““International cultural route
"Balts' Road” “” https://www.zemgale.lv/images/Projekti_Balts_road.pdf

Pielikums Tehniskajai specifikācijai
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūras
“VĒSTURES EKSPERTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
BALTU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA JOMĀ ”
Noteikumiem

Detalizēts veicamo uzdevumu apraksts, termiņi, nodevumi un paredzamā maksājuma kārtība.
Nr.

Aktivitāte

Nodevums

Termiņi

Piezīmes

Maksājums %

I
1.

Identificēt un aprakstīt iepriekš neiekļautus
jaunus tūrisma objektus iekļaušanai jaunajos
Zemgaļu un Sēļu loka ceļvežos, balstoties uz
iepriekš veikto pētījumu un tajā sagatavoto Baltu
objektu klasifikāciju.
1) Saskaņot ar Pasūtītāju objektus līdz
28.02.2021.
2) Veikt jaunu objektu aprakstu līdz 30.06.2021.

2.

Pārskatīt esošo zemgaļu un sēļu Baltu ceļa objektu
aprakstus un papildināt tos.
1) Saskaņot ar Pasūtītāju jaunā apraksta virzienus
līdz 28.02.2021.

Dokuments ar objektiem un to
aprakstiem (sagatavots un
apkopots tekstu fails – literāri
pareizā latviešu valodā,
saistošā stāstījuma formā,
pārbaudītiem un pamatotiem
vēsturiskiem faktiem,
ievērojot pareizu latviešu
valodas gramatiku un
interpunkciju),u.c. Teksti tiks
izmantoti tūrisma maršruta
mārketinga vajadzībām.

Galīgais izpildes
termiņš līdz
30.06.2021.

Dokuments ar objektiem un to
aprakstiem (sagatavots un
apkopots tekstu fails – literāri
pareizā latviešu valodā,
saistošā stāstījuma formā,

Galīgais izpildes
termiņš līdz
30.06.2021.

ZPR izstrādās 1 ceļvedi par zemgaļiem Latvijā un
Lietuvā.
ZPR sniegs visu nepieciešamo informāciju par sēļiem,
ko izstrādās LT partneri.
Lai paaugstinātu izveidotā "Baltu ceļa" atpazīstamību
un papildinātu jau esošo brošūru, tiek sagatavoti
jauni ceļveži ar papildu informāciju. Mērķis joprojām
ir tas pats - pagarināt ceļotāju pavadīto laiku reģionā.
Ceļveži atšķirsies:
- Tā nebūs vienā kopīga brošūra par visām 3 ciltīm,
bet katra cilts tiks aprakstīta atsevišķi, lai sasniegtu
konkrētāku mērķauditoriju. Šie ceļveži būs atsevišķi
katram lokam, un mēs vēlamies padarīt tās
pētnieciskākas un detalizētākas, precīzākas un
pilnīgākas;
- Tajos ietilps esošie objekti un iespējamie jauni
iepriekš neidentificēti objekti, kas nav iekļauti

30 %
06.2021

3.

4.

2) Izskatīt, uzlabot un veikt esošo objektu
papildinātu aprakstu līdz 30.06.2021.

pārbaudītiem un pamatotiem
vēsturiskiem faktiem,
ievērojot pareizu latviešu
valodas gramatiku un
interpunkciju),u.c. Teksti tiks
izmantoti tūrisma maršruta
mārketinga vajadzībām.

Uzlabot esošos stāstus, balstoties uz iepriekš
veikto pētījumu, un izveidot jaunus stāstus par
zemgaļiem un sēļiem, to iekļaušanai jaunajos
Zemgaļu un Sēļu loka ceļvežos:
1) Saskaņot ar Pasūtītāju esošo stāstu jaunā
apraksta virzienus līdz 28.02.2021.
2) Veikt esošo stāstu papildinātu aprakstu līdz
30.06.2021.
3) Saskaņot ar Pasūtītāju jaunos stāstus līdz
28.02.2021.
4) Veikt jauno stāstu aprakstu līdz 30.06.2021.

Dokuments ar objektiem un to
aprakstiem (sagatavots un
apkopots tekstu fails – literāri
pareizā latviešu valodā,
saistošā stāstījuma formā,
pārbaudītiem un pamatotiem
vēsturiskiem faktiem,
ievērojot pareizu latviešu
valodas gramatiku un
interpunkciju) ,u.c. Teksti tiks
izmantoti tūrisma maršruta
mārketinga vajadzībām.

Galīgais izpildes
termiņš līdz
30.06.2021.

Izstrādāt un aprakstīt iespējamos tematiskos
maršrutus to iekļaušanai jaunajos Zemgaļu un Sēļu
loka ceļvežos:
1) Izstrādāt priekšlikumus tematiskajiem
maršrutiem līdz 28.02.2021.
2) Pēc saskaņošanas ar pasūtītājiem, aprakstīt tos
līdz 30.06.2021.

Dokuments ar maršrutiem un
kartēm, kilometrāžu, ,u.c.

Galīgais izpildes
termiņš līdz
30.06.2021.

galvenajos maršrutos, jo iepriekšējā projektā mums
bija iespēja iekļaut tikai vissvarīgākos objektus. Jauni
tūrisma objekti tiks pievienoti, ņemot vērā iepriekš
veikto klasifikāciju.
Oriģinālie teksti, fotogrāfijas un izstrādātie stāsti
tiks iekļauti ceļvežos. Tajos būs arī tādas tematiskie
piedāvājumi kā kulinārais mantojums, piedāvājumi
skolām, izglītības programmas, utt., par ko vienosies
partneri. Kartes un maršruti riteņbraukšanas,
pastaigu maršrutiem tiks izstrādāti.
Vēstures un valodu eksperti, kā arī projekta
darbinieki, arī tūrisma speciālists, projektu
koordinatori tiks piesaistīti (visi iekļautie partneri)
augstas kvalitātes tekstu, stāstu izstrādei, kas arī ir
vēsturiski pareizi, jo tas ir veiksmīga mārketinga
priekšnoteikums.
Visi apraksti un teksti nevar palikt tādi paši, kā ir
bijušie iepriekšējās brošūrās un pētījumā.
Informācija par naktsmītnēm, ēdinātājiem, suvenīru
veikaliem, amatniekiem, pasākumiem, TIC tiks
iekļauta. – Tiks saskaņots ar partneriem vēl.
Ceļvežos tiks pievienota papildu informācija - kartes
un maršruti pastaigai, riteņbraukšanai (tiks saskaņots
ar partneriem) , kā arī būs tādas tēmas kā kulinārais
mantojums, piedāvājumi skolām, izglītības

programmas utt., par kuriem partneri vienosies un
kuri aicinās apmeklētājus iepazīt baltus.
II
5.

Sadarbojoties ar Pasūtītāju, izstrādāt Baltu ceļā
iekļauto tūrisma objektu pārstāvju un tūrisma
speciālistu pieredzes apmaiņas vizītes (2 dienu
brauciens uz Lietuvu, 1 dienu brauciens uz
Kurzemi) saturisko programmu, ņemt dalību un
nodrošināt gida pakalpojumus.

Vizīšu programmas, ,u.c.

Galīgais izpildes
termiņš līdz
09.2021

1) Sniegt priekšlikumus vizīšu programmai,
saskaņojot ar Pasūtītāju, no 02. līdz 03.2021.
2) Izstrādāt vizīšu programmas ar aprakstiem no
02. līdz 03.2021.
3) Ņemt dalību vizītēs un nodrošināt gida
pakalpojumus vizītēs no 05. līdz 11.2021.
Plānotais LT brauciens – 05.-06.2021,
Kurzemes brauciens – 08.2021.

III

Tiks organizētas un veiktas iesaistīto pušu pieredzes
apmaiņas braucieni ar mērķi iesaistīt Baltu ceļa
objektus, stiprināt sadarbības tīklu un palielināt
atpazīstamību un zināšanas par izveidoto Baltu ceļu
un to objektiem. Uzdevums ir iepazīstināt ar citu
objektu pakalpojumiem, izplatīt to pieredzi un
veicināt sadarbību vienam ar otru Baltu ceļa
popularizēšanai. Ir svarīgi, ka objekti apzinās, ka ir
daļa no kopīga Baltu ceļa tīkla, plāno uzlabojumus un
Baltu ceļa tradīciju atpazīstamību, produktu un
kvalitātes uzlabošanu, un ir spējīgi būtu par Baltu ceļa
stāstnieku un vēstnieku.
Plānotā mērķa grupa – esošie un potenciālie jaunie
Baltu ceļa objekti, naktsmītņu un ēdināšanas
pakalpojumu sniedzēji, gidi, tūrisma speciālisti, u.c.
ZPR organizēs 2 braucienus:
1) 2 dienu brauciens uz Lietuvas zemgaļu, sēļu,
kuršu objektiem;
2) 1 dienas brauciens uz Kurzemes objektiem;
Plānotais dalībnieku skaits 10 – 20 pers.

20%
09. 2021

6.

Izstrādāt un uzraudzīt koncepciju/saturu/sižetu/
ieceri 2 videomateriāliem, izmantojot 3D
animāciju, par Tērvetes pilskalnu un Sēlpils
pilskalnu, ietverot vēsturisko saturu, aprakstu un
iekļaujamo objektu un to detaļu tehnisko
specifikāciju:
1) Izstrādāt
2
koncepcijas/saturus/sižetus/ieceres
variantus 3D video sižetiem iepirkuma
izsludināšanai līdz 28.02.2021.
2) Izstrādāt detalizētu tehnisko specifikāciju
visiem elementiem vēsturiskās atbilstības
nodrošināšanai līdz 28.02.2021.
3) Cieši sadarboties ar izstrādātajiem,
sniedzot visu nepieciešamo informāciju,
tehnisko specifikāciju līdz 10.2021.
4) Pēc
nepieciešamības
tikties
ar
izstrādātājiem līdz 10.2021.

Galīgais izpildes
termiņš līdz
10.2021.
Dokuments ar koncepcijām
(saturiem, iecerēm).
Dokuments ar visu tehnisko
specifikāciju un vēsturisko
informāciju katrai video
detaļai – apmetnēm,
izmēriem, pilij, tērpiem,
ieročiem, rotām, apkārtnei,
utt, ,u.c.

Zemgale projekta laikā atlasīs 2 vietas,piemēram,
Tērvetes un Sēlpils pilskalni kā Zemgales un Sēlijas
centri.
Video izstrāde Zemgalei ietvers 2-5 minūšu seno
objektu video vizualizāciju, izmantojot 3D animāciju.
Piemērs - var redzēt, kā senā apmetne paceļas no
pilskalna, ieslēdzot 3D video. Risinājums ar video
sniegs iespēju redzēt objektus vēsturē (piemēram,
pilskalns, sena celtne, objekti, dzīvesveids, redzēt
pagātnes objektus tādus kādi tie reāli bija utt.). Filmu
izstrādes laikā tiks izstrādāts vēsturisks saturs, tiks
sniegti vēstures ekspertu norādījumi.

IV
7.

Sniegt ietiekumus/ ideju aprakstu ( vadlīnijas) par
baltu tradīciju un vēstures izmantošanu jaunu un
esošo amatniecības izstrādājumu radīšanā.
Izstrādāt koncepciju (darba uzdevumu, tehnisko
specifikāciju) trīs seno arodu meistarklasēm par to
kā izmantot Baltu tradīcijas un vēsturi jaunu un
esošu amatniecības produktu izveidē un attīstībā,
ietverot
vēsturisko
pamatojumu.
Ieteikt
amatniekus/ekspertus meistarklašu vadīšanai,
nodrošinot visu nepieciešamo informāciju
meistarklases vadīšanai (apmācīt tos), novadīt
ievadlekcijas meistarklasēs (nodrošināt lekciju
izstrādi un to novadīšanu):

Dokuments ar vadlīnijām,
ietiekumiem.

Izpildes termiņš
līdz - visā projekta
laikā – 05.2022

Dokuments koncepcija.
Koncepcijas dokuments ar
darba uzdevumu, ietverot
vēsturisko pamatojumu 3
meistarklasēm.

Plānotais
meistarklašu
datums līdz
05.2021.

ZPR organizēs 3 vienas dienas meistarklases,
piedaloties 15-20 dalībniekiem par koku, mālu,
kulināriju vai tamlīdzīgu, precīza tematika tiks
izvēlēta projekta īstenošanas laikā.
Mērķa grupa: esošie un potenciālie Baltu ceļa objekti,
vietas, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, amatnieki utt.
Vēstures eksperta pienākums būs sniegt faktus un
datus par baltiem, ar tiem saistītajiem stāstiem,
vēsturiskajām interpretācijām. Piedāvāt arī tematus,
sniegt seno amatu vēsturisko bāzi un
kontaktinformāciju meistarklasēm. Vēstures eksperti

20%
10.2021

1) Sniegt ietiekumus/ ideju aprakstu
(vadlīnijas) par baltu tradīciju un vēstures
izmantošanu jaunu un esošo amatniecības
izstrādājumu radīšanā līdz 12.2021.
2) Saskaņot iespējamās 3 meistarklašu
tēmas līdz 02.2021.
3) Izstrādāt
koncepciju
(darba
uzdevumu/tehnisko
specifikāciju)
meistarklasēm līdz 02.2021.
4) Izstrādāt vēsturisko pamatojumu 3
meistarklašu tēmām, ietverot faktus un
datus par baltiem, ar tiem saistītajiem
stāstiem, vēsturiskajām interpretācijām
līdz 03.2021
5) Ieteikt amatniekus un arī apmācīt tos
meistarklašu vadīšanai līdz 04.2021
6) Sniegt ievadlekcijas 3 meistarklasēs,
nodrošinot lekciju izstrādi un to
novadīšanu līdz 05.2021

3 lekciju prezentācijas, u.c.

tiks piesaistīti, lai sniegtu vadlīnijas par baltu
tradīciju un vēstures izmantošanu jaunu un esošo
amatniecības izstrādājumu radīšanā. Vēstures
eksperti tiks piesaistīti, lai sniegtu ieteikumus, kā
baltu tradīcijas un vēsturi izmantot jaunu un esošo
amatniecības izstrādājumu radīšanā. Eksperti,
piemēram, amatnieki, tiks piesaistīti meistarklasēm.
Meistarklašu mērķis ir sniegt zināšanas, iedvesmu un
priekšlikumus izmantot esošos vēstures resursu un
interpretēt tos atbilstoši mūsdienām, tādējādi
veicinot Baltu vēstures izmantošanu. Ir nepieciešams
sniegt zināšanas, uzlabot prasmes par senajiem
arodiem, ornamentiem un veicināt ieinteresētos rādīt
un izcelt zemgaļu un sēļu unikalitāti, sniedzot
iespējamus un vēsturiski pamatotus veidus, kā
izmantot baltu vēsturi un kopīgi mārketēt Baltus.
Ideja ir iemācīt mūsdienās amatniekiem izmantot
senos elementus savā ikdienas darbā un nākotnē kļūt
par nākamajiem iespējamajiem Baltu ceļa objektiem.
Mērķis ir tas, ka viņi iemācīsies izmantot seno baltu
elementus mūsdienu darbos, un viņi kļūs par Baltu
ceļa vēstnešiem. Šie uzlabotie pakalpojumi un
produkti piesaistīs jaunus apmeklētājus un pat būs
noderīgi ekonomikas izaugsmei, jo preces un
pakalpojumi apmeklētājam kļūs pievilcīgāki.
Pagaidām, balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem
un kopīgā Baltu ceļa produkta veidošanas pieredzi,
maz tūrisma objektu un / vai amatnieku, sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji savos darbos

8.

Izstrādāt gidu apmācību koncepciju/tehnisko
specifikāciju, sniedzot ieteikumus darba kārtībai,
iespējamiem
lektoriem,
novadīt
lekcijas,
piedalīties
un
veikt
gida
pienākamos
apmeklējamos objektos (trīs divu dienu sesijas,
katrā līdz 25 dalībniekiem):
1) Izstrādāt apmācību koncepciju un darba
kārtību, ietverot iespējamos lektorus līdz
31.07.2021.
2) Izstrādāt un novadīt lekcijas par baltiem –
zemgaļiem, sēļiem no 09. līdz 11.2021.
3) Piedalīties un veikt gida pienākumus
apmeklējamos objektos līdz 05.2022.

Izpildes termiņš
līdz - visā projekta
laikā – 05.2022
Plānotais
apmācību datums
09.2021. –
12.2021 –
Darba kārtības/koncepcijas.
Lekciju prezentācijas,u.c.

izmanto kādu no Baltu vēsturiskajām vērtībām,
piemēram, amatniecībā, juvelierizstrādājumi, koksne,
pārtikas ražošana, suvenīri, ēdināšana, izmitināšanas
pakalpojumi utt.
Lai uzlabotu zināšanas, pieejamību un kvalitāti Baltu
ceļa produktam, tiks organizētas gidu apmācības.
Apmācības ietvers informāciju par Baltu ceļa
objektiem, to piedāvājumu un pakalpojumiem, gidu
kvalifikācijas uzlabošanu, iekļaujot darbu ar grupām,
viesmīlību, pakalpojumus, programmu veidošanu,
stāstu stāstīšanu, utt.
Nepieciešams sniegt zināšanas un izskaidrot, kāds
bija baltu dzīvesveids, dzīvesvietas, viņu vērtības,
instrumenti (naži, zobeni), viņu dzīvesveida
nozīmīgums, senie amati un dzīvesveids, kas
mūsdienu sabiedrībā lielākoties tiek zaudēts.
Jāuzlabo un jānodrošina prasmes strādāt ar grupām,
sagatavot programmas un būt Baltu ceļa stāstītājam.
Mērķa grupas: esošie un potenciālie gidi (grupu gidi
un individuālie gidi).
Zemgalē to veidos 3 bloki, katrs 2 dienas. Katrā grupā
- 20-25 cilvēki. Apmācību laikā tiks apmeklētas un
izpētītas maršruta vietas un maršruta objekti, izpētīti
vēsturiskie fakti un iezīmes, apmācību noslēgumā tiks
izveidotas jaunas ekskursijas. Apmācību beigās kā
ieguvums apmācīto gidu kontakti tiks ievietoti
tīmekļa vietnē www.baltukelias.lt.

30 %
05.2022

9.

Pēc nepieciešamības sniegt priekšlikumus,
norādes un uzraudzīt projektā plānoto rezultātu
(ceļveži, foto, 3D video, gidu apmācības,
meistarklases, pieredzes apmaiņu braucieni,
kopīga apceļošanas akcija, u.c.) ieviešanu.

Nav

Ja nepieciešams/
pēc Pasūtītāja
aicinājuma līdz
05.2022.

10.

Sadarboties ar projektā iesaistītajiem partneriem
un
piedalīties
projekta
sanāksmēs
(ja
nepieciešams/ pēc Pasūtītāja aicinājuma) – visā
projekta laikā.

Nav

Ja nepieciešams/
pēc Pasūtītāja
aicinājuma līdz
05.2022.

11.

Nepieciešamības gadījumā pārbaudīt izvēlēto foto
atbilstību zemgaļu un sēļu Baltu ceļu objektiem,
sniegt priekšlikumus dažādu tematisku fotosesiju
izstrādei un ieviešanai.

Nav

Ja nepieciešams/
pēc Pasūtītāja
aicinājuma līdz
05.2022.

Pasūtītājs bez izpildītāja piekrišanas var precizēt veicamos uzdevumus, bet nepalielinot to apjomu. Ar izpildītāja rakstisku
piekrišanu veicamo uzdevumu apjomu var palielināt.
Izņēmuma gadījumos (katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi) Pasūtītājs var mainīt nodevumu termiņus, rakstiski vienojoties ar
izpildītāju.

Pielikums Nr.2.
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūras
“VĒSTURES EKSPERTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
BALTU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA JOMĀ ”
Noteikumiem

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūrai
“VĒSTURES EKSPERTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA BALTU
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA JOMĀ ”
Pretendents - (pretendenta nosaukums/vārds,uzvārds) (turpmāk – Pretendents) apņemas veikt
pilnu pasūtījuma izpildi saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona pakalpojuma sniedzēja izvēles
procedūras “Vēstures eksperta pakalpojumu sniegšanai Baltu kultūrvēsturiskā mantojuma
jomā” Noteikumiem un tiem pievienoto Tehnisko specifikāciju un savu piedāvājumu.
Pretendents apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, tai skaitā
noteikumiem par iesniedzamo finanšu piedāvājumu, pasūtījuma apjomu, un pretendenta
piedāvātā līgumcena sedz visas ar pasūtījumu saistītās pretendenta izmaksas, kā arī piedāvātājā
pakalpojuma gala cenā ietilpst jebkādi nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (ja
attiecināms) un jebkādi pretendenta izdevumi.
NPK

Pozīcija

Cena EUR
bez PVN

1.
2.
...

Citas izmaksas (ja Pretendents vēlas norādīt)
Kopā EUR bez PVN
PVN _ _% (ja attiecināms)
Kopā EUR ar PVN

_________________________________________________________________________
Pretendenta – fiziskas personas vārds, uzvārds
vai arī
pretendenta – juridiskās personas vai personālsabiedrības likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās
personas amats (ja ir), vārds, uzvārds

Pielikums Nr.3.
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūras
“VĒSTURES EKSPERTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
BALTU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA JOMĀ ”
Noteikumiem

PIETEIKUMS DALĪBAI
Zemgales plānošanas reģiona
pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūrā
“VĒSTURES EKSPERTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA BALTU
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA JOMĀ ”
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ /vieta, datums/

Ar

šo,

________________________________________________________________
( pretendenta nosaukums)

(turpmāk – Pretendents) iesniedz piedāvājumu Zemgales plānošanas reģiona rīkotajā
Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūrā “Vēstures eksperta pakalpojumu sniegšana
baltu kultūrvēsturiskā mantojuma jomā” (turpmāk – Iepirkums).
Pretendents apliecina, ka
1) ir pilnībā iepazinies ar Iepirkuma nolikumu, visas Iepirkuma nolikumā un tam
pievienotajos pielikumos izvirzītās prasības ir skaidras un pilnībā saprotamas;
2) apņemas ievērot Nolikuma prasības;
3) pretendentam ir pietiekami finanšu resursi līguma izpildei bez avansa maksājuma;
4) visas sniegtās ziņas piedāvājumā ir patiesas.
5) Pretendents apliecina, ka tam ir nepieciešamie speciālisti un resursi, lai kvalitatīvi
veiktu darba uzdevumu.
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendents apņemas izpildīt
pakalpojumu saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem un iesniegto piedāvājumu.
Informācija par pretendentu :
Pretendenta (arī personu apvienības katra
dalībnieka) pilns nosaukums/vārds uzvārds
un reģistrācijas Nr./personas kods
Pretendenta (arī personu apvienības katra
dalībnieka) juridiskā adrese/dzīves vieta
Faktiskā adrese (pasta korespondence)
Paraksttiesīgā (pretendentu pārstāvošā)
persona:
vārds un uzvārds;
amats;
pamatojums pārstāvēt pretendentu uz

pilnvaras pamata, pievienojot parastās
komercpilnvaras apliecinātu kopiju (ja
attiecināms); norāde uz prokūras esamību,
ja pārstāvis ir prokūrists, pievienojot
attiecīgā reģistra izsniegtā dokumenta, kas
apliecina prokūras esamību, apliecinātu
kopiju (ja attiecināms)
Tālruņa un/vai faksa numurs saziņai ar
pretendentu
E-pasts saziņai ar pretendenta
Pretendenta interneta adrese/mājaslapa (ja
ir)
Kontaktpersonas iepirkumā vārds un
uzvārds, amats vai pilnvarojums, e-pasts,
telefons
Pretendenta bankas rekvizīti (personu
apvienībai – par tiem dalībniekiem, ar
kuriem Pasūtītājs veiks norēķinus): bankas
nosaukums; SWIFT kods; Bankas konta
numurs (IBAN) /šī ir ieteicamā aile, ne
obligātā; taču minētie rekvizīti būs jānorāda
uzvarējušajam pretendentiem, slēdzot
iepirkuma līgumu/

Pretendenta – fiziskas personas vārds, uzvārds
vai arī
pretendenta – juridiskās personas vai personālsabiedrības likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās
personas amats (ja ir), vārds, uzvārds

