
Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Mārketinga pasākumi 
projekta LLII-106 „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai 
Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā, akronīms VILLAGE HERITAGE” 

ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR 2012/8/VH/ERAF) nolikumā 
 
2012.gada 20.aprīlī 

 
Izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Mārketinga pasākumi projekta 
LLII-106 „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un 
Aukštaitijas pārrobežu reģionā, akronīms VILLAGE HERITAGE” ietvaros” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. LPR 2012/8/VH/ERAF) nolikumā (turpmāk – Konkursa nolikums) 
šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt Konkursa nolikuma 3.1.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.1. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā “konkursa”) nolikumā norādītajā vietā un laikā 
pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa nolikumā norādītajā veidā. 
Piedāvājumi jāiesniedz Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils LV 5401, nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts Latgales plānošanas 
reģiona Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2012. gada 11. maijam plkst. 10.00. Uz 
aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: Atklātam konkursam 
„Mārketinga pasākumi projekta LLII-106 „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas 
uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā, akronīms 
VILLAGE HERITAGE” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR 2012/8/VH/ERAF), 
neatvērt līdz 2012. gada 11. maijam plkst. 10.00.” 
 
2. Izteikt Konkursa nolikuma 3.3.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā 
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums 
tiktu saņemts Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2012. 
gada 11. maijam plkst. 10.00, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 3.1. punktā 
norādītai informācijai un papildu norādei - “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”. 
 
3. Izteikt Konkursa nolikuma 3.7.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.7. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus atvēršanas sanāksmē - 2012. 
gada 11. maijā plkst. 10.00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 
15, Daugavpils, LV 5401.” 

 
4. Izteikt Konkursa nolikuma 5.9.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„5.9.Piedāvājumu Pretendents iesniedz personīgi šī Nolikuma 3.1.punktā norādītajā vietā 
un termiņā vai nosūta pa pastu uz Nolikuma 3.1. punktā minēto adresi, nodrošinot, lai 
piedāvājums tiktu saņemts ne vēlāk kā līdz 2012.gada 11. maijam plkst. 10.00.” 
 
5. Izteikt Konkursa nolikuma 16.5.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„16.5. Iepirkuma līguma izpildes laiks ir līdz 2012.gada 20.augustam no līguma 
parakstīšanas brīža.” 



6. Izteikt Konkursa nolikuma 1.pielikuma 5.puktu šādā redakcijā: 
„5. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks ir līdz 2012.gada 20.augustam.” 
 
7. Izteikt Konkursa nolikuma 2.pielikuma 2.4.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„2.4. Visu mārketingu pasākumu izpilde jānodrošina līdz 2012.gada 20.augustam.” 
 
8. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma 5.5.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„5.5. Visu mārketingu pasākumu izpilde jānodrošina līdz 2012.gada 20.augustam.” 
 


