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

ietvaros” (iepirkuma identifik ācijas Nr. LPR 2012/8/VH/ERAF) nolikumā 
 
2012.gada 2.maijā 

 
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 21. maijam plkst. 10.00. Uz 
aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: Atklātam konkursam 
„M ārketinga 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 21. 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 21. 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 21. 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 21. maijam plkst. 10.00.” 
 
5. Izslēgt Konkursa nolikuma 6.1.4. un 6.1.5. apakšpunktu. 
6. Izslēgt Konkursa nolikuma 2.pielikuma 1.3. apakšpunktu. 
7. Izslēgt Konkursa nolikuma 2.pielikuma 1.4. apakšpunktu. 
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8. Izteikt Konkursa nolikuma 3.pielikumu šādā redakcijā: 

„ 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Kam Latgales plānošanas reģionam 
Pretendents  
Adrese  
Datums  
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefons) 

 

Citi uzņēmēji 
(uz kuru iespējām konkrētā 
līguma izpildei balstās 
Pretendents) 

 

 

Piedāvājam nodrošināt mārketinga pasākumus projekta LLII-106 „Tematiskie ciemi: 
jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā, akronīms 
VILLAGE HERITAGE” ietvaros (iepirkuma Id.Nr. LPR 2012/8/VH/ERAF) saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju un līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu: 

Veicamie pakalpojumi 
Kopējā piedāvātā 

cena Ls 
(bez PVN) 

PVN Ls 
Kopējā piedāvātā 
cena Ls (ar PVN) 

Mārketinga pasākumi. 
Tai skaitā: 

   

Āra reklāmas kampaņas 
organizēšana 

   

Dalības nodrošināšana ar 
ekspozīciju masu āra 
pasākumos 2012.gada vasarā 

   

Kopā:    

  
_____________________________________________________ 

Paraksts 
___________________________________________ ___________________________ 

Vārds, uzvārds                     
_________________________________________ ______________________________ 

Amats, pilnvarojums 
 

 Pieteikums sastādīts un parakstīts 2012.gada “___”.____________   
  Z.V.              

 (Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.) 
” 

 
9. Izslēgt Konkursa nolikuma 6.pielikuma 3. un 4.punktu. 
10. Izslēgt Konkursa nolikuma 8.pielikuma 4.2.4., 4.8. un 7.7.apakšpunktu. 


