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1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)  
 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
 
Nr.LPR/2011/13/TP/LLIII 
 
1.2. Ziņas par pasūtītāju  
 
Pasūtītāja 
nosaukums: 

Latgales plānošanas reģions 

Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 
Pasūtītāja 
reģistrācijas nr.: 

90002181025 

Pasūtītāja 
kontaktpersona: 

Vladislavs Stankevičs 

Tālruņa numurs: 65440862, 26511047 
Faksa numurs: 65423801 
E-pasta adrese: vladislavs.stankevics@latgale.lv 
Darba laiks: 8.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 
ES projekta līguma 
Nr. 

LLIII-180 

ES programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 
2007-2013 

 
Iepirkumu rīko pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).  
 
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājuma 
atvēršanas vieta, laiks un kārtība  
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2011.gada 
10.oktobrim, plkst.10.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:  
Latgales plānošanas reģions 
Saules iela 15, Daugavpilī 
LV-5401 
1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc 
Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti. Pasta sūtījumam 
jābūt nogādātam 1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām.  
1.3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt 
vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.  
1.3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam 
(turpmāk – pretendents).  
1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām Komisijas rīkotajā sanāksmē.  
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1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma 
līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var 
lūgt pretendentam piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt 
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad pretendents par to rakstiski paziņo 
pasūtītājam.  
1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai  
1.5.1. Aploksnes noformējums  
Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 (vienā) eksemplārā. Uz aploksnes 
jābūt šādām norādēm: 
- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Liepāju un Utenu organizēšana Projekta „Transporta un ostu komunikāciju 
sistēmu attīstība”, akronīms TRANS-PORT”, Nr.LLIII-180 (iepirkuma 
identifikācijas Nr. LPR/2011/13/TP/ERAF);  
- pretendenta nosaukums/fiziskai personai – vārds, uzvārds, reģistrācijas 
numurs, adrese (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēta 
dzīvesvieta un tālruņa numurs;  

- Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija;  
 

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.  
 
1.5.2. Piedāvājuma noformējums  
Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem 
kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:  
Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Liepāju un Utenu organizēšana Projekta „Transporta un ostu komunikāciju 
sistēmu attīstība”, akronīms TRANS-PORT”, Nr.LLIII-180 (iepirkuma 
identifikācijas Nr. LPR/2011/13/TP/ERAF);  

pretendenta nosaukums/fiziskai personai- vārds, uzvārds, juridiskā 
adrese/fiziskai personai – deklarēta dzīvesvieta, reģistrācijas numurs, tālruņa 
numurs (-i) un faksa numurs (-i).  

datums.  
1.5.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:  
1.5.3.1. pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā 
(saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);  
1.5.3.2. pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti 
Nolikuma 3.punktā;  
1.5.3.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 
4.punktu; 
1.5.3.4. parakstīti piedāvājuma dokumenti (Tehniskais un finanšu piedāvājumi);  
1.5.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumu − kopijas, katrai 
dokumenta kopijai jābūt izstrādātai un apliecinātai atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām:  
1.5.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot 
oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;  



 5

1.5.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta 
vārdu “KOPIJA”;  
1.5.4.3. ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma 
uzrakstā norāda:  
1.5.4.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;  
1.5.4.3.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata 
nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un 
tā atšifrējumu;  
1.5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu;  
1.5.4.3.4. apliecinājuma datumu.  
1.5.4.4. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma 
uzrakstā norāda:  
1.5.4.4.1. ar lielajiem burtiem rakstītu „KOPIJA PAREIZA”;  
1.5.4.4.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;  
1.5.4.4.3. personas kodu;  
1.5.4.4.4. apliecinājuma vietas nosaukumu;  
1.5.4.4.5. apliecinājuma datumu.  
1.5.5. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var 
tikt iesniegti svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno pretendenta 
apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga 
uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. 
 
2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 
 

Iepirkuma 
identifikācijas 
numurs: 

LPR/2011/13/TP/ERAF 

Iepirkuma 
priekšmets: 

Pieredzes apmaiņu braucienu uz Liepāju un Utenu 
organizēšana 2011.gada novembrī projekta „Transporta 
un ostu komunikāciju sistēmu attīstība”, akronīms 
TRANS-PORT, Nr. LLIII-180 ietvaros, kas iekļauj 
autotransporta pakalpojumus, naktsmāju/viesnīcas 
pakalpojumu nodrošināšanu, ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, grupas vadīšanas pieredzes apmaiņas 
brauciena laikā 25 pieredzes apmaiņas brauciena 
dalībniekiem. 

Pakalpojuma 
nodrošināšanas vieta: 

Liepāja, Latvija 
Utena, Lietuva 

Pakalpojuma 
nodrošināšanas laiks: 

Līdz 2011.gada 30.novembrim 
 

Paredzamā 
līgumcena: 

Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai 
un LR Publisko iepirkumu likuma 8¹. pantam  

 

CPV kods: 63511000-4 
 

2.1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma priekšmeta 
apjomu.  
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2.2. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.  
2.3. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu:  
2.3.1. Piedāvājuma cena.  
2.3.1.1. Visas cenas piedāvājumā jānorāda EUR bez PVN, norādot ne vairāk kā 
2 (divas) zīmes aiz komata. 
2.3.1.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā, saistītām 
ar darbinieku atalgojumu,  nodokļiem, nodevām, izdevumiem nepieciešamo 
atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas ar  līguma savlaicīgu un 
kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. 
 
 
3. Atlases dokumenti  
3.1. Latvijā reģistrētajiem komersantiem – Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra reģistrācijas apliecības kopija, bet ārvalstu komersantiem – kompetentas 
attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir 
reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  
3.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv 
Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais 
nosacījums.  
Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) 
darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi 
Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā 
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100 (viens simts lati); Komisija šādus 
dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to 
iesniegšanas dienas. 
 

4. Kvalifikācijas prasības 
4.1. Minimālās prasības Pretendenta pieredzei par pēdējiem 3 gadiem, bet ja 
Pretendents ir nodibināts vēlāk, par laika periodu kopš tā dibināšanas 
(Pretendentam jāaizpilda Nolikuma 2.pielikumā norādītā tabula): 
4.1.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei starpvalstu braucienu organizēšanā, kuru 
ietvaros tika nodrošināts transports, izmitināšana viesnīcās, ēdināšanas 
pakalpojums. Ir jābūt norādītiem vismaz 2 (diviem) līgumiem, saskaņā ar 
Nolikuma 2.pielikumu. 
 
5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā 
termiņa, netiek vērtēti.  
5.2. Komisija:  
5.2.1. pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi 
atbilstoši Nolikuma 1.5.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums vai 
kāds no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, tajā skaitā pieteikums, 
pilnvara, aploksne, kurā ievietots piedāvājums, neatbilst Nolikuma 
1.5.apakšpunkta prasībām, Komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no 
turpmākās dalības Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu;  
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5.2.2. veic pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai attiecībā uz katru 
pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 
2.punktā noteiktais nosacījums un vai katra pretendenta kvalifikācija, par ko 
liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija, atbilst 
Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;  
Pretendentu, attiecībā uz kuru tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 
8.¹panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi, kā arī pretendentu, kura 
kvalifikācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām, izslēdz no 
turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  
5.2.3. veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu. 
Ja piedāvājums neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām, 
pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu 
neizskata;  
5.2.4. pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija 
konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Novērtējot un salīdzinot 
piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā tikai 
izlabotās cenas;  
5.2.5. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums 
atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un kura kopējā cena par Iepirkuma 
priekšmetu būs viszemākā. 
5.2.6. Ar uzvarētāju tiks noslēgts iepirkuma līgums ar nosacījumu, ka 
Apvienotais Tehniskais Sekretariāts un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija Pasūtītājam sniegs pozitīvu lēmumu par dalību investīciju 
izstādēs ārpus programmas teritorijas. 
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1.pielikums „Pieteikuma forma” 
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/13/TP/ERAF 

(Uz pretendenta veidlapas) 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
(Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/13/TP/ERAF) 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu piedāvājumu dalībai iepirkumā „Pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Liepāju un Utenu organizēšana Projekta „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu 
attīstība”, akronīms TRANS-PORT”, Nr.LLIII-180 (iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2011/13/TP/ERAF), un saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (amats, 
vārds, uzvārds) , apliecinu, ka Pretendents: 
- piesakās piedalīties Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā 
Nr.LPR/2011/13/TP/ERAF, (turpmāk – Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma 
priekšmetu;  

- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  

- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma 
noteikumus;  

- atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām;  

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas; 
- apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 
1. un 2.punktā noteiktais nosacījums 

.Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts 

 

Bankas nosaukums, 
filiāle 

 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Datums  

Vieta  

Paraksts, zīmogs  

Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz 
juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona 
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2.pielikums „Pretendenta sniegto līdzīgo pakalpojumu saraksts” 
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/13/TP/ERAF 

 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

 

Pretendenta sniegto līdzīgo pakalpojumu saraksts (par 3 iepriekšējiem 
gadiem) 

Nr. Informācija 
par 

pakalpojumu 
saņēmēju, 
norādot 

nosaukumu, 
adresi, 

kontaktpersonu 
un tās tālruni 

Sniegtā pakalpojuma 
satura, mērķu un 

rezultātu 
apraksts/Programmas 

un projekta 
nosaukums un 

numurs (ja 
attiecināms) 

Pakalpojuma 
sniegšanas 
laiks (no 

mm.gggg. 
līdz 

mm.gggg.) 

Veikto 
pienākumu 

uzskaitījums 

1.     
2.     
     

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

3.pielikums „Tehniskā specifikācija”  
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/13/TP/ERAF 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts 
 

Iepirkuma priekšmets: Pieredzes apmaiņu braucienu uz Liepāju un Utenu  organizēšana 
2011.gada novembrī projekta „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība”, akronīms 
TRANS-PORT, Nr. LLIII-180 ietvaros, (iepirkuma Nr. LPR/2011/13/TP/ERAF), kas iekļauj: 

 
 
Nr.p.k. Prasības  

1. Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana (autotransportam jābūt 
komfortablam, ar klimata kontroli vai kondicionēšanas sistēmu, kas nodrošina 
vienmērīgu temperatūru +20 0 C visā autotransportā; pasažieru krēsliem jābūt ar 
galvas paliktņiem; trokšņa līmenis transporta līdzeklī nedrīkst pārsniegt 
pieļaujamu normu); 

2. Naktsmāju/viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana 25 pieredzes apmaiņas 
brauciena dalībniekiem kopā 2 (divas) naktis katrā braucienā; piedāvātājā 
naktsmītnē jābūt iespējai izmantot interneta pieslēgumu, jābūt nodrošinātām 
sanitāro un higiēnas normu prasībām; visiem dalībniekiem ir jābūt pieejamiem 
vienvietīgajiem vai divvietīgajiem numuriem; 

3. Ēdināšanas pakalpojumus, brokastu, pusdienu un vakariņu nodrošināšana 25 
personām pieredzes apmaiņas brauciena laikā; 

4. Pieredzes apmaiņas brauciena dienas kārtības un programmas izstrāde, 
saskaņojot to ar pasūtītāju un uzņemošo iestādi; 
 

5. Grupas vadīšanas nodrošināšana pieredzes apmaiņas brauciena laikā 25 
pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekiem. 
 

6. Provizoriskais brauciena dalībnieku sastāvs: 
 Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta organizatori; 
 Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs; 
 Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas plānotājs; 
 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji; 
 Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja; 
 Projekta koordinators. 

 
7. Papildu prasības: 

 Autotransporta vadītājām jābūt ne mazāk kā trīs darba gadu pieredzei 
transporta līdzekļa vadīšanā, kas saistīta ar pasažieru pārvadāšanu. 
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4.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”  
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/13/TP/ERAF 

(Uz pretendenta veidlapas) 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt pieredzes apmaiņu braucienu uz Liepāju un 
Utenas pašvaldību organizēšanu 2011.gada novembrī projekta „Transporta un ostu 
komunikāciju sistēmu attīstība”, akronīms TRANS-PORT, Nr. LLIII-180 ietvaros , ID.nr. 
LPR/2011/13/TP/ERAF, par šādu cenu: 
 

 
Nr.p.k 

 
Pakalpojuma nosaukums 

 

Cena 
EUR bez 

PVN 

PVN 
____% 

Kopā ar 
PVN 

1. 
 

Pieredzes apmaiņu braucienu uz Liepāju un 
Utenu organizēšana 2011.gada novembrī 
projekta „Transporta un ostu komunikāciju 
sistēmu attīstība”, akronīms TRANS-
PORT, Nr. LLIII-180 ietvaros, kas iekļauj 
autotransporta pakalpojumus, 
naktsmāju/viesnīcas pakalpojumu 
nodrošināšanu, ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, grupas vadīšanas pieredzes 
apmaiņas brauciena laikā 25 pieredzes 
apmaiņas brauciena dalībniekiem. 

   
 

 KOPĀ    
 
Piedāvājuma kopējā summa (EUR bez PVN) vārdos: 
___________________________________________________________________________ 
 
Pievienotās vērtības nodoklis ____% (EUR) vārdos: 
___________________________________________________________________________ 
 
Piedāvājuma kopējā summa (EUR ar PVN) vārdos: 
_________________________________________________________ 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

 



 12

5.pielikums „Tehniskais piedāvājums”  
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/13/TP/ERAF 

 
(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 
Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt pieredzes apmaiņu braucienu uz Liepāju un 
Utenu organizēšanu 2011.gada novembrī atbilstoši publiskā iepirkuma „Projekta „Transporta 
un ostu komunikāciju sistēmu attīstība”, akronīms TRANS-PORT” ietvaros” , ID.nr. 
LPR/2011/13/TP/ERAF, prasībām un saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 
 

Nr. Tehniskās specifikācijas prasības pretendentam 
līguma izpildei 

Pretendenta 
piedāvātais 

(aizpilda 
pretendents) 

1.  
Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana 
(autotransportam jābūt komfortablam, ar klimata 
kontroli vai kondicionēšanas sistēmu, kas nodrošina 
vienmērīgu temperatūru +20 0 C visā autotransportā; 
pasažieru krēsliem jābūt ar galvas paliktņiem; trokšņa 
līmenis transporta līdzeklī nedrīkst pārsniegt pieļaujamo 
normu); 

 

2. Naktsmāju/viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana 25 
pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekiem kopā 2 
(divas) naktis katrā braucienā; piedāvātājā naktsmītnē 
jābūt iespējai izmantot interneta pieslēgumu, jābūt 
nodrošinātām sanitāro un higiēnas normu prasībām; 
visiem dalībniekiem ir jābūt pieejamiem vienvietīgajiem 
vai divvietīgajiem numuriem 

 

3. Ēdināšanas pakalpojumus, brokastu, pusdienu un 
vakariņu nodrošināšana 25 personām pieredzes apmaiņas 
brauciena laikā; 

 

4.  
Pieredzes apmaiņas brauciena dienas kārtības un 
programmas izstrāde, saskaņojot to ar pasūtītāju un 
uzņemošo iestādi; 
 

 

5. Grupas vadīšanas nodrošināšana pieredzes apmaiņas 
brauciena laikā 25 pieredzes apmaiņas brauciena 
dalībniekiem. 
 

 

6. Provizoriskais brauciena dalībnieku sastāvs: 
 Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā 

transporta organizatori; 
 Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā 

transporta nodaļas vadītājs; 
  Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā 

transporta nodaļas plānotājs; 
 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji; 
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 Latgales plānošanas reģiona administrācijas 
vadītāja; 

 Projekta koordinators. 
 

7. Papildu prasības: 
 Autotransporta vadītājām jābūt ne mazāk kā trīs 

darba gadu pieredzei transporta līdzekļa 
vadīšanā, kas saistīta ar pasažieru pārvadāšanu. 

 

 

 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

 
 


