
Iepirkuma procedūra LPR/2010/9/WJ 

 
 

 

PUBLISKĀ IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Informācija par Pasūtītāju 

Pasūtītāja nosaukums: Latgales plānošanas reģions 

Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 

Pasūtītāja reģistrācijas nr.: 90002181025 

Pasūtītāja kontaktpersona: Tatjana Kozačuka 

Tālruņa numurs: 65428111, mobilais: 26395176 

Faksa numurs: 65421211 

E-pasta adrese: tatjana.kozacuka@latgale.lv 

Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 

LPR/2010/9/WJ 

Iepirkuma priekšmets: Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta WATER JOY LLI-

050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena 

county” (WP3BL4) ietvaros 

Iepirkuma apjoms Iepirkuma apjoms ir noteikts pievienotajā darba uzdevumā (Pielikums 

Nr.1), kas ir neatņemama šīs Specifikācijas sastāvdaļa. 

Līguma izpildes vieta un 

laiks 

Sanktpēterburga, līdz 2010.gada 15.oktobrim.  

 

3. Informācija par piedāvājumu iesniegšanu 

Iesniegšanas termiņš: 2010.gada 6.septembris plkst.10.00 

Iesniegšanas vieta: Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401 (3.stāvs) 

Piedāvājuma veids: Viens variants par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu 

Varianti: Nē  

Piedāvājuma valoda: Latviešu 

Piedāvājuma noformējums: Lapas sanumurētas, cauršūtas. Piedāvājuma dokumentus paraksta 

pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām. Kopijas apliecina pretendenta 

pārstāvis ar paraksta tiesībām.  

Iesniegšanas veids: Piedāvājums ievietots aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīta informācija 

par Pasūtītāju, Iepirkuma priekšmeta nosaukums un identifikācijas numurs 

un informācija par Pretendentu 

Eksemplāru skaits: Viens eksemplārs ar atzīmi „Oriģināls” 

Piedāvājuma valūta: EUR 

Pievienotās vērtības nodokļa summas, ja Pretendents ir pievienotās 

vērtības nodokļa maksātājs, piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi. 
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4. Prasības pretendentu atbilstībai:  

4.1. Par pretendentu šī iepirkuma ietvaros var būt jebkura Uzņēmumu Reģistrā (vai līdzvērtīgās citu 

valstu institūcijās) reģistrēta persona vai personu apvienība, vai personālsabiedrība, kura ir iesniegusi 

visus nepieciešamos dokumentus nolikuma noteiktajā kartībā. 

4.2. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta pretendenta 

pilnvarotā persona (tajā skaitā piedāvājuma pieteikumu – 2.pielikums, tehnisko un finanšu piedāvājumu – 

3.pielikums); 

4.3. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

4.4. Lai iesniegtais piedāvājums tiktu vērtēts, pretendentam jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

4.4.1. reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

4.4.2. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  

4.4.3. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav 

atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences 

un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas;  

4.4.4. netiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;  

4.4.5. kuram Latvijā vai ārvalstīs, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus 

4.4.6. Prasības, kas noteiktas 4.4.1. – 4.4.5. punktā, attiecas arī uz personu apvienības vai 

personālsabiedrības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai 

personālsabiedrība.   

4.5. Pretendents ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

4.6. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:  

4.6.1. Sniegti līdzīga rakstura pakalpojumi (pēc pakalpojumu apjoma un specifikas) un / vai iegūta 

pieredze Iepirkuma priekšmeta jomā pēdējo 3 gadu laikā (2007., 2008., 2009.g.), tajā skaitā, 

pieredze mārketinga kampaņu izstrādē un realizācijā Krievijas medijos – vismaz 2 

izstrādātas un realizētas mārketinga kampaņas (pievienot 2 pozitīvas atsauksmes, kurās norādīts 

laiks, summa, saņēmējs, un kampaņu realizācijas apraksts). 

4.6.2. Pretendenta rīcībā ir eksperts Iepirkuma priekšmeta nodrošināšanai: 

4.6.2.1. Mārketinga kampaņas realizācijas eksperts, kura profesionālā kvalifikācija atbilst šādām 

prasībām: 

 augstākā izglītība ekonomikas vai sociālo zinātņu jomā; 

 valodu zināšanas (angļu, krievu);  

 pieredze vismaz 2 līdzvērtīgu mārketinga kampaņu vadīšanā; 

 teicama izpratne par Sanktpēterburgas reklāmas tirgu, mārketinga kampaņu organizāciju. 

4.7. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 4. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek 

izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās. 

5. Iesniedzamie dokumenti Pretendentu atlasei 

Pieteikums Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta 

veidlapas, to parakstījis Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām 

(ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona. 

Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams 

pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. Pieteikumā jābūt norādītai pilnai 

Pretendenta bankas informācijai (ieteikto formātu skat.2.pielikumā) 

Reģistrācijas 

apliecība 

Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija 

(juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņa, ko izsniedzis 

LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents 

reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

apliecinātu pases kopiju (fiziskām personām) 
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Piedāvājums Pretendenta sagatavots piedāvājums uz Pretendenta veidlapas (ieteikto formātu 

skat. 3.pielikumā), to parakstījis Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta 

tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā 

persona (tā pati, kura parakstīja pieteikumu).  

Piedāvājums sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai, cena norādīta EUR par 

visu apjomu. Pievienotās vērtības nodokļa summas, ja Pretendents ir pievienotās 

vērtības nodokļa maksātājs, piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi. 

Apliecinājums Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums, ka uz pretendentu 

neattiecas Publiskā iepirkuma likuma 8.
1
 panta 5.daļā minētie nosacījumi, un ka 

nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām (skat. 3.pielikumu) 

Pretendenta 

pieredzes apraksts 

Pretendenta pieredzes apraksts uz pretendenta veidlapas, kurā norādīta detalizēta 

informācija par pēdējo 3 (trīs) gadu (2007.-2009.gadi) laikā sniegto līdzīga 

rakstura pakalpojumu apjomu (minimums 2), saņēmēju un to sniegšanas laiks, 

norādot pasūtītāju, tā kontaktpersonu un kontaktinformāciju, sniegtā pakalpojuma 

aprakstu, pakalpojuma summu, projekta nosaukumu (ieteikto formātu skat.4 

.pielikumā) 

Apliecinājums par 

piedāvājuma 

derīguma termiņu 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums, ka iesniegtā 

piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks par 90 (deviņdesmit) dienām pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (skat. 2.pielikumu) 

Atsauksmes Pretendents iesniedz divas pozitīvas atsauksmes (oriģināli vai apliecinātas kopijas) 

no valsts, pašvaldību vai citām institūcijām par pretendenta sniegto līdzīga rakstura 

pakalpojumu, kurās norādīts laiks, summa, saņēmējs, un kampaņu realizācijas 

apraksts. 

Eksperta CV 
Pakalpojuma sniegšanā iesaistītā eksperta pašrocīgi parakstīts CV, kurā ietvertas 

ziņas saskaņā ar specifikācijas 4.6.2.punkta prasībām, saskaņā ar pielikumu Nr.5 

Izglītības un 

kvalifikācijas 

dokumentu kopijas 

Izglītības un kvalifikācijas dokumentu kopijas, kas apliecina pakalpojuma 

sniegšanā (Iepirkuma priekšmeta nodrošināšanā) iesaistītā eksperta izglītību un 

kvalifikāciju. 

Papildus 

dokumenti 

Pretendentam, kurš 

ir uzvarējis 

Pretendents, kurš ir uzvarējis, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma 

komisijas pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta 

5.
2
 daļā minētās izziņas, kuras ir izdotas ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas 

dienas Pasūtītājam. 

Pakalpojuma 

sniegšanas grafiki 

Pretendentam ir jāpievieno PAKALPOJUMA sniegšanas grafiki radio stacijās 

«Эльдорадио» un «Эхо Москвы в Петербурге» 
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DARBA UZDEVUMS 
 

Iepirkuma priekšmets „Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism 

offering in Latgale region and Utena county” ietvaros” 
 

1. Vispārēja informācija 

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un Utenas apriņķa vadītāja 

administrāciju laikā periodā no 2009.gada 7.janvāra līdz 2011.gada 6.janvārim īsteno Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projektu “Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma 

piedāvājuma radīšana Latgales reģionā un Utenas apriņķī” (akronīms: WATER JOY; numurs: LLI-050; 

nosaukums angļu valodā: „Water based tourism offering in Latgale region and Utena county”).  

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latgales un Utenas reģionu ekonomisko attīstību, attīstīt tūrisma 

nozari, pozicionējot abus reģionus kā vienotu tūrisma galamērķi un nodrošinot ilgtspējīgu ūdens resursu 

izmantošanu.    
 

2. Iepirkuma priekšmeta „Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in 

Latgale region and Utena county” ietvaros” apraksts 

Projekta mārketinga kampaņas ietvaros (WP3 BL4) ar mērķi informēt Sanktpēterburgas (Krievijas Federācija) 

auditoriju par Baltijas Ezeru zemes tūrisma piedāvājumiem, sadarbojoties ar Pasūtītāju, Izpildītājam jāsniedz 

sekojošs PAKALPOJUMS divās Sanktpēterburgas radio stacijās: 

 

Radio stacija «Эльдорадио» (101,4 FM) 

Pakalpojums Ilgums Pārraidīšanas reizes 

Promoklipa par Baltijas Ezeru 

zemes tūrisma piedāvājumiem 

sagatavošana. 

Promoklipa laiks – 30 sekundes 20 reizes 

Sludinājuma par plānotājiem 

konkursiem ar jautājumiem par 

Baltijas Ezeru zemi sagatavošana 

Sludinājuma laiks – 30 sekundes 5 reizes 

Konkursu izspēle Atkarīgs no sniegtās atbildes 

ātruma  

10 konkursi 

Radio stacija «Эхо Москвы в Петербурге» (91,5 FM) 

Pakalpojums Ilgums Pārraidīšanas reizes 

Promoklipa par Baltijas Ezeru 

zemes tūrisma piedāvājumiem 

sagatavošana. 

Promoklipa laiks – 30 sekundes 20 reizes 

Sludinājuma par plānotājiem 

konkursiem ar jautājumiem par 

Baltijas Ezeru zemi sagatavošana 

Sludinājuma laiks – 30 sekundes 5 reizes 

Konkursu izspēle Atkarīgs no sniegtās atbildes 

ātruma  

10 konkursi 

Citi noteikumi: 

Paredzamais līguma termiņš: Līdz 2010.gada 15.oktobrim  

Paredzamā līgumcena: Pretendenta piedāvājumā piedāvātā cena, kas Pretendenta uzvaras 

gadījumā ir līgumcena un ietver visus pretendenta izdevumus 

saistībā ar pakalpojuma  nodrošināšanu 

Pakalpojuma sniegšanas grafiks Pretendentam ir jāpievieno PAKALPOJUMA sniegšanas grafiki 

radio stacijās «Эльдорадио» un «Эхо Москвы в Петербурге» 

 

1. pielikums  
pie iepirkuma ident. Nr. LPR/2010/9/WJ „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism 

offering in Latgale region and Utena county” ietvaros” 
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(IETEIKTAIS FORMĀTS uz Pretendenta veidlapas) 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
„Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and 

Utena county” ietvaros” 

 (Iepirkuma Identifikācijas Nr. LPR/ 2010/9/WJ) 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā un saskaņā ar 

iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds) , apliecinu, ka: 

1. Pretendents (nosaukums) piekrīt iepirkuma noteikumiem un garantē iepirkuma prasību izpildi. 

Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendents (nosaukums) ir patiesas un precīzas. 

3. Pretendents (nosaukums) apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru 

piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai. 

4. Ja Pretendenta (nosaukums) piedāvājums tiks pieņemts, Pretendents (nosaukums) apņemas 

nodrošināt prasību izpildi, kas noteiktas prasībās attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un piekrīt 

samaksas nosacījumiem, kas noteikti Finanšu piedāvājumā. 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

 

 Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs 

 

 

 

 

 

 

 

2. pielikums  
pie iepirkuma ident. Nr. LPR/2010/9/WJ „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism 

offering in Latgale region and Utena county” ietvaros” 
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(IETEIKTAIS FORMĀTS uz Pretendenta veidlapas) 

 

PIEDĀVĀJUMS 
Latgales plānošanas reģiona iepirkumam 

 Nr. LPR/2010/9/WJ 

 
1. Tehniskais piedāvājums 

Pretendents (nosaukums) iesniedz tehnisko piedāvājumu mārketinga kampaņas Sanktpēterburgā organizēšanai 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta “Uz ūdens resursiem 

balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgales reģionā un Utenas apriņķī” (WP3 BL4) ietvaros, saskaņā 

ar iepirkuma priekšmeta darba uzdevumu (skat.3.1.tabulu). 

3.1. tabula 

Radio stacija «Эльдорадио» (101,4 FM) 
 Tehniskās prasības (aizpilda pretendents) 

Pakalpojums Ilgums Pārraidīšanas reizes 
Promoklipa par Baltijas Ezeru zemes 

tūrisma piedāvājumiem sagatavošana. 
  

Sludinājuma par plānotājiem 

konkursiem ar jautājumiem par 

Baltijas Ezeru zemi sagatavošana 

  

Konkursu izspēle   

Radio stacija «Эхо Москвы в Петербурге» (91,5 FM) 
Promoklipa par Baltijas Ezeru zemes 

tūrisma piedāvājumiem sagatavošana. 
  

Sludinājuma par plānotājiem 

konkursiem ar jautājumiem par 

Baltijas Ezeru zemi sagatavošana 

  

Konkursu izspēle   

Citi noteikumi: 
Paredzamais līguma termiņš:  
Paredzamā līgumcena:  
Pakalpojuma sniegšanas grafiks  

 

2. Finanšu piedāvājums 
Pretendents (nosaukums) iesniedz savu finanšu piedāvājumu un piedāvā nodrošināt pakalpojumu sniegšanu 

saskaņā ar iepirkuma priekšmeta darba uzdevumu par šādu līgumcenu:  

 

Nr. Iepirkuma priekšmets Cena (EUR) 

1. Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta WATER JOY LLI-

050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena 

county” (WP3BL4) ietvaros 

 

Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN), EUR  

Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR  

Kopējā piedāvājuma cena (ar PVN), EUR  

 

Piedāvājuma kopējā summa (EUR bez PVN) vārdos: 
___________________________________________________________________________ 

3. pielikums  
pie iepirkuma ident. Nr. LPR/2010/9/WJ „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism 

offering in Latgale region and Utena county” ietvaros” 
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Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ietver visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, 

ieskaitot transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar tehniskās 

dokumentācijas izstrādi, t.sk., kancelejas preču un materiālu izmaksas un pakalpojumu kvalitātes un garantijas 

nodrošinājumu. Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem nodokļiem un nodevām, ja tādas ir 

paredzētas. 

2.1. Mēs apliecinām, ka Pakalpojumu pilnā apjomā veiksim līdz 2010.gada 15.oktobrim. 

 

2.2. Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

 

3. Mēs apliecinām, ka uzņēmums______________________: 

 ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

 ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā 

organizācijā; 

 ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts 

par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba 

tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas; 

 netiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, 

vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. 

 

4. Mēs apliecinām, ka uzņēmumam ____________________ nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

 

5. Mēs apliecinām, ka uz uzņēmumu _____________________ neattiecas Publiskā iepirkuma likuma 8.
1
 panta 

5.daļā minētie nosacījumi, un ka nav tādu apstākļu, kuri uzņēmumam _____________________ liegtu 

piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

 

6. Mēs apliecinām, ka uzņēmuma ___________ uzvaras gadījumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma 

komisijas pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta 5.

2
 daļā minētās izziņas, kuras 

ir izdotas ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas dienas Latgales plānošanas reģionam. 

 

7. Mēs apliecinām, ka iesniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.  

 

  Pielikumā pievienojam: 

 reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju; 

 uzņēmuma pieredzes aprakstu; 

 2 pozitīvas atsauksmes; 

 Eksperta CV; 

 Eksperta izglītības un kvalifikācijas dokumentu kopijas. 

 

Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) 

vai Pretendenta pilnvarotā persona (tā pati, kura parakstīja pieteikumu): 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts 

Zīmoga nospiedums 

 

Datums  
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(IETEIKTAIS FORMĀTS uz Pretendenta veidlapas) 

  

Pretendenta pieredzes apraksts 
Par līdzīga rakstura pakalpojumiem pēdējo 3 gadu laikā (2007.-2009.g.)  

 

Latgales plānošanas reģiona iepirkumam 

 Nr. LPR/2010/9/WJ 

Nr. 

Informācija par 

pakalpojumu 

saņēmēju, norādot, 

nosaukumu, adresi, 

kontaktpersonu un 

tās kontakttālruni 

Sniegtā pakalpojuma satura, mērķu un rezultātu 

apraksts / Programmas un projekta nosaukums un 

numurs (ja attiecināms) 

Pakalpojuma summa 

latos (LVL)  

 

Pakalpojuma 

sniegšanas laiks 

(no mm.gggg. līdz 

mm.gggg.) 

 

Veikto 

pienākumu 

uzskaitījums 

1.      

2.      

3.      

 

Vārds, Uzvārds:  

Amats:  

Nosaukums:  

Paraksts:  

Datums, vieta:  

Zīmogs:  

(Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona (tā pati, 

kura parakstīja pieteikumu)) 

 

4. pielikums  
pie iepirkuma ident. Nr. LPR/2010/9/WJ „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism 

offering in Latgale region and Utena county” ietvaros” 

 


