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Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Amatnieku festivāla koncepcijas 

izstrāde un pasākuma organizēšana” ietvaros” (iepirkuma identifik ācijas Nr. 
LPR/2013/10/TV/ERAF) nolikumā 

 
2013.gada 10.jūlij ā 

 
Izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Amatnieku festivāla koncepcijas izstrāde un 
pasākuma organizēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2013/10/TV/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 2013. 
gada 1.augustam plkst. 10.00. Uz aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: 
Atklātam konkursam „Amatnieku festivāla koncepcijas izstrāde un pasākuma organizēšana” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2013/10/TV/ERAF), neatvērt līdz 2013. gada 1.augustam 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 2013. gada 1.augustam 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 - 2013.gada 1.augustā 
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 2013.gada 1.augustam plkst. 10.00.”  
 
5. Izteikt Konkursa nolikuma 17.5.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„17.5. Iepirkuma līguma izpildes laiks- līdz 2013.gada 20.decembrim.” 
 
6. Izteikt Konkursa nolikuma 1.pielikuma 4.puktu šādā redakcijā: 
„4. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks ir l īdz 2013.gada 20.decembrim.” 
 
7. Izteikt Konkursa nolikuma 2.pielikuma punkta „Amatnieku festivāla koncepcijas izstrāde” 
2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2. Koncepcijas apjoms ne mazāk kā 70 (septiņdesmit) A4 lapas (kopējais zīmju skaits- ne mazāk 
kā 80000 zīmes, ieskaitot atstarpes). Izpildītājs piedāvājumam pievieno metodikas aprakstu (t.sk. 
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darba plānu), pēc kuras tiks izstrādātā Amatnieku festivāla koncepcija un plānu, kā tiks organizēta 
sadarbība ar Pasūtītāju, izstrādājot koncepciju. Gadījumā, ja piedāvājumā netiks iekļauts metodikas 
apraksts vai sadarbības ar Pasūtītāju plāns, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgts no dalības iepirkuma.” 
 
8. Izteikt Konkursa nolikuma 2.pielikuma punkta „Amatnieku festivāla koncepcijas izstrāde” 
6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6. Pakalpojuma izpilde jāveic līdz 2013.gada 20.decembrim, Izpildītājs Pasūtītājam nodod 
koncepcijas gala redakciju elektroniskā un drukātā formātā. Pēc pieņemšanas- nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas par darbu nodošanu visas autora mantiskās tiesības uz gatavo darbu tiek 
nodotas Pasūtītajam un Izpildītājs nav tiesīgs izmantot tās.” 
 
9. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma punkta „Amatnieku festivāla koncepcijas izstrāde” 
2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2. Koncepcijas apjoms ne mazāk kā 70 (septiņdesmit) A4 lapas (kopējais zīmju skaits- ne mazāk 
kā 80000 zīmes, ieskaitot atstarpes). Izpildītājs piedāvājumam pievieno metodikas aprakstu (t.sk. 
darba plānu), pēc kuras tiks izstrādātā Amatnieku festivāla koncepcija un plānu, kā tiks organizēta 
sadarbība ar Pasūtītāju, izstrādājot koncepciju. Gadījumā, ja piedāvājumā netiks iekļauts metodikas 
apraksts vai sadarbības ar Pasūtītāju plāns, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgts no dalības iepirkuma.” 
 
10. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma punkta „Amatnieku festivāla koncepcijas izstrāde” 
6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6. Pakalpojuma izpilde jāveic līdz 2013.gada 20.decembrim, Izpildītājs Pasūtītājam nodod 
koncepcijas gala redakciju elektroniskā un drukātā formātā. Pēc pieņemšanas- nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas par darbu nodošanu visas autora mantiskās tiesības uz gatavo darbu tiek 
nodotas Pasūtītajam un Izpildītājs nav tiesīgs izmantot tās.” 
 
 
11. Izteikt Konkursa nolikuma 8.pielikuma 2.1.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas PAKALPOJUMU uzsākt uzreiz pēc Līguma parakstīšanas un 
nodrošināt līdz 2013.gada 20.decembrim.” 
 
 


