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Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Apmācību, konferenču un 

pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un koučinga sesiju nodrošināšana”, 

Nr. LPR/2017/2, nolikumā 

(Iepirkumu komisijas 2017.gada 13.septembra sēde Nr.2) 

 

Iepirkumu komisija nolemj izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Apmācību, 

konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un koučinga sesiju nodrošināšana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.LPR/2017/2) nolikumā (turpmāk – Konkursa nolikums) šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt Konkursa nolikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā “konkurss” vai “iepirkums”) 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 2017.gada 2.oktobrim plkst. 10.00. Uz aploksnes jānorāda: 

pretendenta nosaukums, adrese, norāde: Atklātam konkursam „Apmācību, konferenču un 

pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un koučinga sesiju nodrošināšana” (iepirkuma 

identifikācijas Nr. LPR/2017/2), neatvērt līdz 2017.gada 2.oktobrim plkst. 10.00.” 

 

2. Izteikt Konkursa nolikuma 3.3.apakšpunktu 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 2017.gada 

2.oktobrim 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.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.7. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus atvēršanas sanāksmē - 2017.gada 

2.oktobrī plkst. 10:00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 

Daugavpils, LV-5401.” 

 

4. Izteikt Konkursa nolikuma 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.7. 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 2017.gada 2.oktobrim plkst. 10:00.” 

 

5. Papildināt Konkursa nolikuma 6.2.2.apakšpunktu pēc vārdiem “Lektors vai lektori” ar 

vārdu “(konferencēm)”. 

 

6. Izslēgt no Konkursa nolikuma 6.2.2.apakšpunkta vārdus “otrā līmeņa augstākā izglītība”. 
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7. Papildināt Konkursa nolikuma 15.1.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Gadījumā, ja vairāki piedāvājumi iegūs vienādu punktu skaitu, tiks pieņemts lēmums par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tam pretendentam, kura piedāvājums būs 

ieguvis lielāko punktu skaitā kritērijā “Kopējā piedāvātā cena”.” 

 

8. Izteikt Konkursa nolikuma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājuma forma” tabulu šādā 
redakcijā: 

 

Nr.p.

k. 

Pakalpojums Piedāvātā 
cena EUR 

(bez PVN) 

par 1 

vienību 

 

 

Vienību 

skaits 

Kopējā 
piedāvātā 
cena EUR 

(bez PVN)* 

1. Koučinga sesijas  560 stundas  

2. Apmācības par tēmu 

“Organizāciju tēla veidošana, 

pieejamie instrumenti” 

 1 apmācība  

3. Apmācības par tēmu „Uz 

klientu orientētu pakalpojumu 

pieejamība un kvalitāte 

pašvaldībās” 

 1 apmācība  

4. Reģionāla praktiskā konference 

„Inovatīva organizācija: 

uzsvars uz pakalpojumu 

kvalitāti. Kas ir mūsu klienti un 

kādas ir viņu vajadzības? 

Efektīvs pārmaiņu process. 

Labās prakses piemēri.” 

 1 konference  

5. Starptautiska projekta 

noslēguma konference 

“Inovatīvas pārvaldības 

tendences un metodes. Efektīva 

pārmaiņu vadība. Labās 

prakses piemēri” 

 1 konference  

6. Pieredzes apmaiņas pasākumi 

ar Kurzemes un Zemgales 

plānošanas reģioniem un to 

pašvaldību pārstāvjiem  

 2 pasākumi  

7. Pieredzes apmaiņas pasākumi 

ar Latgales plānošanas reģiona 

un pašvaldību pārstāvjiem 

 4 pasākumi  

8. Pieredzes apmaiņas pasākumi 

ar Lietuvas pašvaldībām  
 2 pasākumi  

9. Starptautiskas apmācības – 

pieredzes apmaiņas pasākumi 

ar Lietuvas pašvaldībām  

 4 apmācības  



3 

 

Kopējā piedāvātā cena EUR (bez PVN)  

PVN 21%  

Kopējā piedāvātā cena EUR (ar PVN)  

 

9. Aizstāt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.1.6., 2.2.8., 4.2.8., 

4.3.8.apakšpunktā vārdu “novembra” ar vārdu “maija”. 

 

10. Izslēgt no Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.punkta 

3.1.apakšpunktu, attiecīgi mainot 3.punkta apakšpunktu numerāciju. 

 

11. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.punkta 

3.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2. Starptautiska projekta noslēguma konference “Inovatīvas pārvaldības tendences un 

metodes. Efektīva pārmaiņu vadība. Labās prakses piemēri” 

Konferences mērķis ir apkopot veiktās izmaiņas projekta partneru pašvaldībās, dalīties 

pieredzē, kas ir noticis projekta ietvaros. Konferences ietvaros Izpildītāja piedāvātajam 

lektoram vai lektoriem ir jānodrošina vismaz šādu tēmu apskate: inovācijas organizācijās, 

t.sk. pašvaldībās, mainoties sabiedrības un kopienas vajadzībām, izaicinājumi organizācijās, 

to pārvarēšana, motivācija pārmaiņas procesā un tā uzturēšana, LEAN vadības sistēmas 

pielietošana.  

Mērķa grupa: Latgales plānošanas reģiona pašvaldību un Latgales plānošanas reģiona 

administrācijas pārstāvji, Lietuvas pašvaldību pārstāvji. 

 

3.2.1. Izpildītājs ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš pirms konferences norises izstrādā 1 

dienas programmu (laika grafiks, saturs, metodes) un saskaņo to ar Pasūtītāju. 

3.2.2. Izpildītājs sagatavo un pavairo izdales materiālus konferences dalībniekiem, ja 

nepieciešams. 

3.2.3. Izpildītājs nodrošina konferences organizēšanu un vadīšanu. 

3.2.4. Izpildītājs nodrošina mutiskās tulkošanas pakalpojumus konferences ietvaros no angļu 

un lietuviešu valodām uz lietuviešu un latviešu valodām vienai dienai.  

3.2.5. Tēmu apskati nodrošina Izpildītāja piedāvātais lektors vai lektori. 

3.2.6. Provizoriskā konferences norises vieta: Latgales plānošanas reģiona teritorija 

(konkrētu konferences norises vietas izvēli Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju). 

3.2.7. Dalībnieku skaits: ~100, no kuriem ~50 dalībnieki no Latgales plānošanas reģiona 

pašvaldībām un Latgales plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji un ~50 dalībnieki – 

Lietuvas pašvaldību pārstāvji. 

3.2.8. Izpildītājs, organizējot konferenci, nodrošina lektora vai lektoru piesaisti, telpu nomu 

un tehnisko aprīkojumu, tulka pakalpojumus, 2 kafijas pauzes (kafija, tēja, minerālūdens, 

saldās un sāļās uzkodas) un 1 pusdienas- dārzeņu salāti vai zupa, pamatēdiens ar gaļu vai 

zivīm, piedevas, sula vai kafija, saldā uzkoda ~100 dalībniekiem. 
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3.2.9. Konkrētu konferences norises laiku Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju un vadošo 

projekta partneri. 

3.2.10. Pakalpojuma sniegšanas laiks: laika periodā no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. 

gada 19. aprīlim. Pakalpojumu sniegšanas laiks var tikt mainīts, nepārsniedzot līguma 

darbības laiku, pusēm par to rakstiski vienojoties. 

3.2.11. Izpildītājs sagatavo atskaiti par sniegto pakalpojumu un iesniedz to Pasūtītājam kopā 
ar konferences dalībnieku reģistrācijas lapām un fotogrāfijām no tās.” 

 

12. Aizstāt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.4.10.apakšpunktā 
vārdu “novembra” ar vārdu “februāra”. 

 

 


