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IEPIRKUMA NOLIKUMS 
LR Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā, saskaņā ar 2.pielikuma B daļu 

 

 
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs. 
"Mācību braucieni projekta "EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros", identifikācijas nr. 
EEZ/2014/02/ERAF. 
 
1.2. Iepirkuma priekšmets. 

Iepirkuma priekšmets ir trīs 3-dienu mācību braucienu organizēšana Latvijas-Lietuvas Programmas 
projekta LLIV-325 "EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros. 
 
1.3. Informācija par pasūtītāju un kontaktpersonu. 
Nosaukums: Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs). 
Reģistrācijas numurs: 40008058427. 

Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, LV 5601, Latvija. 
Kontaktpersona: Laila Vilmane, projektu vadītāja, tālr. 656 22201, e-pasts: laila@kraslava.lv. 
 
1.4. Iepirkuma metode. 
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu un 2.pielikuma B daļu, CPV kods 
63500000-4. 

 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 
1.5.1. Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 
2014.gada 28.maija plkst.10:00, Biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”, Brīvības ielā 13 
(3.stāvs), Krāslavā, LV 5601, iesniedzot personīgi vai iesūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 
nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. 
1.5.2. Aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas 
sanāksmei. 

1.5.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot 
piedāvājumus vai nosūtot piedāvājuma atsaukumu vai piedāvājuma grozījumus pa pastu. 
Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības 
iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks 
uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 
1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 
noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt piedāvājuma derīguma 
termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, 
pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

 
2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 
2.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā 

2.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 
ārvalstīs. 
2.1.2.  Attiecībā uz Pretendentu nepastāv šādi gadījumi: 

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

 procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
 parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
 pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 
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 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

 dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
 parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

2.1.3. Prasības, kas noteiktas 2.1.2. punktā, attiecas uz visiem personu apvienības vai 
personālsabiedrības kā Pretendenta dalībniekiem, Pretendenta apakšuzņēmējiem, kā arī uz 

Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 
2.1.4. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir 

sniedzis visu pieprasīto informāciju. 
 

2.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
2.2.1. Pretendents ir veicis vismaz 1 (vienu) saturiski un apjoma ziņā līdzīgu pakalpojumu pēdējo 3 
(trīs) gadu laikā. 
 

3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM 
3.1. Piedāvājuma iesniegšana: 
3.1.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā/aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā, uz kuras ir 
šādas norādes: 
Pretendenta nosaukums un adrese. 
Adresāts: Biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”, Brīvības iela 13, Krāslava, LV 5601. 
Nosaukums: Piedāvājums iepirkumam "Mācību braucieni projekta "EDUCATE FOR BUSINESS" 

ietvaros", identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF. 

Neatvērt līdz 2014.gada 28.maijam, plkst. 10.00. 
 

3.2. Piedāvājuma sagatavošana: 
3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz drukātā veidā, latviešu valodā. Ja kāds dokuments tiek iesniegts 
svešvalodā, tam klāt jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, pretējā gadījumā 
Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts; 

3.2.2. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama; 
3.2.3. Piedāvājumā jāietver: Pretendentu atlases dokumenti un Pretendenta vadītāja vai 
pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstīts Tehniskais (3.pielikums) un 
Finanšu piedāvājums (4.pielikums). 
 
3.3. Piedāvājuma noformēšana: 

3.3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz latviešu valodā drukātā veidā uz papīra 2 (eksemplāros): 
viens eksemplārs jāiesniedz ar norādi „ORIĢINĀLS”, otrs - ar norādi „KOPIJA”; 
3.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida 
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums 

ar vārdiem; 
3.3.3. Piedāvājuma oriģinālam jābūt caurauklotam (cauršūtam), ar secīgi numurētām lapām; 

3.3.4. Piedāvājums jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti 
atbilstoši šo noteikumu prasībām, netiek vērtēti. 
 
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
4.1. Pretendentu atlase un atbilstības pārbaude: 
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājums saskaņā ar 1. 

pielikumu; 
 
4.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbības reģistrējošas iestādes 
ārvalstīs izsniegta komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 
 
4.1.3. Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīga uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstī 

norādītā Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdota pilnvara (oriģināls) citai personai parakstīt 
piedāvājumu vai līgumu, ja tajā ietvertais pilnvarojums atšķiras no Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izziņā norādītā pilnvarojuma; 
 
4.1.4. Pretendenta apliecināts un parakstīts pieredzes par līdzīgu pakalpojumu sniegšanu apraksts 
saskaņā ar 2.pielikumu. 
 

4.1.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši 
noteiktajām prasībām un kritērijiem, pasūtītājs var pārbaudīt (PIL 8.2 panta 16 daļa) patstāvīgi 
pārbaudīt Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību. 
 
4.1.6. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 
1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā 
informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 
2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 



darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un 

parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai 

personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 
noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības 

iepirkumā. 
 
4.1.7. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu pasūtītājs papildus pieprasa, 
lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai 
pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. 

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 
iepirkumā. 
 
4.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums: 
4.2.1. Pretendents sagatavo un iesniedz tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 
prasībām. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama. 
 

4.2.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz cenu norādot euro (EUR) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. Cena ietver visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas 
attiecas uz tehniskajā specifikācijā noteiktā pakalpojuma izpildi. 
 
5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. 
5.1. Piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs. 
5.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.5.1.apakšpunktā norādītā termiņa, netiek vērtēti. 

5.3. Iepirkuma komisija: 
  5.3.1. veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 3.3. apakšpunktā minētajām 
prasībām. Ja piedāvājums vai kāds no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, tajā skaitā aploksne, 
kurā ievietots piedāvājums, neatbilst Nolikuma 3.3. apakšpunkta prasībām, Komisija var lemt par 
pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu; 
  5.3.2. izvērtē pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām. Pretendentu, kura kvalifikācija 

neatbilst Nolikuma 2.2.1. punktā noteiktajām prasībām, izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā 
piedāvājumu neizskata; 
  5.3.3. veic Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu. Ja 
piedāvājums neatbilst Nolikuma 3. pielikumā noteiktajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās 
dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata; 

  5.3.4. 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; 
  5.3.5. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā 
norādītajām prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto cenu bez pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN); 
  5.3.6. ja nepieciešams, pārbauda vai attiecībā uz pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 
8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā noteiktais nosacījums. pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot 8.2 
panta ceturtās un piektās daļas noteikumus (PIL 8.2 panta 16 daļa). 

  5.3.7. ja nepieciešams, pieprasa no Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
izdrukas un izziņas atbilstoši Nolikuma 4.1.6. un 4.1.7. punktiem. 
  5.3.8. informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu triju darbdienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. 
 
6. Iepirkuma līgums. 

6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.  
6.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisijai ir tiesības 

pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājumam ir zemākā cena euro bez 
PVN.   
6.3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vai pārtraukt iepirkumu. 
  
Nolikumam ir pievienoti sekojoši pielikumi: 

1.  pielikums: "Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā"; 
2.  pielikums: "Pretendenta pieredzes apraksts"; 
3.  pielikums: "Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums"; 
4.  pielikums: "Finanšu piedāvājums"; 
5.  pielikums: "Līguma projekts"; 
6.  pielikums: "Programma". 
 



 

1.pielikums 
iepirkuma "Mācību braucieni projekta 

"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros" nolikumam, 
identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF 

 
 

Pieteikums 
dalībai iepirkuma procedūrā 

"Mācību braucieni projekta "EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros", 
identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF 

 
Pretendents (nosaukums), tā (vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds, amats) personā, ar šī 

pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumu procedūrā "Mācību braucieni projekta 
"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros", identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF un: 

1) apliecina, ka Attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daļā 
minētie nosacījumi: 

  1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
 procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
 parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

 pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 
 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
 dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

 parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 
2) apņemas ievērot iepirkuma procedūras Nolikuma prasības; 
3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz 
attiecīgā līguma noslēgšanai; 

4) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt pakalpojuma līgumu un izpildīt līguma 
nosacījumus; 

5) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
6) apliecina, ka norādītājā līgumcenā ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu nodrošināšanu 

saistītās izmaksas. 

 
Pretendenta nosaukums: 
Pretendenta reģistrācijas numurs: 
Pretendenta juridiskā un biroja adrese: 
Pretendenta tālruņa numurs: 
Pretendenta faksa numurs: 

Pretendenta e-pasts: 

Pretendenta bankas rekvizīti: 
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts: 
 
 
Vieta, datums 
 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums 
 
Zīmogs 
 
 



2.pielikums 
iepirkuma "Mācību braucieni projekta 

"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros" nolikumam, 
identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF 

 

 

 

PRETENDENTA  PIEREDZES APRAKSTS 
 

2014.gada ______________ 

 

Nr.p.
k. 

Pasūtītāja 
nosaukums, adrese, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

Pakalpojuma/veikto 
darbu apjoma īss 

apraksts 

 

  
Līguma summa LVL (bez 

PVN) 

 

Pakalpojuma 
sniegšanas laiks 

(no – līdz) 

1.     

2.     

3.     

 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 
 
Datums: 
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru)  

paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 



 
3. pielikums 

iepirkuma "Mācību braucieni projekta 
"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros" nolikumam, 

identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF 
 

 
  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

 

N.p.k. Tehniskā specifikācija 
 

Pretendenta tehniskais 
piedāvājums 

1. Iepirkuma priekšmets: organizēt 3 (trīs) 3-dienu 
mācību braucienus Latvijas-Lietuvas Programmas 

projekta LLIV-325 "EDUCATE FOR BUSINESS" 
ietvaros sekojošās mācību programmās: 
1.brauciens "Tūrisms un viesmīlis"; 
2.brauciens "Autotransports"; 
3.brauciens "Kokapstrāde". 
 

 

2. Mācību braucieni ir jānodrošina sekojošos datumos:  

1.brauciens "Tūrisms un viesmīlis" no 2014.gada 
9.-11.jūnijam; 
2.brauciens "Autotransports" no 2014.gada 16.-
18.jūnijam; 
3.brauciens "Kokapstrāde" no 2014.gada 25.-

27.jūnijam. 
 
Rodoties neparedzētiem apstākļiem, brauciena datumi var 
mainīties. Visi braucieni ir jāorganizē līdz 2014.gada 
30.jūnijam.   

 

3. Brauciena dalībnieki: 30 projekta LLIV-325 
"EDUCATE FOR BUSINESS" partneru un sadarbības 
partneru pārstāvji no Latvijas un Lietuvas. 

Pasūtītājs komplektē grupas sastāvu un iesniedz 
dalībnieku sarakstu Pretendentam līdz brauciena 
pirmajai dienai. 
 

1.brauciena "Tūrisms un viesmīlis" grupas 
satāvu veido pārstāvji no - Viduslatgales un 
Austrumlatgales profesionālajām skolām, Alantas 

biznesa un tehnoloģiju skolas, Utenas rajona 
profesionālās apmācības centra, Rēzeknes 
augstskolas 
2.brauciens "Autotransports" - pārstāvji no 
Viduslatgales un Austrumlatgales profesionālajām 
skolām, Alantas biznesa un tehnoloģiju skolas, 

Utenas rajona profesionālās apmācības centra, 
Malnavas profesionālā skola, Visaginas un Zarasu 
profesionālās skolas. 
3.brauciens "Kokapstrāde" - pārstāvji no 
Viduslatgales un Austrumlatgales profesionālajām 
skolām, Alantas biznesa un tehnoloģiju skolas, 
Utenas rajona profesionālās apmācības centra, 

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāle, Rēzeknes 

mākslas skola, Zarasu profesionālā skola, Visaginas 
tehnoloģiju un biznesa skola. 
 

 

 

4. Programma: 
1) pakalpojums jānodrošina saskaņā ar mācību 

brauciena programmu (Pielikums nr. 6), 
2) ņemot vērā neparedzētu apstākļu iespējamību, 
programma var tikt nebūtiski mainīta, 
3) pasūtītājs nodrošina visu informāciju, kas saistīta 
ar plānoto objektu apmeklēšanu - adrese, 
kontaktpersona, apmeklējuma laiks. 

 

 

5.  Pakalpojuma ietvaros jānodrošina sekojošas 
Tehniskās prasības:  

1) komfortabls 30-vietīgs autobuss un 1 

 



šoferis; maršruts tiek plānots atbilstoši 
brauciena programmai, kura tiek saskaņota 
ar Pasūtītāju; 

2) viesnīca (ar brokastīm); 
3) 2-reizēja (pusdienas un vakariņas) 

ēdināšana katru dienu; 
4) tulkošanas pakalpojumi (latviešu, 

lietuviešu, krievu valodas); 
5) 3 (trīs) dokumentālu video izgatavošana, 

max. 15 min. katrs; pavairoti 1200 
eksemplāros CD;  

6) izdales materiāli brauciena dalībniekiem - 
programma, pildspalva, karte, mape, 

dalībnieku/kontaktu saraksts; 
7) nozaru eksperti - atbildīgie par katru 

mācību programmu; 
8) ziņojums/secinājumi par mācību brauciena 

katru programmu latviešu un lietuviešu 
valodās, iesniegt - elektroniski. 

6. Visi augstāk minētie pakalpojuma/darba nodevumi 
jāiesniedz Pasūtītājam līdz 2014.gada 
30.jūnijam. 

 

 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 
Datums: 
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru)  
paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 

 



 
 

 
4. pielikums 

iepirkuma "Mācību braucieni projekta 
"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros" nolikumam, 

identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF 
 

 
 

Pretendenta nosaukums, adrese, reģistrācijas nr. 
Finanšu piedāvājums 

 
Nr. Nosaukums Cena par 1 

vienību 
Vienību skaits Summa  

bez PVN, EUR 

1. 3 mācību braucieni, 
t.sk.: 

    

1.1. Autobusa noma     

1.2. Naktsmītnes, 30 pers., 6 
naktis 

    

1.3. Ēdināšana (pusdienas, 

vakariņas), 30 pers., 9 
dienas 

   

1.4. Tulks    

1.5. Video, CD izgatavošana    

1.6. Nozaru eksperti    

1.7. Mācību brauciena 

ziņojums/secinājumi 

   

     

 KOPĀ, bez PVN, EUR  
 

 PVN, EUR 
 

 

 KOPĀ, ar PVN, EUR  
 

 
Piedāvājuma kopējā summa (EUR bez PVN) vārdos: 

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

___________________________________________________________________________ 
 
 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. Piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas uz 
norādīto pakalpojumu izpildi. 
 
Vieta, datums 

 
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 
 
Zīmogs 

 

 



 
5. pielikums 

iepirkuma "Mācību braucieni projekta 
"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros" nolikumam, 

identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF 
 

 
 

PROJEKTS 

Līgums Nr. ________ 

 

Krāslavā, 2014. gada  _____.maijā 

 

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, reģistrācijas numurs 40008058427, tās biroja 

vadītājas Ilzes Stabulnieces personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā 

„PASŪTĪTĀJS” no vienas puses, un 

 

___________, reģistrācijas numurs  _______________, tās  _______________ 

personā, kas rīkojas uz  _____________ pamata, turpmāk tekstā „IZPILDĪTĀJS” no otras 

puses, turpmāk tekstā kopā sauktas PUSES,  

 

pamatojoties uz  biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” iepirkuma procedūras "Mācību 

braucieni projekta "EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros", identifikācijas nr. 

EEZ/2014/02/ERAF, rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. IZPILDĪTĀJS organizē 3 (trīs) 3-dienu mācību braucienus Latvijas-Lietuvas Programmas 

projekta LLIV-325 "EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros no 2014.gada 9. līdz 27.jūnijam, 

turpmāk tekstā DARBS, saskaņā ar iepirkuma procedūras "Mācību brauciens projekta 

"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros", identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF, Tehnisko 

specifikāciju un šī līguma nosacījumiem. 

 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

2.1. Šis Līgums tiek noslēgts par 3 (trīs) 3-dienu mācību braucienu organizēšanu. 

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par pakalpojuma sniegšanu 

līgumsummu _______ EUR ( _____ euro _____ centi), tajā skaitā PVN.  

2.3. Kopējās Līguma summas samaksu PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā: 

 2.3.1. Priekšapmaksas maksājumu 30 % jeb _______ EUR (______ euro _____ 

centi) apmērā no Līguma summas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Līguma parakstīšanas, atbilstoši saņemtajam IZPILDĪTĀJA rēķinam par 

priekšapamaksu;  

 2.3.2. Starpmaksājumu maksājumu 40 % jeb _______ EUR (______ euro _____ 

centi) apmērā no Līguma summas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc pirmā mācību brauciena organizēšanas un pakalpojuma pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanas, atbilstoši saņemtajam IZPILDĪTĀJA rēķinam; 

 2.3.3. Galīgo norēķinu 30 % jeb ______ EUR (_______ euro _____ centi) apmērā 

no Līguma summas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

mācību brauciena organizēšanas un pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

 2.3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt starpmaksājumus Izpildītājam par Darba izstrādi, 

savstarpēji sastādot darba izpildes un darba pieņemšanas aktus par izpildītajiem darbiem. 

 

 

3. Līguma spēkā stāšanās un darbības termiņš 

 

3.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. PUSĒM rakstiski vienojoties, Līguma termiņš var tikt mainīts, par to noslēdzot attiecīgu 

vienošanos. 

 

 

 

 



4. PUŠU tiesības un pienākumi 

 

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo informāciju Darbu izpildei, 

ievērot Līgumā noteikto norēķinu kārtību un termiņus. 

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārbaudīt Līguma izpildi, un nepieciešamības gadījumā, 

pieprasīt no IZPILDĪTĀJA informāciju par Līguma izpildes gaitu. 

4.3. IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt Līguma 1.1. apakšpunktā noteikto Darbu atbilstošā 

kvalitātē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un PASŪTĪTĀJA prasībām, neizpaust trešajām 

personām jebkāda veida informāciju par PASŪTĪTĀJU, kura tam kļuvusi zināma, pildot šī 

Līguma saistības. 

4.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības savlaicīgi saņemt Līgumā paredzēto samaksu par Līguma 

1.1.apakšpunktā noteikto Darbu izpildi. 

4.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē priekšapmaksu līgumā noteiktajos termiņos, 

IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt maksāt līgumsodu 0,25% no līguma summas par katru 

nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no attiecīgo galveno saistību 

izpildes.  

4.6. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē pasūtījuma izpildi līgumā noteiktajos termiņos, 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt maksāt līgumsodu 0,25% no līguma summas par katru 

nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no attiecīgo galveno saistību 

izpildes.  

 

5. Nepārvaramas varas apstākļi 

 

5.1. PUSES nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvaramas 

varas apstākļi, kurus PUSES nevarēja paredzēt un kas iestājušies no PUSĒM neatkarīgu 

iemeslu dēļ. PUSE, kura nepilda savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanās informē par tiem otru PUSI. 

 

6. Strīdu izskatīšana 

 

6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā tiek risināti PUŠU 

savstarpējo pārrunu ceļā. Ja šādā veidā strīdu neizdodas atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

kopš pārrunu ierosināšanas dienas, tad strīdi un domstarpības tiek izšķirti saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. 

 

7. Citi noteikumi 

 

7.1. Mainoties likumdošanas aktu prasībām, PUSES pārskata Līguma nosacījumus, 

vienojoties par tālāko rīcību. 

7.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek pildīti šī Līguma nosacījumi, 

iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu. PUSES sastāda vienošanās protokolu par 

Līguma pārtraukšanu un savstarpējo norēķinu kārtību. 

7.3. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir 

noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu PUŠU pārstāvji. 

7.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. 

Katrai PUSEI tiek nodots viens Līguma eksemplārs. 

 

8. PUŠU rekvizīti un paraksti 
 

PASŪTĪTĀJS: 
Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” 
Reģ. Nr. 40008058427,  

Brīvības ielā 13, Krāslava, LV 5601  
Banka: SEB 
Konts: LV55UNLA0050006754359 
SWIFT: UNLALV2X 

IZPILDĪTĀJS: 
 

 
______________________ 

I. Stabulniece 
  

 
_______________________ 

 
  

 



 

 
 
 

6. pielikums 
 iepirkuma "Mācību braucieni projekta 

"EDUCATE FOR BUSINESS" ietvaros" nolikumam, 
identifikācijas nr. EEZ/2014/02/ERAF 

 

 

Latvijas-Lietuvas Programmas  

projekts LLIV-325 "EDUCATE FOR BUSINESS" 

 

Mācību brauciens tūrisma un viesmīlības sektorā 

PROGRAMMA  

(orientējoši, jāsaskaņo ar pasūtītāju) 

 

 

Datums:2014.gada 9.-11.jūnijs 

 

1.diena: Paņevežas profesionālā vidusskola; Šauļu profesionālā vidusskola; uzņēmumi 

Paņevežā un Šauļos 

 

2.diena: Skrundas profesionālā vidusskola; Kuldīgas profesionālā vidusskola; uzņēmumi 

Kurzemē; 

 

3.diena: Olustveres lauksaimniecības skola, Olustvere, Igaunija. 

 

 

Mācību brauciens autotransporta sektorā 

PROGRAMMA  

(orientējoši, jāsaskaņo ar pasūtītāju) 

 

Datums:2014.gada 16.-18.jūnijs 

 

1.diena: Kupišķu profesionālā vidusskola; Šauļu profesionālā vidusskola; uzņēmumi 

Kupišķos un Šauļos; 

 

2.diena: Kuldīgas profesionālā vidusskola; Ventspils uzņēmumi 

 

3.diena: Saulaines profesionālā vidusskola. 

 

 

 

Mācību brauciens kokapstrādes sektorā 

PROGRAMMA  

(orientējoši, jāsaskaņo ar pasūtītāju) 

 

Datums:2014.gada 25.-27.jūnijs 

 

1.diena: Zarasu, Anīkšču un Šauļu profesionālās vidusskolas;  

 

2.diena: uzņēmumi Anīkščos un Šauļos; Saldus profesionālā vidusskola;  

 

3.diena: Ventspils uzņēmumi; Ogres valsts tehnikums, uzņēmumi. 

 


