
            
 

Apstiprināts Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

2021.gada 15. decembra padomes sēdē 

 

SARUNU PROCEDŪRAS 

Par Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena rīkošanas tiesības piešķiršanu nolikums 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Sarunu procedūras priekšmets – Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena rīkošanas tiesību 

piešķiršana laika posmā no 2022. – 2024. gadam; 

1.2. sarunu procedūru organizē un vada biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” (turpmāk – 
LRF) valde; 

1.3. pretendents – LRF juridiskais biedrs; 

1.4. sarunu procedūras organizatora kontaktpersona: LRF ģenerālsekretārs Toms Markss, tālr. +371 
26255435, e – pasta adrese: toms@lrf.lv . 

 

2. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība 

2.1. Piedāvājumu par Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena rīkošanu iesniedz elektroniski 
prezentācijas formā līdz 2022. .gada 7. janvārim plkst.12:00 uz elektroniskā pasta adresi: 

federacija@lrf.lv; 

2.2. par iesniegto piedāvājuma saņemšanu LRF paziņo iesniedzējam, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli 
kā atbildi uz pretendenta norādīto e- pasta adresi; 

2.3. sarunu procedūrā vienam pretendentam nav atļauts iesniegt vairākus piedāvājuma variantus; 

2.4. pēc pieteikumu saņemšanas LRF valde 2022. gada 12. janvārī rīko tiešsaistes režīma konferenci ar 
katru no iesniedzējiem atsevišķi, ar mērķi pārrunāt pieteikumā norādītās pozīcijas un pretendenta 

piedāvājumu pēc būtības.  

 

3. Pieteikumā iekļaujamais saturs 

3.1. apraksts par pretendentu, norādot darbinieku skaitu, tehnisko, finanšu un citu kapacitāti Latvijas 

Riteņbraucēju Vienības brauciena rīkošanai laika posmā no 2022. – 2024. gadam; 

3.2. apraksts par kompānijas pieredzi masu sporta pasākumu rīkošanā; 
3.3. redzējums par Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena attīstības iespējām laika posmā no 2022. 

– 2024. gadam, ietverot informāciju par attīstību komunikācijas, reklāmas, sportiskās konkurences 

un jaunatnes iesaistes veicināšanas jomās, kā arī redzējumu par Starptautiskās Riteņbraukšanas 

savienības kategorijas viendienu velobrauciena rīkošanu; 
3.4. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas un tās partneru (atbalstītāju) iesaistes iespējas Latvijas 

Riteņbraucēju Vienības brauciena reklāmas un komunikācijas kampaņā, kā arī pasākuma laikā tā 

norises vietā, ņemot vērā pasākuma organizēšanas līguma projektā noteiktās prasības (Pielikums 

Nr.1). 

 

4. Pretendentu pieteikumu vērtēšana 

4.1. Pirms pieteikumu vērtēšanas Latvijas Riteņbraukšanas federācijas valde pārbauda, vai pieteicējs 

atbilst kritērijiem atbilstoši šī nolikuma 1.3. un 2.1. punktam; 

4.2. LRF valde vērtēšanas gaitā var pieprasīt iesniedzējam izskaidrot piedāvājumā iekļauto 

informāciju. 
4.3. Vērtēšanā LRF valde ņem vērā šādus pretendenta piedāvājumā norādītās ziņas: 

4.3.1. pieteikuma iesniedzēja kapacitātes spēju Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena rīkošanā; 

4.3.2. pieteikuma iesniedzēja iepriekšējā pieredze tautas sporta pasākumu rīkošanā; 
4.3.3. redzējums par Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena attīstību laika posmā no 2022. – 

2024. gadam. 

 

5. Sarunu procedūras rezultātu paziņošana 

5.1. LRF valde piemērotāko no pieteikumu iesniedzējiem pēc to izvērtēšanas LRF valdes sēdē virza 

izskatīšanai un apstiprināšanai LRF padomē 2022. gada janvāra mēneša sēdē. 

5.2. ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi, vai tie nav atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 
punktiem 1.3. un 2.1., LRF valde pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru. 

5.3. LRF valdes pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un LRF padomes apstiprinājums 

ir pamats pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju. 
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5.4. LRF 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pretendentam informāciju izsūta uz 

pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Gadījumā, ja sarunu procedūra tiek izbeigta vai 

pārtraukta, LRF valde vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ sarunu 
procedūra tika izbeigta vai pārtraukta. 

 

Pielikumā: organizēšanas līguma projekts. 

 
 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas vārdā, 

ģenerālsekretārs Toms Markss 
 


