Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”

Tirgus izpēte 2018/1-057
“Speciālistu piesaiste veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un
vietējai sabiedrībai – nodarbību norises nodrošināšanai,
projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā””

“Lekcijas skolu audzēkņu vecākiem par seksuālo un reproduktīvo
veselību” (pozīcija 13.2.1-2.4.) un
“Interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.-12. klašu skolēniem”
(pozīcija 13.2.1-2.5.)

1.

Pasūtītājs

2.

Iepirkuma metode

Apes novada dome
Reģ. Nr. 90000035872
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Kontaktpersona: Indra LEVANE
tālrunis: 29406867
e-pasts: indra.levane@ape.lv
Tirgus izpēte

3.

Priekšmets

Priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

1. I daļa - Lekcijas skolu audzēkņu vecākiem par
seksuālo un reproduktīvo veselību (2.4.)
2. II daļa - Interaktīvas neformālās izglītības
nodarbības 5.-12. klašu skolēniem (2.5.)

Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumus par
vienu vai abām daļām.
4.

Ieviešanas laiks

2018. gada marts – 2018.gada decembris

5.

Norises vieta

I daļa realizējama:

 D. Ozoliņa Apes vidusskola, Pasta iela 26, Ape, Apes
novads, LV-4337;
 O. Vācieša Gaujienas pamatskola, “Vidusskola”,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339;
 Gaujienas
internātpamatskola,
“Internāts”,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339;
 Trapenes sākumskola, Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348;
 D. Ozoliņa Apes vidusskolas Izglītības programmu

realizēšanas vieta Vidagā, “Sikšņu skola”, Vidagā,
Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355.
II daļa realizējama:

 D. Ozoliņa Apes vidusskola, Pasta iela 26, Ape, Apes
novads, LV-4337;
 O. Vācieša Gaujienas pamatskola, “Vidusskola”,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339;
 Gaujienas
internātpamatskola,
“Internāts”,
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339.
6.

Piedāvājuma
iesniegšana

Piedāvājumus līdz 7.punktā noteiktajam laikam var
iesniegt:
 Apes novada domes kancelejā, Stacijas iela 2, Ape, Apes
novads, LV-4337;
 Elektroniski uz e-pasta adresi: indra.levane@ape.lv;
 Personīgi projekta vadītājai Indrai LEVANEI.

7.

Piedāvājuma
iesniegšanas laiks

8.

Iesniedzamā
informācija

Līdz 2018.gada 05. martam, plkst.17.00

1. Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1)
2. Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.2)
3. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3)
4. Speciālista CV un izglītības dokumenti.
5. Piedāvājumam jāpievieno plānoto nodarbību tēma
(saturs, apraksts).

9.

Komisijas
tiesības un
pienākumi

1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu
piedāvājumu.
2.

Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

3.

Iepirkumu komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas informē uzaicinātos Pretendentus
par rezultātiem.

4.
10. Pretendenta

tiesības un
pienākumi

Pārtraukt iepirkumu, ja tam ir pamatojums.

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka
piedāvājums ir saņemts.
2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt
vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi noformējot
ar norādi „Grozījumi”.
3. Sniegt
atbildes
uz
iepirkuma
komisijas
pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama
piedāvājumu
noformējuma
pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

11. Piedāvājuma

izvērtēšana

Komisija izskata iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu
iesniegšanas secībā.
Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums ar zemāko cenu (tiks ņemta vērā kopējā
finanšu piedāvājuma norādītā cena EUR ar PVN, ja tiek
piemērots).
Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena EUR. Cenā jāierēķina
visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk.
nokļūšana līdz pakalpojuma sniegšanas vietai, nodarbību
plāna sagatavošana, uzskates materiāli (ja nepieciešams),
nodarbību sagatavošana un vadīšana, nodarbību dalībnieku
uzskaite, nodokļi.

12. Līguma slēgšana

Līgums tiks slēgts saskaņā ar Pretendentu iesniegtajiem
piedāvājumiem.
Līgumcenas samaksas nosacījumi – saskaņā ar tehnisko
specifikāciju.

13. Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr. 2– Tehniskais piedāvājums;
Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums.

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pasākums nosaukums

Skaits

Īstenošanas laiks,
vieta un ilgums

Aptuvenais dalībnieku
skaits un raksturojums

Lekcijas skolu audzēkņu
vecākiem par seksuālo un
reproduktīvo veselību

5 nodarbības

2018.gada martsdecembris
vienojoties ar
Pasūtītāju - 5
nodarbības.
Norises vietas: Apē,
Gaujienā, Trapenē,
Vidagā.
Nodarbības ilgums 90
min.

Plānotais iesaistīto skaits
~90 apmeklētāji (90%
sieviešu, 10% vīriešu).
Apes novada iedzīvotāji –
izglītojamo vecāki,
vecvecāki, tai skaitā
trūcīgie un
maznodrošinātie,
bezdarbnieki u.c.

(pozīcija 13.2.1-2.4.)

Interaktīvas neformālās
izglītības nodarbības
5.-12.klašu skolēniem
(pozīcija 13.2.1.-2.5.)

Mērķis un apraksts:

Apraksts, metodes un tēmas:
(Iespējams papildināt)

20
nodarbības

2018.gada
Plānotais iesaistīto skaits
marts-decembris
~160 apmeklētāji (60%
vienojoties ar
sieviešu, 40% vīriešu).
Pasūtītāju – 20
Apes novada izglītības
nodarbības.
iestāžu izglītojamie,
Norises vietas: Ape,
pedagogi.
Gaujiena.
Nodarbības ilgums 45
min.
Saprast, runāt un pievērst vecāku un pusaudžu uzmanību dažādām
pusaudžu vecuma problēmām.
Nodarbībās vecākiem sniegt zināšanas un dot padomus kā pareizi
saprast un runāt ar saviem bērniem par sarežģītām tēmām
seksuālajā un reproduktīvajā veselībā.
Nodarbībās pusaudžiem sniegt zināšanas par pubertāti, attiecībām,
sekstingu, atkarībām, kontracepciju, seksuāli transmisīvām
slimībām.
2018.gadā paredzēts lekciju cikls:
1. Lekcijas skolu audzēkņu vecākiem par seksuālo un reproduktīvo
veselību – Palīdzēt vecākiem saprast bērnu emocionālo un seksuālo
attīstību attiecīgajā vecuma posmā. Pārrunāt aktuālos problēmu
jautājumus atbilstošā vecuma posmā.
2. Interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.-12.klašu
skolēniem – Nodarbības tematiski sadalītas vecuma grupās:
5.-7.klase – Nodarbību saturs: Pubertāte, fizioloģiskās un
emocionālās izmaiņas, higiēna un rūpes par ķermeni. Attiecību
veidošana, sekstings, atkarības.
8.-9.klase – Nodarbību saturs: Attiecību veidošana, kontracepcija,
seksuāli transmisīvās slimības, HIV/AIDS, sekstings, atkarības.
10.-12.klase – Nodarbību saturs: Par pirmajām nopietnajām
attiecībām, šķiršanās pārdzīvojumi, dzimumattiecības, prezervatīvu

Kvalifikācijas prasības
vadītājam:

Pakalpojumu sniegšanas
nosacījumi:

Papildu prasības:

Piedāvājuma cena:

lietošanu, atkarības.
1. Augstākā izglītība pedagoģijā vai psiholoģijā vai sabiedrības
veselības speciālists ar pieredzi darbā ar skolēniem, vadot
neformālās nodarbības, vai skolēnu konsultants ar pieredzi
neformālās izglītības jomā.
2. Pieredze līdzīgu nodarbību vadīšanā.
Pretendenta pienākumos ietilpst:
1. Nodarbību plāna un grafika sagatavošana un saskaņošana ar
Pasūtītāju;
2. Nodarbību sagatavošana un vadīšana;
3. Nodarbību dalībnieku reģistrēšana;
4. Dalībnieku anketēšana (Pasūtītāja sagatavota anketa,
anketas papīra veidā iesniegtas Pasūtītājam);
5. Nodarbību foto fiksācijas un foto iesniegšana Pasūtītājam;
Nodarbībām jāsastāv no apmācības un praktiskās darbošanās.
Nodarbību laikā jāievēro drošības prasības, kā arī jāizvērtē un
jāpielieto nodarbību intensitātes pakāpe atbilstoši apmeklētāju
veselības stāvoklim, vecumam un spējām.
Pretendents nodrošina dalībnieku informēšanu, reģistrāciju katrā
nodarbībā, dalībnieku koordinēšanu, atsauksmju no pasākumu
dalībniekiem iegūšanu, apkopošanu un rezultātu analīzi, izmaksas
iekļaujot cenas aprēķinā. Pretendents apņemas aizsargāt, neizplatīt
un glabāt iegūto informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Cenā jāietver visas izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar
pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi,
izejmateriāli, transporta izmaksas un valsts noteiktie obligātie
maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
Pasākuma norises vietu nodrošina Pasūtītājs.

Pielikums Nr.2
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2018. gada _______________________

Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Kontaktpersona:

Tehniskā specifikācija

Detalizēts Pretendenta piedāvājums

Mērķis: Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Saprast, runāt un pievērst vecāku
un pusaudžu uzmanību dažādām pusaudžu vecuma problēmām.
Nodarbībās vecākiem sniegt zināšanas un dot padomus kā pareizi saprast un runāt ar
saviem bērniem par sarežģītām tēmām seksuālajā un reproduktīvajā veselībā.
Nodarbībās pusaudžiem sniegt zināšanas par pubertāti, attiecībām, sekstingu,
atkarībām, kontracepciju, seksuāli transmisīvām slimībām.
Lekcijas skolu audzēkņu vecākiem par Norādīt iespējamo nodarbību īstenošanas
seksuālo un reproduktīvo veselību
laiku
(pozīcija 13.2.1-2.4.)
Norises laiks, vieta, dalībnieku skaits2018.gada marts -2018.gada decembris,
saskaņojot ar Pasūtītāju.
Norises vieta – Ape, Gaujiena, Trapene,
Vidaga.
5 nodarbības, kopā iesaistīti ~ 90
apmeklētāji.
Nodarbības ilgums – 90 minūtes.
Interaktīvas
neformālās
izglītības
Norādīt iespējamo nodarbību īstenošanas
nodarbības 5.-12.klašu skolēniem
laiku
(pozīcija 13.2.1.-2.5.)
Norises laiks, vieta, dalībnieku skaits2018.gada marts -2018.gada decembris,
saskaņojot ar Pasūtītāju.
Norises vieta – Ape, Gaujiena.
20 nodarbības, kopā iesaistīto skaits ~160
apmeklētāji.
Nodarbības ilgums – 45 minūtes.
Lekcijas skolu audzēkņu vecākiem par Norādīt nodarbību īstenošanai plānotās

seksuālo un reproduktīvo veselību
pielietotās metodes
(pozīcija 13.2.1-2.4.)
Pielietotās metodes – Nodarbībās
vecākiem
palīdzēt
saprast
bērnu
emocionālo
un
seksuālo
attīstību
attiecīgajā vecuma posmā. Pārrunāt
aktuālos problēmu jautājumus atbilstošā
vecuma posmā.
Interaktīvas
neformālās
izglītības Norādīt nodarbību īstenošanai plānotās
nodarbības 5.-12.klašu skolēniem
pielietotās metodes
(pozīcija 13.2.1.-2.5.)
Pielietotās metodes - Nodarbības
tematiski sadalītas vecuma grupās:
5.-7.klase – Pubertāte, fizioloģiskās un
emocionālās izmaiņas, higiēna un rūpes
par
ķermeni.
Attiecību
veidošana,
sekstings, atkarības.
8.-9.klase
–
Attiecību
veidošana,
kontracepcija,
seksuāli
transmisīvās
slimības, HIV/AIDS, sekstings, atkarības.
10.-12.klase – Par pirmajām nopietnajām
attiecībām,
šķiršanās
pārdzīvojumi,
dzimumattiecības, prezervatīvu lietošanu,
atkarības.
Kvalifikācijas prasības vadītājam:
1. Augstākā izglītība pedagoģijā vai
psiholoģijā vai sabiedrības veselības
speciālists ar pieredzi darbā ar
skolēniem,
vadot
neformālās
nodarbības, vai skolēnu konsultants ar
pieredzi neformālās izglītības jomā.
2. Pieredze līdzīgu nodarbību vadīšanā.
Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi:
Pretendenta pienākumos ietilpst:
1. Nodarbību plāna un grafika
sagatavošana un saskaņošana ar
Pasūtītāju;
2. Nodarbību
sagatavošana
un
vadīšana;
3. Nodarbību
dalībnieku
reģistrēšana;
4. Dalībnieku anketēšana (Pasūtītāja
sagatavota anketa, anketas papīra
veidā iesniegtas Pasūtītājam);
5. Nodarbību foto fiksācijas un foto
iesniegšana Pasūtītājam;
Nodarbībām jāsastāv no apmācības un
praktiskās darbošanās. Nodarbību laikā
jāievēro drošības prasības, kā arī jāizvērtē

un jāpielieto nodarbību intensitātes
pakāpe atbilstoši apmeklētāju veselības
stāvoklim, vecumam un spējām.
Papildus prasības:
Pretendents
nodrošina
dalībnieku
informēšanu, reģistrāciju katrā nodarbībā,
dalībnieku koordinēšanu, atsauksmju no
pasākumu
dalībniekiem
iegūšanu,
apkopošanu un rezultātu analīzi, izmaksas
iekļaujot cenas aprēķinā. Pretendents
apņemas aizsargāt, neizplatīt un glabāt
iegūto informāciju saskaņā ar Latvijas
Republikas
spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Pretendents: _____________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)

Pielikums Nr.3
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2018. gada _______________________
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Kontaktpersona:
Bankas nosaukums, kods, konta Nr.:
Iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam
pakalpojumu veikt par summu:
Tirgus izpētes daļas

Summa bez
PVN, EUR

PVN, EUR

Summa ar
PVN, EUR

Lekcijas skolu audzēkņu vecākiem
par seksuālo un reproduktīvo
veselību
(pozīcija 13.2.1-2.4.)
Interaktīvas neformālās izglītības
nodarbības
5.-12.klašu skolēniem
(pozīcija 13.2.1.-2.5.)
KOPĀ:
Ar šo apliecinām:
1. Savu dalību tirgus izpētē 2018/1-057 “Speciālistu piesaiste veselības
veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai – nodarbību
norises nodrošināšanai, projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”” “Lekcijas skolu audzēkņu vecākiem par seksuālo un reproduktīvo veselību”
(pozīcija 13.2.1-2.4.) un “Interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.-12.
klašu skolēniem” (pozīcija 13.2.1-2.5.);
2. Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un piekrītam visiem tajā
minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju
pret tiem nav;
3. Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja Pasūtītājs izvēlēsies mūsu
piedāvājumu);
4. Finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši tirgus izpētes
dokumentācijas nosacījumiem;
5. Ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā
nosacījumus.
Pretendents: _____________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)

