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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”
Nūjošanas nodarbības (pozīcija 13.2.1 – 2.7.)
Informācija par pasūtītāju
Nosaukums

Apes novada dome

Reģistrācijas numurs

90000035872

Adrese

Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Kontaktpersona

Projektu vadītāja Indra LEVANE

Kontaktinformācija

Mob.t.: 29406867, e-pasts: indra.levane@ape.lv

Aktivitātes apraksts:
Organizēt nūjošanas nodarbības dažāda reljefa maršrutos, motivējot aktivitātes dalībniekus aktīvam
dzīvesveidam un mudinot veikt patstāvīgi fiziskās aktivitātes ikdienā. Nodarbību laikā dalībnieki
jāiepazīstina ar pareizu nūjošanas tehniku, apgūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas par nūjošanu,
par iesildīšanās un atsildīšanās vingrojumu nozīmi, kas palīdzēs iegūt maksimālu labumu no nūjošanas
apgūšanas nodarbībām.

Laiks, vieta
Nodarbību skaits, ilgums

Dalībnieku skaits katrā
nodarbībā
Dalībnieku dalības maksa
Nodarbību mērķa grupa
projekta ietvaros
Nodarbību vadīšana

Apes novada teritorija – Apes pilsēta, Gaujienas pagasts,
Trapenes pagasts un Virešu pagasts.
Laika periodā no 2018.gada jūnija līdz oktobrim (ieskaitot).
Precīzs laika grafiks nodarbībām tiks saskaņots ar pasūtītāju.
Kopējais nodarbību skaits 12 nodarbības.
Apes pilsētā – 3 nodarbības;
Gaujienas pagastā – 3 nodarbības;
Trapenes pagastā – 3 nodarbības;
Virešu pagastā – 3 nodarbības.
Vienas nodarbības ilgums – 90 minūtes.
Jānodrošina nodarbības ar vidējo dalībnieku skaitu katrā
nodarbībā no 5 - 7 dalībniekiem.
Nodarbības ir bez maksas.
Nodarbības pieejamas visiem interesentiem.
1. Nodarbības tiek vadītas valsts valodā.

Nodarbību norisei bez
atlīdzības nodrošināts
pasūtītāja inventārs
Kas jāietver piedāvājuma
cenā?

2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieejamas nodarbības,
kas tiek organizētas darba dienas laikā, gan darba dienas
vakaros vai brīvdienās.
3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina nūjošanas nodarbības
brīvā dabā tām piemērotās vietās un nodarbībām
atbilstošos klimatiskos apstākļos.
4. Jānodrošina, ka nodarbības tiks īstenotas diplomēta vai
sertificēta nūjošanas instruktora vadībā.
Pakalpojuma sniedzējam, organizējot nodarbības, jānorāda, ka
dalībniekiem katram individuāli jāatbild par nodarbību
inventāru. Pasūtītājs nodrošina uz nodarbību laiku katrā vietā
bez atlīdzības lietošanā nodot projekta ietvaros iegādātās
nūjošanas nūjas.
Visas izmaksas, kas saistītas ar aktivitāšu organizēšanu.

Pretendents brīvā formā iesniedz:
1. Aktivitāšu aprakstu, plānoto nodarbību laiku un vietu.
2. Finanšu piedāvājumu – vienas nodarbības izmaksas un kopējo nodarbību izmaksas.
3. Nodarbību vadīšanā iesaistīto personu izglītību vai kvalifikāciju apliecinošus
dokumentu kopijas.
Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1. Aktivitāšu atbilstība mērķim.
2. Zemākā piedāvājuma cena.
Piedāvājuma iesniegšana:
Piedāvājumu iesniegt projektu vadītājai Indrai LEVANEI uz e-pastu: indra.levane@ape.lv vai
personīgi Indrai LEVANEI Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Ape līdz 30.maijam pulksten 16:00.
Projektu vadītāja Indra LEVANE
2018. gada 23.maijā

