Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”
Tirgus izpēte 2018/10-057

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”
Atkarību mazināšanas profilakses pasākumi visās Apes novada izglītības iestādēs un
sociālā riska grupu iedzīvotājiem
(pozīcija 13.1.1 – 1.1.)
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

Tehniskā specifikācija
1. Nepieciešamie pakalpojumi
Pasākuma
nosaukums

Apraksts

Plānotā pasākuma
norises vieta

Izglītojošas
lekcijas
skolēniem
“Esi
NEatkarīgs”
Apes novada
izglītības
iestādēs
(5 skolās)

Lekciju mērķis ir
veicināt skolēnu
izpratni par dažādiem
atkarību veidiem, to
rašanās cēloņiem un
iespējām pārtraukt
atkarības, par
līdzatkarību.

Apes novada
skolās –
1. Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā,
2. Ojāra Vācieša
Gaujienas
pamatskolā,
3. Gaujienas
internātpamatskolā,
4. Trapenes
sākumskolā,
5. Izglītības
mācību vieta
Vidagā

Lekciju saturs un
metodes jāpielāgo
konkrētai mērķa
grupai – skolēnu
vecumam.
Lekcijas garums 40

Plānotais
norises laiks

Plānotais
lekciju skaits

No 2018.gada 15 lekcijas
01.oktobra
līdz
2018.gada
31.decembrim

minūtes.
Pasūtītājs nodrošina
telpas.
Lekciju mērķis ir
Izglītojošas
lekcijas Apes veicināt iedzīvotāju
izpratni par dažādu
novada
iedzīvotājiem, atkarību veidošanās
cēloņiem un ietekmi
sociālā riska
uz garīgo un fizisko
grupu
iedzīvotājiem veselību un dzīves
kvalitāti. Informēt
“Atkarība.
Līdzatkarība. par iespējām
Neatkarība.” pārtraukt atkarības,
kur vērsties pēc
palīdzības, par
līdzatkarību.

Apes novada
sociālā dienestā

No 2018.gada 2 stundas
01.oktobra
līdz
2018.gada
31.decembrim

Lekcijas garums 2
astronomiskās
stundas.
Pasūtītājs nodrošina
telpas.
2. Obligātās prasības
1. Pasākuma cikla lekcijas vada psihologs/psihoterapeits, pieredze lekciju lasīšanā par
doto tēmu, pieredze darbā ar minēto mērķa grupu.
3. Pretendents brīvā formā iesniedz
1. Finanšu piedāvājums – piedāvājuma cenā jāiekļauj vienas lekcijas izmaksas un kopējās
lekciju izmaksas.
2. Jāiesniedz CV, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
4. Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1. Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
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 20.septembrim pulksten 16:00.
Projektu vadītāja Indra LEVANE
2018. gada 13.septembrī

