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Rugāju novada Rugāju pagastā 2021



 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: 

ID NR. RND 2021/2 ESF 

 

2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums: Rugāju novada dome 

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,  

LV-4570 

Reģistrācijas numurs: 90009116736 

Tālruņa numurs: 64521351, 27832856 

Faksa numurs: 64521351 

E-pasta adrese: dome@rugaji.lv 

 

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 

3.1. Tirgus izpētes priekšmets ir veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu 

nodrošināšana no 2021.gada – 2023.gadam atbilstoši pielikumā noteiktajai specifikācijai. 

3.2. Tirgus izpēte tiek veikta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei” projekta Nr.9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – 

veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” 

ietvaros. 

3.3. Tirgus izpēte ir sadalīta daļās: 

1.daļa - Seminārs - Psihoemocionālā klimata uzlabošana, katram iedzīvotājam. 

2.daļa – Vingrošanas grupu bērniem Rugāju novada vidusskolā (RNV), Rugāju 

novada Eglaines   pamatskolā (RNEP) organizēšana. 

  3.daļa – Bērnu vasaras dienas nometnes rīkošana Rugāju pagastā. 

4.daļa - Bērnu vasaras dienas nometnes rīkošana Lazdukalna pagastā. 

5.daļa -Veselības grupas fizioterapeita vadībā organizēšana. 

6.daļa - Nūjošanas grupu organizēšana. 

9.daļa - Izglītojošas lekcijas skolēniem par aktuālo atkarību veidiem un profilaksi 

nodarbību organizēšana. 

 

4. Prasības piedāvājumu iesniegšanai 

4.1. Piedāvājumi jāiesniedz Rugāju novada domei līdz 2021. gada 22. jūnijam, plkst. 10.00. 

Piedāvājumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@rugaji.lv (nav 

nepieciešams elektroniskais paraksts), vai pa pastu sūtot uz Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju 

pagasts, Rugāju novads, LV-4570, vai nogādājot personīgi, vai ar kurjera starpniecību. 

4.2. Piedāvājumu noformēšanā ir pieļaujams jebkāds stils (vēstule, reklāmas buklets vai 

jebkurš informācijas pasniegšanas stils pēc pretendenta izvēles). Piedāvājumā iekļautajai 

informācijai obligāti ir jāsatur parametri no pielikumā esošās tehniskās specifikācijas. 

 

5. Iesniedzamie dokumenti 

5.1. Jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka Pretendents 

Pakalpojuma izpildei piesaistīs tehniskajā specifikācijā noteiktos speciālistus ar atbilstošu 

kvalifikāciju (skatīt pie katra pasākuma/aktivitātes apraksta).   

5.2. Apliecinājumā norāda Pakalpojuma izpildē piesaistīto speciālistu vārdu un uzvārdu un tā 

lomu Pakalpojuma izpildē, kā arī apliecinājumam pievieno speciālistu parakstītus 

dzīvesgājuma aprakstus (CV);  

5.3. Aizpildīta Finanšu piedāvājuma forma norādot daļas uz kurām pretendents piesakās un 

piedāvāto līgumcenu. Jānorāda cena bez PVN. Cenā jāietver visas izmaksas, kas tieši un 

netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi un valsts 

noteiktie obligātie maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. 
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6. Izvēle 

6.1. Pasūtītājs izvērtēs visus piedāvājumus, kas būs saņemti 4.1. punktā noteiktajā kārtībā. 

Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 22. jūnijā, plkst. 10.30. 

6.2. Pasūtītājs izvēlēsies tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu par zemāko cenu. 

 

 

Pielikumā: 

1. Aktivitātes/ pasākumi 2021. – 2023. gadam uz 1 lapas; 

2. Pasākumu apraksts uz 4 lapām; 

3. Finanšu piedāvājuma forma uz 2 lapām; 

4. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu forma uz 1 lapas; 

5. Pakalpojumu līguma projekts uz 4 lapām; 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:      D.Tutiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. pielikums  

tirgus izpētes „ Veselīga dzīvesveida un profilakses 

veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2021.gads – 2023.gads”. 

ID Nr. RND 2021/2 ESF nolikumam 

 

ESF Projekts: DZĪVO VESELS – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi 

Rugāju novada iedzīvotājiem, Nr. 9.2.4.2/16/I/072 

Aktivitātes/semināri/pasākumi/nodarbības Rugāju novada iedzīvotājiem 

 no 2021.gada – 2023.gadam. 

Pasākuma nosaukums Skaits 
Īstenošanas laiks un vieta, 

ilgums 

Aptuvenais dalībnieku 

skaits un raksturojums 
1.daļa - Seminārs -

Psihoemocionālā klimata 

uzlabošana, katram 

iedzīvotājam. 

2 

Norises laiks: 2021. gadā, un 

2022.gadā,  

Rugāju pagastā 1 pasākums un 

Lazdukalna pagastā 1 pasākums. 

Vienas nodarbības ilgums 1 h. 

Visu grupu iedzīvotāji, 

skaits neierobežots 

 

 

2.daļa – Vingrošanas 

grupu bērniem Rugāju 

novada vidusskolā 

(RNV), Rugāju novada 

Eglaines pamatskolā 

(RNEP) organizēšana. 

300 

Norises laiks: 2021.gads -

2023.gada 30.jūnijam. 

 Rugāju novada vidusskola (RNV) 

150 nodarbības un Rugāju novada 

Eglaines pamatskola (RNEP) 150 

nodarbības, 2-3 reizes nedēļā,  

Vienas nodarbības ilgums  1 h. 

Bērni vecumā no 5 līdz 10 

gadiem, katrā grupā pa 15-

20 dalībniekiem. 

3.daļa – Bērnu vasaras 

dienas nometnes rīkošana 

Rugāju pagastā. 

1 

Norises laiks: 2022.gada vasara 

Rugāju novadā 1 pasākums 

Ilgums: piecas dienas bez 

nakšņošanas, ar 10 radošām 

nodarbībām un 5 fizisko aktivitāšu 

pēcpusdienām 

Aptuvenais dalībnieku 

skaits - 25  

4.daļa - Bērnu vasaras 

dienas nometnes rīkošana 

Lazdukalna pagastā. 
1 

Norises laiks: 2021.gada vasara 

Rugāju novadā 1 pasākums 

Ilgums: piecas dienas bez 

nakšņošanas, ar 10 radošām 

nodarbībām un 5 fizisko aktivitāšu 

pēcpusdienām 

Aptuvenais dalībnieku 

skaits - 25  

5.daļa -Veselības grupas 

fizioterapeita vadībā 

organizēšana. 24 

Norises laiks: 2021.g. – 

2023.g.30.jūnijam. 

Rugāju pagastā 12 nodarbības, 

Lazdukalna pagastā 12 nodarbības 

Vienas nodarbības ilgums 1 h. 

Visu grupu iedzīvotāji, 

skaits neierobežots 

 

 

6.daļa - Nūjošanas grupu 

organizēšana. 

14 

Norises laiks: 2021.g. – 

2023.g.30.jūnijam. 

Rugāju pagastā 7 nodarbības, 

Lazdukalna pagastā 7 nodarbības 

Vienas nodarbības ilgums 1 h. 

Visu grupu iedzīvotāji, 

dalībnieku skaits katrā 

grupā pa 10 dalībniekiem, 

bet ar savu nūjošanas 

inventāru neierobežotā 

skaitā 

 

9.daļa - Izglītojošas 

lekcijas skolēniem par 

aktuālo atkarību veidiem 

un profilaksi nodarbību 

organizēšana. 

5 

Norises laiks: 2021.gadā. 

Rugāju novada vidusskolā (RNV) 3 

nodarbības un Rugāju novada 

Eglaines pamatskolā (RNEP) 2 

nodarbības 

Vienas nodarbības ilgums 1,5 h. 

Paredzētas nodarbības 

Rugāju novada vidusskolā 

(RNV), 3 nodarbības - 5-

6.kl., 7-9.kl., 10-12.kl. un 

Rugāju novada Eglaines 

pamatskolā (RNEP), 2 

nodarbības - 5-6.kl., 7-9.kl. 

 

 



 

2. pielikums  

tirgus izpētes „ Veselīga dzīvesveida un profilakses 

veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2021.gads – 2023.gads”. 

ID Nr. RND 2021/2 ESF nolikumam 

 

ESF Projekts: DZĪVO VESELS – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi 

Rugāju novada iedzīvotājiem, Nr. 9.2.4.2/16/I/072 

 

PASĀKUMU APRAKSTS NO 2021.GADA – 2023.GADAM 

 

1.daļa – Seminārs -Psihoemocionālā klimata uzlabošana, katram iedzīvotājam. 

Īss apraksts: 

Pasākuma ietvaros, katrs Rugāju novada iedzīvotājs varēs atrast priekš 

sevis atbilstošu veidu, kā mainīt sevi, kā atbrīvoties no stresa un 

depresijas, kā uzveikt bailes, kā vadīt domas un prātu, kā dzīvot 

veselīgi un neizdegt, kā iemācīties dzīvot viegli un laimīgi, kā 

izvairīties no daudzām slimībām u.c. jautājumus. Pasākums plānots 1 

h garumā, divās novada vietās, t.sk. Lazdukalna pagastā 1 pasākums 

un Rugāju pagastā 1 pasākums. Pasākumu var apmeklēt visu grupu 

iedzīvotāji, dalībnieku skaits neierobežots.  

Nepieciešamie speciālisti: 
Psihologs (vēlams sertifikāts – klīniskajā un veselības psiholoģijā), 

psihoterapeits,  

Inventārs un aprīkojums 
Pasākumiem nepieciešamās telpas, aprīkojumu un inventāru 

nodrošina pakalpojuma pasūtītājs. 

Papildu prasības:  

 

2.daļa – Vingrošanas grupu bērniem Rugāju novada vidusskolā (RNV), Rugāju novada 

Eglaines pamatskolā (RNEP) organizēšana. 

Īss apraksts: 

Regulāras fiziskās aktivitātes ir sevišķi nozīmīgas bērnu un pusaudžu 

vecumā, jo regulē ķermeņa masu un kaulu mineralizācijas procesu. Ja 

ir pietiekoša fiziskā aktivitāte bērnībā un tālāk pusaudžu gados, tad 

vēlāk jau pieaugušo vecumā tā ir garantija labai veselībai, (palīdzot 

izsargāties no tādām problēmām kā aptaukošanās, osteoporoze, sirds 

asinsvadu slimības, diabēts u. c.) Projekta aktivitātes paredz organizēt 

divas vingrošanas grupas pa vienai katrā skolā, katrā grupā pa 15- 20 

dalībniekiem. 

Nepieciešamie speciālisti: 

Sporta speciālists (**), fizioterapeits 

Vismaz 1 (viens) speciālists, kas atbilst šādām prasībām: 

(**) Sporta speciālists = Sertificēts treneris, speciālists sporta sportā, 

sporta pedagogs, persona ar vismaz bakalaura grādu sporta specialitātē 

(tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus 

(nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas), vismaz 2.kursa 

students, kurš apgūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju 

programmā.  https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-

specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-

prasibam  

Iesniegt dokumentu kopijas: augstāko izglītību apliecinošu dokumentu 

sporta specialitātē vai sertifikāts vai izziņa no augstskolas, ka tiek 

apgūta augstākā pedagoģiskā izglītība sporta studiju programmā. 

Inventārs un aprīkojums 
Nodarbībām nepieciešamās telpas, aprīkojumu un inventāru nodrošina 

pakalpojuma pasūtītājs. 

Papildu prasības: 

Pakalpojuma sniedzējs sastāda nodarbību grafiku. 

Izglītības iestādēs tiek veidotas jauktu vecumu bērnu grupas, līdz ar to 

Pakalpojuma sniedzējam jāpielāgojas konkrētai situācijai un jāpielieto 

piemērotas metodes. 

jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina  

https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-prasibam
https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-prasibam
https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-prasibam


 

speciālistu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta “Bērnu iestāžu 

darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība” 4. un 5. daļā 

noteiktajām prasībām. (Speciālistiem, kas nodrošinās nodarbības 

bērniem.) 

 

3.daļa – Bērnu vasaras dienas nometnes rīkošana Rugāju pagastā. 

Īss apraksts: 

Bērnu vasaras dienas nometne Rugāju novada vidusskolas skolēniem  

2022.gada vasarā, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu 

skolēnu vidū, paredzot nometni 5 dienu garumā ar 10 radošām 

nodarbībām par veselīgu dzīvesveidu un 5 fizisko aktivitāšu 

pēcpusdienām. Plānotais aptuvenais dalībnieku skaits – 25 dalībnieki. 

Nepieciešamie speciālisti: 

Vismaz 1 (viens) speciālists, kas atbilst šādām prasībām: 

diplomēts/ sertificēts nometņu organizators, ir pieredze nometņu 

vadīšanā bērniem (iesniedz īsu nometnes aprakstu un vēlamas 

atsauksmes). 

Inventārs un aprīkojums 
Nometnei nepieciešamo aprīkojumu un inventāru nodrošina 

pakalpojuma sniedzējs. 

Papildu prasības: 

Pakalpojuma sniedzējs sastāda nometnes grafiku, saskaņo to ar 

izglītības iestādi un pasūtītāju. 

Nometņu rīkotājs nodrošina Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra 

noteikumu Nr. 981 ievērošanu. 

Būs jāiesniedz iesaistītā personāla -  nometnes vadītāja un pedagogu 

dzīves apraksti (CV), valsts izglītības satura centra izsniegta apliecība 

nometnes vadītājam par Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu 

nometņu vadītāja kursa programmas apguvi ka arī pedagogu un 

medicīnas darbinieka izglītību apliecinoši dokumenti. 

jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina  

speciālistu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta “Bērnu iestāžu 

darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība” 4. un 5. daļā 

noteiktajām prasībām. (Speciālistiem, kas nodrošinās nodarbības 

bērniem.) 

 

4.daļa - Bērnu vasaras dienas nometnes rīkošana Lazdukalna pagastā. 

Īss apraksts: 

Bērnu vasaras dienas nometne Rugāju novada Eglaines pamatskolas 

skolēniem  2021.gada vasarā, popularizējot aktīvu un veselīgu 

dzīvesveidu skolēnu vidū, paredzot nometni 5 dienu garumā ar 10 

radošām nodarbībām par veselīgu dzīvesveidu un 5 fizisko aktivitāšu 

pēcpusdienām. Plānotais dalībnieku skaits – 25 dalībnieki. 

Nepieciešamie speciālisti: 

Vismaz 1 (viens) speciālists, kas atbilst šādām prasībām: 

diplomēts/ sertificēts nometņu organizators, ir pieredze nometņu 

vadīšanā bērniem (iesniedz īsu nometnes aprakstu un vēlamas 

atsauksmes). 

Inventārs un aprīkojums 
Nometnei nepieciešamo aprīkojumu un inventāru nodrošina 

pakalpojuma sniedzējs. 

Papildu prasības: 

Pakalpojuma sniedzējs sastāda nometnes grafiku, saskaņo to ar 

izglītības iestādēm un pasūtītāju. 

Nometņu rīkotājs nodrošina Ministru kabineta 2009. gada 1. 

septembra noteikumu Nr. 981 ievērošanu. 

Būs jāiesniedz iesaistītā personāla -  nometnes vadītāja un pedagogu 

dzīves apraksti (CV), valsts izglītības satura centra izsniegta apliecība 

nometnes vadītājam par Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu 

nometņu vadītāja kursa programmas apguvi ka arī pedagogu un 

medicīnas darbinieka izglītību apliecinoši dokumenti. 

jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina  

speciālistu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta “Bērnu iestāžu 

darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība” 4. un 5. daļā 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=197039&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=197039&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=197039&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=197039&from=off


 

noteiktajām prasībām. (Speciālistiem, kas nodrošinās nodarbības 

bērniem.) 

 

 

5.daļa -Veselības grupas fizioterapeita vadībā organizēšana. 

Īss apraksts: 

Projektā ieplānotas kopā 24 nodarbības, t.sk. Lazdukalna pagastā 12 

nodarbības un Rugāju pagastā 12 nodarbības, organizējot vingrošanas 

nodarbību kursu grupās fizioterapeita vadībā, lai pēc tam patstāvīgi 

vingrotu mājās. Pareizi veikti vingrojumi speciālista vadībā spēj 

mazināt gan sirds un asinsvadu saslimšanu, gan cukura diabēta, gan 

aptaukošanās risku. Tie mazina arī ikdienas steigā radušos muskuļu 

un saišu saspringumu un uztur pietiekošu muskuļu spēku un garumu, 

kas vēlāk ļauj izvairīties no diskomforta, sāpēm un locītavu 

problēmām. Nodarbības paredzētas visām iedzīvotāju grupām un 

dalībnieku skaits ir neierobežots. 

Nepieciešamie speciālisti: 

Fizioterapeits - Sertificēts fizioterapeits; 2. līmeņa augstākā 

profesionālā izglītība fizioterapeita specialitātē; 

reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā; darba pieredze fizioterapeita 

profesijā. 

Inventārs un aprīkojums 
Apmācībām nepieciešamās telpas aprīkojumu un inventāru nodrošina 

pakalpojuma pasūtītājs. 

Papildu prasības: 
Pakalpojuma sniedzējs sastāda nodarbību grafiku un saskaņo to ar 

pasūtītāju. 

 

 

6.daļa - Nūjošanas grupu organizēšana. 

Īss apraksts: 

Nūjošanas grupu izveidošana un 14 nodarbību vadīšana ar instruktoru 

vienu reizi mēnesī, abu pagastu teritorijās, t.sk. Lazdukalna pagastā 7 

nodarbības un Rugāju pagastā 7 nodarbības, pārējā laikā nodarbojoties 

patstāvīgi. Nūjošana ir ne tikai lielisks un patīkams līdzeklis pret stresu, 

bet arī uzlabo veselību, veicina veselīgu sirds un asinsrites sistēmas 

darbību, kā arī ir sabiedrotais tiem, kas vēlas samazināt ķermeņa svaru. 

Nūjošana ir īpaši piemērota sēdoša darba darītājiem, jo plašie roku 

vēzieni izkustina saspringušos plecus un sprandu. Dalībnieku skaits 

paredzēts katrā grupā pa 10 dalībniekiem, bet ar savu nūjošanas 

inventāru var pievienoties neierobežotā skaitā. 

Nepieciešamie 

speciālisti: 

Nūjošanas treneris/instruktors, sporta speciālists (**), fizioterapeits, 

fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts (rehabilitologs) 

(**) Sporta speciālists = Sertificēts treneris, speciālists veselības sportā, 

sporta pedagogs, persona ar vismaz bakalaura grādu sporta specialitātē 

(tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus 

(nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas), vismaz 2.kursa 

students, kurš apgūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju 

programmā.  

Iesniegt dokumentu kopijas: augstāko izglītību apliecinošu dokumentu 

sporta specialitātē vai sertifikāts vai izziņa no augstskolas, ka tiek apgūta 

augstākā pedagoģiskā izglītība sporta studiju programmā. 

Inventārs un aprīkojums 

Nūjošanai nepieciešamo inventāru ( nūjas) 20 dalībniekiem, kas atbilst 

sociāli mazaizsargāto grupu statusam, nodrošinās pakalpojuma pasūtītājs. 

Nūjošanas maršrutu izveido pakalpojumu sniedzējs, ievērojot Rugāju 

novada robežas. 

Papildu prasības:  

 

 

 



 

9.daļa - Izglītojošas lekcijas skolēniem par aktuālo atkarību veidiem un profilaksi 

nodarbību organizēšana. 

Īss apraksts: 

Mazināt atkarību raisošu vielu lietošanu jauniešu vidū. Jaunieši dalās ar 

saviem priekšstatiem un zināšanām par atkarību un narkotiskajām 

vielām. Tiek diskutēts par iespējamajiem atkarības vielu lietošanas 

uzsākšanas cēloņiem un tiek attīstīta kritiskās domāšanas prasme. Tiek 

veidota izpratne par psihoaktīvo vielu lietošanu, uzvedības izmaiņām 

atkarībā no vielu lietošanas un ar to saistītajiem dažādiem riskiem. Tiek 

veicināta resursu apzināšana sevī, lai mazinātu risku kļūt atkarīgam. 

Nodarbības paredzētas abu Rugāju novada skolu audzēkņiem no 5-

12.klasēm, kuri mājās šīs tēmas varēs izrunāt ar saviem ģimenes 

locekļiem. 

Nepieciešamie 

speciālisti: 

Narkologs, psihologs, psihoterapeits, psihiatrs, 

Psihoterapeits ir ārstniecības persona, kura ir reģistrēta Ārstniecības 

personu (atbalsta personu) reģistrā 

Inventārs un aprīkojums 
Nodarbībām nepieciešamās telpas, aprīkojumu un inventāru nodrošina 

pasūtītājs. 

Papildu prasības:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. pielikums  

tirgus izpētes „Veselīga dzīvesveida un profilakses  

veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2021.gads – 2023.gadam”  

ID Nr. RND 2021/2 ESF nolikumam 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

Projekts “ DZĪVO VESELS – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi 

Rugāju novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/072 

 

Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos 

 no 2021.gada – 2023.gadam 

 

Pasūtītājs Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 

novads, LV-4570   Reģ. nr. 90009116736 

 

IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats  

Tālrunis  

e-pasta adrese  

 

 
Nr. 

p.k. 
Pakalpojums 

Piedāvātā 

cena, bez 

PVN, par 1 

nodarbību 

Nodarbību 

skaits  

Piedāvātā 

cena, 

EUR bez 

PVN 

1. 
1.daļa seminārs - Psihoemocionālā klimata 

uzlabošana, katram iedzīvotājam. 

 
2 

 

2. 
2.daļa – Vingrošanas grupu bērniem RNV, RNEP 

organizēšana. 

 
300 

 

3. 
3.daļa – Bērnu vasaras dienas nometnes rīkošana 

Rugāju pagastā. 

 
1 

 

4. 
4.daļa - Bērnu vasaras dienas nometnes rīkošana 

Lazdukalna pagastā. 

 
1 

 

5. 
5.daļa - Veselības grupas fizioterapeita vadībā 

organizēšana. 

 
24 

 

6. 6.daļa - Nūjošanas grupu organizēšana.  14  

7. 

9.daļa - Izglītojošas lekcijas skolēniem par aktuālo 

atkarību veidiem un profilaksi nodarbību 

organizēšana. 

 

5 

 



 

 
  Bez PVN, 

kopā, EUR 

 

 
  PVN 21 %, 

EUR 

 

 
  Summa ar 

PVN, EUR 

 

 

Komentāri: 

 
*Piedāvātajā cenā ietilpst visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai. 

**Papildus finanšu piedāvājumam jāiesniedz tehniskajā specifikācijā norādītie dokumenti – 

informācija par speciālistiem, pieredzi apliecinoša informācija u.c. 

 

Pretendents _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.pielikums 

tirgus izpētes „ Veselīga dzīvesveida un profilakses 

veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2021.gads – 2023.gads”. 

ID Nr. RND 2021/2 ESF nolikumam 

 

Iepirkuma nosaukums (vai Nr.)______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

/Pasūtītāja nosaukums/ 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 

 __________________________________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto tirgus izpētes procedūru apliecina, ka: 

• Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

• Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un 

patiesu informāciju. 

• Pretendenta tirgus izpētes piedāvājumu ir parakstījusi/šas Pretendenta pilnvarotā/ās 

persona/s. 

• Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez 

konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi 

saziņa attiecībā uz: 

• cenām; 

• cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

• nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties tirgus izpētē (iesniegt 

vai neiesniegt piedāvājumu); vai 

• tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst tirgus izpētes prasībām; 

• kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem 

nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem 

produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums. 

• Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas. 

• Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, 

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto 

apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības tirgus izpētes 

procedūrā. 

Datums   

Paraksts  



 

5.pielikums  

tirgus izpētes „Veselīga dzīvesveida un profilakses  

veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2021.gads – 2023.gadam”  

ID Nr. RND 2021/2 ESF nolikumam 

 
 

PAKALPOJUMA LĪGUMS  

Par  pakalpojuma nodrošināšanu 

Rugāju novada Rugāju pagastā 

 

__.__.2021.                              Nr. 2021/___         

  

 Rugāju novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116736, juridiskā adrese: Kurmenes 

iela 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, turpmāk – Pasūtītājs, tās priekšsēdētājas 

Sandras Kapteines personā, kas rīkojas saskaņā ar Rugāju novada domes 2013. gada 19. 

augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums” no 

vienas puses, un _____________, reģistrācijas Nr.: ___________, juridiskā adrese: 

__________, __________, _______, LV-______, turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs, 

_____________ personā, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti arī par Pusēm,  

Ņemot vērā Rugāju novada domes tirgus izpētes ID Nr. RND 2021/2 ESF (Tirgus 

izpēte tiek veikta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida 

un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros, aktivitātēs no 

2021.gada – 2023.gadam) rezultātus, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Pasūtītājs uzdod un Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu – Tirgus izpētes 

ID Nr. RND 2021/2 ESF _________________ daļās minēto apmācību organizēšanu, turpmāk 

tekstā – Pakalpojums. 

1.2.Pakalpojums sniedzams _____________________________________________. 

 

2. LĪGUMA SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1.Puses vienojas, ka līgumcena par Pakalpojuma sniegšanu ir EUR ____(_______ euro un 

__ centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _____ (_______ euro un ___ centi), 

kopā EUR ______ (______ euro un ___ centi) 

2.2.Pasūtītājs norēķinus par saņemto Pakalpojumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no 

Izpildītāja. 

2.3.Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic bezskaidras naudas darījumā ar bankas 

pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja norādītu norēķinu kontu. Par apmaksas dienu tiek 

uzskatīta diena, kad maksājums ienācis Izpildītāja kontā. 

2.4.Par Līgumā noteikto Izpildītāja saistību nekvalitatīvu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs veikt 

ieturējumu no līgumā paredzētās Pakalpojuma līgumcenas. 



 

 

III.  PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1.Pakalpojuma sniedzējs apņemas: 

3.1.1.veikt Pakalpojumu profesionāli un kvalitatīvi; 

3.1.2.veikt Pakalpojumu ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un 

vispārīgās tiesību normas; 

3.1.3.ievērot konfidencialitātes principu uz jebkuru informāciju, kas tai kļuvusi zināma 

Pakalpojuma izpildes laikā; 

3.1.4.Nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām Pakalpojuma sniedzēja kā 

saimnieciskā darbības veicēja statusā, kā arī tiesībām sniegt Pasūtītājam šajā līgumā 

minētos pakalpojumus; 

3.1.5.Atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai kādai trešajai personai 

radušies Pakalpojuma sniedzēja prettiesiskas vai neuzmanīgas darbības vai bezdarbības 

dēļ; 

3.1.6.Pakalpojuma sniedzējs vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms nodarbību īstenošanas 

uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai nodarbības scenāriju, oriģinālo uzskates vai 

izdales/informatīvo materiālu paraugus, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina to 

prezentēšanu Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic 

nepieciešamās izmaiņas un korekcijas; 

3.1.7.Papildus nodarbības laikā pretendents nodrošina dalībnieku anketēšanu ar Pasūtītāja 

sagatavoto projekta aptaujas anketu; 

3.1.8.Pakalpojuma sniedzējs nodrošina dalībnieku reģistrēšanu Pasūtītāja sagatavotā 

reģistrācijas lapā; 

3.1.9.Pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju dalībniekiem reģistrēties telefoniski un/vai 

e-pastā vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms nodarbības, kā arī iespēju piedalīties 

nodarbībā bez iepriekšējas reģistrēšanās, ja grupa nav nokomplektēta; 

3.1.10.Pakalpojuma sniedzējs sagatavo nodarbību norises noslēguma ziņojumu (par katru 

nodarbību atsevišķi), kas ietver detalizētu informāciju par nodarbību norisi: saturu, norises 

grafiku un norises vietām, izmantotajiem uzskates, izdales u. c. materiāliem, dalībnieku 

skaitu, foto materiālus, nodarbības efektivitātes izvērtējumu, papildus sniedzot 

priekšlikumus par attiecīgajai mērķauditorijai nepieciešamajiem papildus pasākumiem vai 

aktuāliem problēmjautājumiem iekļaušanai pasākumos nākotnē. Iesniedz Pasūtītājam ne 

vēlāk kā 10 darba dienas pēc katras nodarbības. 

3.1.11.Ja nodarbības norisinās skolās un pirmskolas izglītības iestādēs (bērni no 3-6 gadi, 

bērni 7-17 gadi un vecāki) Pakalpojuma sniedzējam jāizstrādā nodarbību grafiks (konkrēti 

laiki un datumi), saskaņojot to ar visām iesaistītajām izglītības iestādēm un šī projekta 

vadītāju.  

3.2.Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1.Ievērot konfidencialitātes principu uz jebkuru informāciju, kas tai kļuvusi zināma 

Pakalpojuma izpildes laikā; 

3.2.2.Līguma noteiktajā termiņā veikt samaksu par Pakalpojuma sniedzēja organizēto un 

realizēto Pakalpojumu. 

3.3.Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības: 

3.3.1.Pakalpojuma sniedzējam vienpersoniski pieder autortiesības uz izdales materiāliem, 

kas izsniegti Pakalpojuma sniegšanas laikā un uz tiem, saskaņā ar Autortiesību likuma 

normām attiecas visas Autora (Pakalpojuma sniedzēja) personiskās un mantiskās tiesības; 

3.3.2.Saņemt atlīdzību par šī līguma Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu; 

3.3.3.Jebkuras Pakalpojuma sniedzēja tiesības nekādā ziņā nedrīkst traucēt vai apgrūtināt 

Pasūtītāja šajā līgumā paredzēto pienākumu izpildi. 

3.4.Pasūtītājam ir tiesības: 



 

3.4.1.Pieprasīt un saņemt no Pakalpojuma sniedzēja ar Pakalpojuma sniegšanu saistītos 

dokumentus un dokumentu kopijas, informāciju par Pakalpojuma sniegšanā 

pielietotajiem materiāliem; 

3.4.2.Nepieņemt Pakalpojuma sniedzēja izpildīto pakalpojumu, gadījumos, kad tas veikts 

neuzmanīgi, neprecīzi, Pakalpojuma kvalitātes neatbilstību izvērtē neatkarīgs eksperts, 

jomas speciālists, kas tiek pieaicināts pēc abu Pušu vienošanās; 

3.4.3.Pārbaudīt šī līguma izpildes kvalitāti, veicot apmācību dalībnieku intervēšanu, kā 

arī pārbaudīt apmācību norises vietu un laiku; 

3.4.4.Jebkuras Pasūtītāja tiesības nekādā ziņā nedrīkst traucēt vai apgrūtināt Pakalpojuma 

sniedzēja šajā līgumā paredzēto pienākumu izpildi. 

 

IV.  PUŠU ATBILDĪBA 

4.1.Katra no Pusēm ir atbildīga par Līguma neizpildi, nepienācīgu izpildi un otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, kas radīti Puses, tās darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā. 

4.2.Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu pirms uzsākta Pakalpojuma sniegšana, par līguma 

izbeigšanas motīviem informējot otru Pusi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms 

Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas. 

4.3.Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā Pakalpojuma sniedzēja jau 

paveiktos darbus. 

4.4.Puses nav atbildīgas par nepārvaramas varas apstākļu rašanos un iestāšanos, ko tās 

nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst Līguma slēgšanas un tā izpildes laikā, un kuru 

rezultātā pilnībā vai daļēji nav izpildītas Līgumā noteiktās saistības. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, 

kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā. 

4.5.Nesavlaicīgs paziņojums otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, atņem 

Pusei tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, kā līguma izpildes kavējuma iemeslu.  

4.6.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks tiek pagarināts par termiņu, 

kuru Puses nosaka atsevišķi rakstveidā vienojoties. 

 

V. CITI NOTEIKUMI 

5.1.Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma darbības laikā, Puses risina sarunu ceļā. 

Ja 14 (četrpadsmit ) darba dienu laikā pārrunu ceļā strīdu atrisināt nav izdevies, tā izskatīšana 

tiek nodota saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību aktu normām. 

5.2.Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie 

sagatavoti rakstveidā. Pēc to parakstīšanas tie tiek pievienoti Līgumam kā tā neatņemama 

sastāvdaļa. 

5.3.Pusēm jāpaziņo otrai Pusei par rekvizītu maiņu 3 (triju) darba dienu laikā no šādu izmaiņu 

rašanās brīža. 

5.4.Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.5.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Pakalpojuma sniedzēja. Tiem ir vienāds 

juridisks spēks. 

5.6.Līgumam ir 1 (viens) pielikums, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa – 1. pielikums „Finanšu 

piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

 

 

 



 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Rugāju novada dome 

Reģ.Nr. 90009116736 

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju 

pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Norēķinu rekvizīti: 

Banka:  

Konts:  

 

__________ 

_____________  

Adrese: _______________, 

______________, LV _____ 

Norēķinu rekvizīti: 

Banka:  

Konts:  

 

_________________________    _______________________ 

     (Sandra Kapteine)                                                    (______________) 

 

 


