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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums: 
Pašvaldības iestāde 

„Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 

Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV - 3601 

Reģistrācijas numurs: 90000052497 

Tālruņa numurs: +371 636 01221 

Faksa numurs: +371 636 01220 

E-pasta adrese: vip@ventspils.lv  

Interneta adrese: http://vip.ventspils.lv/  

Kontaktpersonas: 

 

Oskars Tērvids 

tel.+371 636 01223, mob.2 6433364 

e-pasta adrese: oskars.tervids@ventspils.lv  

Kontaktpersona, kura ir tiesīga 

sniegt skaidrojumus par 

tehniskajām specifikācijām: 

 Maija Cēbere 

 tel. +371 636 01269, 2772 3969 

 e-pasts: Maija.Cebere@ventspils.lv 

Banka: A/S „Swedbank” 

Bankas kods: HABALV 22 

Bankas konts:  LV30HABA0140206330220 

 

1.2. Cenu aptaujas identifikācijas numurs: IP/CA-2017-3 

1.3. Cenu aptaujas dokumenti ir šīs Cenu aptaujas Nolikums (turpmāk – Nolikums) un tā pielikumi 

(turpmāk tekstā – Cenu aptaujas dokumenti):  

1.3.1.  Pretendenta pieteikuma veidlapa (1. pielikums); 

1.3.2.  Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums (2. pielikums); 

1.3.3.  Pakalpojuma līguma projekts (3. pielikums). 

1.4.  Tiesības piedalīties Cenu aptaujā: “Veselības veicināšanas un sporta pasākumi” projekta 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” 

ietvaros ir jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai un juridiskai personai, personu 

apvienībai neatkarīgi no reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma 

piederības vai citiem faktoriem, kura ir tiesīga piedāvāt un sniegt ar veselības veicināšanu saistītus 

pakalpojumus un realizēt sporta pakalpojumus un to organizēšanu atbilstoši Cenu aptaujas 

dokumentos noteiktajām  prasībām. 

1.5. Cenu aptaujas priekšmets: Veselības veicināšanas un sporta pasākumi saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas - finanšu piedāvājuma (2. pielikums) prasībām.  

1.6. CPV kodi: atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2. pielikumam „Sociālie un citi īpaši 

pakalpojumi": 

92620000-3 Ar sportu saistīti pakalpojumi 

79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi.  

1.7.  Cenu aptauja ir sadalīta: 7 (septiņās) daļās saskaņā ar Tehnisko specifikāciju- finanšu 

piedāvājumu (Nolikuma 2. pielikums); 

1.8.  Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Cenu aptaujas daļām. 

Piedāvāto cenu norādīt, aizpildot tukšās ailes 2. pielikumā, pārējās daļas piedāvājuma 

dokumentācijā neiekļaujot. 

1.9.  Darbu izpildes termiņš: saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, konkrēto 

aktivitāti saskaņojot ar Pasūtītāju. 

1.10. Pretendents, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt piegādes līgumu, tiks noteikts katrai Cenu 

aptaujas daļai atsevišķi. 

1.11. Cenu aptaujas piedāvājumu atvēršanu nodrošina Pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas domes 

Izglītības pārvalde” Mazo iepirkumu komisijas slēgtā sēdē. 

 

 

mailto:vip@ventspils.lv
http://vip.ventspils.lv/
mailto:oskars.tervids@ventspils.lv
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2. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA 

2.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājuma dokumentus saskaņā ar 2010. gada 

28. septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” un šī Nolikuma prasībām. 

2.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 20. aprīlim, 

plkst. 17:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes 

Izglītības pārvalde” Raiņa iela 10, Ventspils, darba dienās no 8:00 - 17:00, piektdienās no 8:00 – 

16:00, vai nosūtot pa pastu ar pasta zīmogu ne vēlāku kā pieteikuma iesniegšanas termiņa datums,  

2.3. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 

- viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „ORIĢINĀLS”; 

- viena oriģināla piedāvājuma dokumenta kopija ar norādi „KOPIJA. 

2.4. Piedāvājuma noformēšana: uz piedāvājuma iepakojuma jānorāda šāda informācija: 

2.4.1. Piedāvājums cenu aptaujai “Veselības veicināšanas un sporta pasākumi” projekta  

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” 

ietvaros”, identifikācijas Nr. IP/CA-2017-3; 

2.4.2. pretendenta nosaukums; 

2.4.3. “Neatvērt līdz 2017. gada 21. aprīļa plkst. 14:00.” 

2.4.4. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jānorāda: 

2.4.5. “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”; 

2.4.6. pašvaldības iestādei „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde”, Raiņa iela 10, 

Ventspils, LV - 3601; 

2.4.7. Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas amats, 

vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese. 

2.5. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz šīm izmaksām, neatkarīgi no Cenu aptaujas 

rezultāta. 

2.6. Pretrunu gadījumā starp oriģinālo dokumentu saturu un oriģinālo dokumentu kopijas saturu par 

pamatu tiks ņemts oriģināla piedāvājuma dokumentu saturs. 

2.7. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā. 

Oriģināliem dokumentiem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta 

apliecinātiem šo dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks 

ņemti oriģinālo dokumentu tulkojumi latviešu valodā. 

2.8. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums 

dalībai Cenu aptaujas procedūrā, tehniskais piedāvājums un apliecinājumi jāparaksta personai ar 

tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno 

pilnvaras oriģināls vai tā kopija. Pārējie dokumenti jāparaksta pretendenta darbiniekam, kas 

gatavojis attiecīgo dokumentu (atšifrējot darbinieka parakstu un norādot ieņemamo amatu). 

2.9. Ja pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie piedāvājuma dokumenti, kas iesniegti kopā ar 

to, nebūs parakstīti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Cenu aptaujas dokumentos 

noteiktajām prasībām, tiks pieprasīts, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai 

papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

2.10. Oriģinālo dokumentu kopijas un oriģinālo dokumentu tulkojumi jāapliecina Pretendenta, personu 

apvienības vai personu apvienības dalībnieka personai ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotam 

pārstāvim (pievienojot pilnvaras oriģinālu vai apstiprinātu tās kopiju). 
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3. KVALIFIKĀCIJAS  UN ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

3.1.Pretendentam – juridiskai personai (personu 

apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) 

jābūt reģistrētam Latvijas Republikas 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību 

reģistrējošā iestādē ārvalstīs (neattiecas uz 

fiziskām personām). 

Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur pretendents 

reģistrēts, izsniegta izziņa (vai pretendenta apliecināta 

izziņas) kopija par personām ar pārstāvības tiesībām.  

Pretendentam, visiem personu apvienības dalībniekiem 

(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

apakšuzņēmējiem dokumentāli jāapliecina iesniegto 

piedāvājumu dokumentu parakstījušo personu tiesības 

tos pārstāvēt šajā iepirkuma procedūrā. 

Pilnvarojuma gadījumā arī Pretendenta personas ar 

pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara  (vai apliecināta 

kopija) ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu iepirkumā. 

Pretendenta piedāvājums jāparaksta personai, 

kurai ir tiesības pārstāvēt Pretendentu 

3.1. Pretendentam - nodokļu maksātājam uz 

piedāvājuma iesniegšanas dienu nav VID 

administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro . 

     

Pasūtītājs pārliecināsies mājas lapā: 

https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDV, vai tam ir 

nodokļu parādi. 

3.2.Pretendenta rīcībā jābūt materiāltehniskajam 

nodrošinājumam un personāla resursiem 

pietiekošā daudzumā, lai nodrošinātu 

pakalpojuma līguma saistību izpildi Pasūtītāja 

pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē. 

Iesniegt apliecinājumu, ka pretendenta rīcībā ir 

materiāltehniskais nodrošinājums un personāla resursi 

pietiekošā daudzumā, lai nodrošinātu pakalpojuma 

līguma saistību izpildi. 

3.3. Pretendenta rīcībā ir pasākumu 

organizators-Projekta vadītājs, kurš ir pieejams 

katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00. 

Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nekavējoties ierodas 

pie Pasūtītāja uz plānošanas sapulci un sniedz 

progresa pārskatu. 

Iesniegt apliecinājumu, ka pasākumu organizators- 

projekta vadītājs pieejams katru darba dienu no plkst. 

9:00 līdz plkst. 17:00. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 

nekavējoties var ierasties pie pasūtītāja uz plānošanas 

sapulci un sniegt progresa pārskatu. 

3.4. Iepriekšēja pieredze līdzīga apmēra 

publisku sporta pasākumu / veselības 

veicināšanas pasākumu organizēšanā  

Iesniegt apliecinājumu, uzskaitot iepriekš ieviestos 

pasākumus, summu, par kuru pasākums ir 

noorganizēts, laiku, kad tas tika organizēts, kā arī 

atbildīgo personu par pasākuma organizēšanu. 

 

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE 

4.1. Pasūtītājs atlasa pretendentus pēc kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Cenu 

aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājuma 

izvērtēšanas kritēriju. 

4.2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, nosakot zemāko 

cenu.  

 

5. LĪGUMS 

5.1. PASŪTĪTĀJS slēgs Cenu aptaujas līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu un saskaņā ar Cenu aptaujas dokumentos iekļautajiem noteikumiem.  

5.2. Līgumi tiks slēgti saskaņā ar Likuma normām un atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam. 

 

Izglītības pārvaldes vadītāja           E. Udodova  

https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDV
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1. pielikums  
Cenu aptaujai 

“Veselības veicināšanas un sporta pasākumi” projekta  

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai  

un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros 

ID Nr. IP/CA-2017-3 

 

 

2017. gada ___. ______________ 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

par piedalīšanos Cenu aptaujā: 

“Veselības veicināšanas un sporta pasākumi projekta  

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros 

identifikācijas Nr. IP/CA-2017-3 

 

____/___/___/ DAĻĀ/DAĻĀS (precīzi norādīt daļas, kurās Pretendents piedalās) 

 

Pretendenta nosaukums:  

Vienotais reģistrācijas numurs:  

Pretendenta juridiskā adrese:  

Pretendenta biroja / faktiskā adrese (ja 

atšķiras no juridiskās): 

 

Tālruņa numurs, e-pasta adrese:  

Pretendenta kontaktpersona, tās 

kontaktinformācija (mobilais tālrunis): 

 

Pretendenta bankas rekvizīti:  

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka: 

1) esam pilnībā iepazinušies ar Cenu aptaujas dokumentiem, saprotam tajos izvirzītos nosacījumus 

un prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām, piekrītam tām bez pretenzijām; 

2) pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus; 

3) mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu pakalpojuma līgumu 

atbilstošu tehniskai specifikācijai un citu Cenu aptaujas dokumentu prasībām, kā arī līguma 

priekšmeta paredzētajā apjomā un termiņos, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi; 

4) iesniedzot pretendenta pieteikumu apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un 

saistības saistībā ar piedāvājumu. Ja tiksim atzīti par uzvarētāju, garantējam līgumsaistību izpildi 

pilnā apjomā un augstā kvalitātē; 

5) pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa; 

6) iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas, piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Cenu 

aptaujas dokumentu prasībām; 

7) mūsu rīcībā ir pietiekošā daudzumā materiāltehniskie un cilvēku resursi, personāla nodrošinājums, 

lai izpildītu piegādes līguma saistības Pasūtītāja noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē; 

8) pasākumu organizators- projekta vadītājs pieejams katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 

17:00. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nekavējoties var ierasties pie pasūtītāja uz plānošanas sapulci 

un sniegt progresa pārskatu; 
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9) ir iepriekšēja pieredze līdzīga apjoma pasākumu organizēšanā: 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta iepriekš 

ieviestie pasākumi 

Summa (EUR), par 

kuru pasākums ir 

noorganizēts,  

Laiks / laika 

periods, kad tas 

tika organizēts 

atbildīgā persona 

par pasākuma 

organizēšanu 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām vai tās 

pilnvarotās personas amats, vārds un 

uzvārds: 

 

Paraksts:  

2017. gada ____._______________  
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2. pielikums 

Cenu aptauja 

“Veselības veicināšanas un sporta pasākumi” projekta  

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai  

un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros 

ID Nr. IP/CA-2017-3 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

1. DAĻA 

Tautas sporta pasākumi “ NĀC UN  SPORTO!” un pasākumi ģimenēm 2017. gadā 

 

Pasākuma mērķis: 

 Popularizēt sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas 

veidu; 

 Veicināt sadarbību starp bērniem un vecākiem, kā arī ģimenēm; 

 Iesaistīt iespējami vairāk iedzīvotājus sporta aktivitātēs – demokrātiskākos un veselīgākos sporta 

veidos. 

Pasākuma uzdevums: veidot pasākumu, kurā katram iedzīvotājam ir iespēja piedalīties un izvēlēties 

sporta aktivitātes atbilstoši savam vecumam,  fiziskai sagatavotībai un interesēm.  

 

Indikatīvais dalībnieku skaits– 200. 

 

Piedāvājot savu cenu par 1. daļu, piedāvājums jāiesniedz pilnībā par visām apakšaktivitātēm – no 

1.1. līdz 1.13. 

 

1.1.Veselības skrējienu seriāls (7 kārtas) 

Pasākuma apraksts 
 Norises 

datumi 
Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Trases marķēšana – 400m līdz 1000m aplis; 

Instruktors, kas nodrošina dalībnieku iesildīšanu un atsildīšanu. 

Katrā kārtā ūdens vai tēja un augļi; 

Katrā sacensību kārtā 1-2 pārsteiguma balvas dalībniekiem; 

Individuālas balvas kopvērtējuma labākajiem 6gb.) 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 30 unikālie dalībnieki.   

10.maijs, 

24.maijs, 

7.jūnijs, 

6.septembris; 

20.septembris; 

27.septembris; 

11.oktobris. 

Reņķa dārzs, stadions 

vai cita atbilstoša vieta 

 

Līgumcena (bez PVN) EUR: 

PVN___% EUR: 

1.1. Līgumsumma (ar PVN) EUR: 

 

 

 

1.2. Nūjošanas seriāls (7 kārtas) 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Trases marķēšana – vismaz 1000m aplis; 

Nūjošanas instruktors, kas nodrošina nūjošanas apmācību, kā arī 

dalībnieku iesildīšanu un atsildīšanu. 

Katrā kārtā ūdens vai tēja un augļi; 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

10.maijs, 

24.maijs, 7.jūnijs, 

6.septembris; 

20.septembris, 

27.septembris, 

11.oktobris 

Reņķa dārzs vai 

cita piemērota 

vieta 
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Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus  

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 15 unikālie dalībnieki.     

Līgumcena (bez PVN) EUR: 

PVN___%EUR: 

1.2. Līgumsumma (ar PVN) EUR: 

 

 

 

1.3.Velo braucieni (2 reizes) 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Trases izveide – vismaz 7km,  

Drošības nodrošinājums trasē; 

Dalībnieku pavadīšana; 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Dalībnieku apbalvošana (6 balvas); 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus  

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 30 unikālie dalībnieki.  

augusts, 

septembris  

(2x reizes) 

Brauciens pa velo 

celiņiem 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUR:  

1.3. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.4. Orientēšanās sporta 4 posmi Ventspils pilsētā instruktora vadībā 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Trases marķēšana; 

Orientēšanās instruktors; 

Sacensību inventāra nodrošinājums (kompass, karte u.c.) 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus  

 Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 15 unikālie dalībnieki.   

No maija līdz 

oktobrim 

Ventspils  pilsētā 

un  novadā 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUR:  

1.4.Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.5. Ūdens aerobikas un peldēšanas bez maksas nodarbības (2 reizes) 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus  

 Jāiesaista ne mazāk kā 20 unikālie dalībnieki.   

 novembris (pēc 

iespējām) 

Ventspils 

Olimpiskā Centra 

Ūdens 

Piedzīvojumu 

parka lielais 

peldbaseins  

 

 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUR:  

1.5. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  
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1.6.Skrējiens apkārt Būšnieku ezeram 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Trases marķēšana: 

Dalībnieku pavadīšana; 

Dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Dalībnieku apbalvošana; 

Medicīnas nodrošinājums; 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus  

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 20 unikālie dalībnieki. 

20.maijs 

Staldzenē   pie  

Būšnieku ezera 

laivu bāzes 

 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUR:  

1.6. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.7.Galda spēļu pasākumi (šahs, novuss un galda hokejs) 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Šaha, novusa un galda hokeja sacensību organizēšana; 

Uzvarētāju apbalvošana; 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu medijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 15 unikālie dalībnieki. 

2 x gadā  Ventspils pilsētā 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUR:  

1.7. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.8. Pludmales futbola turnīrs 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Divu pludmales futbola laukumu iekārtošana; 

Uzvarētāju komandu apbalvošana (3 kausi); 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 20 unikālie dalībnieki.      

5. augusts  
Pilsētas  

pludmale 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUREUR:  

1.8. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.9. Akmens mešana tālumā 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Sektora marķēšana; 

Uzvarētāju apbalvošana ar medaļām; 

17. septembris 
Pilsētas  

pludmale 
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Nodrošināt suvenīrus katram dalībniekam; 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos. 

Jāiesaista ne mazāk kā 20 unikālie dalībnieki.      

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUREUR:  

1.9. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  
 

1.10. Telpu futbola un minifutbola turnīri 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Minifutbola vai telpu futbola laukuma nodrošināšana un iekārtošana; 

Sacensību organizēšana un vadīšana; 

Uzvarētāju apbalvošana ar medaļām; 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 20 unikālie dalībnieki. 

decembris 

Ziemas periodā 

sporta hallē 

„Pārventa”  

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUR::  

1.10. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.11. Sporta aktivitātes ģimenēm 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina: 

Pasākuma programmas sagatavošana; 

Tiesnešu nodrošināšana; 

Uzvarētāju apbalvošana; 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 20 unikālie dalībnieki.  

septembris Ventspils pilsētā 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

 PVN___% EUR::  

1.11. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.12. Sacensības frisbijā jauniešiem 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Frisbija laukuma iekārtošana; 

Uzvarētāju apbalvošana ar medaļām; 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 15 unikālie dalībnieki.      

novembris 
1. pamatskolas sporta 

zālē 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN____% EUR:  
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1.12. Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

1.13. Vecgada skrējiens 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Pasākuma organizatoram jānodrošina:  

Trases marķēšana – aplis vismaz 1km; 

Tēja un augļi; 

Uzvarētāju apbalvošana ar medaļām atbilstoši nolikumam; 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) nodrošinājums, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu projekta un pasākuma 

publicitātes pienākumus; 

Rezultātu apkopošana un publicēšanu masu mēdijos; 

Jāiesaista ne mazāk kā 40 unikālie dalībnieki. 

31.decembris 
Olimpiskajā centrs 

„Ventspils” 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN:  

1.13. Līgumsumma (ar PVN) EUR  

 

Finanšu piedāvājums, par visām aktivitātēm KOPĀ, no 1.1 līdz 1.13. saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā noteikto: 

Līgumcena KOPĀ (bez PVN) EUR:  

PVN___% EUR:  

KOPĀ LĪGUMSUMMA (AR PVN) EUR:   

 

Personas ar pārstāvības tiesībām vai tās 

pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: 

 

Paraksts:  

2017. gada ____. _______________  
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2. DAĻA 

Senioru veselīga un aktīva dzīves veida veicināšanas pasākumi 

 

Pasākuma organizatoram jānodrošina: 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotās 

personas amats, vārds un uzvārds: 

 

Paraksts:  

2017.gada ____._______________  

 

 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Nodrošināt nodarbības peldbaseinā  vismaz 1 stundu nedēļā 

visu gadu kopš līguma 

spēkā stāšanās dienas 

līdz 2017. gada beigām 

Ventspils pilsēta 

Katram dalībniekam suvenīru par dalību  Vienu reizi 2017. gadā 

sveikt 6 sievietes un 6 vīriešus, kuri visaktīvāk 

iesaistījušies peldēšanas nodarbībās; 

2017. gada beigās 

Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes u.c.) 

nodrošinājums, saskaņojot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu 

projekta un pasākuma publicitātes pienākumus; 

Kopumā jāiesaista ne mazāk kā 25 dalībnieki 

 

Līgumcena (bez PVN) EUR: 

PVN____% EUR: 

 Līgumsumma (ar PVN) EUR: 
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3. DAĻA 

Personu ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas 

pasākumi ar invaliditāti sporta spēlēs. 

 

Pasākuma organizatoram jānodrošina: 

Pasākuma apraksts  Norises datumi Norises vieta 

Nodrošināt telpas un treniņnodarbības instruktora 

pavadībā; 

 

 

Jānodrošina sporta svētki, ieplānojot: 

1. Nodrošināt suvenīrus katram dalībniekam; 

2. aktīvāko dalībnieku apbalvošana; 

3. Sporta svētku programmas sastādīšana; 

4. Pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes 

u.c.) nodrošinājums; 

Kopumā jāiesaista ne mazāk kā 25 dalībnieki 

Jānodrošina pasākuma reklāmas (afišas, preses relīzes 

u.c.) nodrošinājums, saskaņojot ar Pasūtītāju, lai 

nodrošinātu projekta un pasākuma publicitātes 

pienākumus; 

 

divas reizes nedēļā 

kopš līguma spēkā 

stāšanās dienas līdz 

2017. gada beigām 

 

2 reizes gadā līdz 

2017. gada beigām 

Ventspils pilsēta 

Līgumcena (bez PVN) EUR: 

PVN____% EUR: 

Līgumsumma (ar PVN) EUR: 

 

 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām vai tās 

pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: 

 

Paraksts:  

2017.gada ____._______________  



14 

 

 

4. DAĻA 

Ventspils pilsētas sacensības maratonā - Piedzīvojumu parka maratona bērnu skrējiens 

2017. gada 17.- 18. jūnijā 

  

Pasākuma organizatoram jānodrošina: 

1.1. Trases iekārtošana un slēgšana 

 

Plānotā sacensību trase: Starts Piedzīvojumu parkā – Saules iela – Riņķa iela – Ganību iela – 

Krustkalnu iela – Finišs Piedzīvojumu parkā.  

Sadarbība ar Valsts Policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa un Ventspils 

pašvaldības policijas darbiniekiem par trašu slēgšanu. Medicīnas punkta nodrošinājums 

Piedzīvojumu parkā. 

Sadarboties ar PSIA „Ventspils Reiss” par satiksmes ierobežojumiem pasākuma laikā un 

iedzīvotāju informēšana.  

1.2. Starta un finiša iekārtojums 

 Izveidot 300m, 600m un 1000m distances ar starta un finiša arkām.  

1.3. Mārketinga aktivitātes 

 

Pasākuma mārketinga un reklāmas plāna izstrāde, kuru nepieciešams saskaņot ar Ventspils 

pilsētas domes Mārketinga nodaļu.  

Plānā nepieciešams iekļaut: 

Preses relīzes; 

Informatīvās afišas; 

Sludinājumi laikrakstos un portālos par pasākuma norisi un iedzīvotāju informēšana par 

satiksmes ierobežojumiem; 

Vides banneris pie Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcas sienas (2,85m x 4,00m); 

Reklāmas sižeti radio un televīzijā; 

Reklāma sociālajos tīklos. 

1.4. Apbalvošana 

 
Apbalvošanas ceremonija Piedzīvojumu Parkā (pie strūklakas) 

Medaļu pasniegšana atbilstoši nolikumam 

1.5. Atkritumu konteineri un WC 

 

Dalībnieku ērtībām Piedzīvojumu parkā papildus servisa ēkā esošajām tualetēm nodrošināt 2 

komforta tualetes pie BMX trases, kā arī četras pārvietojamās tualešu kabīnes un divus lielos 

(1,1m3) konteinerus atkritumu savākšanai.  

1.6. Telts / nojumes nodrošināšana Sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumi 

 

Nodrošināt pakalpojuma veikšanai atbilstošas telpas – nojumi, kur pasākuma laikā noritēs 

kardiologa lekcija un būs iespējams veikt ekspress testus sirds un asinsvadu veselības 

profilakses pasākumiem. 

 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN____% EUR:  

Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

 

Personas ar pārstāvības tiesībām vai tās 

pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: 

 

Paraksts:  

2017.gada ____._______________  

 



15 

 

 

5. DAĻA 

Vislatvijas nūjošanas festivāls 

2017. gada 22. jūlijs 

 

Pasākuma organizatoram jānodrošina: 

1.1.  Trases iekārtošana un slēgšana 

 Plānotā sacensību trase: Starts Piedzīvojumu parkā – Saules iela – Pētera iela – Ganību iela – 

Jūras iela – Kuldīgas iela – Lielais prospekts – Ganību iela – Pāvila iela – Kuldīgas iela – Bērzu 

iela – Ganību iela – Krustkalnu iela – Finišs Piedzīvojumu parkā. 

Sadarbība ar Valsts Policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa un Ventspils 

pašvaldības policijas darbiniekiem par trašu slēgšanu. Medicīnas punkta nodrošinājums 

Piedzīvojumu parkā. 

Sadarboties ar PSIA „Ventspils Reiss” par satiksmes ierobežojumiem nūjošanas festivāla laikā 

un iedzīvotāju informēšana.  

 

1.2. Starta un finiša iekārtojums 

 Starts:  Starts pie Piedzīvojuma parka centrālās ieejas, kur uzstādīta arka, novietots podests 

pasākuma vadītājiem. 

Startu nodrošināt ar petardēm. 

Finišs: Uz Krustkalna ielas iepretim Piedzīvojumu parka servisa ēkai. Finišā uzstādīta arka.  

 

1.3. Veselīgas ēšanas paradumu veicināšana 

 Pasākuma ietvaros nodrošināt pavāru meistarklases, degustāciju, kā arī sniegt informāciju par 

veselīgu uzturu. 

Pasniegšanu plānot Piedzīvojumu parka pie žoga iepretim strūklakai. 

 

1.4. Mārketinga aktivitātes 

 Pasākuma mārketinga un reklāmas plāna izstrāde, kuru nepieciešams saskaņot ar Ventspils 

pilsētas domes Mārketinga nodaļu, kā arī ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu, ka projekta publicitātes 

saistības ir izpildītas.  

Plānā nepieciešams iekļaut: 

Preses relīzes; 

Informatīvās afišas; 

Sludinājumi laikrakstos un portālos par pasākuma norisi un iedzīvotāju informēšana par 

satiksmes ierobežojumiem; 

Vides banneris pie Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcas sienas (2,85m x 4,00m); 

Reklāmas sižeti radio un televīzijā; 

Reklāma sociālajos tīklos. 

 

1.5. Apbalvošana 

 Katram dalībniekam pasniegt cepuri ar nūjošanas festivāla logo 

Apbalvošanas ceremonija Piedzīvojumu Parkā (pie strūklakas) 

Ar pateicības rakstiem sveikt komandas, kuras festivālā piedalās ar vismaz 10 dalībniekiem.  

Apbalvot ātrākos dalībniekus 5,3 km un 10,6km distancēs sievietēm un vīriešiem (12 kausi); 

Apbalvot “Kalna sprinta karaļa” sacensību uzvarētājus (2 dalībniekus); 

Apbalvot divus tehniskākos nūjotājus, kurus nosaka sertificēti nūjošanas instruktori; 

Apbalvot efektīvāko tērpu dalībniekus (5 balvas) 

Apbalvošanas procedūru veic Ventspils pilsētas domes vadība. 

 

1.6. Atkritumu konteineri un WC 

 Dalībnieku ērtībām Piedzīvojumu parkā papildus servisa ēkā esošajām tualetēm nodrošināt 2 

komforta tualetes pie BMX trases, kā arī četras pārvietojamās tualešu kabīnes un divus lielos 

(1,1m3) konteinerus atkritumu savākšanai.  
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1.7. Telts / nojumes nodrošināšana Sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumi 

 

Nodrošināt pakalpojuma veikšanai atbilstošas telpas – nojumi, kur pasākuma laikā noritēs 

kardiologa lekcija un būs iespējams veikt ekspress testus sirds un asinsvadu veselības profilakses 

pasākumiem. 

 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN____% EUR;  

Līgumsumma (ar PVN) EUR:  
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6. DAĻA 

Ventspils vasaras tūrisma un velosezonas atklāšanas velobrauciens pa pilsētas ielām 

2017. gada 14. maijā 

 

Pasākuma organizatoram jānodrošina: 

1.1. Trases iekārtošana un slēgšana 

 Garā trase: 

Distance (8,6km) – Starts Piedzīvojumu parkā – Saules iela – Lielais prospekts – Kroņu 

iela – Loču iela – K.Valdemāra iela – Ostas iela – Prāmju iela – Kuldīgas iela – Ganību 

iela – Krustkalna iela – Finišs Piedzīvojumu parks. 

Bērnu trase: 

Distance (2,1km) – Starts Piedzīvojumu parkā – Saules iela – Pionieru iela – Ganību iela 

– Krustkalna iela – Finišs Piedzīvojumu parks 

Sadarbība ar Valsts Policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa un 

Ventspils pašvaldības policijas darbiniekiem par trašu slēgšanu. Nodrošināt 

Neatliekamās medicīniskās mašīnas klātbūtni velobrauciena trasē.  

Sadarboties ar PSIA „Ventspils Reiss” par satiksmes ierobežojumiem velo pasākuma 

laikā un iedzīvotāju informēšana.  

 

1.1.  Starta un finiša iekārtojums 

 Starts: Bērnu un garās trases dalībniekiem pie Piedzīvojuma parka galvenās ieejas Startā 

uzstādīta arka, novietots paaugstinājums pasākuma vadītājiem. 

Starta signālu nodrošināt ar petardēm. 

Velobrauciena dalībniekus sadalīt 4 koridoros (pēc brīvprātības principa). Katrs koridors 

norobežots, pie koridora ieejas uzstādīta informācija un katrā koridorā divi cilvēki 

koordinē dalībnieku stāšanos startam . 

 A koridors – ātrie braucēji, kuri brauc ar vidējo ātrumu 15 – 17 km/st. (dalībnieki 

stājas uz  ceļa braucamās daļas pie Piedzīvojumu parka ieejas līdz stāvlaukumam.) 

 B koridors – amatieri, trases vidējais ātrums līdz 15km/st. (dalībnieki stājas uz Saules 

ielas ceļa braucamās daļas iepretim stāvlaukumam 

 C koridors – amatieri, seniori – trases vidējais ātrums līdz 12km/st. (dalībnieki stājas 

uz Saules ielas ceļa braucamās daļas aiz B koridora  

 D koridors – ģimenes ar bērniem, aktīvās atpūtas braucēji (Dalībnieki startam stājās 

uz Krustkalna ielas 

Pirmie trasē dodas A koridora dalībnieki – tālāk B, C un D  koridora dalībnieki  

Finišs: Bērnu un garās trases dalībniekiem uz Krustkalna ielas (iepretim BMX trasei). 

Finišā uzstādīta arka.  

 

1.2.  Sertifikātu un uzlīmju izsniegšana  

 Pēc finiša katru dalībnieku nodrošina ar sertifikātu un uzlīmi par piedalīšanos Ventspils 

vasaras tūrisma un velosezonas atklāšanas velobraucienā. Uz sertifikātiem jābūt 

rakstītam katra dalībnieka vārdam un uzvārdam.  

Finiša zonā Krustkalnu ielā jānodrošina vismaz 30 sertifikātu rakstītāji. 

 

1.3.  Veselīgas ēšanas paradumu veicināšana 

 Pasākuma ietvaros nodrošināt pavāru meistarklases, degustāciju, kā arī sniegt 

informāciju par veselīgu uzturu. 

Pasniegšanu plānot Piedzīvojumu parka pie žoga iepretim strūklakai. 
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1.5. Mārketinga aktivitātes 

 Pasākuma mārketinga un reklāmas plāna izstrāde, kuru nepieciešams saskaņot ar 

Ventspils pilsētas domes Mārketinga nodaļu, kā arī ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu, ka 

projekta publicitātes saistības ir izpildītas. 

Plānā nepieciešams iekļaut:  

Izveidot pasākuma moto un aicināt iedzīvotājus noformēt savus velosipēdus atbilstoši 

pasākuma sauklim; 

Preses relīzes; 

Informatīvās afišas; 

Sludinājumi laikrakstos un portālos par pasākuma norisi un iedzīvotāju informēšana par 

satiksmes ierobežojumiem; 

Vides banneris pie Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcas sienas (2,85m x 4,00m); 

Reklāmas sižeti radio un televīzijā; 

Reklāma sociālajos tīklos. 

 

1.6. Apbalvošana 

 Ventspils vasaras tūrisma un velosezonas atklāšanas velobrauciens pa pilsētas ielām 

netiek plānotas kā sacensības, bet kā izklaides izbrauciens, kurā saistībā ar 

riteņbraukšanu nepieciešams pasniegt balvas 10 – 12 nominācijās (vismaz EUR 10 

vērtībā). 

Lai noteiktu uzvarētājus katrā nominācijā, izveidot žūrijas komisiju 5 cilvēku sastāvā, 

kuru saskaņot ar Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldi.   

Izlozes kārtībā noteikt galvenās balvas – velosipēda - ieguvēju (Velosipēda vērtība 

vismaz EUR 300). 

Ar pateicības rakstiem sveikt komandas, kuras velobraucienā piedalās ar vismaz 30 

dalībniekiem.  

Apbalvošanas procedūru veic Ventspils pilsētas domes vadība. 

 

1.7. Atkritumu konteineri un WC 

 Dalībnieku ērtībām Piedzīvojumu parkā papildus servisa ēkā esošajām tualetēm 

nodrošināt 2 komforta tualetes pie BMX trases, kā arī astoņas pārvietojamās tualešu 

kabīnes un trīs lielos (1,1m3) konteinerus atkritumu savākšanai. 

 

1.8. 
Telts / nojumes nodrošināšana Sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses 

pasākumi 

 

Nodrošināt pakalpojuma veikšanai atbilstošas telpas – nojumi, kur pasākuma laikā 

noritēs kardiologa lekcija un būs iespējams veikt ekspress testus sirds un asinsvadu 

veselības profilakses pasākumiem. 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN____% EUR;  

Līgumsumma (ar PVN) EUR:  

 

Personas ar pārstāvības tiesībām vai tās 

pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: 

 

Paraksts:  

2017.gada ____._______________  
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7. DAĻA 

Veselības nedēļas pasākumi 

 

Pasākuma organizatoram jānodrošina: 

1.1. Veselības nedēļas pasākumi divas reizes gadā, t.sk.: 

- sporta aktivitātes visām vecuma grupām,  

- lekcijas par veselīgu dzīvesveidu pēc brīvas izvēles, 

- jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

- pasākumu plānā jāiesaista medicīnas iestāde, kurā tiks nodrošināta 

iespēja apmeklētājiem veikt sirds un asinsvadu veselības profilakses 

pasākumus (Ķermeņa masas indeksa noteikšanu). 

 

vienas nedēļas 

garumā gan jūnijā, 

gan septembrī 

1.2. Organizēt Olimpisko dienu: 

- rīta vingrošana pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu skolēniem; 

- sagatavot sporta aktivitāšu programmu pa klašu grupām; 

- Sacensību sektoru sagatavošana; 

- nodrošināt pasākumu vadītājiem un uzaicinātajiem olimpiešiem T-

kreklus ar atbilstošu apdruku; 

- balvas uzvarētāju komandām. 

- Jāveic dalībnieku anketēšana (anketas tiks nodrošinātas) 

- izstrādāt pasākuma mārketinga un reklāmas plānu, kas saskaņojams ar 

Ventspils pilsētas domes Mārketinga nodaļu, kā arī ar Pasūtītāju, lai 

nodrošinātu, ka projekta publicitātes saistības ir izpildītas. 

22. septembrī 

Līgumcena (bez PVN) EUR:  

PVN____% EUREUR  

Līgumsumma (ar PVN) EUR  

 

Personas ar pārstāvības tiesībām vai tās 

pilnvarotās personas amats, vārds un 

uzvārds: 

 

Paraksts:  

2017.gada ____._______________  
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3. pielikums 

Cenu aptaujai 

“Veselības veicināšanas un sporta pasākumi” projekta  

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai  

un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros 

ID Nr. IP/CA-2017-3  

PROJEKTS 

LĪGUMS Nr. _________ 

PAR _______PAKALPOJUMU SNIEGŠANU 

 

Ventspilī          2017. gada __________ 

 

Pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde”, reģistrācijas Nr. 90000052497, 

juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspilī, tās vadītāja personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas 

puses, turpmāk saukts Pasūtītājs, un  

__________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, ____________________ personā, kas rīkojas 

uz statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā saukti – Puse un Puses,  

pamatojoties uz Cenu aptaujas “Veselības veicināšanas un sporta pasākumi” projekta “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros, identifikācijas Nr. IP/CA-

2017-2, ____daļā/ daļās bez viltus, maldības un spaidiem, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Izpildītājs nodrošinās Veselības veicināšanas un sporta pasākumus 

saskaņā ar Tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājumā ___. Daļā/ daļās (_. pielikuma) noteiktajām 

prasībām (turpmāk – pakalpojumi). 

 

2. ATBILDĪBA 

2.1.  Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par: 

2.1.1. kvalitatīvu, profesionālu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām un 

laika grafikam nodrošinātu pakalpojumu, uzņemoties par to pilnu atbildību; 

2.1.2. personāla profesionālās kvalifikācijas atbilstību un profesionālo sagatavotību pakalpojuma 

sniegšanai; 

2.1.3. konfidenciālas informācijas neizpaušanu; 

2.1.4. darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un aparatūras lietošanas prasību ievērošanu 

pakalpojuma sniegšanas laikā; 

2.2. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību par: 

2.2.1. Savlaicīgas samaksas veikšanu par ieviestu un ar Pieņemšanas / nodošanas aktu nodotu 

pasākuma organizāciju. 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ  

3.1. Līgums ir noslēgts uz laiku no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2017. gada beigām, pielikumā uzskaitīto 

aktivitāšu realizēšanai, vai līdz laikam, kad Puses būs pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru. 

 

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS 

4.1.  Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi un savlaicīgi saņemtajiem pakalpojumiem Līgumā 

noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos. 

 

5. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS 

5.1.  Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām darba gaitā iegūtu konfidenciālu informāciju, kas saistīta 

ar personas datiem, izmeklējumu rezultātiem un personas privāto dzīvi, neizmantot šo informāciju savās 

interesēs un nepieļaut tās izmantošanu citu personu interesēs. 
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5.2.  Izpildītājs saudzīgi izturas pret viņa rīcībā nodotu materiāltehnisko nodrošinājumu / aprīkojumu, un ievēro 

pieklājības normas attiecībā pret klientiem un kolēģiem, kā arī materiāltehnisko nodrošinājumu izmanto 

tikai Līguma 1.1. punktā norādītajiem mērķiem un Līguma 4.1.punktā norādītajā termiņā un nospraustajam 

mērķim. 

5.3.  Izpildītājam nenodrošinot pakalpojumu noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos, Pasūtītājs var atteikties 

parakstīt pieņemšanas/ nodošanas aktus un veikt pakalpojuma apmaksu daļēji vai pilnībā. 

 

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1.  Kopējā samaksa par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem ___. daļā noteikta līdz __________ EUR 
(____________ euro un 00 centi). 

6.2.  (papildināt pēc nepieciešamības) 

6.3.  Precīzu samaksu par pakalpojumiem saskaņā ar 1.1. punktā noteiktajiem nosacījumiem Izpildītājs  norāda 

pieņemšanas-nodošanas aktā un iesniegtajā rēķinā. 

6.4.  Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņam ir skaidra un saprotama atlīdzības par sniegtajiem 

pakalpojumiem aprēķināšanas kārtība un apjoms, un viņam pret to nav iebildumu. 

6.5.  Samaksu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā pilnā apjomā, pārskaitot to Izpildītāja norādītajā 

bankas norēķinu kontā 20 dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas. 

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

7.1.  Līguma izpildes kārtību un Pušu strīdu izšķiršanu regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. 

7.2.  Strīdi, kas Pusēm rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā nespēj vienoties, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā tiesā. 

7.3.  Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 

parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.4.  Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

7.5.  Līgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā uz ___(__) lapām ar ___ (__) pielikumiem kopā uz 

___ (____) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma 

eksemplāru. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

Pašvaldības iestāde 

„Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 90000052497 

Juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601 

Banka: AS „Swedbank” 

Konta Nr. LV30HABA0140206330220 

Kods: HABALV22 

_________________________ 

Amats, paraksts, datums 

___________________ /________________/ 

IZPILDĪTĀJS: 

 

______________________ 

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese:  

Banka:  

Konta Nr.:  

Kods:  

 

______________________________ 

Amats, paraksts, datums 

 
 

 


