
 
APSTIPRINU 

Viesītes  novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas  priekšsēdētāja  

______________S. Puzāne 

2017.gada 11. decembrī 

 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma 

 

Vingrošanas nodarbību vadīšana PII “Zīlīte” 2018. -2019.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 51 ESF 
 

INSTRUKCIJA  

 

1. Informācija par pasūtītāju 

Pasūtītāja nosaukums Viesītes novada pašvaldība 

Juridiskā adrese Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 

Reģistrācijas numurs 90000045353 

Tālrunis, fakss Tālr./fakss 65245920, mob.26450477 

Kontaktpersonas  Iepirkumu komisijas sekretāre Silvija Eglīte, 65245920, 

26450477, e-pasts silvija.eglite@viesite.lv ;  

 PII „Zīlīte” vadītāja Anita Orbidāne”, 65245153, e-pasts 

anita.orbidane@inbox.lv  

Darba laiks P,O, T, C no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1700;  

Piektdienās no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1430 
 

2. Iepirkuma metode 

2.1.Iepirkums tiek organizēts atbilstīgi Viesītes novada domes 2017.gada 23.februārī 

apstiprinātajiem noteikumiem Nr.5/2017 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko 

iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” ( lēmums Nr.1, protokols Nr.3). 
 
 

3.  Iepirkuma priekšmets 

3.1.Vingrošanas nodarbību vadīšana PII “Zīlīte” 2017. gadā projekta ESF projekta 

„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, 

vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016, ietvaros (skat.darba uzdevumu - 2. pielik.). 

3.2.Plānotais apjoms  280 nodarbības. 
 

 

4. Paredzamais līguma izpildes laiks no 02.01.2018. līdz 31.05.2019. 
 

5. Prasības pretendentam 

5.1.Pretendenti  var būt juridiskas vai fiziskas personas: 

5.1.1. Ja pretendents ir juridiska persona – tas ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

un tam ir atbilstošs speciālists. 

5.1.2. Ja pretendents ir fiziska persona – augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā, kā arī 

pieredze un iemaņas sporta nodarbību vadīšanā pirmsskolas vecuma bērniem. 
 

6. Piedāvājuma noformēšana 

6.1.Pretendentam jāiesniedz: 

mailto:silvija.eglite@viesite.lv
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2 
 

6.1.1. pieteikums (1.pielikums); 

6.1.2. speciālista CV; 

6.1.3. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti; 

6.1.4. finanšu piedāvājums (3.pielikums). 

6.1.5.  Piedāvājumam jāatbilst šajā nolikumā un darba uzdevumā noteiktajām prasībām. 

6.1.6. Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar 

pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. nokļūšanā līdz pakalpojuma 

sniegšanas vietai, nodarbību plāna sagatavošana, uzskates materiāli (ja nepieciešams), 

nodarbību sagatavošana un vadīšana, nodarbību dalībnieku uzskaite, vecāku 

piekrišanas apliecinājuma izstrāde un saņemšana, pieņemšanas – nodošanas aktu 

sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam. 
 

7. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

7.1.Piedāvājums iesniedzams ieskenētā veidā uz e-pastu silvija.eglite@viesite.lv līdz 

19.12.2017. plkst. 17:00 (var sūtīt arī pa pastu vai iesnieg personīgi Viesītes novada 

domē, Brīvības ielā 10, Viesītē, 9. kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam) 

7.2.Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa 

beigām.  

 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

8.1.Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai. 
 

9. Vērtēšanas kritēriji 

9.1.Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu (tiks ņemta vērā kopējā finanšu 

piedāvājumā norādītā cena EUR ar PVN).  

9.2.Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar 

augstāku kvalifikāciju un lielāku pieredzi. 

9.3.Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šī nolikuma prasībām, pretendenta piedāvājums var tikt 

noraidīts. 

9.4.Pasūtītājs iepirkumu var pārtraukt, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, piedāvātā cena 

pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas u.c.) 

 

10. Iepirkuma līgums,  apmaksas kārtība. 

10.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu.  

10.2.Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par pakalpojumu 

pieņemšanu parakstīšanas un  atbilstoša rēķina1 saņemšanas. 

10.3.Maksāšanas periodi: 

1. Maksājums par paveikto periodā 02.01.2018. – 31.05.2018. 

2. Maksājums par paveikto periodā 01.09.2018.-  31.12.2018. 

3. Maksājums par paveikto periodā 02.01.2019.- 31.05.2019. 

10.4.Pēc pasūtīja iniciatīvas var tikt mainīts darba apjoms vai līguma izpildes termiņš. Ja tiek 

palielināts darba apjoms,  izcenojums par vienu nodarbību paliek nemainīgs.  

 

 

Pielikumā: 

1. Pieteikuma veidlapa. 

2. Darba uzdevums. 

3. Finanšu piedāvājums. 

                                                                 
1 Fiziskai personai rēķins nav jāiesniedz. 

mailto:silvija.eglite@viesite.lv
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1.pielikums 

DALĪBAS PIETEIKUMS IEPIRKUMAM 

iepirkumam 

Vingrošanas nodarbību vadīšana PII “Zīlīte” 2018. -2019.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 51 ESF 
 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums 

juridiskai personai vai vārds un 

uzvārds fiziskai personai: 

 

Reģistrācijas numurs un datums 

juridiskai personai vai 

saimnieciskās darbības 

reģistrācijas dati vai fiziskās 

personas kods: 

 

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Interneta vietne:  

 

Finanšu rekvizīti 

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo apliecinām: 

savu dalību iepirkumā  „ Vingrošanas nodarbību vadīšana PII “Zīlīte” 2018.- 2019 gadā”, ID 

Nr. VNP 2017/N – 51 ESF. 

1. ka esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

2. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu 

piedāvājumu). 

3. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā 

nosacījumus. 

4. Līguma izpildē piedalīsies ___________________ (speciālista vārds, uzvārds).2 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 

z.v. 

                                                                 
2 Šo rindu aizpilda, ja pretendents ir juridiska persona. 
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2.pielikums 

 

DARBA  UZDEVUMS  
iepirkumam 

Vingrošanas nodarbību vadīšana PII “Zīlīte” 2018. -2019.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 51 ESF 

 

1. Detalizēts iepērkamā pakalpojuma apraksts: Vispārattīstošas vingrošanas nodarbības  no  

4 līdz 6 gadu vecuma bērniem, kas vērstas uz bērna veselības sekmēšanu. Nodarbības paredz 

visu muskuļu grupu harmonisku attīstību, stājas uzlabošanu, kustību koordināciju, spēka, 

lokanības un veiklības attīstīšanu,  iekļaujot nodarbībās rotaļu elementus. Kopējais nodarbību 

skaits – 280.  

2. Nodarbību ilgums: Vienas  nodarbības ilgums 4 līdz 6 gadu vecuma bērniem – 30 min.  

nedēļā līdz 6 nodarbībām. Nodarbību laiks un apjoms nedēļā tiek saskaņots ar izglītības 

iestādes vadītāju. 

3. Pakalpojums tiek iepirkts SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību 

profilakse Viesītes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/016 ietvaros. 

4. Pakalpojuma sniegšanas periodi: 

N. 

p.k. 

Periods  Plānotais apjoms stundās 

1.  02.01.2018. – 31.05.2018. 120 

2.  01.09.2018.- 31.12.2018.  96 

3.  02.01.2019.-31.05.2019. 64 

4.  01.09.2019.- 30.11.2019. - 

Pavisam 280 

4.1. Pasūtītājs līguma izpildes gaitā plānoto apjoma sadalījumu pa periodiem tiesīgs mainīt. 

5. Prasības speciālistam, kas nodrošinās pakalpojuma izpildi: Nepieciešama augstākā 

izglītība pirmsskolas pedagoģijā, kā arī pieredze un iemaņas sporta nodarbību vadīšanā 

pirmsskolas vecuma bērniem. Pirms līguma izpildes uzsākšanas iesniedzama izziņa par 

obligāto veselības pārbaudi. Obligātas latviešu valodas zināšanas. 

6. Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, personu skaits grupā. Pienākumos ietilpst: 

1.1. nodarbību plāna sagatavošana atbilstoši vecuma grupām, 

1.2. vecāku piekrišanas apliecinājuma izstrāde un saņemšana, 

1.3. nodarbību sagatavošana un vadīšana, 

1.4. nodarbību dalībnieku uzskaite, 

1.5. pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam. 

1.6. Grupā 10 – 15 bērni. 

7. Pakalpojuma sniegšanas vieta: PII „Zīlīte”, Pavasara  iela 6a, Viesīte, Viesītes novads 

LV-5237.  

 

8. Citi nosacījumi 

8.1.Nodarbību plāns un grafiks tiek saskaņots ar izglītības iestādes vadītāju un iesniegts 

Pasūtītājam. 

8.2.Izglītības iestāde atbildīga par dalībnieku piesaisti aktivitātei. 

8.3.Telpas un bērnus ar vingrošanas inventāru nodrošina Pasūtītājs. 

8.4.Nodarbības notiek latviešu valodā.  
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3.pielikums 

 

 
__________________________________________  

(pretendenta nosaukums) 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Vingrošanas nodarbību vadīšana PII “Zīlīte” 2018. -2019.gadā 

ID Nr. VNP 2017/N – 51 ESF 
 

 

Nr. 

p.k. 

 

Nosaukums  

Nodarbību 

skaits 

Cena par 

vienu 

nodarbību3 

Summa 

kopā  

1.  Vingrošanas nodarbību vadīšana 280   

 

 

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un darba 

uzdevuma nosacījumiem. 

  

 

 

 

 

 

     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 

 

 

                                                                 
3 Juridiskas personas  cenā iekļauj visus nodokļus, t.sk. PVN, ja ir PVN maksātājas, fiziskas personas, ja nav 

reģistrēta saimnieciskā darbība, iekļauj darba devēja VSAOI. 


