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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

Pasākuma 
nosaukums 

Meistarklase  
“Ēst vēlamies vienmēr – grafiskais dizainers!”   

Sasniedzamais 
mērķis 

Paplašina zināšanas par grafiskā dizainera profesiju, viņa ikdienas 
pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes 
iespējām. Kā arī praktiski darbojoties, iepazīt piemītošos talantus šajā 
profesijā, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un paplašinot redzes 
loku karjeras izvēlē. 

Norises vieta: Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra telpās 
Norises laiks Pretendentam nodarbības jāplāno: 

2018. gada 26. aprīlī 
Dalībnieki: 101 skolēni (1.- 9.klases)  
Norises veids: Meistarklase 
Saturs 1. Lekcija "Grafiskais dizainers"- sniegt informāciju par šis profesijas 

pārstāvja nepieciešamību ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā, 
veiksmīgas uzņēmējdarbības sasniegšanā. Grafiskā dizainera apguves 
iespējām, mācību ilgums, galvenajiem uzdevumiem un pienākumiem 
darbā. Kā arī par nepieciešamajām prasmēm un rakstura īpašībām 
strādājot šo darbu. 

2. Praktiskā darbošanās - skolēniem tiks dots iespēja izmēģināt savu 
roku dizaina veidošanā. 

Inventārs: Pretendents nodrošina nepieciešamo  inventāru visiem skolēniem, kas 
piedalīsies nodarbībās. 

Citi 
nosacījumi: 

1. Nodarbību plāna  un grafika sagatavošana un saskaņošana ar 
Pasūtītāju; 

2. Pasākuma programmas saskaņošana ar Pasūtītāju, iesūtot 
pasākuma programmu elektroniski 3 darba dienas pirms pasākuma 
norises; 

3. Nodarbību sagatavošana un vadīšana; 
4. Nodarbību vadīšanas laikā jāievēro drošības prasības. 

Iespējamie 
pretendenti: 

1)Baiba Čakure,  baibacakure@inbox.lv 
2) „First Design Studio”, info@firstdesign.lv 
3) SIA "Dizains un Druka", info@dizainsundruka.lv 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
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2018.gada _______________ 
 
Pretendenta nosaukums:  
Vienotais reģistrācijas Nr.:  
Juridiskā adrese:  
Telefons:  
e-pasts:  
Kontaktpersona:   
Bankas kods un konts:  

 
Iepazinušies ar tirgus izpētes instrukciju un tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā 
parakstījušies, piedāvājam veikt pasākumu nodrošināšanu un vadīšanu par summu: 
 
Tirgus izpētes daļas Summa bez PVN, 

EUR 
PVN, EUR Summa ar PVN, 

EUR 
Meistarklase 
“Ēst vēlamies 

vienmēr – 
grafiskais 

dizainers!”     

   

 

Ar šo apliecinām: 

1.   savu dalību tirgus izpētē meistarklasē “Ēst vēlamies vienmēr – grafiskais dizainers!”    

2. ka esam iepazinušies ar instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem 
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

3. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu 
piedāvājumu). 

4. ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un 
tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

5. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā 
nosacījumus. 

 

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________ 
                                   (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 


