1.pielikums

Pasākums
“Kā atrast savu aicinājumu?”
Projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros
KND/TI/2018/24
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Kā atrasts savu aicinājumu?”
Pasākuma
nosaukums
Sasniedzamais Sniegt atbalstu skolēniem savu mērķu plānošanā, savu darbības virzīšanu
pareizajā virzienā, personīgās motivācijas veidošanā un pareizās profesijas
mērķis
izvēlē.
Norises vieta: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
Pretendentam nodarbības jāplāno:
Norises laiks
2018. gada aprīlī
60 skolēni (11.-12.klases)
Dalībnieki:
Norises veids: Lekcija un parktikums
1. Lekcija "Kā atrast savu aicinājumu?"- panākumi, pozitīvā domāšana,
Nodarbību
plānot sagatavošanos darbus savai nākotnes profesijai.
veidi:
2. Praktiskā darbošanās- katram sava personīgā mērķa kartes veidošana.
Pretendents nodrošina nepieciešamo inventāru visiem skolēniem, kas
Inventārs:
piedalīsies nodarbībās.
1. Nodarbību plāna un grafika sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju;
Citi
2. Nodarbību sagatavošana un vadīšana;
nosacījumi:
3. Nodarbību vadīšanas laikā jāievēro drošības prasības.
Iespējamie
pretendenti:

1) Biedrība “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli”, Ciemupes iela 1-36,
Rīga LV 1024. dace.briede.zalite@paceltpasauli.lv
2) Biedrība “Zināšanas TE” agita@tavasmetodes.lv
3) SIA „Personības pilnveidošanas centrs”, Rīgā, Matīsa ielā 103b-3 (2.
stāvā)Tālruņi: 28336927, 67292808E-pasts: info@nlpcentrs.lv

2.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Kā atrast savu aicinājumu?”
Projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001ietvaros
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
“Kā atrast savu
aicinājumu?”
Ar šo apliecinām:
1. savu dalību tirgus izpētē pasākumā “Kā atrast savu aicinājumu?”
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)

