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Kokneses novada Kokneses pagastā 

 
 

TIRGUS IZPĒTE (atkārtoti) 

„Lielformāta āra spēļu izgatavošana Kokneses novada tūrisma 

piedāvājuma dažādošanai” 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 

„Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības 

uzlabošana" ietvaros 

Nr. KND/TI/2018/44 

INSTRUKCIJA 

 

1. Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums  Kokneses novada dome 

Reģistrācijas numurs 90000043494 

Adrese Melioratoru iela 1, Koknese, LV – 5113 

Kontaktpersona Māra Bitāne, projekta vadītāja 

Kontaktinformācija mara.bitane@koknese.lv, 20499940; 65133636 
 

2. Informācija par tirgus izpēti: 

2.1. Tirgus izpētes metode: 

Publicēt instrukciju Kokneses novada pašvaldības mājas lapā 

www.koknese.lv sadaļā “Cenu aptaujas” 
+ 

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz 

elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus 
+ 

Veikt cenu izpēti internetā - 
Veikt pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju telefonisku vai 

klātienes aptauju 
- 

 

2.2. Pakalpojums tiek iepirkts projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu 

attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" ietvaros. 

3. Tirgus izpētes priekšmets: 

3.1. Lielformāta āra spēļu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma 

dažādošanai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).  

3.2. Pakalpojuma sniegšanas laiks – līdz 2018. gada 17.decembrim. 
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4. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: 

4.1. Pretendentam jāiesniedz: 

4.1.1. Finanšu piedāvājums (2. pielikums) 

 

4.2. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 13.novembrim 

plkst. 16:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu mara.bitane@koknese.lv (var sūtīt 

arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, 

Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

4.3. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas 

termiņa beigām.  

4.4. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām; 

4.5. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma 

sniegšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā transporta izmaksas, nodokļi, maketēšanas 

izmaksas u.c.  

5. Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība: 

5.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu. 

5.2.Pasūtītājam ir tiesības izvērtēt izmaksas katrai daļai un, baltoties uz pieejamo 

finansējumu, izvēlēties slēgt līgumu par atsevišķu daļu izpildi. 

5.3.Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un  atbilstoša rēķina 

saņemšanas.  

 

6. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana: 

6.1. Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti 

atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

6.2.Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura 

noteikšanā kritērijs ir zemākā cena. 

6.3. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies 

pretendentu ar lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus 

informāciju. 

6.4. Pasūtītājs nedrīkst būt ar iespējamo izpildītāju saistīta persona likuma "Par 

nodokļiem un nodevām" izpratnē. Ja izpildītājs ir fiziska persona, tad šo 

noteikumu izpratnē Pasūtītājs un izpildītājs ir uzskatāmi par savstarpēji saistītām 

personām, ja tos vieno radniecība (attiecībā uz šādiem radiniekiem - tēvu, māti, 

vecomāti, vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli, pusmāsu), adopcijas 

attiecības (attiecībā uz adoptēto un adoptētāju) vai laulība. 
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1.pielikums 

 

„Lielformāta āra spēļu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma 

dažādošanai” 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu 

tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" ietvaros 

Nr. KND/TI/2018/44 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

1.Lielā domino izgatavošana un piegāde, 1 komplekts 

Nr. Parametrs Prasības 

1. Spēles veids Lielais domino, paredzēts spēlēšanai āra apstākļos 

2. Skaits Viens  komplekts 

3. Komplekta 

sastāvdaļas  

Komplektu veido: 

1) 28 spēles kauliņi 

2) Uzglabājamā kaste komplektā ar piekaramo atslēgu (skatīt 

parauga attēlu) un plāksnīti ne mazāku par A4 formātu uz ārējā 

vāka ar informāciju latviešu, angļu un krievu valodās par spēles 

atslēgas pieejamību. 

3) Spēles noteikumi latviešu valodā - plāksnīte, kas piestiprināta 

pie kastes iekšējā vāka. Noteikumus latviešu valodā nodrošina 

pasūtītājs. Izpildītājs nodrošina noteikumu tulkošanu angļu, 

vācu un krievu valodās un veic noteikumu ielaminēšanu uz A4 

izmēra lapām.  

4. 1 domino 

kauliņa izmērs 

platums 25 cm, garums 50 cm, biezums 3 cm +/- 1,0 cm 

5. Materiāls 

 

Domino kauliņi – no finiera vai koka 

Uzglabājamā kaste – no saplākšņa vai koka dēlīšiem 

 

 



 

4 

 

 
 

6. Dizains Domino spēle sastāv no 28 spēļu kauliņiem, kuriem vienā pusē 

tradicionālo punktu vietā ir stilizēti attēli ar Kokneses novada 

uzņēmēju ražojumiem, lauku labumiem. Spēlētājs liek kopā kauliņus ar 

vienādajām pusēm. Dizaina objekti saskaņā ar Pasūtītāja sniegto 

informāciju: medus, tējas, siers, ogas, sams u.c. 

   
 

2.Lielformāta āra spēles „Cirks” izgatavošana un piegāde, 1 komplekts 

Nr. Parametrs Prasības 

1. Spēles veids Lielformāta āra spēle „Cirks”, paredzēta spēlēšanai āra apstākļos 

2. Skaits Viens  komplekts 

3. Komplekta 

sastāvdaļas 

Komplekts sastāv no šādām sastāvdaļām: 

1) Spēles laukums, izmērs 3 x 3 m, laukumam jāparedz cilpas vai 

gredzeni visos četros stūros nostiprināšanai ar mietiņiem 

2) Metamais kauliņš, kuba formā, malas garums vismaz 35 cm 

3) Sešas, dažādu krāsu spēles figūras (augstums no 35 līdz 50 cm) 

4) Uzglabājamā soma 

5) Stiprinājuma mietiņi izmantošanai brīvā dabā (4 gab.) 

6) Spēles noteikumi četrās valodās (latviešu, krievu, angļu, vācu), 

ielaminēti uz A4 formāta lapas. 

4. Dizains Spēles laukums sadalīts lauciņos, kuri apzīmēti ar cipariem, sākot no 1 

līdz 120. Spēles mērķis ir būt pirmajam, kurš nonāk uz laukumiņa ar 

numuru 120.  

Spēles laukuma noformējumā jābūt ietvertiem: 

1)  ar Hanzas tematiku saistītiem elementiem un tēliem (vēsturiski 

priekšmeti, kuģi, koka mucas, lielgabali, tirdzniecības 

atribūtika, Koknesei būtiski tūrisma objekti – Kokneses 

pilsdrupas, Likteņdārzs,  Pērses ūdenskritums, utml.) 

2) Kokneses - Hanzas pilsētas zīmogs (failus nodrošina Pasūtītājs) 

3) Kokneses mūsdienu simbolika – Sams, Koknesis u.c. 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 

5. Materiāls 

 

Spēles laukums – PVC, tekstils vai cits, kvalitatīvs materiāls, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 
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Metamais kauliņš – no viegla, izturīga materiāla (cietais putuplasts vai 

ekvivalents), lai būtu iespējams kauliņu mest un ripināt 

Figūras – konusi no izturīgas plastmasas (sešas dažādas krāsas) 

Soma – izturīgs audums, somai jābūt tādā izmērā, lai tajā kompaktā 

veidā ietilptu salocīts spēles laukums, mietiņi, sešas figūras un 

metamais kauliņš. 

 

6. 

 

 

Publicitātes 

prasības 

saistībā ar 

projektu 

Uz spēles laukuma, stūrī, redzamā vietā jābūt logo: 

 

 
   

 

3.Lielformāta āra puzle, 1 komplekts 

Nr. Parametrs Prasības 

1. Spēles veids Lielformāta āra puzle 

2. Skaits 1 komplekts, sastāv no 9 kubiem 

3. Izmērs Viena kuba izmērs 50x50 cm, +/- 5 cm. 

4. Komplekta 

sastāvdaļas 

Komplektu veido: 

1) Kubi, 9 gab., 

2) Uzglabājamā soma pārvadāšanai 

5. Dizains Puzlei iespējams salikt sešus attēlus, uz katra kuba šķautnes ir 

fragments no viena attēla. Attēlus nodrošina Pasūtītājs. 

6. Materiāls 

 

Kubi - saplāksnis, aplīmēts ar laminētu līmplēvi 

Soma – no izturīga auduma, tādā izmērā, lai tajā kompaktā veidā 

satilptu visi 9 kubi un tā būtu ērti transportējama.  

 

 


