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Pasākuma nosaukums Skaits Īstenošanas laiks un vieta, 

ilgums 

Aptuvenais dalībnieku 

skaits un raksturojums 

Koknese Sporto 
(Veselības veicināšanas 

pasākumi mērķa grupām 

un vietējai sabiedrībai 

ietvaros) 

11 

pasākumi  

 

2017.gada maijs- decembris, 

vieta – Kokneses pagasts, 

viena pasākuma ilgums ~2h, 

norises laiks- darba dienas 

vakarā. 

 

Kopā pasākumos iesaistīti 

40-50 Kokneses novada 

iedzīvotāji (50% sievietes, 

50% vīrieši). 

 

 

PASĀKUMA APRAKSTS 

 

Uzdevumi: Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, samazināt veselības stāvokļa 

nevienlīdzības starp dažādām sabiedrības grupām, nodrošinot indivīdiem 

un sabiedrībai kopumā ieskatu un apmācību dažādos sporta veidos, 

domājot par uz veselīgiem principiem balstītu fiziskās un garīgās veselības 

veicināšanu.  

Tēmas: 

(Iespējams papildināt) 

o Vingrošana/sportošana pirmskolas vecuma bērniem un jauniešiem; 

o Vingrošana svaigā gaisā iedzīvotajiem, kas vecāki par 54 gadiem; 

o Nūjošanas apmācības un kopīgs nūjošanas pārgājiens; 

o Futbols/telpu futbols; 

o Basketbols/strītbols; 

o Volejbols; 

o Florbols; 

o Pludmales volejbols; 

o Orientēšanās/rogainings; 

o Vieglatlētika; 

o Frīsbijs vai krosmintons.  

 

Tēmām nav noteikts kalendārais grafiks, tās tiek sadalītas atbilstoši 

organizatora ieskatiem, attiecīgi kalendāra ietvaros un ārējiem apstākļiem.  

Situācijā, kad tēmu nepieciešams nomainīt (piemēram, ziemas mēnešos , 

kad ir parādījies sniegs un iespējams organizēt aktivitāti , kura saistīta ar 

sniegu, kā arī neparedzētie apstākļi) tad iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju 

var veikt izmaiņas tēmu sarakstā, ja pasūtītājs tam piekrīt. 

Nepieciešamie speciālisti: o Katra pasākuma īstenošanai  tiek nodrošināts 1 (vienu) speciālists – 

treneris,  vai ar konkrēto sporta veidu, saistīts speciālists, ar 

atbilstošu izglītību un derīgu sertifikātu, ar pieredzi šādu pasākumu 

līdzdalībā, treneris vai speciālists iesniedz derīgu sertifikātu un 

izglītības dokumentu kopijas 

o Vismaz 5 (piecos) pasākumos nodrošināt sabiedrībā pazīstama 

sportista/trenera iesaistīšanos (pirms pasākuma norises izvēlēto 

personu un viņa pieredzi saskaņot ar pasūtītāju).  



Metodes: o Speciālists/treneris sniedz ieskatu teorētiskajās zināšanās par 

konkrēto sporta veidu un noteikumiem.  

o Sporta veida praktiskā apmācība un kopīgs treniņš.  

o Pasākuma noslēgumā nelielas, kompaktas sacensības, turnīrs vai 

iegūto prasmju pārbaude. 

o Speciālists var papildināt pasākuma norisi ar racionāliem 

uzlabojumiem, ieviest jauninājumus un izveidot pats savu 

pasākuma norises metodiku, ja tā ir atbilstoša pasākuma formātam, 

vispārējiem pamatprincipiem un noteikumiem.  

Inventārs un aprīkojums: Nodarbību norises vietu nodrošina pretendents, saskaņojot to ar pasūtītāju. 

Pakalpojuma sniegšanas vietā jābūt pieejamai atbilstošai infrastruktūrai – 

telpa, kurā var sportot vienlaicīgi vismaz 40 cilvēki, ģērbtuves, dušas un  

labierīcības, vai vasaras mēnešos stadions, vai atbilstoša seguma laukums, 

kur var notikt pasākums. Pretendents nodrošina medicīniskā personāla 

klātbūtni pasākuma laikā. Pasākuma norises vieta atrodas ne tālāk kā 10 km 

no Kokneses novada domes (Melioratoru ielas 1, Koknese).  

Pretendents nodrošina nepieciešamo pamat inventāru. Pasūtītājs 

Pretendentam iesniedz sarakstu ar pasūtītāja īpašumā esošā inventāra veidu 

un daudzumu, kuru, nepieciešamības gadījumā, Pretendents varēs izmantot 

pasākumu kvalitatīvākai nodrošināšanai.  

Pretendents Pasūtītājam līdz katra mēneša 3.datumam iesniedz kalendāro 

grafiku par pasākuma norises dienu un laiku. 

Pretendents Pasūtītājam, informāciju par pasākumu afišas veidā, nosūta 

vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš un Pasūtītājs to publicē Kokneses 

novada domes sociālajos tīklos un mājas lapā.  

Pretendents veic dalībnieku piereģistrēšanu pirms pasākuma un pasākuma 

dienā, piereģistrētos datus elektroniski nosūta pasūtītājam.  

 

Papildu prasības: Pretendents nodrošina dalībnieku informēšanu, reģistrāciju katrā 

nodarbībā, dalībnieku koordinēšanu, atsauksmju no pasākumu 

dalībniekiem iegūšanu, apkopošanu un rezultātu analīzi, izmaksas 

iekļaujot cenas aprēķinā. 

Papildus informācija:  Pretendents apņemas aizsargāt, neizplatīt un glabāt iegūto informāciju 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

CITAS PRASĪBAS 
*cenā jāietver visas izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi 

piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai 

izpildei. 

*Pakalpojuma sniedzējs vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms informatīvo akciju uzsākšanas un semināru 

īstenošanas uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai pasākumu programmu, oriģinālo uzskates vai 

izdales/informatīvo materiālu paraugus, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina to prezentēšanu 

Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic nepieciešamās izmaiņas un 

korekcijas. 

*Pakalpojuma sniedzējs veic pasākumu efektivitātes novērtējumu, kura mērķis ir izvērtēt pasākumu 

dalībnieku apmierinātību ar pasākumu saturu un kvalitāti: 

-izstrādājot pasākumu novērtējuma anketas (anketas jautājumus Pakalpojuma sniedzējs saskaņo ar Pasūtītāju) 

un veicot anketēšanu; 

*Pakalpojuma sniedzējs nodrošina dalībnieku reģistrēšanu Pasūtītāja sagatavotā reģistrācijas lapā.  

*Pēc katra pasākuma pakalpojuma sniedzējs sagatavo un iesniedz pasākuma apkopojumu (apkopotu 

informāciju par pasākuma dalībnieku skaitu, izmantotajiem uzskates, izdales materiāliem, foto materiālus 

u.c.). Iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc katra pasākuma norises un 10 darba dienu laikā 

pēc visu informatīvo akciju noslēguma. 

 


