TIRGUS IZPĒTE
Nometnes “Atklāsim pasauli” organizēšana 2018. gada jūnijā – jūlijā
Saldus vidusskolas 5.,6. klašu skolēniem nodarbību ciklam “Eksperimenti un pētījumi dabā”
ESF projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Nepieciešamie pakalpojumi
Aktivitātes
nosaukums

Apraksts

Nometne
Mērķis – noorganizēt 7 dienu nometni Saldus
“Atklāsim pasauli” vidusskolas 5., 6. klašu skolēniem.
Mērķa grupa – 20 Saldus vidusskolas 5., 6. klašu
skolēni, kuri apmeklē dabas zinību pulciņu.
Nometnes vadītājam jānodrošina:
1) organizēt Nometni atbilstoši LR likumdošanas
prasībām par bērnu nometņu organizēšanu;
2) skolēnu nakšņošana 6 naktis;
3) ēdināšana 4 x dienā (katru dienu, 1. un 7. dienā
2 x);
4) nodarbību organizēšana (pārgājieni, izpētes
ekspedīcijas, radošās darbnīcas, izdzīvošana
dabā, sporta spēles, konkursi);
nodarbībām nepieciešamie materiāli un
inventārs;

Plānotās aktivitātes
norises vieta

Plānotais norises
laiks

Nometnes vieta, kur
No 25.06.2018.iespējams novadīt
01.07.2018.
nodarbības dabā
atbilstoši tēmai,
ģeogrāfiski izdevīgā
vietā ar nakšņošanu un
ēdināšanu

Plānotais
dalībnieku
skaits
20

5) skolēnu nepārtraukta uzraudzība;
6) pietiekošs pedagogu un audzinātāju skaits;
7) neatliekamā medicīniskā palīdzība.
2. Citas prasības:
1) Pakalpojuma sniedzējs nodrošina bērnu nometņu vadītāju (ar derīgu nometņu vadītāja apliecību), kuram ir vismaz divu gadu
pieredze vasaras diennakts nometņu organizēšanā 5.,6. klašu skolēniem. Pretendents nodrošina kvalificētu personālu, kas ir
sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kas nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi;
2) Pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā līdz 15.06.2018. ar Pasūtītāju saskaņo Nometnes programmu;
3) Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par drošību un kārtību nometnes organizēšanas laikā;
4) Nometnes dalībnieku dati tiek apstrādāti tikai Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām, ievērojot „Fizisko personu datu aizsardzības
likumu” un citus normatīvos aktus;
5) Pakalpojuma sniegšanas finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma kvalitatīvu nodrošināšanu (tajā
skaitā nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi);
6) Pakalpojuma sniedzējs sagatavo pieņemšanas-nodošanas aktu par nometnes norises gaitu, aktivitāšu rīkošanu, tās izvērtējumu.
7) Pretendenta pieteikums sastāv no pakalpojuma sniegšanas piedāvājuma (detalizēts apraksts ar attiecīgajiem pielikumiem) un finanšu
piedāvājuma atbilstoši specifikācijas paraugam.
Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 7. marts. Pieteikumi jāiesniedz personīgi Avotu ielā 12, Saldū, 212. kabinetā vai
parakstīti un ieskenēti jāsūta uz e-pastu: eva.einmane@saldus.lv
Kontaktpersona jautājumu gadījumā: Sandra Daktere, Saldus vidusskolas projektu vadītāja, 29464335 vai Saldus novada pašvaldības projekta
vadītāja Eva Einmane, 27721561

