
 
ESF Projekts: “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”,  

Nr. 9.2.4.2/16/I/005 

Tehniskā specifikācija 

 

Peldēšanas nodarbības bērniem 
 

Pasākumu mērķis: 

Peldēšanas nodarbības Alūksnes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem vecuma grupā no 10 līdz 

12 gadiem ar mērķi uzlabot un nostiprināt sirds un asinsvadu veselību. Nodarbības vērstas uz veselīga 

dzīvesveida un sporta pamatprasmju izveidošanu, nostiprinot individuālās peldētprasmes apguvi un 

pilnveidojot peldēšanas tehniku.  

 

Norises periods 2018. gada septembris- oktobris 

 

Vieta, tehniskais 

nodrošinājums 

1. Baseins, kas pēc atbilstošu normatīvo aktu prasībām (ūdenim, 

apgaismojumam, apkurei) piemērots peldēšanas apmācības nodarbību 

nodrošināšanai. 

2. Garderobes/ ģērbtuves ar skapīšiem katram izglītojamajam, dušas 

telpas, tualetes. 

 

Nodarbību skaits, 

ilgums 

30 nodarbības, vienas nodarbības ilgums 60 minūtes. 

Nodarbību sniegšanas 

laiks 

Atbilstoši nodarbību grafikam trešdienās laika posmā no plkst. 10:00 

līdz 15:00.  

 

Plānotais dalībnieku 

skaits nodarbībā un 

visā periodā   

Līdz 40 bērniem vienā nodarbībā, atbilstoši nodarbību grafikam. 

Kopā visā periodā maksimālais dalībnieku skaits – 762. 

Plānotais dalībnieku 

vecums 

10 - 12 gadi 

Obligātās prasības 1. Pretendents nodrošina pasūtītāja sporta pedagogu apmācību, kuru veic 

peldēšanas sporta speciālists/-i, kura/-u kvalifikācija atbilst Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu 

sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” 

prasībām. 

2. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Veselības inspekcijas uzraudzības 

objektu sarakstā. 

3. Baseinam, tā telpām un aprīkojumam jāatbilst Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 37 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas 

peldbaseiniem” noteiktajām prasībām.  

4. Baseina izmantošanas laikā nodrošināt ar peldētapmācībai 

nepieciešamo inventāru un aprīkojumu.  

5. Peldētapmācības procesā nodrošināt uzraudzību un kontroli 

(profesionāla instruktora un mediķa klātbūtni). 

 

Kas jāietver 

piedāvājuma cenā? 

1 nodarbības izmaksas uz 1 bērnu.  



Peldētapmācības nodarbību grafiks:  

2018. gada septembris - oktobris 

 

Nr. 

p.k. Datums 

 

Maksimālais dalībnieku skaits 

1.grupa 

10.00-11.00 

2.grupa 

11.00-12.00 

3.grupa 

12.00-13.00 

4.grupa 

13.00-14.00 

5.grupa 

14.00-15.00 

1. 12. septembris 27 37 15 39 27 

2. 19. septembris 25 34 15 16 19 

3. 26. septembris 27 37 15 39 27 

4. 3. oktobris 25 34 15 16 19 

5. 10. oktobris 27 37 15 39 27 

6. 17. oktobris 25 34 15 16 19 

 

 

Pretendents iesniedz: 

1. Finanšu piedāvājumu; 

2. Peldētapmācības procesā iesaistīto instruktora/-u un mediķa/-u izglītību vai kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu kopijas.  

 

Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

1. Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām; 

2. Attālums no Alūksnes novada pašvaldības adreses; 

3. Zemākā cena. 

 

Piedāvājums jānosūta: projektu vadītājai Kristīnei Lācei uz e-pastu kristine.lace@aluksne.lv vai 

personīgi Alūksnes novada pašvaldībā, 109.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 3. septembra plkst. 

14:00. 
 

Kontaktpersona: 

Projektu vadītāja Kristīne Lāce, tel. 64322979, e-pasts: kristine.lace@aluksne.lv. 
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