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Tirgus izpēte 

 

Nūjošana- Iepazīsti Alūksnes novadu! 
 

Aktivitāšu apraksts: 

Organizēt nūjošanas nodarbības dažāda reljefa maršrutos, motivējot nodarbību dalībniekus aktīvam 

dzīvesveidam un mudinot veikt fiziskās aktivitātes ikdienā patstāvīgi. Nodarbību laikā dalībnieki 

jāiepazīstina ar pareizu nūjošanas tehniku, kas palīdzēs iegūt maksimālu labumu no nodarbības.   

 

Laiks, vieta Alūksnes novada teritorijā 2019. gada laikā. 

Nodarbību skaits, 

ilgums 

Kopā 40 nodarbības, vienas nodarbības ilgums- 60 minūtes.  

 

Dalībnieku skaits 

katrā nodarbībā   

Plānotais vidējais dalībnieku skaitu katrā nodarbībā - 15 dalībnieki.  

Dalībnieku dalības 

maksa 

Visiem dalībniekiem pasākums ir bez maksas.  

Primārā mērķa grupa 

projekta ietvaros 

50 - 65 gadi. 

Pasākuma vadīšana 1. Nodarbības tiek vadītas valsts valodā. 

2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina publiski pieejamas nodarbības, kas 

tiek organizētas darba dienu vakaros pēc plkst. 17.00 vai brīvdienās. 

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina nūjošanas nodarbības brīvā dabā 

tām piemērotās vietās un nodarbībām atbilstošos klimatiskos 

apstākļos.  

4. Jānodrošina, ka nodarbības tiks īstenotas diplomēta vai sertificēta 

nūjošanas instruktora vadībā. 

Pasākuma norisei bez 

atlīdzības nodrošināts 

pasūtītāja inventārs 

Pakalpojuma sniedzējam, organizējot nodarbības, jānorāda, ka 

dalībniekiem katram individuāli jāatbild par nodarbību inventāru. 

Pakalpojuma sniedzējam no pasūtītāja puses uz nodarbību norises laiku 

bez atlīdzības lietošanā tiks nodots nūjošanas nodarbību inventārs- 10 

(desmit) pāru nūjošanas nūju, ko rindas kārtībā izsniegt dalībniekiem, 

kas dažādu iemeslu dēļ par to nevar parūpēties paši. 

Kas jāietver 

piedāvājuma cenā? 

Visas izmaksas, kas saistītas ar aktivitāšu organizēšanu.  

 

Pretendents brīvā formā iesniedz: 

1. Finanšu piedāvājumu – vienas nodarbības izmaksas un kopējās pasākuma izmaksas; 

2. Aktivitāšu vadīšanā iesaistīto cilvēku izglītību vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

 

Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

1. Zemākā cena. 

 

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

personīgi Alūksnes Jaunajā pilī, 1.stāvā – zālē (Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības 

nodaļā), Pils ielā 74, Alūksnē līdz 13. maija plkst. 14:00. 

 

Kontaktpersona: 

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

mailto:kristine.lace@aluksne.lv
mailto:kristine.lace@aluksne.lv

