TIRGUS IZPĒTE
Veselību veicinošas vingrošanas grupu nodarbības iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma un
personām ar invaliditāti
1. Pasūtītājs
1.1. Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV3001.
1.2. Pakalpojumu tiks īstenots Eiropas Sociāla fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/085 “Kompleksu
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”
ietvaros.
2. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un kārtība:
2.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 20.februārim.
2.2. Iesniedzamie dokumenti: aizpildīta Pretendenta pieteikuma anketa (1.pielikums);
2.3. Pieteikums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu karolina.lankovska@soc.jelgava.lv
3. Detalizēts iepērkamā pakalpojuma apraksts: Veselību veicinošu vingrošanas grupu
nodarbības ar mērķi veicināt vispārējo veselību un fizisko aktivitāti. Vingrojumi muskuļu spēka
palielināšanai, izturības un koordinācijas trenēšanai, sirds veselības veicināšanai, organisma
tonizēšanai, ņemot vērā katra grupas dalībnieka individuālās spējas. Mērķa grupa - VSAC
"Zemgale" filiāle "Jelgava" klienti.
4. Nodarbību ilgums, skaits: Vienas nodarbības ilgums 50-60 minūtes. Nodarbības organizējamas
1 reizi nedēļā, nodarbību precīzs laiks tiks saskaņots slēdzot līgumu.
5. Līguma darbības laiks: 15.02.2018.- 31.12.2018.
6. Pakalpojuma apjoms: Līdz 2018.gada beigām nepieciešams realizēt 26 nodarbības.
7. Pakalpojuma sniegšanas vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109
8. Prasības speciālistiem, kas nodrošinās pakalpojuma izpildi: ir ārstniecības persona ar
fizioterapeita kvalifikāciju.
9. Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, personu skaits grupā. Pienākumos ietilpst veselību
veicināšanas vingrošanas programmas sastādīšana un realizēšana vecumā virs 54 gadiem. Vienā
grupā jāiesaista vismaz 10 dalībnieki. Pakalpojuma sniedzēja pienākums būs reģistrēt dalībniekus
pasūtītāja sagatavotā dalībnieku saraksta veidlapā (Pasūtītājs nodrošina anketu veidlapas).
Pakalpojuma sniedzējam pašam jānodrošina nokļūšana pakalpojuma sniegšanas vietā.
10. Samaksas kārtība: Pakalpojums tiek apmaksāts saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un
iesniegto rēķinu ne biežāk kā vienu reizi mēnesī un ne retāk kā reizi trīs mēnešos.
11. Pasūtītāja kontaktpersona: Karolina Lankovska, projekta vadītāja asistente, Tel: 63048913; epasts: Karolina.Lankovska@soc.jelgava.lv
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