
 

 

 

Biedrība 

„Saldus rajona attīstības biedrība” 

Reģ. Nr. 40008106375, juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801, faktiskā adrese: 

Striķu iela 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801, e-pasts: srab.saldus@gamil.com ,Tel.: 29494781 

 

CENU APTAUJA 

Saldū 

2022. gada 6. aprīlī 

 

Par  “Integrēta komplekta izstrāde, kas vidē interaktīvi un radoši parāda fizikas, ķīmijas, matemātikas 

likumus” pakalpojuma nodrošināšanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un 

starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas 

ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām. 

 

Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums Saldus rajona attīstības biedrība 

Reģistrācijas numurs 40008106375 

Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads,  LV-3801 

Faktiskā adrese Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads,  LV-3801 

Kontaktpersona Sandra Fridrihsone 

Kontakttālrunis 29494781 

 

Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

Iepirkuma priekšmeta nosaukums:“Integrēta komplekta izstrāde, kas vidē interaktīvi un radoši 

parāda fizikas, ķīmijas, matemātikas likumus” pakalpojuma nodrošināšana 

 

Tehniskā specifikācija 

 

1. Līguma izpildes laiks – 2022. gada 20. jūlijs 

2. Līguma izpildes vieta – VRG Saldus rajona attīstības biedrība, Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, 

LV3801   

3. Līguma cena – norāda summu par pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot nodokļus. 

4. Iepirkuma apjoms: 

  

Iepirkuma priekšmeta 

raksturojošie rādītāji 

Tiek pasūtīts izstrādāt projektu (tehnisko zīmējumus), kā skolas vidē 

iespējams ar vienkāršu elementu palīdzību parādīt matemātiskos, 

fizikas, ķīmijas, inženierzinātņu un dabas zinību likumus.  
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Sagatavot vismaz 20 skices/ tehniskos zīmējumus (piemērotus  

sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vecuma grupām)  ar konkrētiem 

izmēriem, nepieciešamo materiālu aprakstu digitālā formātā. Skicēs/ 

tehniskajos zīmējumos radītajiem produktiem jābūt piemērotiem, lai tos 

varētu, pēc vajadzības, izvietot skolas koridorā, sporta zālē, ēdamzālē, 

klasē, kāpņu telpā, āra teritorijā pie skolas, tualetē, u.c.  

Prasības pretendentam Pieredze dizaina jomā, inovatīvu produktu izgatavošanā un /vai 

inovatīvu pakalpojumu sniegšanā,norādot atsauci par pieteikuma 

iesniedzēja pieredzi sociālajos tīklos vai sniedzot līdzšinējās darbības 

aprakstu   

 

 

6. Lēmuma pieņemšana - no piedāvājumiem tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu. 

7. Piedāvājuma noformējums - pretendents piedāvājumu iesniedz atbilstoši pielikumam. 

 

 

Izpilddirektore    ___________________  Sandra Fridrihsone 

 

 

Piedāvājumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu srab.saldus@gmail.com vai nogādāt Saldus rajona 

attīstības biedrībā, Striķu iela 2, 2.stāvs, Saldū līdz 2022. gada 14. aprīlim plkst. 16.30. 
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Pretendents 

Tārlunis 

Adrese 

E-pasts 

 

 

 

 

2022. gada ______. aprīlī 

Saldus rajona attīstības biedrībai 

 

 

PIEDĀVĀJUMS  

Cenu aptaujai 

 

 

Pamatojoties uz  biedrības mājaslapā www.srab.lv ievietoto tehnisko specifikāciju iepirkuma 

priekšmetam  “Integrēta komplekta izstrāde, kas vidē interaktīvi un radoši parāda fizikas, ķīmijas, 

matemātikas likumus” pakalpojuma nodrošināšana, iesniedzam piedāvājumu: 

  

 

Iepirkuma priekšmeta raksturojošie rādītāji  

 

 

Piedāvājam nodrošināt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai par šādiem 

izcenojumiem, ieskaitot nodokļus: 

_____________________ EUR bez PVN  

____________________ EUR ar PVN  

Summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu un nodrošināšanu. 

Pretendents norāda atsauci par savu pieredzi sociālajos tīklos vai sniedz līdzšinējās darbības 

aprakstu.   

 

 

Paraksts ______________________ 

Vārds uzvārds ________________________ 

Amats _____________________ 

 

 

 

 

 


