Iepirkumu komisijas atbildes uz ieinteresētā pretendenta
02.05.2016. iesniegtajiem jautājumiem
IEPIRKUMS ID Nr. ZPR2016/04
„Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar invaliditāti
un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem Zemgales plānošanas reģionā”

Jautājums: Vai izvērtējums būs jāveic par katru konkrētajā iestādē esošo bērnu un jāapmeklē
visas reģionā esošās iestādes?
Atbilde: Jā.

Jautājums: Vai ir iespējams saņemt informāciju par provizorisko bērnu skaitu katrā no
iestādēm, lai varētu plānot darba apjomu katrā no teritorijām?
Atbilde: Jā.
Jautājums: Vai ir/būs pieejama informācija, cik no bērniem iestādēs ir ar funkcionāliem
traucējumiem?
Atbilde: Jā, šī informācija tiks sniegta pēc līguma slēgšanas, uzsākot pakalpojuma izpildi.
Jautājums: Vai, pakalpojumu uzsākot, tiks piešķirti saraksti no katras iestādes ar bērnu
skaitu tajās un pamatinformāciju par bērnu (vecums, vajadzības)?
Atbilde: Jā, uzsākot darbu pie izvērtēšanas, pakalpojuma sniedzējam tiks sniegta pamata
informācija, bet individuālās vajadzības būs jānoskaidro izvērtētājiem.
Jautājums: Vai ir noteikts/tiks noteikts laiks 1 (viena) bērna izmeklēšanai vidēji 1 (vienam)
speciālistam? Kāds provizoriski plānots vidējais laiks 1 (vienam) speciālistam uz (1) vienu
bērnu?
Atbilde: Šobrīd nav noteikts precīzi, cik daudz laika jāvelta 1 (vienam) speciālistam, bet
pamatā ir aprēķināts, ka 1 (viena) bērna izvērtēšanai būs nepieciešamas vidēji 4 (četras)
stundas.
Jautājums: Lūdzam īsumā raksturot, kāda varētu būt bērnu izmeklēšanas/apskates kārtība!
Atbilde: Izvērtēšana ir jāveic atbilstoši Latvijas Republikas Labklājības ministrijas
izvērtēšanas kritērijiem un izstrādātajai metodikai, kurā ir detalizēti aprakstīts izvērtēšanas
process. Informācija ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas mājas lapā:
http://www.lm.gov.lv/text/3144, citi papildus kritēriji nav paredzēti.
Jautājums: Ņemot vērā, ka speciālistu skaits ir liels, vai konkrētu bērnu vienā dienā apskatīt
nepieciešams uzreiz visiem speciālistiem, vai arī viena bērna izvērtējumu iespējams sadalīt
vairākos laikos?
Atbilde: Izvērtēšanas procesu plāno pakalpojuma sniedzējs atbilstoši, ja ir nepieciešams pie
viena bērna var doties vairākas reizes, dažādi speciālisti.
Jautājums: Vai speciālistu komandā darba gaitā atsevišķi speciālisti var tikt aizvietoti, rotēt?
Piemēram, ja vienas specialitātes pārstāvji ir vairāk nekā citas.
Atbilde: Jā, speciālisti var tikt aizvietoti, bet visiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai
kvalifikācijai, un informācijai par visiem piedāvātajiem speciālistiem ir jābūt iekļautai
pretendenta piedāvājumā.

Jautājums: Vai iestādēs tiks nodrošināta telpa, kurā veikt izmeklējumus?
Atbilde: Jā.
Jautājums: Vai iestādē būs pieejams materiāltehniskais nodrošinājums, vai arī izpildītājam
tas pilnībā jānodrošina pašam?
Atbilde: Izpildītājam būs jānodrošina izvērtēšanas veikšanai nepieciešamais
materiāltehniskais nodrošinājums. Par atsevišķām lietām būs iespēja vienoties ar bērnu
aprūpes iestādēm, uzsākot darbu.
Jautājums: Kāds ir diennakts laika ierobežojums, kurā būs iespējams veikt bērnu apskati (no
plkst. cikiem/līdz plkst. cikiem)?
Atbilde: Par izvērtēšanas norises laiku būs iespēja vienoties ar bērnu aprūpes iestādes
darbiniekiem, tomēr pamatā jāplāno normālais darba laiks no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.
Jautājums: Vai ir kāds ierobežojums, cik ilgi bērns drīkst pavadīt laiku pie speciālistiem, vai
bērniem ir dienas režīma ierobežojumi? Kādi?
Atbilde: Par izvērtēšanas norisi būs iespēja vienoties ar bērnu aprūpes iestādes darbiniekiem,
uzsākot pakalpojuma izpildi.
Jautājums: Vai būs pieejama, tiks nodrošināta valodas karte (pēc kuras logopēds varēs veikt
izmeklējumu)?
Atbilde: Nē.
Jautājums: Cik papildus jau minētajai metodikai un ieteikumiem bērnu izvērtējuma veikšanā
(Vadlīnijas bērna attīstības novērtēšanas instrumentam (BANI), pieejamas www.lm.gov.lv),
papildus tiks noteikti izvērtējuma kritēriji katram no speciālistiem?
Atbilde: Izvērtēšana ir jāveic atbilstoši Latvijas Republikas Labklājības ministrijas
izvērtēšanas kritērijiem un izstrādātajai metodikai, kurā ir detalizēti aprakstīts izvērtēšanas
process. Informācija ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas mājas lapā:
http://www.lm.gov.lv/text/3144, citi papildus kritēriji nav paredzēti.
Jautājums: Kāds ir provizoriskais darba sadalījums pa mēnešiem – kuros mēnešos sagaidāms
lielāks bērnu izvērtējumu skaits, kuros mazāks?
Atbilde: 2016.gada vasaras mēnešos bērnu skaits iestādēs būs mazāks, attiecīgi lielākais
darba apjoms varētu būt 2016.gada septembrī, oktobrī un novembrī.
Jautājums: Lūdzam, īsumā raksturot, kāds ir paredzētais sadarbības modelis starp izpildītāju
(kura darbu vada sociālais darbinieks) un pasūtītāju (ko pārstāvēs konkrēta iestāde)! Vai
bērnu organizēšanu, telpas sagatavošanu veiks konkrētā iestāde?
Atbilde: Jā, telpu sagatavošanu un bērnu organizēšanu veiks atbilstošā bērnu aprūpes iestāde.

