
1 
 

 
Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Individu ālo vajadzību 

izvērt ēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde” 
(iepirkuma identifik ācijas Nr. LPR/2016/2) nolikumā 

(Iepirkumu komisijas 2016.gada 25.maija sēde Nr.3) 
 

Iepirkumu komisija nolemj izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Individuālo 
vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu 
izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LPR/2016/2) nolikumā (turpmāk – Konkursa 
nolikums) šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt Konkursa nolikuma 3.1.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.1. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā “konkursa”) nolikumā norādītajā vietā un laikā 
pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa nolikumā norādītajā veidā. 
Piedāvājumi jāiesniedz Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils LV-5401, nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts Latgales plānošanas reģiona 
Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 29.jūnijam plkst. 10.00. Uz aploksnes jānorāda: 
pretendenta nosaukums, adrese, norāde: Atklātam konkursam „Individuālo vajadzību 
izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2016/2), neatvērt līdz 2016.gada 29.jūnijam plkst. 10.00.” 
 
 
2. Izteikt Konkursa nolikuma 3.3.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu 
saņemts Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 
29.jūnijam plkst. 10.00, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 3.1. punktā norādītai 
informācijai un papildu norādei - “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.” 
 
 
3. Izteikt Konkursa nolikuma 3.7.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„3.7. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus atvēršanas sanāksmē - 2016.gada 
29.jūnijā plkst. 10:00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils, LV-5401.” 
 
 
4. Izteikt Konkursa nolikuma 5.2.6.apakšpuktu šādā redakcijā: 
“5.2.6. Ārvalstī reģistrētam pretendentam kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta 
dokumenta oriģināla vai Pretendenta apliecinātas kopijas, kas apliecina, ka Pretendents ir 
reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja tāds tika izsniegts);” 
 
 
5. Izteikt Konkursa nolikuma 5.7.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„5.7. Piedāvājumu Pretendents iesniedz personīgi šī nolikuma 3.1.punktā norādītajā vietā un 
termiņā vai nosūta pa pastu uz nolikuma 3.1. punktā minēto adresi, nodrošinot, lai 
piedāvājums tiktu saņemts ne vēlāk kā līdz 2016.gada 29.jūnijam plkst. 10:00.”  
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6. Izteikt Konkursa nolikuma 6.puktu šādā redakcijā: 
“6. Kvalifik ācijas prasības  
6.1. Minimālās kvalifikācijas prasības 1. un 2.iepirkuma priekšmeta daļai: 
 Pretendentam līguma izpildē jānodrošina speciālistu piesaiste, kuri atbilst zemāk 
norādītajām minimālajām izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām. Pretendentam 
savā piedāvājumā ir jānorāda paredzētais speciālistu skaits atbilstoši pakalpojuma apjomam un 
Pretendenta paredzētajam izpildes laika grafikam. Pretendents var izveidot vairākas speciālistu 
komandas, ar nosacījumu, ka katrā komandā ir jābūt visiem norādītajiem speciālistiem. 
Pretendentam par katru speciālistu ir jāaizpilda nolikuma 2.pielikuma CV forma un jāpievieno 
diploma kopija, dokumenta kopija, kas apliecina, ka speciālists ir apguvis speciālās zināšanas 
bērnu tiesību aizsardzības jomā, pretendenta parakstīts apliecinājums par speciālista atbilstību 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām, kā arī izziņa no Sodu reģistra, kura nav 
vecāka par 1 (vienu) mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas dienas un kura apliecina, ka uz 
speciālistu neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas 
ierobežojums. Ārvalstu pretendentiem, kas nevar iesniegt Sodu reģistra izziņu, ir jāiesniedz 
attiecīgās valsts kompetentas institūcijas dokuments, kas apliecina, ka speciālists nav izdarījis 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētos pārkāpumus un 
noziedzīgos nodarījumus, kā arī tam netika piemēroti Krimināllikumā noteiktie medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļi. Par sociālo darbinieku, speciālo pedagogu un klīnisko psihologu ir 
jāpievieno arī apliecinājuma/sertifikāta/apliecības u.tml. dokumenta kopija par konkrētā 
instrumenta apguvi un speciālista parakstīts pieredzes apraksts brīvā formā par instrumentu 
izmantošanu praksē. 

Prasības speciālistiem: 

6.1.1. Sociālais darbinieks: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze sociālā darbinieka darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) 
gadu laikā; 

• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas;  
• Vismaz viena bērnu novērtēšanas instrumenta apguve un izmantošana praksē. 
 
6.1.2. Speciālais pedagogs: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā ar speciālā pedagoga/speciālās izglītības 

skolotāja kvalifikāciju; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze speciālā pedagoga darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) 
gadu laikā; 

• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas; 
• Vismaz viena bērnu novērtēšanas instrumenta apguve un izmantošana praksē. 
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6.1.3. Bērnu neirologs: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar bērnu neirologa specialitāti; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze bērna neirologa darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) 
gadu laikā; 

• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
 
6.1.4. Logopēds: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība izglītības/pedagoģijas jomā ar logopēda kvalifikāciju vai 

augstākā izglītība veselības aprūpē ar audiologopēda kvalifikāciju; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze logopēda darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
 
6.1.5. Fizioterapeits: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar fizioterapeita kvalifikāciju; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze fizioterapeita darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
 
6.1.6. Kl īniskais psihologs: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds) ar psihologa kvalifikāciju un 

klīniskā psihologa specialitāti; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai 

psihologa darbā bērnu un ģimenes izpētē; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas; 
• Vismaz viena bērnu novērtēšanas instrumenta apguve un izmantošana praksē. 
 
6.1.7. Ergoterapeits: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar ergoterapeita kvalifikāciju; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
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• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ergoterapeita darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 

• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
 
6.2. Minimālās kvalifikācijas prasības 3.iepirkuma priekšmeta daļai: 

Pretendentam līguma izpildē jānodrošina speciālistu piesaiste, kuri atbilst zemāk 
norādītajām minimālajām izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām. Pretendentam 
savā piedāvājumā ir jānorāda paredzētais speciālistu skaits atbilstoši pakalpojuma apjomam un 
Pretendenta paredzētajam izpildes laika grafikam. Pretendents var izveidot vairākas speciālistu 
komandas, ar nosacījumu, ka katrā komandā ir jābūt abiem norādītajiem speciālistiem. 
Pretendentam par katru speciālistu ir jāaizpilda nolikuma 2.pielikuma CV forma un jāpievieno 
diploma kopija. 
 
Prasības speciālistiem: 
 
6.2.1. Psihiatrs: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar psihiatra specialitāti; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze psihiatra darbā ar mērķa grupu (pieaugušām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
 

6.2.2. Ergoterapeits: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar ergoterapeita kvalifikāciju; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ergoterapeita darbā ar mērķa grupu (pieaugušām personām 

ar garīga rakstura traucējumiem) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas.” 
 
 
7. Izteikt Konkursa nolikuma 17.5.apakšpuktu šādā redakcijā: 
“17.5. Iepirkuma līgumu izpildes laiks ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, bet ne 
ilgāk kā līdz 2016.gada 30.novembrim.” 
 
8. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.iepirkumu priekšmeta 
daļas 1.punkta “Pakalpojuma priekšmets” otro teikumu šādā redakcijā: 
“Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laiks ir 5 (pieci) mēneši no 
līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.novembrim, atbilstoši atsevišķi 
starp Pasūtītāju un Izpildītāju saskaņotajam Pakalpojuma sniegšanas laika grafikam.” 
 
9. Papildināt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.iepirkumu 
priekšmeta daļas 3.punktu “Pakalpojuma mērķa grupa” pēc vārdiem “un VSAC „Latgale” 
fili ālē „Kalkūni”)” ar vārdiem “un SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienībā “M ākoņkalns””. 
 
10. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.iepirkumu priekšmeta 
daļas 1.punkta “Pakalpojuma priekšmets” otro teikumu šādā redakcijā: 
“Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laiks ir 5 (pieci) mēneši no 
līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.novembrim, atbilstoši atsevišķi 
starp Pasūtītāju un Izpildītāju saskaņotajam Pakalpojuma sniegšanas laika grafikam.” 
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11. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.iepirkumu priekšmeta 
daļas 1.punkta “Pakalpojuma priekšmets” otro teikumu šādā redakcijā: 
“Atbalsta plānu izstrādes laiks ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā 
līdz 2016.gada 30.novembrim, atbilstoši atsevišķi saskaņotajam izpildes laika grafikam.” 
 
12. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” 4.8.1.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“4.8. IZPILDĪTĀJA personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis 
informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 
PASŪTĪTĀJS ir vērtējis un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkumā, IZPILDĪTĀJS var nomainīt tikai ar 
PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt šādu apakšuzņēmēju un 
personāla nomaiņai, ja pastāv kaut viens no nosacījumiem: 
4.8.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kas 
attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;” 
 
13. Izteikt Konkursa nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” 4.10.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“4.10. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju un personāla nomaiņu 
vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc 
tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.” 
 
14. Papildināt Konkursa nolikuma 6.pielikumu “Līguma projekts” ar 4.11.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“4.11. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs bez saskaņošanas ar 
PASŪTĪTĀJU veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.” 
 
 
 
 


