Zemgales plānošanas reģiona iepirkumu komisijas atbildes
uz 06.10.2016. saņemtajiem ieinteresētās personas jautājumiem
iepirkumā ID Nr.ZPR2016/8
“Zemgales plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde”
1.jautājums :
“ Lūdzu skaidrot, ko nozīmē "Ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze attīstības plānošanas darbā valsts,
reģiona, pašvaldības iestādēs vai sadarbībā ar tām" reorganizācijas plāna vadītājam. Vai tas nozīmē,
ka
1) Ekspertam ir šāda pieredze vismaz viena projekta vadībā 3 gadu laikā?
2) Eksperta kopējās pieredzes ilgums visas profesionālās darbības laikā sastāda 3
gadus?
3) Eksperts 3 gadus nav darījis neko citu kā attīstības plānošanas darbu? ”

Atbilde:
Reorganizācijas plāna vadītājam kopējās pieredzes ilgums attīstības plānošanas darbā
valsts, reģiona, pašvaldības iestādēs vai sadarbībā ar tām visas profesionālās darbības laikā
sastāda 3 gadus ”.
”

2.jautājums:
“ Lūdzu skaidrot, ko nozīmē "Vismaz 3 gadu pieredze konferenču, lielu darba grupu (vismaz 30
personām) organizēšanā" reorganizācijas plāna vadītājam. Vai tas nozīmē, ka:
1) Eksperts ir organizējis vismaz vienu konferenci 3 gadu laikā?
2) Eksperta kopējās pieredzes ilgums konferenču organizēšanā visas profesionālās
darbības laikā sastāda 3 gadus?
3) Eksperts 3 gadus nav darījis neko citu kā organizējis konferences? ”

Atbilde:
“Reorganizācijas plāna vadītājam kopējās pieredzes ilgums konferenču, lielu darba grupu
(vismaz 30 personām) organizēšanā visas profesionālās darbības laikā jāsastāda 3 gadus ”.
3.jautājums:
” Lūdzu skaidrot, ko nozīmē "Vismaz 2 gadu pieredze sociālajā jomā vai sociālajā darbā" sociālo
pakalpojumu attīstības ekspertam. Vai tas nozīmē, ka:
1)Eksperta kopējās pieredzes ilgums sociālajā jomā visas profesionālās darbības laikā sastāda 2
gadus?
2)Eksperts 2 gadus nav darījis neko citu kā strādājis šajā jomā? ”

Atbilde:
“ Sociālo pakalpojumu attīstības ekspertam kopējās pieredzes ilgums sociālajā jomā vai
sociālajā darbā visas profesionālās darbības laikā jāsastāda 2 gadus”.
4.jautājums:
“ Lūdzu skaidrot, kā ir jāpierāda "Zināšanas un sapratne par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem"
sociālo pakalpojumu attīstības ekspertam? Kā šis kritērijs tiks vērtēts? ”
Atbilde:
“ Sociālo pakalpojumu attīstības eksperta zināšanas un sapratne par sabiedrībā balstītiem
pakalpojumiem tiks vērtēta pēc viņu iesniegtajiem CV, kurā, piem., var tikt norādīta eksperta
pieredze darbā pašvaldībā un kāda no sabiedrībā balstītu pakalpojumiem organizēšanā.
Iepirkumu komisija, cita starpā, ir tiesīga pārbaudīt ekspertu CV norādīto informāciju. Bez
tam, eksperts pēc savas iniciatīvas var iesniegt arī pozitīvas atsauksmes(apliecinājumus) no
citām personām, izņemot pretendentu. Tāpat eksperts var iesniegt papildus skaidrojumus, ko
viņš saprot ar šo darbu ” .
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5.jautājums:
“ Lūdzu skaidrot, kā ir jāpierāda "Zināšanas un izpratne par sociālo pakalpojumu plānošanu, to
pieejamības nodrošināšanu" sociālo pakalpojumu attīstības ekspertam? Kā šis kritērijs tiks vērtēts?”

Atbilde:
“Sociālo pakalpojumu attīstības eksperta zināšanas un sapratne par sabiedrībā balstītiem
pakalpojumiem tiks vērtēta pēc viņu iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina viņu augstāko
profesionālo izglītību sociālajā darbā vai sociāli karitatīvajā darbā, kā arī viņu iesniegtie
CV, kurā piem., jānorāda darba pieredze kā sociālajam darbiniekam vai sociālā dienesta
vadītājam (piezīme: saskaņā ar profesijas standartu sociālais darbinieks plāno, veic un attīsta sociālā darba
pētījumus, programmas un projektus un veic citas funkcijas). Iepirkumu komisija, cita starpā, ir tiesīga
pārbaudīt ekspertu CV norādīto informāciju. Bez tam, eksperts pēc savas iniciatīvas var
iesniegt arī pozitīvas atsauksmes(apliecinājumus) no citām personām, izņemot pretendentu.
Tāpat eksperts var iesniegt papildus skaidrojumus, ko viņš saprot ar šo darbu”.
6.jautājums:
“ Lūdzu skaidrot, ko nozīmē "atbilstoša augstākā izglītība" sociālās jomas ekspertam, ekspertam
finanšu un ekonomikas jautājumos un sertificētam būvinženierim. Pēc kādiem kritērijiem tiks izvērtēts,
vai izglītība ir atbilstoša? ”

Atbilde:
“ Sociālās jomas eksperts iepirkumā ZPR2016/8 nav paredzēts. Savukārt sociālo
pakalpojumu attīstības ekspertam jābūt personai ar augstāko profesionālo izglītību sociālajā
darbā vai sociāli karitatīvajā darbā .
Ekspertam finanšu un ekonomikas jautājumos jābūt personai ar augstāko izglītību
ekonomikā un/vai finanšu vadībā, atbilstoši profesiju standartiem ekonomistam un/vai
finansistam.
Sertificētam būvinženierim jābūt otrā līmeņa augstākajai izglītībai arhitektūras,
būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā vai pirmā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā un Latvijas
būvinženieru savienības izdots sertifikāts. Iepirkumu komisija vērtēs iesniegtos CV, izglītības
dokumentus un izsniegtos sertifikātus, vai tie ir atbilstoši. Būvspeciālista sertifikāti publisku
ēku (piezīme: III grupas publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100
cilvēkiem, atbilstoši LR Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi ” 1.pielikumam “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”) ekspertīzē

tiks pārbaudīti Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv un/vai Latvijas
būvinženieru savienības datubāzē :
http://buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=29403&Itemid=7. ” .

7.jautājums:
“ Lūdzu skaidrot, ko nozīmē "Vismaz 2 gadu pieredze finanšu vai ekonomisko pamatojumu izstrādē
vai ar uzņēmējdarbības attīstības plānošanu saistītās jomās un pieredze pašvaldību sektorā"
ekspertam finanšu un ekonomikas jautājumos. Vai tas nozīmē, ka:
1) Eksperta kopējās pieredzes ilgums kādā no šīm jomām visas profesionālās darbības laikā sastāda 2
gadus?
2) Eksperts 2 gadus nav darījis neko citu kā strādājis kādā no šīm jomām? ”

Atbilde:
“ Eksperta finanšu un ekonomikas jautājumos kopējās pieredzes ilgumam finanšu vai
ekonomisko pamatojumu izstrādē vai ar uzņēmējdarbības attīstības plānošanu saistītās jomās
un pieredze pašvaldību sektorā sastāda 2 gadus ” .
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8.jautājums:
“ Lūdzu skaidrot, ko nozīmē pieredze pašvaldību sektorā? Vai tas nozīmē, ka:
1) Eksperts ir strādājis pašvaldībā?
2) Eksperts ir sadarbojies ar pašvaldību, piemēram, konsultējis to? ”

Atbilde:
“ Lai gan jautājums konkrēti nesatur ieinteresētās personas norādi, par kuru ekspertu iet runa,
taču kā izriet no jautājuma formulējuma, no iepirkuma nolikuma 5.4.4.3. apakšpunkta tabulas
teksta un no atbildes uz 7.jautājumu, tad iepirkumu komisija saprot, ka jautājums ir par
ekspertu finanšu un ekonomikas jautājumos . Ekspertam finanšu un ekonomikas jautājumos
var būt pieredze pašvaldību sektorā gan uz darba līguma, gan arī uz citu līgumu(vienošanos)
pamata. Taču vēlamāka būtu darba pieredze pašvaldībā uz darba līguma pamata.” .
9.jautājums:
“ Lūdzu skaidrot, ko nozīmē "sertificēta būvinženiera 3 gadu pieredze būvju tehniskās apsekošanas
veikšanā saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"" sertificētam
būvinženierim. Vai tas nozīmē, ka:
1) Eksperts ir apsekojis noteiktu skaitu būvju 3 gadu laikā?
2) Eksperta kopējās pieredzes ilgums būvju tehniskajā apsekošanā visas profesionālās
darbības laikā sastāda 3 gadus?
3) Eksperts 3 gadus nav darījis neko citu kā veicis būvju tehnisko apsekošanu? ”

Atbilde:
“ Nolikumā prasītā sertificēta būvinženiera 3 gadu pieredze būvju tehniskās apsekošanas
veikšanā, saskaņā ar 2015.g. 30.jūnija LR ministru kabineta noteikumiem Nr.337 “ Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" ” nozīmē, ka eksperta
kopējās pieredzes ilgums būvju tehniskajā apsekošanā visas profesionālās darbības laikā
sastāda 3 gadus ”
10.jautājums
“Lūdzu skaidrot, kādam konkrētam sertifikātam ir jābūt sertificētam būvinženierim?”
Atbilde:
“ Sertificētam būvinženierim jābūt būvspeciālista sertifikātam publisku ēku (piezīme: III grupas
publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, atbilstoši LR Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi ” 1.pielikumam “Būvju
iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”) ekspertīzē, atbilstoši LR Ministru kabineta

2014.g.7.oktobra noteikumiem Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un
patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi. ”

