Rīgā,

2017. gada 15. augustā
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta otro daļu

„Nodarbību (pasākumu) kopums 5. – 7. klašu skolēniem (dzimumu grupās) par seksuālās un
reproduktīvās veselības jautājumiem ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra
organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros”
identifikācijas Nr. SPKC/2017/16ESF
Iepirkuma procedūras ziņojums
1. Pasūtītājs ir:
Nosaukums:
Slimību profilakses un kontroles centrs
Reģistrācijas Nr.:
90009756700
Adrese:
Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
67501590
Fakss:
67501591
2. Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 80000000-4 – Izglītības un mācību pakalpojumi
(angļu val. Education and training services), papildus CPV kods: 80561000-4 – Veselības
mācību pakalpojumi (angļu val. Health training services) un 79951000-5 – Semināru
organizēšanas pakalpojumi (angļu val. Seminar organisation services).
3.

Iepirkuma priekšmets ir nodarbību (pasākumu) kopumi 5. – 7.klašu skolēniem (dzimumu
grupās) par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumu apguvi ESF projekta „Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106)
ietvaros.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
Iepirkuma komisija visu iepirkuma priekšmetu vērtēs kopā un uzvarētāju noteiks par iepirkuma
priekšmetu kopā.
7. Iepirkuma līguma izpildes laiks attiecas uz laika periodu no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās
dienas līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 2019. gada 30. septembrim.
8. Iepirkuma līgumu izpildes vieta ir Latvija.
9. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums ir Slimību profilakses un kontroles centra
direktores 2017. gada 9. jūnija rīkojumam Nr. 1-12.6.4/1 „Par iepirkuma komisijas
izveidošanu ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta ietvaros”.
10. Iepirkuma komisijas sastāvs ir:
Komisijas priekšsēdētāja:
I. Selecka – Slimību profilakses un kontroles centra Projektu vadītāja.
Komisijas locekļi:
M. Pauniņa – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta
Slimību profilakses nodaļas vadītājas vietniece
L. Račika – Rezgale – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas
departamenta Slimību profilakses nodaļas Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja.
Komisijas sekretāre:
E. Upmale – Slimību profilakses un kontroles centra Projektu koordinatore.
4.
5.
6.

11. 2017. gada 31. jūlijā „Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem –
paziņojums par līgumu” tiek ievietots Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē
www.spkc.gov.lv un publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļa vietnē.
12. Piedāvājumus dalībai iepirkumā pretendenti var iesniegt līdz 2017. gada 14. augusta, plkst.
11:00.
13. Par iepirkuma pretendentu var būt jebkura juridiska persona, kuras darbība atbilst Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī iepirkuma Nolikuma prasībām.
14. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai
pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas kārtībai, kā arī, kurš izturējis visus piedāvājumu
vērtēšanas posmus.
15. Pretendentu vērtēšanas kārtība:
15.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudes posmā iepirkuma komisija vērtē pretendenta
iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 11.sadaļā noteiktajām prasībām. Iepirkuma
komisija lēmumu pieņem balsojot.
15.2. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes posmā iepirkuma komisija vērtē
pretendentu atbilstību Nolikuma 12.sadaļā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām
un noteiktajiem dokumentiem ar „Iesniegts/ Neiesniegts” un „Atbilst/ Neatbilst”. Iepirkuma
komisija lēmumu pieņem balsojot.
15.3. Tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaudes posmā iepirkuma komisija vērtē pretendentu
iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma pielikumā Nr. 2 minētajām tehniskajām
prasībām. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu balsojot, ja vairākums ir balsojis „par”, tad
piedāvājums ir uzskatāms par tehniskajai specifikācijai atbilstošu.
15.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas posmā iepirkuma komisija vērtē pretendentu iesniegtā
finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma pielikumam Nr. 7, kā arī pārbauda, vai
pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas, un pārliecinās, vai attiecīgie
piedāvājumi nav nepamatoti lēti.
15.5. Piedāvājuma izvēles un uzvarētāja noteikšanas posmā iepirkuma komisija izvēlas
piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju
„saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums” un par iepirkuma procedūras uzvarētāju nosaka
pretendentu, kurš izturējis visus piedāvājumu vērtēšanas posmu.
15.6. Ja vairāku pretendentu piedāvājumi iegūst vienādu kopējo punktu skaitu, iepirkuma
komisija pieņem motivētu lēmumu, t.i., rīko izlozi, un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
tiek piešķirtas izlozes rezultātā noteiktajam pretendentam.
16. Iepirkuma komisija 2017. gada 10. augusta slēgtā sēdē izskata ieinteresētās personas uzdotos
jautājumus par iepirkumu „Nodarbību (pasākumu) kopumi 5. – 7.klašu skolēniem (dzimumu
grupās) par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ESF projekta „Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106)
ietvaros” (ID Nr. SPKC/2017/16ESF) Nolikuma prasībām, t.sk., Tehnisko specifikāciju, un
nolemj sniegt sekojošas atbildes:
Jautājums
Gatavojot mūsu piedāvājumu iepirkumam Id. Nr. SPKC/2017/16ESF mums radās jautājumi,
uz kuriem mēs labprāt saņemtu Jūsu atbildes, skaidrojumus;
 Seksualitātes tēma ir sensitīva ikvienā vecuma grupā, taču īpaši sensitīva tā ir pusaudžu un
jauniešu vecuma grupā.
Lai panāktu mērķauditorijas iesaisti un tādejādi veicinātu atklātas sarunas, kuru rezultātā
visveiksmīgāk varētu sniegt pozitīvu ietekmi pusaudžu un jauniešu izpratnē par seksualitāti
un ar to saistītajām tēmām, konfidencialitātes princips ir viens no būtiskākajiem.
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Lai nodrošinātu skolēnu atklātu iesaisti interaktīvajās nodarbībās, skolotāja klātbūtne nav
vēlama, bieži tā pat ir traucējoša.
Līdz ar to, pēc mūsu ieskatiem, nav iespējams korekti nodrošināt 3.1.15.1.punktā minēto
pasākuma kopuma novērtēšanu, kas paredz anketā skolotājiem iekļaut jautājumus par
„apskatītā satura pasniegšanas veidu”.
Apskatītā satura pasniegšanas veidu ir iespējams uzzināt tikai un vienīgi klātesot
nodarbībā.
 Uzskatām, ka prasība 3.1.15.3. sekundārajā izvērtēšanā par viena 90 minūšu gara pasākuma
„potenciālo ietekmi uz attiecīgās klases veselības paradumiem” ir nesamērīga, jo veselīgus
paradumus veido daudzu faktoru mijiedarbība ilgākā laika periodā.
 Vēlamies saprast arī prasības 3.1.8.1. par programmas saskaņošanu ar izglītības iestādes
vadību pamatojumu. Īpaši jo tādēļ, ka programma pirms tam tiek saskaņota ar VM
pakļautībā esošo iestādi, proti, SPKC.
 Mūsuprāt, pieprasīt CV uzrādīt indivīda pakalpojuma kopējo apjomu un summu, ir
konfidenciālas informācijas pieprasījums, jo skar darba apmaksas jautājumu.
 Vai varam saņemt, kādu pamatojumu, kādēļ paredzēts atsevišķi pasākumi jauniešiem un
jaunietēm 8. – 12.klasēm. Mūsu līdzšinējā pieredze parāda, ka vecumposmā, kurā
potenciāli tiek veidotas attiecības, veiksmīgas interaktīvās nodarbības ir jāveido tajās
piedaloties abiem dzimumiem.
 Vai biedrība var piedalīties izsludinātajā iepirkumā (Id. Nr. SPKC/2017/16ESF), jo
biedrība (juridiska persona) neatbilst 1.pielikuma PIETEIKUMS norādītajai klasifikācijai
par atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam, kā arī biedrība nevar tikt klasificēta
perona vai personu apvienība (skat 20.lpp.).
Atbilde
Iepirkuma komisija skaidro, ka:
1. Ņemot vērā, ka šie nodarbību (pasākumu) kopumi (turpmāk – pasākumu kopumi) tiek
īstenoti un finansēti no Eiropas Savienības struktūrfondiem, t.i., Eiropas Sociālā fonda
pieejamiem finanšu līdzekļiem, tad viens no to īstenošanas un saistīto izmaksu
attiecināmības pamatnosacījumiem atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu regulējumam
(Regula (ES) Nr. 1303/2013) ir nepieciešamība personalizēt projekta atbalsta darbībās
iesaistītos dalībniekus, t.i., šajā gadījumā aizpildot Ministru kabineta 2016. gada 17. maija
noteikumos Nr.310 noteiktās dalības aptaujas anketas, kurās tiek norādīts indivīdu personas
kods, tādēļ šajā gadījumā nepieciešama viena vecāka atļauja par nepilngadīga bērna
personas datu izmantošanu. Pastāv divas alternatīvas, kā īstenot šis prasības izpildi:
 izglītības iestādes darbinieki saņem no vecākiem piekrišanu par bērna dalību attiecīgajā
pasākumu kopumā, kā arī par to, ka bērna personas dati tiks izmantoti aptaujas anketas
aizpildīšanai, ņemot vērā arī to, ka šīs anketas (t.sk., šos datus) nedrīkst aizpildīt
nepilngadīga persona, tad tās aizpilda attiecīgās izglītības iestādes klases pedagogs;
 attiecīgajā pasākumu kopumā piedalās vecāki un aizpilda anketas ar bērnu personas
datiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Iepirkuma komisija kā Pasūtītāja (t.sk., Finansējuma
saņēmēja) pārstāvis uzskata, ka skolēnu atvērtību aktīvai iesaistei pasākumu kopumos
vairāk apspiestu vecāku klātbūtne nekā pedagoga, tāpēc pedagoga klātbūtne ir obligāta.
2. Papildus skaidrojam, ka vieni no galvenajiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektu
pamatprincipiem ir lietderīga (t.i., efektīva) finanšu līdzekļu izlietošana, jebkuras darbības
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loģiskā pēctecība (t.sk., sinerģija) un rezultatīvo rādītāju sasniegšana, tostarp uzturēšana un
zināšanu vadīšana (t.i., ilgtspēja), ņemot vērā to, ka pasākumu kopumi tiek īstenoti ESF
9.2.4.2. pasākuma projekta ietvaros, tad jebkuram potenciālajam pakalpojuma sniedzējam
(t.i., izpildītājam) ir līguma izpildes laikā jānodrošina, ka tā piedāvātais pakalpojums:
 ir efektīvs, t.i., piem., kāda ir bijusi pasākumu kopumu apmeklētība (t.sk., vai sasniegti
rezultatīvie rādītāji), vai attiecīgā mērķauditorija ir sapratusi, ko ar konkrēto pasākumu
kopumu vēlējies pateikt potenciālais pakalpojuma sniedzējs, vai iegūtās zināšanas tā
pielietos turpmāk, kā arī vai tas ir bijis lietderīgs no finanšu viedokļa;
 ir ilgtspējīgs, t.i., piem., vai pasākumu kopumos iegūtās zināšanas var tikt papildinātas
un nostiprinātas caur citiem izglītojošiem pasākumiem, t.sk., dažādu mācību priekšmetu
programmām, ka ir mainījusies iesaistīto attieksme veselības paradumu kontekstā.
Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.punkta „Darba uzdevumi un nodevumi”
3.1.15.apakšpunktā Pasūtītājs ir norādījis minimālās pasākumu kopumu novērtēšanas un
ilgtspējas aktivitātes, kas ir jāveic līguma izpildes laikā. Tostarp vēršam uzmanību, ka
pretendents ir tiesīgs iekļaut papildus aktivitātes, kuras uzskata par nepieciešamām, lai
sasniegtu un pierādītu īstenoto pasākumu kopumu efektivitāti un ilgtspēju.
3. Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par programmas saskaņošanas ar izglītības iestādi
nepieciešamību, informējam, ka ESF 9.2.4.2. pasākuma projektu paredzēts īstenot 14
pašvaldībās, kas ir ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta sadarbības partneri, savukārt, Slimību
profilakses un kontroles centram kā finanšu saņēmējam, ir jābūt drošam, ka izpildītājs ir
informējis pašvaldības un saskaņojis ar attiecīgās pašvaldības izglītības iestādes vadību
attiecīgo pasākumu kopumu programmu, tā kā šie pasākumi nav izglītības
pamatprogrammas ietvaros, bet gan tie ir publiski pasākumi, līdz ar to nepieciešams
saskaņojums ar izglītības iestādi, par ārpus izglītības pamatprogrammas pasākumu saturu.
Tāpat arī ar attiecīgo izglītības iestādi nepieciešama programmas metodiskā saskaņošana,
lai nodrošinātu tās atbilstību katras skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem. Šos pasākumu
kopumus var uzskatīt par izglītības programmas papildinājumu, kas nostiprina esošās
zināšanas un palīdz izprast praktiskās puses.
4. Piesaistītajiem speciālistiem pieredzes aprakstā jānorāda profesionālās darbības laikā
nodrošinātie pakalpojumi, t.i., ārpakalpojumu līgumu ietvaros, kas nav pamatdarba ietvaros
īstenotie darba uzdevumi. Sagaidām, ka tiks norādīts pakalpojuma izpildes periods,
pakalpojuma laikā sniegtie darbi, to apjoms. Ņemot vērā sastarpējo vienošanos starp
trešajām pusēm un konfidencialitātes atrunu, iesniedzot piedāvājumu pakalpojuma summu
var nenorādīt, piebilstot, ka šī informācija ir konfidenciāla.
5. Sniedzot pamatojumu, kādēļ pasākumu kopumos paredzēts dalījums pa dzimumiem 8. –
12.klašu skolēnu auditorijā, norādām, ka ESF 9.2.4.2. pasākuma projektā viens no
īstenošanas pamatprincipiem ir dzimuma līdztiesību princips, kas paredz pasākumu
kopumus vadīt atbilstoši dzimuma īpatnībām, kā arī šāds dalījums ir nepieciešams, lai
novērstu diskomfortu kādam no dalībniekiem pretējā dzimuma klātesamības dēļ, kā arī, lai
novērstu ņirgāšanās risku. Slimību profilakses un kontroles centrs uzskata, ka šāds
sadalījums veicinās arī atvērtību abām mērķa grupām aktīvai iesaistei pasākumu kopumos.
6. Biedrība var piedalīties izsludinātajā iepirkumā, jo tā un tās juridiskā forma atbilst
Nolikuma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, savukārt, Nolikuma 1.pielikuma
„Pieteikums”. 4.punkta norādītā informācija ir nepieciešamas tikai priekš kopējās
statistikas, tabulā ir aizpildāma šādi:
Persona
(norādīt nosaukumu un lomu
(pretendents, personu

Mazais uzņēmums
ir uzņēmums, kurā nodarbinātas
mazāk nekā 50 (piecdemit)

Vidējais uzņēmums
ir uzņēmums, kas nav mazais
uzņēmums, un kurā
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apvienības dalībnieks),
iepirkumā)

personas un kura gada
apgrozījums un/ vai gada bilance
kopā nepārsniedz 10 (desmit)
miljonus euro
(atbilst/ neatbilst)

nodarbinātas mazāk nekā 250
(divi simti piecdesmit)
personas un kura gada
apgrozījums nepārsniedz 50
(piecdesmit) miljonus euro,
un/ vai, kura gada bilance
kopā nepārsniedz 43
(četrdesmit trīs) miljonus
euro
(atbilst/ neatbilst)

Biedrība „….”, pretendents

Neatbilst

Neatbilst

16.1. Atbilstoši Publisko iepirkuma likumā noteiktajai procesuālai kārtībai uzdotos jautājumus un
sniegtās atbildes publicē Pasūtītāja tīmekļa vietnē, t.i., www.spkc.gov.lv sadaļas „Publiskie
iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta publiskie iepirkumi” –
https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/publiskie-iepirkumi/esf-9242-pasakumu-projektapub.
16.2. Uzdot iepirkuma komisijas sekretārei sagatavot atbildes vēstuli un nosūtīt to uz
ieinteresētās personas norādīto e-pastu.
16.3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī, lai dotu piegādātājiem kvalitatīvi sagatavot
piedāvājumus iepirkumā Iepirkuma komisijas nolemj atbilstoši Publisko iepirkuma likuma
35.panta ceturtās daļas nosacījumiem pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu no 2017.
gada 14. augusta plkst. 11:00 uz 2017. gada 23. augusta plkst. 11:00, līdz ar ko
nepieciešams veikt šādus grozījumus iepirkuma dokumentācijā, t.i., grozot Nolikuma 9.1.,
10.1., 10.7. un 11.2.3.apakšpunktus (mainīts piedāvājuma iesniegšanas termiņu un
atvēršanas sanāksmes datumu):
„9.1.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļa vietnē
www.spkc.gov.lv sadaļas „Publiskie iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2.
pasākuma projekta publiskie iepirkumi”, sākot ar dienu, kad „Paziņojums par
sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu” ir
publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (www.iub.gov.lv), līdz 2017.
gada 23. augusta plkst. 11:00. Turklāt Pasūtītājs nodrošina iespēju piegādātājiem
iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem Slimību profilakses un kontroles
centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, 3.stāvā, 305.kabinetā pie Ingas Seleckas katru
darba dienu no plkst. 09:00 līdz 16:00. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma
dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz piegādātājam 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka
dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

10.1.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 23. augusta plkst. 11:00
Slimību profilakses un kontroles centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, 3.stāvā, 305.
kabinetā, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai sūtot pa
pastu. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie
pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šajā punktā norādītajam termiņam.

10.6.

Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 23. augustā plkst. 11:00 Slimību profilakses un
kontroles centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, 3.stāvā, 305.kabinetā.

11.2.3. atzīmi – „iepirkumam „Nodarbību (pasākumu) kopumi 5. – 7.klašu skolēniem
(dzimumu grupās) par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ESF
projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14
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pašvaldībās”
(Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106)
ietvaros”,
Id.
Nr.
SPKC/2017/16ESF. Neatvērt līdz 2017. gada 23. augustam plkst. 11:00.”.”.
16.4. Iepirkuma dokumentācijas grozījumi pievienoti klāt protokolam kā pielikumi.
16.5. Iepirkuma komisija nolemj apstiprināt iepirkuma Nolikuma grozījumus un uzdot Iepirkumu
komisijas sekretārei veikt nepieciešamās darbības grozījumu publicēšanai Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē (www.spkc.gov.lv) sadaļas „Publiskie
iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta publiskie iepirkumi” un
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (www.iub.gov.lv).
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
17. Iepirkuma komisija 2017. gada 15. augusta slēgtā sēdē:
17.1. Izvērtējot izsludinātā iepirkuma „Nodarbību (pasākumu) kopums 5. – 7. klašu skolēniem
(dzimumu grupās) par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ESF projekta
„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros” (ID Nr. SPKC/2017/16ESF) dokumentāciju, konstatēt, ka
nepieciešams:
17.1.1.

izvērtēt mērķauditorijas sadalījumu gan pa vecuma grupām, gan pa dzimumiem, ņemot
vērā to garīgās (uztveres) un fiziskās attīstības īpatnības un iepirkuma priekšmeta
tematiku, kā arī labas prakses piemērus par seksuālās izglītības stundu, kas ietver arī
dzimumu lomu izglītību, runā par vērtībām un to, kā izprotam savu vietu un tiesības
sabiedrībā un attiecībās.

17.1.2.

papildināt Nolikuma 12.2.5.1.apakšpunktu ar papildus ārstniecības personu, t.i.,
vecmāti, ko pretendents var piesaistīt nodarbību (pasākumu) kopumu vadīšanā,
tādejādi paplašinot piesaistāmo speciālistu loku, t.i., palielinot konkurenci.

17.1.3.

Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.punktu papildināt ar papildus
apakšpunktu, kurā tiek norādīts, ka nodarbību (pasākumu) kopums 5. – 7. klašu
skolēniem (dzimumu grupās) par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ir
īstenojams kā papildus izglītojošie pasākumi, kuru mērķis ir papildināt un nostiprināt
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas attiecīgajā mācību
priekšmetā iegūtās zināšanas.
Papildus pretendentu ievērībai norādīts, ka nodarību (pasākumu) kopums nedrīkst:
- aizstāt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas attiecīgo mācību
priekšmetu programmas, kā arī tam nav piemērojami attiecīgo mācību priekšmetu
standarti;
- kavēt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, t.i., ka to
vadīšanai var tikt izmantotas audzināšanas stundas.

17.1.4.

Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija”
„Pretendentu ievērībai!” papildināt ar jaunu rindkopu:

3.1.8.1.apakšpunkta

sadaļu

„Pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasākumu kopumu
programmas saskaņošanas ar attiecīgo pašavaldību izglītības iestāžu vadību,
elektroniski nosūta informāciju attiecīgajai teritoriālajai izglītības pārvaldei par
plānoto pasākumu kopuma īstenošanu attiecīgajās izglītības iestādēs.”.
17.1.5.

Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.1.14.1.1.apakšpunkta sadaļu
„Pretendentu ievērībai!” papildināt ar jaunu rindkopu ar papildus skaidrojumu, kāpēc
nepieciešama vecāku vai tā likumiskā pārstāvja piekrišana:
„Ņemot vērā, ka nodarbību (pasākumu) kopumi tiek īstenoti un finansēti no Eiropas
Savienības struktūrfondiem, t.i., Eiropas Sociālā fonda pieejamiem finanšu līdzekļiem,
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tad viens no to īstenošanas un saistīto izmaksu attiecināmības pamatnosacījumiem
atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu regulējumam (Regula (ES) Nr. 1303/2013) ir
nepieciešamība personalizēt projekta atbalsta darbībās iesaistītos dalībniekus, t.i.,
šajā gadījumā aizpildot Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.310
noteiktās dalības aptaujas anketas, kurās tiek norādīts indivīdu personas kods, tādēļ
šajā gadījumā nepieciešama likumiskā pārstāvja1 (piem., viena vecāka2, aizbildņa3 vai
trešās personas4, kuras pilnvarojuši nepilngadīgā bērna vecāki vai aizbildņi, u.c.5)
atļauja par nepilngadīga bērna personas datu izmantošanu. Pastāv divas alternatīvas,
kā īstenot šis prasības izpildi:
 izglītības iestādes darbinieki saņem no likumiskā pārstāvja piekrišanu par bērna
dalību attiecīgajā pasākumu kopumā, kā arī par to, ka bērna personas dati tiks
izmantoti aptaujas anketas aizpildīšanai, ņemot vērā arī to, ka šīs anketas (t.sk., šos
datus) nedrīkst aizpildīt nepilngadīga persona, tad tās aizpilda attiecīgās izglītības
iestādes klases pedagogs;
 attiecīgajā pasākumu kopumā piedalās likumiskais pārstāvis un aizpilda anketas ar
bērnu personas datiem.
17.2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, iepirkuma komisijas balsojot pieņem lēmumu, pārtraukt
iepirkumu „Nodarbību (pasākumu) kopums 5. – 7. klašu skolēniem (dzimumu grupās) par
seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ESF projekta „Slimību profilakses un
kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros” (ID Nr.
SPKC/2017/16ESF) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta pirmo daļu, jo
nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, kā arī jāpārskata paredzamā
līgumcena un kvalifikācijas prasības pretendentiem, t.i., piesaistītajiem speciālistiem.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
17.3. Atbilstoši Publisko iepirkuma likumā noteiktajai procesuālai kārtībai pieņemto lēmumu
publicēt:
17.3.1.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē, t.i., www.spkc.gov.lv sadaļas „Publiskie iepirkumi”
apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta publiskie iepirkumi” –
https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/publiskie-iepirkumi/esf-9242-pasakumuprojekta-pub;

17.3.2.

Iepirkumu biroja tīmekļa vietnē – http://www.iub.gov.lv/.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.

1

Saskaņā ar Civillikums 177.panta pirmo un otro daļu līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir
vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un kopīgi pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās
attiecībās (koppārstāvība). Tostarp Administratīvā procesa likuma 21.pants nosaka, ka tās fiziskās personas procesuālās tiesības,
kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura atzīta par rīcībnespējīgu, īsteno šīs personas likumiskais pārstāvis. Vienlaikus
likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par bērna audzināšanu un attīstību, nodoršinot bērna interešu aizstāvību.
2
Civillikuma 223.pants.
3
Civillikuma 252.pants.
4
Civillikuma 1405. un 2289.pants vai Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45. 1 un 45.2 pants.
5
Bāriņtiesu likuma 18. un 21.pants, 35.panta otrā daļa.
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