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Skaidrojošā informācija iepirkumam “Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu 

uzraudzības pakalpojumu” 

 

1. Pieteikties iepirkumam var visi Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju 

reģistrā reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (turpmāk – 

pakalpojuma sniedzēji). Vienlaikus jārēķinās, ka pakalpojums būs jānodrošina 

Rīgas pilsētas, Valmieras pilsētas un Jelgavas pilsētas pašvaldību teritorijās, kā 

arī tuvāko pašvaldību teritorijās, jo projekta ietvaros atlasītie pakalpojuma 

saņēmēji (vecāki ar bērniem) pārsvarā strādā un dzīvo Rīgas pilsētas, Valmieras 

pilsētas un Jelgavas pilsētas pašvaldību teritorijās, kā arī tuvāko pašvaldību 

teritorijās (t.sk. Mārupē, Jūrmalā, Dobelē, Salaspilī, Baložos u.c.).    

2. Pakalpojuma sniedzēji var pieteikties iepirkumam līdz 2016.gada 25.aprīlim 

plkst.10:00, iesniedzot savus piedāvājums u.c. nepieciešamos dokumentus 

Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā: 

 iesniedzot tos personiski (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:30 un no 

plkst. 13:00 līdz 17:00) 

 nosūtot pa pastu uz adresi Labklājības ministrijas Personāla un 

dokumentu pārvaldības departaments, Skolas ielā 28, Rīga, LV – 1331 

3. Iepirkumam var pieteikties šādi pretendenti 

 pret pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process 

 pretendentam nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro 

 pretendents saimnieciskās darbības veikšanai ir reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām (piem. fiziskā persona ir reģistrēta Uzņēmumu 

reģistrā kā individuālais komersants vai Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējs) 

 pretendents ir reģistrēts kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs 

(pretendentam ir aktīvs statuss Bērnu uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēja reģistrā / datus par savu statusu reģistrā iespējams pārbaudīt, 

izmantojot šo hipersaiti https://viis.lv/default.aspx/Pages/Institutions/Search.aspx). 
Reģistrācijas nosacījumi pieejami http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-

pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html#registracija. 

 pretendentam ir izsniegts Veselības inspekcijas novērtējums / attiecas 

tikai uz pretendentiem, kuri plāno pakalpojumu sniegt ārpus bērna 

dzīvesvietas un nav pirmsskolas izglītības iestādes vai citas izglītības 

iestādes (detalizētākā informācija pieejama, izmantojot šīs hipersaites: 

https://viis.lv/default.aspx/Pages/Institutions/Search.aspx
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http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/vides-veseliba, 

http://likumi.lv/doc.php?id=260057)  

 pretendentam (fiziskai personai) vai tā darbiniekiem ir veikta pirmreizējā 

veselības pārbaude vai periodiskā veselības pārbaude (skaidrojošā 

informācija ir pieejama, izmantojot šo hipersaiti: 
http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/veselibas-aprupe-iedzivotajiem/obligatas-

veselibas-parbaudes)  

4. Piedāvājuma noformēšana: 

 piedāvājums jāievieto necaurspīdīgā slēgtā iepakojumā tā, lai tajā 

iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu 

atvēršanas brīdim  

 uz iepakojuma jānorāda:  

- pasūtītāja nosaukums un adrese - Labklājības ministrija, Skolas ielā 28, 

Rīga, LV – 1331 

- iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs - Iepirkums „Par 

tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” 

Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP 

- pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai 

vārds un uzvārds (fiziskai personai), kā arī adrese, tālruņa numurs un e-

pasta adrese 

 piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā 

ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vai pretendenta pārstāvja 

apliecināts tulkojums latviešu valodā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/vides-veseliba
http://likumi.lv/doc.php?id=260057
http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/veselibas-aprupe-iedzivotajiem/obligatas-veselibas-parbaudes
http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/veselibas-aprupe-iedzivotajiem/obligatas-veselibas-parbaudes
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5. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti: 

5.1. Pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas 

sagatavots atbilstoši nolikuma 2. pielikumā norādītajai formai 

 

Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā aizpildīšanas piemērs fiziskai 

personai  

2.pielikums 
iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” nolikumam 
 

pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” 
 

Pretendents: Jānis Bērziņš 

 Nosaukums (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai) 

 
Reģ.Nr. vai personas kods: 11222-111210 

 Reģ.Nr. (juridiskai personai), personas kods (fiziskai personai) 

 
Pārstāvja amats, vārds un uzvārds:  

 (juridiskai personai) 

 
 Ar šo pieteikumu iesniedzu piedāvājumu iepirkumā Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP „ Par 
tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”, turpmāk – iepirkums, kā arī apliecinu, ka: 
 
1. uz pretendentu neattiecas iepirkuma nolikuma 2.1.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi; 
 

2. pretendents pilnībā atbilst visām iepirkuma nolikuma 2.2.punktā izvirzītajām profesionālās 
darbības veikšanas; 
 

3. visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
 

4. apņemos ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;  
 

5. apņemos, ja piedāvājums atbilst visām iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, slēgt 
nolikuma 5.pielikumam atbilstošu iepirkuma līgumu ar pakalpojuma saņēmēju, pašvaldību un 
pakalpojuma saņēmēja darba devēju par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, pretendenta 
piedāvājumu un norādīto cenu pretendenta piedāvājumā norādītajās vietās. 
 

 
Pretendenta paraksts: paraksts 

Vārds, uzvārds: Jānis Bērziņš 

Amats (tikai juridiskai personai):  

Pretendenta adrese: Rīgā, Brīvības ielā 110 

Pretendenta tālruņa numurs: +371 ... 

Pretendenta e-pasta adrese: Janis.berzins@inbox.lv 
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Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā aizpildīšanas piemērs juridiskai 

personai  

2.pielikums 
iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” nolikumam 
 

pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” 
 

Pretendents: Bērnudārzs “Saulīte” 

 Nosaukums (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai) 

 
Reģ.Nr. vai personas kods: 40000000000 

 Reģ.Nr. (juridiskai personai), personas kods (fiziskai personai) 

 
Pārstāvja amats, vārds un uzvārds: Iestādes vadītājs Jānis Bērziņš 

 (juridiskai personai) 

 
 Ar šo pieteikumu iesniedzu piedāvājumu iepirkumā Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP „ Par 
tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”, turpmāk – iepirkums, kā arī apliecinu, ka: 
 
6. uz pretendentu neattiecas iepirkuma nolikuma 2.1.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi; 
 

7. pretendents pilnībā atbilst visām iepirkuma nolikuma 2.2.punktā izvirzītajām profesionālās 
darbības veikšanas; 
 

8. visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
 

9. apņemos ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;  
 

10. apņemos, ja piedāvājums atbilst visām iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, slēgt 
nolikuma 5.pielikumam atbilstošu iepirkuma līgumu ar pakalpojuma saņēmēju, pašvaldību un 
pakalpojuma saņēmēja darba devēju par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, pretendenta 
piedāvājumu un norādīto cenu pretendenta piedāvājumā norādītajās vietās. 
 

 
Pretendenta paraksts: paraksts 

Vārds, uzvārds: Jānis Bērziņš 

Amats (tikai juridiskai personai): Iestādes vadītājs 

Pretendenta adrese: Rīgā, Brīvības ielā 110 

Pretendenta tālruņa numurs: +371 ... 

Pretendenta e-pasta adrese: saulite@inbox.lv 
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5.2. Veselības inspekcijas novērtējums (kopija), kas apliecina 

pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām - attiecas 

tikai uz pretendentiem, kuri plāno pakalpojumu sniegt ārpus bērna 

dzīvesvietas un nav pirmsskolas izglītības iestādes vai citas izglītības 

iestādes 

5.3. Apliecinājums par pirmreizējo veselības pārbaudi vai periodisko 

veselības pārbaudi, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam: 

Apliecinājuma par pirmreizējo veselības pārbaudi vai periodisko veselības 

pārbaudi aizpildīšanas piemērs fiziskai personai 

3.pielikums 
iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” nolikumam 

 
Apliecinājums par pirmreizējo veselības pārbaudi vai periodisko veselības pārbaudi 

iepirkumā Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  
„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” 

 
Pretendents: Jānis Bērziņš 

 Nosaukums (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai) 
 

Reģ.Nr. vai personas kods: 11222-111210 

 Reģ.Nr. (juridiskai personai), personas kods (fiziskai personai) 
 

Pārstāvja amats, vārds un 
uzvārds: 

 

 (juridiskai personai) 

 
 ar šo apliecina, ka zemāk norādītajām personām ir veikta pirmreizējā veselības pārbaude vai 
periodiskā veselības pārbaude*: 

Nr.p.k. Vārds un uzvārds 
Veikta pirmreizējā veselības 

pārbaude vai periodiskā veselības 
pārbaude** 

Pēdējās pārbaudes 
veikšanas laiks 
(dd.mm.gggg.) 

1. Jānis Bērziņš pirmreizējā veselības pārbaude 12.06.2015. 

….    

* Ja pretendents ir fiziska persona, apliecinājumu aizpilda par sevi. Ja pretendents ir juridiska 
persona, apliecinājumu aizpilda par tā darbiniekiem, kuri tiks iesaistīti pakalpojuma īstenošanā. 
** Norāda attiecīgi veikto pārbaudi, t.i., pirmreizējo veselības pārbaudi vai periodisko veselības 
pārbaudi. 
 

Pretendenta paraksts: paraksts 

Vārds, uzvārds: Jānis Bērziņš 

Amats (tikai juridiskai personai):  
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Apliecinājuma par pirmreizējo veselības pārbaudi vai periodisko veselības 

pārbaudi aizpildīšanas piemērs juridiskai personai 

3.pielikums 
iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” nolikumam 

 
Apliecinājums par pirmreizējo veselības pārbaudi vai periodisko veselības pārbaudi 

iepirkumā Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  
„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” 

 
Pretendents: Bērnudārzs “Saulīte” 

 Nosaukums (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai) 
 

Reģ.Nr. vai personas kods: 40000000000 

 Reģ.Nr. (juridiskai personai), personas kods (fiziskai personai) 
 

Pārstāvja amats, vārds un 
uzvārds: 

Iestādes vadītājs Jānis Bērziņš 

 (juridiskai personai) 

 
 ar šo apliecina, ka zemāk norādītajām personām ir veikta pirmreizējā veselības pārbaude vai 
periodiskā veselības pārbaude*: 

Nr.p.k. Vārds un uzvārds 
Veikta pirmreizējā veselības 

pārbaude vai periodiskā veselības 
pārbaude** 

Pēdējās pārbaudes 
veikšanas laiks 
(dd.mm.gggg.) 

1. Aiga Putniņa pirmreizējā veselības pārbaude 12.06.2015. 

2. Līga Kļaviņa periodiskā veselības pārbaude  11.04.2015. 

3. Sandra Pļaviņa periodiskā veselības pārbaude  03.03.2016. 

* Ja pretendents ir fiziska persona, apliecinājumu aizpilda par sevi. Ja pretendents ir juridiska 
persona, apliecinājumu aizpilda par tā darbiniekiem, kuri tiks iesaistīti pakalpojuma īstenošanā. 
** Norāda attiecīgi veikto pārbaudi, t.i., pirmreizējo veselības pārbaudi vai periodisko veselības 
pārbaudi. 
 

Pretendenta paraksts: paraksts 

Vārds, uzvārds: Jānis Bērziņš 

Amats (tikai juridiskai personai): Iestādes vadītājs 
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5.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums  

Tehniskā un finanšu piedāvājuma aizpildīšanas piemērs fiziskai personai 

4.pielikums 
iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” nolikumam 

 
Tehniskais un finanšu piedāvājums 

iepirkumam Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  
„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” 

 
Pretendents: Jānis Bērziņš 

 Nosaukums (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai) 
 

Reģ.Nr. vai personas kods: 11222-111210 

 Reģ.Nr. (juridiskai personai), personas kods (fiziskai personai) 
 

Pārstāvja amats, vārds un 
uzvārds: 

 

 (juridiskai personai) 

Iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents apliecina, ka: 
- ir iepazinies ar visu iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP ''Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu 

uzraudzības pakalpojumu'' (turpmāk – iepirkums) dokumentāciju, tajā skaitā, ar iepirkuma 
1.pielikumu ''Tehniskā specifikācija'' un 5.pielikumu ''Līguma projekts''; 

- tehniskais un finanšu piedāvājumus sagatavots, ievērojot visas iepirkuma dokumentos (tajā 
skaitā iepirkuma 1.pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' un 5.pielikuma ''Līguma projekts'') izvirzītās 
prasības; 

- iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma 
(turpmāk – pakalpojums) nodrošināšanai: 

Nr.
p.k. 

Pakalpojums
1
 

Pakalpojums veids 

Pakalpojuma 
apjoms

5
 

Papildus 
lietas

6
 

Cena par 
Pakalpojum
a sniegšanas 

vienu 
astronomisk

o stundu 
EUR bez 

PVN 

PVN
7
 

Cena par 
Pakalpojuma 
sniegšanas 

vienu 
astronomisk

o stundu 
EUR ar PVN

7
 

Pakalpojuma 
sniegšanas 

vieta
2
 

Pakalpojum
a 

sniegšanas 
ilgums

3
 

Pakalpojuma 
sniegšanas 

laiks
4
 

1. 

Elastīga bērnu 
uzraudzības 
pakalpojuma 
(turpmāk – 
pakalpojums) 
nodrošināšana 
atbilstoši 
iepirkuma 
tehniskās 
specifikācijas 
prasībām 

Bērna 
dzīvesvietā 
(Rīgā, visos 
rajonos, 
izņemot 
Bolderāju, 
Vecmīlgrāvi 
un 
Sarkandauga
vu);  
pakalpojuma 
sniedzēja 
dzīvesvietā 
(Rīgā, 
Brīvības ielā 
110)  

nepilna 
laika un 
pilna laika  

darba dienu 
vakaros (no 
18:00 – 
23:00), 
darbdienu 
nakts 
stundās (no 
23:00 – 
08:00) un 
brīvdienās 

80 stundas 
mēnesī (20 
stundas 
nedēļā) 

- varu 
nodrošināt 
ēdināšanas 
pakalpojum
u;  
- varu 
nodrošināt 
bērna 
transportēša
nu un 
operatīvu 
nokļūšanu 
pakalpojum
a saņēmēja 
dzīvesvietā 
nakts laikā;  
-ir vadītāja 
apliecība; 
- sniedzu 
pakalpojum
u latviešu un 

 
4.50 

 
--- 

--- 
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1
 Ja pretendenta piedāvātā cena par Pakalpojuma sniegšanas vienu astronomisko stundu ir nemainīga 

neatkarīgi no Pakalpojuma sniegšanas veida un Pakalpojuma apjoma pretendents var aizpildīt tikai vienu rindu, 
norādot visus pretendenta piedāvātos pakalpojuma veidus un apjomu. Ja pretendenta piedāvātā cena par 
Pakalpojuma sniegšanas vienu astronomisko stundu ir atšķirīga, mainoties pretendenta piedāvātajiem 
Pakalpojuma veidiem vai Pakalpojuma apjomam, pretendents tabulas rindas aizpilda par katru pakalpojumu, 
kura cena ir atšķirīga. 
2
 Norāda pakalpojuma sniegšanas vietu (tehniskās specifikācijas 3.1.punkts, t.i., bērna dzīvesvietā, pakalpojuma 

sniedzēja (pretendenta) dzīvesvietā vai ārpus bērna un pakalpojuma sniedzēja (pretendenta) dzīvesvietas. Ja 
pakalpojums tiks sniegts bērna dzīvesvietā, norāda pašvaldības pilsētu un teritoriju (rajonu), kurā pakalpojums 
tiks sniegts. Pārējos gadījumos norāda adresi, kurā pakalpojums tiks sniegts; 
3
 Norāda pakalpojuma sniegšanas ilgumu (tehniskās specifikācijas 3.2.punkts, t.i., nepilna laika vai pilna laika 

pakalpojums). Pretendents var noradīt abus variantus. Ja, mainoties pakalpojuma sniegšanas ilgumam, mainās 
pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma sniegšanas vienu astronomisko stundu, pretendents piedāvātos 
variantus norāda atsevišķās tabulas rindās; 
4
 Norāda pakalpojuma sniegšanas laiku (tehniskās specifikācijas 3.3.punkts, t.i., darba dienu vakaros (no 18:00 – 

23:00), darbdienu nakts stundās (no 23:00 – 08:00) vai brīvdienās. Pretendents var norādīt visus trīs variantus. 
Ja, mainoties pakalpojuma sniegšanas laikam, mainās pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma sniegšanas 
vienu astronomisko stundu, pretendents piedāvātos variantus norāda atsevišķās tabulas rindās; 
5
 Norāda piedāvātā pakalpojuma sniegšanas apjomu (astronomiskajās stundās) viena kalendāra mēneša 

ietvaros (ne vairāk kā 80 stundas mēnesī) un plānoto pakalpojuma sniegšanas apjomu vienā nedēļā 
(astronomiskajās stundās); 
6
 Norāda nolikuma 3.3.7.apakšpunktā minēto informāciju, t.i., vai pretendents var nodrošināt ēdināšanas 

pakalpojumu, vai pretendents var nodrošināt bērna transportēšanu un operatīvu nokļūšanu Pakalpojuma 
saņēmēja dzīvesvietā nakts laikā, vai pretendentam ir vadītāja apliecība, vai pretendenta īpašumā vai lietošanā 
ir reģistrēts transportlīdzeklis, kādā valodā (valodās) pretendents var sniegt pakalpojumu, kāda papildu izglītība 
ir iegūta vai kvalifikācija ir piešķirta bērnu aprūpes jomā. 
7
 Aizpilda tikai tie pretendenti, kuri ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

1
. 

 
  

Pretendenta paraksts: paraksts 

Vārds, uzvārds: Jānis Bērziņš 

Amats (tikai juridiskai personai):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču 

piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 EUR 

krievu 
valodā; 
- ir augstākā 
pedagoģiskā 
izlgītība un 
10 gadu 
stāžs bērnu 
aprūpes 
jomā  
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Tehniskā un finanšu piedāvājuma aizpildīšanas piemērs juridiskai personai 
 

4.pielikums 
iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  

„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” nolikumam 

 
Tehniskais un finanšu piedāvājums 

iepirkumam Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP  
„Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” 

 
Pretendents: Bērnudārzs „Saulīte” 

 Nosaukums (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai) 
 

Reģ.Nr. vai personas kods: 40000000000 

 Reģ.Nr. (juridiskai personai), personas kods (fiziskai personai) 
 

Pārstāvja amats, vārds un 
uzvārds: 

Iestādes vadītājs Jānis Bērziņš 

 (juridiskai personai) 

Iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents apliecina, ka: 
- ir iepazinies ar visu iepirkuma Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP ''Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu 

uzraudzības pakalpojumu'' (turpmāk – iepirkums) dokumentāciju, tajā skaitā, ar iepirkuma 
1.pielikumu ''Tehniskā specifikācija'' un 5.pielikumu ''Līguma projekts''; 

- tehniskais un finanšu piedāvājumus sagatavots, ievērojot visas iepirkuma dokumentos (tajā 
skaitā iepirkuma 1.pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' un 5.pielikuma ''Līguma projekts'') izvirzītās 
prasības; 

- iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma 
(turpmāk – pakalpojums) nodrošināšanai: 

Nr.
p.k. 

Pakalpojums
1
 

Pakalpojums veids 

Pakalpojuma 
apjoms

5
 

Papildus 
lietas

6
 

Cena par 
Pakalpojum
a sniegšanas 

vienu 
astronomisk

o stundu 
EUR bez 

PVN 

PVN
7
 

Cena par 
Pakalpojuma 
sniegšanas 

vienu 
astronomisk

o stundu 
EUR ar PVN

7
 

Pakalpojuma 
sniegšanas 

vieta
2
 

Pakalpojum
a 

sniegšanas 
ilgums

3
 

Pakalpojuma 
sniegšanas 

laiks
4
 

1. 

Elastīga bērnu 
uzraudzības 
pakalpojuma 
(turpmāk – 
pakalpojums) 
nodrošināšana 
atbilstoši 
iepirkuma 
tehniskās 
specifikācijas 
prasībām 

Ārpus bērna 
un 
Pakalpojuma 
sniedzēja 
dzīvesvietas 
(Bērnudārzā 
„Saulīte”, 
Rīgā, Brīvības 
ielā 110) 

nepilna 
laika un 
pilna laika  

darba dienu 
vakaros (no 
18:00 – 
23:00), 
darbdienu 
nakts 
stundās (no 
23:00 – 
08:00) un 
brīvdienās 

80 stundas 
mēnesī (20 
stundas 
nedēļā) 

-nodrošinām 
ēdināšanas 
pakalpojum
u; 
- sniedzam 
pakalpojum
u latviešu un 
krievu 
valodā; 
-  
pakalpojum
a sniegšanā 
iesaistītiem 
darbiniekie
m ir vidējā 
profesionālā 
pedagoģiskā 
izglītība un 
aukļa 
kvalifikācija 

 
 

3.80 

 
 

0.80 

 
 

4.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bērna 
dzīvesvietā 

nepilna 
laika un 

darba dienu 
vakaros (no 

80 stundas 
mēnesī (20 

- 
nodrošinām 

 
 

 
 

4.96 
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1
 Ja pretendenta piedāvātā cena par Pakalpojuma sniegšanas vienu astronomisko stundu ir nemainīga 

neatkarīgi no Pakalpojuma sniegšanas veida un Pakalpojuma apjoma pretendents var aizpildīt tikai vienu rindu, 
norādot visus pretendenta piedāvātos pakalpojuma veidus un apjomu. Ja pretendenta piedāvātā cena par 
Pakalpojuma sniegšanas vienu astronomisko stundu ir atšķirīga, mainoties pretendenta piedāvātajiem 
Pakalpojuma veidiem vai Pakalpojuma apjomam, pretendents tabulas rindas aizpilda par katru pakalpojumu, 
kura cena ir atšķirīga. 
2
 Norāda pakalpojuma sniegšanas vietu (tehniskās specifikācijas 3.1.punkts, t.i., bērna dzīvesvietā, pakalpojuma 

sniedzēja (pretendenta) dzīvesvietā vai ārpus bērna un pakalpojuma sniedzēja (pretendenta) dzīvesvietas. Ja 
pakalpojums tiks sniegts bērna dzīvesvietā, norāda pašvaldības pilsētu un teritoriju (rajonu), kurā pakalpojums 
tiks sniegts. Pārējos gadījumos norāda adresi, kurā pakalpojums tiks sniegts; 
3
 Norāda pakalpojuma sniegšanas ilgumu (tehniskās specifikācijas 3.2.punkts, t.i., nepilna laika vai pilna laika 

pakalpojums). Pretendents var noradīt abus variantus. Ja, mainoties pakalpojuma sniegšanas ilgumam, mainās 
pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma sniegšanas vienu astronomisko stundu, pretendents piedāvātos 
variantus norāda atsevišķās tabulas rindās; 
4
 Norāda pakalpojuma sniegšanas laiku (tehniskās specifikācijas 3.3.punkts, t.i., darba dienu vakaros (no 18:00 – 

23:00), darbdienu nakts stundās (no 23:00 – 08:00) vai brīvdienās. Pretendents var norādīt visus trīs variantus. 
Ja, mainoties pakalpojuma sniegšanas laikam, mainās pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma sniegšanas 
vienu astronomisko stundu, pretendents piedāvātos variantus norāda atsevišķās tabulas rindās; 
5
 Norāda piedāvātā pakalpojuma sniegšanas apjomu (astronomiskajās stundās) viena kalendāra mēneša 

ietvaros (ne vairāk kā 80 stundas mēnesī) un plānoto pakalpojuma sniegšanas apjomu vienā nedēļā 
(astronomiskajās stundās); 
6
 Norāda nolikuma 3.3.7.apakšpunktā minēto informāciju, t.i., vai pretendents var nodrošināt ēdināšanas 

pakalpojumu, vai pretendents var nodrošināt bērna transportēšanu un operatīvu nokļūšanu Pakalpojuma 
saņēmēja dzīvesvietā nakts laikā, vai pretendentam ir vadītāja apliecība, vai pretendenta īpašumā vai lietošanā 
ir reģistrēts transportlīdzeklis, kādā valodā (valodās) pretendents var sniegt pakalpojumu, kāda papildu izglītība 
ir iegūta vai kvalifikācija ir piešķirta bērnu aprūpes jomā. 
7
 Aizpilda tikai tie pretendenti, kuri ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. 

 
  

Pretendenta paraksts: paraksts 

Vārds, uzvārds: Jānis Bērziņš 

Amats (tikai juridiskai personai): iestādes vadītājs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

(Rīgā, visos 
rajonos)   

pilna laika 18:00 – 
23:00), 
darbdienu 
nakts 
stundās (no 
23:00 – 
08:00) un 
brīvdienās 

stundas 
nedēļā) 

bērna 
transportēša
nu un 
operatīvu 
nokļūšanu 
pakalpojum
a saņēmēja 
dzīvesvietā 
nakts laikā;  
- sniedzam 
pakalpojum
u latviešu un 
krievu 
valodā; 
-
pakalpojum
a sniegšanā 
iesaistītiem 
darbiniekie
m ir vidējā 
profesionālā 
pedagoģiskā 
izglītība un 
aukļa 
kvalifikācija 

 
 

4.10 

 
 

0.86 
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5.5. Pretendents papildus var iesniegt viņa pakalpojuma saņēmēju 

rekomendācijas (nav obligātā prasība)  

Rekomendācijas iesniedzamas brīvā formā, norādot rekomendācijas sniedzēja 

vārda, uzvārdu, ja ir fiziska persona, savukārt, ja ir juridiska persona, tad 

uzņēmuma nosaukumu, kā arī rekomendācijas sniedzēja kontaktinformāciju.  

Rekomendācijas vēstulē var atbildēt uz sekojošiem jautājumiem: 

 Kā un cik ilgi rekomendācijas sniedzējs ir pazīstams ar pretendentu? Kāda 

ir abu profesionālā sadarbība?  

 Kādus bērnu aprūpes pakalpojumus pretendents ir sniedzis 

rekomendācijas sniedzējam un kādā kvalitātē? 

 Kādas ir pretendenta profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas bērnu 

aprūpes jomā?  

 Kādas ir pretendenta nozīmīgākās personiskās īpašības? 

 

 

Visus piedāvājumā iesniedzamie dokumenti (5.1. – 5.6.) jāiesniedz divos 

eksemplāros, kas ievietoti vienā ārējā iepakojumā (viens oriģināleksemplārs 

ar norādi ORIĢINĀLS un viena kopija ar norādi KOPIJA) 

Piedāvājuma dokumentiem jābūt ar secīgi sanumurētām lapām 

Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem 
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6. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana 

Pēc piedāvājumu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, Labklājības ministrija 3 darba dienu laikā informēs 

vienlaikus visus pretendentus. 

Pretendenti, kuri atbildīs visām iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, 

tiks atlasīti līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai un iekļauti vienotajā Elastīgā 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sarakstā.  Saraksts tiks publicēts 

Labklājības ministrijas mājas lapā (www.lm.gov.lv) un Rīgas 

(http://www.ld.riga.lv/lv/), Valmieras (www.valmiera.lv) un Jelgavas 

(http://jslp.jelgava.lv/) pilsētu pašvaldību mājas lapās.  

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana nozīmē, ka pretendentam pēc atlasīto 

vecāku pieprasījuma būs tiesības slēgt četrpusējo līgumu ar vecāku, pašvaldību 

un vecāka darba devēju par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma 

nodrošināšanu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un 

pretendenta norādīto cenu Rīgas pilsētas pašvaldības, Jelgavas pilsētas 

pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldības, kā arī citu pašvaldību, teritorijās. 

Par līguma izpildes termiņu puses vienosies, slēdzot līgumu, ievērojot, ka 

pakalpojuma maksimālais sniegšanas termiņš ir 10 kalendāra mēneši.  

 

7. Papildu informāciju var saņemt pie: 

Labklājības ministrijas  

Bērnu un ģimenes politikas departamenta  

Projektu vadītāja 

Maksima Ivanova 

Fakss: 67782961, E-pasts: Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv  

Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331. 
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