ESF projekta
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002
Iepirkuma “Individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas plānu izstrāde bērniem”
iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2016/7/DI
Speciālās iepirkumu komisijas
atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
protokola Nr.11.14.11/12
Rīgā 16.09.2016.
Par papildus informāciju
Ar šo sniedzam atbildi uz 12.09.2016. saņemtajiem piegādātāja jautājumiem.
Jautājums:
1. Vai būtu iespējams saņemt precīzu informāciju par izvērtējamo bērnu:
-

skaitu

-

sadalījumu pa vecuma grupām

-

sadalījumu pa sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām?

Atbilde:
Bērnu skaits institūcijās uz 31.08.2016.

Institūcija

Adrese

Bērnu skaits pa vecuma grupām (t.sk. ar
noteiktu invaliditāti)
Kopā
0-11m 1-3g 4-6g 7-11g
institūcijā
0
0
2
3
16

12-17g

Alojas novads
Ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
institūcija BSAC
"Zīles"

Ozolmuiža,
Brīvzemnieku
pagasts, Alojas
novads, LV4063

Limbažu novads
BSAC "Umurgas"

Umurga, Ulda
Sproģa 7,
Umurgas p.,
Limbažu n., LV4004

14

0

2

2

2

8

Tukuma novads
Irlavas bērnu namspatversme

Irlava, Irlavas
pagasts, Tukuma
novads, LV 3137

48

0

1

6

12

29

11

Ogres novads, bērnu
nams "Laubere"

17

0

1

0

5

11

VSAC "Rīga"
filiāles "Teika"

Bērnu nams
„Laubere”,
Lauberes
pagasts, Ogres
novads, LV 5044
Stāmerienas 4,
Rīgā, LV-1006,

40

0

0

2

17

21

VSAC "Rīga"
filiāles "Pļavnieki"

Zebiekstes 3,
Rīgā, LV-1082,

74

31

22

2

15

4

VSAC "Rīga"
filiāles "Baldone"

"Kaķīši",
Baldones nov.,
Baldone, LV2125
Kapseļu iela
31/18, Rīga,
LV-1046

61

0

0

4

8

49

59

14

20

14

7

4

329

45

46

32

69

137

VSAC "Rīga"
filiāles "Rīga"

Kopā

Precīza informācija par bērnu skaitu Rīgas un Jūrmalas pašvaldībās šobrīd nav pieejama.
Pēc Labklājības ministrijas rīcībā esošās statistiskās informācijas Rīgas pašvaldības BJC 174
bērni un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē «Sprīdītis» 34 bērni.
Jautājums:
2. Jautājums par SIA „Bērnu oāze”, kas minēta pie iestādēm (TS 4.punkts), mājaslapā nav
informācijas par šādu iestādi, varbūt nevaram ieraudzīt?
Atbilde:
Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošajās SIA “Bērnu oāze” struktūrvienībās izvērtējamo
bērnu nav.
Jautājums:
3. Kādi ir RPR ieskati kuros gadījumos bērniem, kuri atrodas pašvaldības SAC būtu jāveic
fizioterapeita vai ergoterapeita novērtēšana?
Atbilde:
Gadījumi, kuros bērniem jāveic fizioterapeita vai ergoterapeita novērtēšana, ir saistīts un
izriet tieši no izvērtēšanas metodikas. Izvērtēšanas metodiskie jautājumi tiks skatīti un
izvērtētāji iepazīstināti plānoto apmācību laikā.
Jautājums:

4. Tā kā esam uzrunājuši speciālistu komandā fizioterapeiti, vēlamies precizēt šīs speciālistes
atbilstību. Fizioterapeite ieguvusi: profesionālo augstāko izglītību – izglītības un sporta
darba speciālists visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja (nolikuma 3.4.3.punkts
– “otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē ar profesionālo
kvalifikāciju fizioterapeits (sporta fizioterapeits), ir fizioterapeita kvalifikācija, ir
fizioterapeita sertifikāts un 12 gadu pieredze darbā ar mērķa grupu, strādā valsts sociālās
aprūpes centrā ar bērniem.
Atbilde:
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.4.3. un 3.5.3.apakšpunktos noteikto, fizioterapeitam
jāatbilst sekojošām prasībām:
-

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē ar profesionālo kvalifikāciju
fizioterapeits (sporta fizioterapeits);

-

fizioterapeita sertifikāts, kas reģistrēts ārstniecības personu reģistrā;

-

pēdējo piecu gadu periodā vismaz trīs gadu profesionālā pieredze darbā ar mērķa grupu
(tas ir darba pieredze ar bērniem sociālo pakalpojumu, izglītības vai veselības aprūpes
iestādē).

Iepirkuma komisija, izvērtējot atbilstību iepriekš minētajām prasībām, vērtēs informāciju no
speciālista CV un pievienotajiem izglītību apliecinošiem dokumentiem.
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