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(protokols Nr. 2)

Valsts izglītības satura centrs

IEPIRKUMA

„Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi”

iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2018/03

INSTRUKCIJA ar grozījumiem

Rīgā, 2018. gadā

1.

Pasūtītājs
Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā - VISC).
 Reģistrācijas Nr. 90009115938
 Juridiskā adrese: Rīga, Vaļņu iela 2, LV-1050.

2.

Iepirkuma komisija
Iepirkumu organizē ar VISC 2018. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 1-03/20 „Par iepirkuma
komisijas izveidošanu un ekspertu pieaicināšanu” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk –
komisija).

3.

Iepirkuma priekšmets
3.1. Iepirkuma priekšmets ir centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā (1. pielikums) (turpmāk - Tehniskā specifikācija) noteiktajā apjomā un kārtībā.
3.2. Līguma izpildes termiņš – atbilstoši pretendenta izvēlētajai iepirkuma priekšmeta pozīcijai
un saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.punktā norādītajiem paredzamajiem vērtēšanas
datumiem.
3.3. Līguma izpildes vieta – Latvijas Republikas teritorija (NUTS kods: LV00).
3.4. CPV kods 80000000-4.
3.5. Iepirkuma priekšmets sadalīts vienpadsmit pozīcijās, kur katrai pozīcijai nepieciešamais
vērtētāju skaits noteikts instrukcijas 14. punktā:
3.5.1. 1. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
vērtēšanai;
3.5.2. 2. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena franču valodā 12. klasei
vērtēšanai;
3.5.3. 3. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena krievu valodā 12. klasei
vērtēšanai;
3.5.4. 4. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena vācu valodā 12. klasei
vērtēšanai;
3.5.5. 5. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena bioloģijā 12. klasei vērtēšanai;
3.5.6. 6. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena fizikā 12. klasei vērtēšanai
tiešsaistē;
3.5.7. 7. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena ķīmijā 12. klasei vērtēšanai;
3.5.8. 8. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena matemātikā 12. klasei
vērtēšanai;
3.5.9. 9. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena vēsturē 12. klasei vērtēšanai;
3.5.10. 10. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena latviešu valodā 12. klasei
vērtēšanai; 1. daļas vērtēšanai tiešsaistē;
3.5.11. 11. pozīcija - vērtētāju pakalpojumi centralizētā eksāmena latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei vērtēšanai;
3.6. Līgumus par vērtētāju pakalpojumiem pasūtītājs slēgs ar Vispārīgās vienošanās
dalībniekiem, ņemot vērā pretendenta pieteikumu uz attiecīgo iepirkuma pozīciju (pozīcijām).
Pasūtītājs samaksās pretendentam par faktiski izpildīto pakalpojumu apjomu, pamatojoties uz
Atalgojuma aprēķinu, ievērojot instrukcijas 11. punktu, saskaņā ar līgumā noteikto tarifu un
Centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāzes datiem par vērtētāja izvērtēto darbu skaitu.

4.

5.

Iepirkuma procedūra
Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. pantam.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta

5.1. Piedāvājumus iesniedz VISC elektroniski, aizpildot vērtētāju pieteikuma elektronisku formu
vietnē – https://www.vpis.lv, izvēlēties Vērtētāji, izvēlēties Vērtētāju pieteikumi
(2. pielikums).
5.2.
Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona vai personu apvienība, tai papildus 5.1. punktā
noteiktās formas aizpildīšanai par katru pieteikto vērtētāju, jānosūta VISC dokuments ar
informāciju par saviem pieteiktajiem vērtētājiem. Šajā gadījumā vērtētājam pieteikuma
anketā nav jānorāda banka un konta numurs.
5.3.
Kontaktpersonas – par iepirkuma instrukciju - Valsts pārbaudījumu departamenta
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referente Līva Tauriņa, tālr. 67814479, e2

pasts: liva.taurina@visc.gov.lv; par vērtētāju pieteikuma elektronisko aizpildīšanu - Valsts
pārbaudījumu departamenta Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents
Lauris Grīvans, tālr.67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv.
6.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piedāvājumus iesniedz līdz 2018. gada 23. februārim plkst. 16.00.

7.

Piedāvājumu noformēšana
7.1. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma
priekšmeta pozīcijām. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.
7.2. Piedāvājuma forma aizpildāma latviešu valodā.
7.3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

8.

Prasības pretendentiem
8.1. Nosacījumi pretendentu dalībai iepirkumā:
8.1.1. pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un
ir sniedzis pieprasīto informāciju;
8.1.2. pretendenta pakalpojumu sniegšanai pieteiktā vērtētāja kvalifikācija, izglītība un
profesionālā pieredze atbilst instrukcijas 8.2. apakšpunktā norādītajām prasībām.
8.2. Prasības attiecībā uz 1.-11. iepirkuma pozīcijā minēto pakalpojumu sniegšanā iesaistīto
vērtētāju kvalifikāciju, izglītību un profesionālo pieredzi:
8.2.1. augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība mācību priekšmetam
atbilstošā zinātņu nozarē;
8.2.2. vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze (pēdējo trīs gadu laikā) atbilstošā
zinātņu nozarē vispārējā vidējā izglītībā (izņemot iepirkuma 11. pozīcijas
pretendentus, kuriem ir vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze (pēdējo trīs
gadu laikā) attiecīgajā mācību priekšmetā pamatizglītībā un izņemot izglītības
metodiķus, kuriem ir pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību priekšmetā) vai
augstākajā izglītības iestādē attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē;
8.2.3. augstākā izglītība iegūta latviešu valodā vai latviešu valodas zināšanas ir augstākā
līmeņa 2. pakāpē (izņemot valodu eksāmenus);
8.2.4. vērtētājs līdz centralizēto eksāmenu vērtēšanas pieteikšanās brīdim ir reģistrēts
Valsts izglītības informācijas sistēmā kā skolotājs vispārējās vidējās izglītības
programmās (vai pamatizglītības programmās atbilstoši iepirkuma 11. pozīcijas
prasībām – 8.2.2. apakšpunktam) vai ir reģistrēts Akadēmiskā personāla reģistrā, vai
ir izglītības metodiķis.

9.

Apliecinājums
Nosūtot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri tam liegtu piedalīties
iepirkuma procedūrā un pildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības, kā arī apņemas
nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

10.

Iesniedzamie pretendenta atlases dokumenti
Piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši instrukcijas 2. pielikumā norādītajai piedāvājuma formai
un iesniegts saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 5.1. apakšpunktu. Juridiskām personām vai personu
apvienībām papildus jāiesniedz VISC dokuments ar informāciju par pieteiktajām pakalpojuma
izpildē iesaistāmajām personām.

11.

Samaksas nosacījumi
Minimālā plānotā samaksa par vērtētāja pakalpojumiem par vienu izvērtētu centralizēto
eksāmenu darba vienību:

N.p.
k.

Centralizētā eksāmena
nosaukums

1. daļa/
lasīšana
(EUR)

2. daļa/
klausīšanās
(EUR)

3. daļa/
valodas
lietojums
(EUR)

4. daļa/
rakstīšana
(EUR)

Bruto*

Bruto*

Bruto*

Bruto*
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1.

Angļu valoda

2.

Franču valoda

0,19

0,14

0,18

0,79

0,19

0,26

0,79

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krievu valoda
0,07
0,07
0,26
0,79
Vācu valoda
0,19
0,19
0,26
0,79
Bioloģija
0,39
0,19
Fizika
0,39
0,19
Ķīmija
0,39
0,19
Matemātika
0,60
0,23
Vēsture
0,53
0,35
Latviešu valoda 12.kl.
0,20
0,63
0,47
Latviešu valoda
mazākumtautību
11.
0,07
0,07
0,14
0,57
izglītības programmās
9.kl.
*summā ir ietverti visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba
ņēmēja un darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas u.c.; samaksa var mainīties
(palielināties ne vairāk kā 10% robežās), pamatojoties uz darba apjoma izmaiņām.
12.

Informācijas sniegšana
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šī
instrukcijas 5.3.– apakšpunktā minētajām kontaktpersonām līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.

13.
Piedāvājumu vērtēšanas nosacījumi
13.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc instrukcijas 6. punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
13.2. Pretendenti, kas neatbilst kādai no šajā instrukcijā 8. punktā norādītajām prasībām, tiks
izslēgti no turpmākas dalības iepirkumā.
13.3. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbildīs kādai no Tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkumā.
13.4. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma
priekšmeta pozīcijā, kas izvēlēts saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem:
13.4.1. Vērtētājam ir centralizēto eksāmenu vērtētāja pieredze:
- 1 - 2 gadi – „+3 punkti”;
- 3 - 4 gadi – „+4 punkti”;
- 5 un vairāk gadi – „+5 punkti”;
13.4.2. Vērtētājam ir pieredze centralizēto eksāmenu satura izstrādē un/vai centralizēto
eksāmenu vērtēšanas kritēriju izstrādē pēdējo 5 gadu laikā – „+7 punkti”;
13.4.3. Vērtētājam iepriekšējo 3 gadu laikā attiecīgā centralizētā eksāmena darbu vērtēšanas
kvalitātē konstatēti šādi pārkāpumi:
- vērtētāja centralizētā eksāmena vērtējuma neatbilstība Standartizācijas sanāksmē
pieņemtajiem kritērijiem vai konstatēti citi būtiski darba izpildes kvalitātes trūkumi –
„-20 punkti”;
- vērtētājs, kuru Pasūtītājs uzaicinājis kā centralizēto eksāmenu vērtētāju pēdējo trīs
gadu posmā, vismaz vienu reizi nav ieradies uz vērtēšanu, neinformējot VISC
atbildīgo personu – „-10 punkti”;
13.4.4. Vērtētājs iepirkuma 1. pozīcijai piedalās VISC organizētā mācību uzdevumu
izvērtēšanā (skat. www.visc.gov.lv, izvēlēties Sākumlapa, tad Vispārējā izglītība, tad
Pārbaudes darbi, tad Aktuālā informācija. Izvēlēties rakstu „Informācija angļu
valodas CE vērtētāju pretendentiem” un sekot norādēm šajā rakstā), un
- vērtē atbilstoši vērtēšanas principiem, kas ir pievienoti mācību uzdevumu
materiālam – „+ 10 punkti”;
- vērtē kopumā atbilstoši, bet 1-2 uzdevumos ir neatbilstošs vērtējums – „+ 5
punkti”;
- vairāk nekā 2 uzdevumos ir neatbilstošs vērtējums – „0 punkti”.
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13.4.5. Vērtētājs iepirkuma 6. pozīcijai piedalās VISC organizētā mācību uzdevumu
izvērtēšanā (skat. www.visc.gov.lv, izvēlēties Sākumlapa, tad Vispārējā izglītība, tad
Pārbaudes darbi, tad Aktuālā informācija. Izvēlēties rakstu „Informācija fizikas CE
vērtētāju pretendentiem” un sekot norādēm šajā rakstā), un
- vērtē atbilstoši vērtēšanas principiem, kas ir pievienoti mācību uzdevumu
materiālam – „+ 10 punkti”;
- vērtē kopumā atbilstoši, bet 1-2 uzdevumos ir neatbilstošs vērtējums – „+ 5
punkti”;
- vairāk nekā 2 uzdevumos ir neatbilstošs vērtējums – „0 punkti”.
13.4.6. Vērtētājs iepirkuma 8. pozīcijai piedalās VISC organizētā mācību uzdevumu
izvērtēšanā (skat. www.visc.gov.lv, izvēlēties Sākumlapa, tad Vispārējā izglītība, tad
Pārbaudes darbi, tad Aktuālā informācija. Izvēlēties rakstu „Informācija
matemātikas CE vērtētāju pretendentiem” un sekot norādēm šajā rakstā), un
- vērtē pilnībā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas ir pievienoti mācību
uzdevumu materiālam – „+ 20 punkti”;
- vērtē kopumā atbilstoši, bet 1-2 piemēros ir neatbilstošs vērtējums – „+ 15
punkti”;
- vērtē kopumā atbilstoši, bet 1-2 piemēros ir būtiskas nepilnības vērtējumā – „+
10 punkti”;
- 5 un vairāk piemēros ir būtiskas nepilnības vērtējumā – „0 punkti”.
13.4.7. Vērtētājam iepirkuma 1., 6., 8. un 10. pozīcijai attiecīgajā mācību priekšmetā ir darba
pieredze:
- 2-3 gadi – „+3 punkti”;
- 4-5 gadi – „+4 punkti”;
- 6 un vairāk gadi – „+5 punkti”;
13.5.
Pasūtītājs slēgs Vispārīgo vienošanos par to vērtētāju pakalpojumiem (atbilstoši
instrukcijas 14. punkta prasībām), kuri atbilstoši instrukcijas 13.4.1. – 13.4.3. apakšpunkta
vērtēšanas kritērijiem un tiem piešķiramajām skaitliskajām vērtībām būs novērtēti ar
vislielāko punktu skaitu, izņemot iepirkuma 1., 6., 8. un 10. pozīcijas. Ja ir vairāki līdzvērtīgi
piedāvājumi attiecīgajās iepirkuma priekšmetu pozīcijās, tad par uzvarētāju tiks atzīts tas
pretendents, kas piedāvā vērtētāja ar lielāku pieredzi centralizēto eksāmenu vērtēšanā
pakalpojumus. Ja piedāvājumi arvien ir līdzvērtīgi, tad par uzvarētāju tiks atzīts pretendents,
kas piedāvā vērtētāja, kuram ir lielāka pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību
priekšmetā, pakalpojumus.
13.6.
Iepirkuma 1. pozīcijā tiek nodalīti vērtētāji ar pieredzi centralizēto eksāmenu
vērtēšanā un bez tās. No tiem vērtētājiem, kas ir ar pieredzi tiek atlasīti 130 pretendenti ar
vislielāko punktu skaitu (saskaņā ar instrukcijas 13.4. apakšpunkta kritērijiem), un ar tiem
tiks slēgta Vispārīgā vienošanās. No tiem vērtētājiem, kuri ir bez pieredzes centralizēto
eksāmenu vērtēšanā, tiek izvēlēti 10 vērtētāji, kuri novērtēti ar vislielāko punktu skaitu
(saskaņā ar instrukcijas 13.4.7. apakšpunkta kritērijiem), un par viņu pakalpojumiem tiks
slēgta Vispārīgā vienošanās. Ja ir vairāki līdzvērtīgi piedāvājumi attiecīgajās iepirkuma
priekšmetu pozīcijās, tad par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kas piedāvā vērtētāja ar
lielāku pieredzi centralizēto eksāmenu vērtēšanā pakalpojumus. Ja piedāvājumi arvien ir
līdzvērtīgi, tad par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kas piedāvā vērtētāja, kuram ir lielāka
pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību priekšmetā, pakalpojumus.
13.7.
Iepirkuma 6. pozīcijā tiek nodalīti vērtētāji ar pieredzi centralizēto eksāmenu
vērtēšanā un bez tās. No tiem vērtētājiem, kas ir ar pieredzi tiek atlasīti 15 pretendenti ar
vislielāko punktu skaitu (saskaņā ar instrukcijas 13.4. apakšpunkta kritērijiem), un ar tiem
tiks slēgta Vispārīgā vienošanās. No tiem vērtētājiem, kuri ir bez pieredzes centralizēto
eksāmenu vērtēšanā, tiek izvēlēti 3 vērtētāji, kuri novērtēti ar vislielāko punktu skaitu
(saskaņā ar instrukcijas 13.4.7. apakšpunkta kritērijiem), un par viņu pakalpojumiem tiks
slēgta Vispārīgā vienošanās. Ja ir vairāki līdzvērtīgi piedāvājumi attiecīgajās iepirkuma
priekšmetu pozīcijās, tad par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kas piedāvā vērtētāja ar
lielāku pieredzi centralizēto eksāmenu vērtēšanā pakalpojumus. Ja piedāvājumi arvien ir
līdzvērtīgi, tad par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kas piedāvā vērtētāja, kuram ir lielāka
pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību priekšmetā, pakalpojumus.
13.8.
Iepirkuma 8. pozīcijā tiek nodalīti vērtētāji ar pieredzi centralizēto eksāmenu
vērtēšanā un bez tās. No tiem vērtētājiem, kas ir ar pieredzi tiek atlasīti 100 pretendenti ar
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vislielāko punktu skaitu (saskaņā ar instrukcijas 13.4. apakšpunkta kritērijiem), un ar tiem
tiks slēgta Vispārīgā vienošanās. No tiem vērtētājiem, kuri ir bez pieredzes centralizēto
eksāmenu vērtēšanā, tiek izvēlēti 10 vērtētāji, kuri novērtēti ar vislielāko punktu skaitu
(saskaņā ar instrukcijas 13.4.7. apakšpunkta kritērijiem), un par viņu pakalpojumiem tiks
slēgta Vispārīgā vienošanās. Ja ir vairāki līdzvērtīgi piedāvājumi attiecīgajās iepirkuma
priekšmetu pozīcijās, tad par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kas piedāvā vērtētāja ar
lielāku pieredzi centralizēto eksāmenu vērtēšanā pakalpojumus. Ja piedāvājumi arvien ir
līdzvērtīgi, tad par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kas piedāvā vērtētāja, kuram ir lielāka
pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību priekšmetā, pakalpojumus. Pretendentiem,
kuri pēdējo 2 gadu laikā ieguvuši maksimālo punktu skaitu VISC organizētā mācību
uzdevumu izvērtēšanā, 13.4.6. apakšpunkta prasības netiek prasītas, un iegūst maksimālo
punktu skaitu automātiski.
13.9.
Iepirkuma 10. pozīcijā tiek nodalīti vērtētāji ar pieredzi centralizēto eksāmenu
vērtēšanā un bez tās. No tiem vērtētājiem, kas ir ar pieredzi tiek atlasīti 250 pretendenti ar
vislielāko punktu skaitu (saskaņā ar instrukcijas 13.4.1.-13.4.3. apakšpunkta kritērijiem), un
ar tiem tiks slēgta Vispārīgā vienošanās. No tiem vērtētājiem, kuri ir bez pieredzes
centralizēto eksāmenu vērtēšanā, tiek izvēlēti 10 vērtētāji, kuriem ir lielākā darba pieredze
attiecīgajā mācību priekšmetā (saskaņā ar 13.4.7. apakšpunkta kritērijiem), un par viņu
pakalpojumiem tiks slēgta Vispārīgā vienošanās. Ja ir vairāki līdzvērtīgi piedāvājumi
attiecīgajās iepirkuma priekšmetu pozīcijās, tad par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kas
piedāvā vērtētāja ar lielāku pieredzi centralizēto eksāmenu vērtēšanā pakalpojumus. Ja
piedāvājumi arvien ir līdzvērtīgi, tad par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kas piedāvā
vērtētāja, kuram ir lielāka pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību priekšmetā,
pakalpojumus.
14.

Atlasāmo vērtētāju skaits
Valsts pārbaudījuma nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Angļu valoda
Franču valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Matemātika
Vēsture
Latviešu valoda 12. klasei
Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmā 9. kl.

Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija;
2. Pieteikuma forma;
3. Vispārīgās vienošanās projekts.
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Kopējais atlasāmo
vērtētāju skaits
140
2
50
5
16
18
13
110
55
260
60

1.pielikums
iepirkuma VISC 2018/03 instrukcijai
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam „Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi”
(identifikācijas Nr. VISC 2018/03)
1. Vērtētājs veic 2017./2018. mācību gada centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu kādā no iepirkuma
priekšmeta pozīcijām atbilstoši iepirkuma “Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi”
(identifikācijas nr. VISC 2018/03) rezultātiem, ievērojot vērtēšanas kritērijus un lēmumu, kas
pieņemts sanāksmē, kurā pirms vērtēšanas uzsākšanas vērtētāji pieņem vienotus kritērijus darbu
uzsākšanai (turpmāk - Standartizācijas sanāksme):
Nr.
p.k.
1.

Mācību priekšmets

2.

Franču valoda

3.

Krievu valoda

4.

Vācu valoda

14.04.18. - 15.04.18. 1., 2., 3. daļa
11.06.18. – 13.06.18. 4. daļa
14.04.18. - 15.04.18.

5.

Bioloģija

11.06.18. – 13.06.18.

6.

Fizika

13.06.18. – 14.06.18. ( vērtēšana tiešsaistē)

7.

Ķīmija

12.06.18. – 13.06.18.

8.

Matemātika

11.06.18. – 13.06.18.

9.

Vēsture

07.06.18. – 08.06.18.

10.

Latviešu valoda 12.klasei

11.

Latviešu valoda mazākumtautību
izglītības programmā 9.kl.

28.05.-08.06.18. 1. daļa (vērtēšana tiešsaistē)
06.06.18. – 08.06.18. 2. daļa
11.06.-13.06.18. 3. daļa
04.06.18. – 06.06.18.

Paredzamie vērtēšanas datumi 2018. gadā

Angļu valoda

04.06.18. – 07.06.18. 4. daļa
14.04.18. - 15.04.18. 2., 3. daļa
14.04.18. - 15.04.18.

2. Vērtētājs piedalās attiecīgā centralizētā eksāmena darbu daļas vērtēšanas Standartizācijas sanāksmē.
3. Vērtētājs piedalās visā vērtēšanas periodā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1. punktā
norādītajiem paredzamajiem vērtēšanas datumiem tikai kādā no iepirkuma priekšmeta pozīcijām
atbilstoši iepirkuma “Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi” (identifikācijas nr. VISC 2018/03)
rezultātiem.
4. Vērtētājs aizpilda vērtēšanas dokumentāciju atbilstoši VISC noteiktajām prasībām.
5. Vērtētājs veic centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu Pasūtītāja norādītajās telpās, izņemot
10. pozīcijas 1. daļas vērtēšanu.
6. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt vērtētāja izvēlēto mācību priekšmeta eksāmena daļu.
7. Vērtētājs pēc iespējas ātri paziņo VISC atbildīgajai personai par nespēju ierasties uz centralizētā
eksāmena darba vērtēšanu. Nepaziņošana par ierašanos var būt par iemeslu vērtētāja izslēgšanai no
centralizēto eksāmenu vērtēšanas vērtētāju saraksta turpmākajos gados.
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2. pielikums
iepirkuma VISC 2018/03 instrukcijai

PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkumam „Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi”
(identifikācijas Nr. VISC 2018/03)
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3. pielikums
iepirkuma VISC 2018/03 instrukcijai
PROJEKTS
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. ________________
par tiesībām sniegt centralizētā eksāmena vērtētāja pakalpojumus

(identifikācijas Nr. VISC 2018/03
Rīgā,

2018. gada ____.______________

Valsts izglītības satura centrs, reģistrācijas Nr. 90009115938, Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050,
tā Vispārējās izglītības departamenta direktores Guntras Kaufmanes personā, kura rīkojas,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 682 „Valsts izglītības satura
centra nolikums” un Valsts izglītības satura centra 2017. gada 28. decembra rīkojumu Nr 1-03/283,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no viens puses, un
Personas (turpmāk – Vērtētāji), kuras iepirkuma „Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi”,
identifikācijas Nr. VISC 2018/03 (turpmāk – Iepirkums), rezultātā ir ieguvušas tiesības sniegt vērtētāja
pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) un kuras ir parakstījušas Pievienošanās protokolus atbilstoši
Vispārīgās vienošanās 1. pielikumā noteiktajai formai, no otras puses,
Pasūtītājs un Vērtētājs kopā, turpmāk tekstā – Puses, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk –
Vienošanās):
1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Ar Vienošanās noslēgšanu Vērtētājam tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu ar Pasūtītāju par
pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Vienošanās, t.sk., Tehniskās specifikācijas (2. pielikums),
noteikumiem.
1.2. Vērtētājs uzsāk pakalpojumu sniegšanu pēc līguma noslēgšanas saskaņā ar Tehniskajā
specifikācijā noteikto centralizēto eksāmenu vērtēšanas grafiku.
1.3. Līgums ar Vērtētāju tiek slēgts ievērojot pakalpojumu cenu, kas tika norādīta Iepirkuma
instrukcijā. Minētā cena ir minimālā pieļaujamā un to slēdzot līgumu drīkst palielināt ne vairāk kā
10% robežās, pamatojoties uz plānotā darba apjoma izmaiņām.
1.4. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildīto pakalpojumu apjomu, kas tiek apliecināts ar
Centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāzes datiem par Vērtētāja izvērtēto darbu skaitu.
1.5. Samaksa tiek veikta bezskaidrā naudā, pārskaitot to uz Vērtētāja norādīto norēķinu kontu 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā centralizētā eksāmena vērtēšanas beigu datuma.
2. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS
Vienošanās stājas spēkā ar Pievienošanās protokola pie Vienošanās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz
2018. gada 29. jūnijam (ieskaitot).
3. VĒRTĒTĀJAM PIEŠĶIRAMO DARBU KĀRTĪBA
3.1. Slēgt uzņēmuma līgumu tiks dota iespēja visiem Vispārīgās vienošanās Vērtētājiem.
3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Vērtētāja izvēlēto mācību priekšmeta eksāmena daļu pakalpojuma
sniegšanai.
3.3. Vērtētājs uzzina, kuru mācība priekšmeta daļu izvērtēs, saņemot uz pieteikuma formā norādīto epasta adresi uzaicinājuma vēstuli ierasties uz centralizēto eksāmenu vērtēšanu. Pēc šīs vēstules
nosūtīšanas Pasūtītājs nav tiesīgs mainīt Vērtētājam paredzētā mācību priekšmeta eksāmena vērtējamo
daļu.
3.4. Vērtētājs, uzsākot darbu pēc Standartizācijas sanāksmes, no Pasūtītāja pārstāvja saņem aploksni ar
vērtējamiem darbiem. Pēc izvērtētas aploksnes nodošanas Pasūtītāja pārstāvim, Vērtētājs saņem jaunu
aploksni, ja vēl atlikušas nelabotas aploksnes. Visiem Vērtētājiem ir vienādas tiesības saņemt nākamo
vērtējamo darbu aploksni, ja Vērtētājs ir nodevis izlaboto darbu aploksni. Vērtētājam nav tiesību
atteikties no nākamās aploksnes saņemšanas.
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4. NEPĀRVARAMA VARA
4.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par no Vienošanās izrietošo saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi,
ja tā radusies sakarā ar ugunsgrēku, plūdiem, zemestrīci, karu, streiku, izmaiņām normatīvajos
aktos vai citādu valsts vai pašvaldību rīcību, vai citiem pierādāmiem nepārvaramas varas
apstākļiem, kas nav atkarīgi no Pusēm, un, ja šādi apstākļi tiešā veidā ietekmējuši Vienošanās
izpildi un Puses, slēdzot Vienošanos, to nevarēja paredzēt.
4.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstiski informē par to otru
Pusi pēc iespējas īsākā laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. Puses apņemas vienoties
par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Vienošanās saistību izpildi par
neiespējamu, kā arī izlemt saistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanās darbību attiecībā pret Vērtētāju, neatlīdzinot
tā rezultātā radītos zaudējumus, ja tas neievēro Vienošanās noteikumus, rakstiski par to
informējot Vērtētāju ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
Ja kāds no Vērtētājiem nav parakstījis Pievienošanās protokolu pie Vienošanās, attiecīgais
Vērtētājs nevar sniegt centralizēto eksāmenu vērtēšanas pakalpojumu.
Ja kāds no Vērtētājiem nav parakstījis Pievienošanās protokolu pie šīs Vienošanās, Vienošanās
nezaudē spēku attiecībā pret tiem Vērtētājiem, kuri to ir parakstījuši.
Vērtētāju parakstītie Pievienošanās protokoli pie Vienošanās kļūst par Vienošanās neatņemamām
sastāvdaļām.
Ar Pievienošanās protokola parakstīšanu Vērtētājs apliecina, ka no speciālista, kurš sniegs
pakalpojumu, ir saņemta piekrišana viņa personas datu apstrādei Iepirkuma rezultātā noslēgtās
Vienošanās ietvaros.
No Vienošanās izrietošās saistības apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
No Vienošanās izrietošie strīdi risināmi sarunu ceļā. Ja Puses šos strīdus 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā neatrisina sarunu ceļā, strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Ja kādam no Vērtētājiem mainās Pievienošanās protokolā norādītie rekvizīti, tad tas 5 (piecu)
darba dienu laikā rakstiski paziņo par to Pasūtītājam.
Pasūtītāja kontaktpersona Vienošanās darbības laikā ir Valsts izglītības satura centra Valsts
pārbaudījumu departamenta Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referente Līva
Tauriņa, tālrunis: (+371) 67814479, fakss: (+371) 67223801, e-pasta adrese:
liva.taurina@visc.gov.lv.

Pielikumi:
1. Pievienošanās protokols;
2. Tehniskā specifikācija.
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PROJEKTS
1. pielikums
pie 2018. gada ____._______________
Vienošanās Nr. __________________
PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS
pie Vispārīgās vienošanās Nr.______________
par tiesībām sniegt vērtētāja pakalpojumus centralizētā eksāmena vērtēšanā
(identifikācijas Nr. VISC 2018/03)

Es, zemāk minētais, ar šī protokola parakstīšanu:
1. apliecinu, ka esmu iepazinies ar Vispārīgās vienošanās Nr.______ par tiesībām sniegt vērtētāja
pakalpojumus centralizētā eksāmena vērtēšanā (turpmāk – Vienošanās) un tās pielikumu saturu;
2. piekrītu Vienošanās noteikumiem;
3. apņemos pēc Valsts izglītības satura centra uzaicinājuma slēgt līgumu par vērtētāja pakalpojumiem
centralizētā eksāmena vērtēšanā par cenu, kas tika norādīta iepirkuma „Centralizēto eksāmenu
vērtētāju pakalpojumi”, identifikācijas Nr. VISC 2018/03, instrukcijā, un kas ietver sevī visus ar
pakalpojumu izpildi saistītos nodokļus (t.sk., iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja un darba
ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas u.c.);
4. uzņemos visas Vienošanās noteiktās vērtētāja saistības.
Rekvizīti:
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Adrese, pasta indekss:
Tālrunis:
e-pasta adrese:
Bankas nosaukums, konta Nr.:
Protokola parakstīšanas vieta:
Protokola parakstīšanas datums:
Paraksts:
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PROJEKTS
2.pielikums
pie 2018.gada ___.______________
Vienošanās Nr. ________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam „Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi”
(identifikācijas Nr. VISC 2018/03)
1. Vērtētājs veic 2017./2018. mācību gada centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu kādā no zemāk
norādītajiem mācību priekšmetiem atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un lēmumam, kas pieņemts
sanāksmē, kurā pirms vērtēšanas uzsākšanas vērtētāji pieņem vienotus kritērijus darbu uzsākšanai
(turpmāk - Standartizācijas sanāksme):
Nr.
p.k.
1.

Mācību priekšmets

2.

Franču valoda

3.

Krievu valoda

4.

Vācu valoda

14.04.18. - 15.04.18. 1., 2., 3. daļa
11.06.18. – 13.06.18. 4. daļa
14.04.18. - 15.04.18.

5.

Bioloģija

11.06.18. – 13.06.18.

6.

Fizika

13.06.18. – 14.06.18. (vērtēšana tiešsaistē)

7.

Ķīmija

12.06.18. – 13.06.18.

8.

Matemātika

11.06.18. – 13.06.18.

9.

Vēsture

07.06.18. – 08.06.18.

10.

Latviešu valoda 12. klasei

28.05.-08.06.18. 1. daļa (vērtēšana tiešsaistē)
06.06.18. – 08.06.18. 2. daļa
11.06.-13.06.18. 3. daļa
04.06.18. – 06.06.18.

Paredzamie vērtēšanas datumi 2018. gadā

Angļu valoda

04.06.18. – 07.06.18. 4. daļa
14.04.18. - 15.04.18. 2., 3. daļa
14.04.18. - 15.04.18.

Latviešu valoda mazākumtautību
izglītības programmā 9. kl.
2. Vērtētājs piedalās attiecīgā centralizētā eksāmena darbu daļas vērtēšanas Standartizācijas sanāksmē.
3. Vērtētājs piedalās visā vērtēšanas periodā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1. punktā
norādītajiem paredzamajiem vērtēšanas datumiem tikai kādā no iepirkuma priekšmeta pozīcijām
atbilstoši iepirkuma “Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi” (identifikācijas nr. VISC 2018/03)
rezultātiem.
4. Vērtētājs aizpilda vērtēšanas dokumentāciju atbilstoši VISC noteiktajām prasībām.
5. Vērtētājs veic centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu Pasūtītāja norādītajās telpās, izņemot
10. pozīcijas 1. daļas vērtēšanu.
6. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt vērtētāja izvēlēto mācību priekšmeta eksāmena daļu.
7. Vērtētājs pēc iespējas ātri paziņo VISC atbildīgajai personai par nespēju ierasties uz centralizētā
eksāmena darba vērtēšanu. Nepaziņošana par ierašanos var būt par iemeslu vērtētāja izslēgšanai no
centralizēto eksāmenu vērtēšanas vērtētāju saraksta turpmākajos gados.
11.
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