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Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Individu ālo vajadzību 

izvērt ēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde” 
(iepirkuma identifik ācijas Nr. LPR/2016/2) nolikumā 
(Iepirkumu komisijas 2016.gada 25.augusta sēde Nr.7) 

 
Iepirkumu komisija nolemj izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Individuālo 
vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu 
izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LPR/2016/2) nolikumā (turpmāk – Konkursa 
nolikums) šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt Konkursa nolikuma 6.puktu šādā redakcijā: 
“6.  Kvalifik ācijas prasības  
6.1. Minimālās kvalifikācijas prasības 1. un 2.iepirkuma priekšmeta daļai: 
 Pretendentam līguma izpildē jānodrošina speciālistu piesaiste, kuri atbilst zemāk 
norādītajām minimālajām izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām. Pretendentam 
savā piedāvājumā ir jānorāda paredzētais speciālistu skaits atbilstoši pakalpojuma apjomam un 
Pretendenta paredzētajam izpildes laika grafikam. Pretendents var izveidot vairākas speciālistu 
komandas, ar nosacījumu, ka katrā komandā ir jābūt visiem norādītajiem speciālistiem. 
Pretendentam par katru speciālistu ir jāaizpilda nolikuma 2.pielikuma CV forma un jāpievieno 
diploma kopija, rekomendācija no iepriekšējās darba vietas vai sadarbības partnera, 
dokumenta kopija, kas apliecina, ka speciālists ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, pretendenta parakstīts apliecinājums par speciālista atbilstību Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 72.panta prasībām, kā arī izziņa no Sodu reģistra, kura nav vecāka par 1 
(vienu) mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas dienas un kura apliecina, ka uz speciālistu 
neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas ierobežojums. 
Ārvalstu pretendentiem, kas nevar iesniegt Sodu reģistra izziņu, ir jāiesniedz attiecīgās valsts 
kompetentas institūcijas dokuments, kas apliecina, ka speciālists nav izdarījis Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētos pārkāpumus un noziedzīgos 
nodarījumus, kā arī tam netika piemēroti Krimināllikumā noteiktie medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļi. Par sociālo darbiniekuun psihologu (klīnisko psihologu) ir jāpievieno arī 
apliecinājuma/sertifikāta/apliecības u.tml. dokumenta kopija par konkrētā bērnu novērtēšanas 
instrumenta apguvi (izņemot Barteļa skalas instrumenta apguvi) un speciālista parakstīts 
pieredzes apraksts brīvā formā par bērnu novērtēšanas instrumentu izmantošanu praksē. 

Prasības speciālistiem: 

6.1.1. Sociālais darbinieks: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze sociālā darbinieka darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) 
gadu laikā; 

• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas;  
• Vismaz viena bērnu novērtēšanas instrumenta apguve un izmantošana praksē. 
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6.1.2. Fizioterapeits: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar fizioterapeita kvalifikāciju; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze fizioterapeita darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
 
6.1.3. Psihologs (vēlams, klīniskais psihologs): 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds) ar psihologa kvalifikāciju un 

klīniskā psihologa specialitāti (ja tiek piedāvāts klīniskais psihologs); 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai 

psihologa darbā bērnu un ģimenes izpētē; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas; 
• Vismaz viena bērnu novērtēšanas instrumenta apguve un izmantošana praksē. 
 
6.1.4. Ergoterapeits: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar ergoterapeita kvalifikāciju; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās un sestās daļas prasībām; 
• Ir iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 5.1panta prasībām; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ergoterapeita darbā ar mērķa grupu (bērniem, t.sk. bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
 
6.2. Minimālās kvalifikācijas prasības 3.iepirkuma priekšmeta daļai: 

Pretendentam līguma izpildē jānodrošina speciālistu piesaiste, kuri atbilst zemāk 
norādītajām minimālajām izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām. Pretendentam 
savā piedāvājumā ir jānorāda paredzētais speciālistu skaits atbilstoši pakalpojuma apjomam un 
Pretendenta paredzētajam izpildes laika grafikam. Pretendents var izveidot vairākas speciālistu 
komandas, ar nosacījumu, ka katrā komandā ir jābūt abiem norādītajiem speciālistiem. 
Pretendentam par katru speciālistu ir jāaizpilda nolikuma 2.pielikuma CV forma un jāpievieno 
diploma kopija. 
 
Prasības speciālistiem: 
 
6.2.1. Psihiatrs: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar psihiatra specialitāti; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 

• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze psihiatra darbā ar mērķa grupu (pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 

• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas. 
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6.2.2. Ergoterapeits: 
• Otrā līmeņa augstākā izglītība veselības aprūpē ar ergoterapeita kvalifikāciju; 
• Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts; 
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ergoterapeita darbā ar mērķa grupu (pilngadīgām personām 

ar garīga rakstura traucējumiem) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas.” 
 
 
2. Izteikt Konkursa nolikuma 17.5.apakšpuktu šādā redakcijā: 
„17.5. Iepirkuma līgumu izpildes laiks ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, bet ne 
ilgāk kā līdz 2017.gada 28.februārim.” 
 
3. Izteikt Konkursa nolikuma 2.pielikuma trešās tabulas nosaukumu šādā redakcijā: 
 
“INFORMĀCIJA PAR NOVĒRTĒŠANAS INSTRUMENTA APGUVI UN IZMANTOŠANU 
PRAKSĒ (tikai sociālajam darbiniekam un psihologam/klīniskajam psihologam):” 
 
 
4. Izteikt Konkursa nolikuma 3.pielikumu šādā redakcijā: 
 

“3.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Kam Latgales plānošanas reģionam 
Pretendents  
Adrese  
Datums  
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, 
telefons) 

 

Citi uzņēmēji 
(uz kuru iespējām konkrētā 
līguma izpildei balstās 
Pretendents) 

 

 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt pakalpojumu atbilstoši publiskā iepirkuma 
„Individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās 
rehabilitācijas plānu izstrāde”, Nr.LPR/2016/2 tehniskajai specifikācijai un līguma projekta 
nosacījumiem par kopējo summu: 

 
1.iepirkuma priekšmeta daļai 

Bērnu, kas atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, individuālo vajadzību izvērt ēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojumi 

Nr.p.
k. 

Pakalpojums Piedāvātā cena 
EUR 

(bez PVN) 
1 (vienam) 
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bērnam** 
1. Bērnu, kas atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijās, individuālo 
vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ar 
nosacījumu, ka izvērtēšanā piedalās sociālais 
darbinieks un psihologs 

 

2. Fizioterpeita dalība bērnu, kas atrodas bērnu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 
individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu 
izstrādē (gadījumos, kad tas ir nepieciešams) 

 

3. Ergoterapeita dalība bērnu, kas atrodas bērnu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 
individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu 
izstrādē (gadījumos, kad tas ir nepieciešams) 

 

Kopējā piedāvātā cena EUR (bez PVN)*  

PVN 21%  

Kopējā piedāvātā cena EUR (ar PVN)  

 
*- Iepirkuma līguma summa tiks noteikta, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumu un 
faktisko situāciju, ar nosacījumu ar visu trīs iepirkuma līgumu kopējā summa nevar 
pārsniegt 165570,25 euro.**- gadījumā, ja uzdevumu izpildei tiks piesaistīti 
apakšuzņēmēji, kuru sniedzamā pakalpojuma vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības vai lielāka, Pretendents Finanšu piedāvājuma tabulā norāda katram šādam 
apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļas summu. 

 
 

2.iepirkuma priekšmeta daļai 
Bērnu ar funkcion āliem traucējumiem individu ālo vajadzību izvērt ēšanas un atbalsta 

plānu izstrādes pakalpojumi 
Nr.p.

k. 
Pakalpojums Piedāvātā cena 

EUR 
(bez PVN) 
1 (vienam) 
bērnam* 

1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo 
vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ar 
nosacījumu, ka izvērtēšanā piedalās sociālais 
darbinieks, psihologs un ergoterapeits 

 

2. Fizioterapeita dalība bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanā un 
atbalsta plānu izstrādē (gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams) 

 

Kopējā piedāvātā cena EUR (bez PVN)**  

PVN 21%  

Kopējā piedāvātā cena EUR (ar PVN)  
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*- Iepirkuma līguma summa tiks noteikta, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumu un 
faktisko situāciju, ar nosacījumu ar visu trīs iepirkuma līgumu kopējā summa nevar 
pārsniegt 165570,25 euro. 
**- gadījumā, ja uzdevumu izpildei tiks piesaistīti apakšuzņēmēji, kuru sniedzamā 
pakalpojuma vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, Pretendents 
Finanšu piedāvājuma tabulā norāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo 
iepirkuma līguma daļas summu. 
 

3.iepirkuma priekšmeta daļai 
Speciālistu pakalpojumu nodrošināšana atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām 

ar garīga rakstura traucējumiem 
 

Nr.p.
k. 

Pakalpojums Piedāvātā cena EUR 
(bez PVN) 

1 (vienai) personai** 
1. Speciālistu pakalpojumu 

nodrošināšana atbalsta plānu 
izstrādei pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
gadījumos, kad neviens no 
speciālistiem netiekas ar personu 
ar garīga rakstura traucējumiem 
klātienē. 

 

2. Ergoterapeita tikšanās klātienē ar 
personu ar garīga rakstura 
traucējumiem atbalsta plāna 
izstrādes procesā 

 

3. Psihiatra tikšanās klātienē ar 
personu ar garīga rakstura 
traucējumiem atbalsta plāna 
izstrādes procesā  

 

Kopējā piedāvātā cena EUR (bez 
PVN)*  

 

PVN 21%  

Kopējā piedāvātā cena EUR (ar PVN)  

 

*- Iepirkuma līguma summa tiks noteikta, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumu un 
faktisko situāciju, ar nosacījumu ar visu trīs iepirkuma līgumu kopējā summa nevar 
pārsniegt 165570,25 euro.  
**- gadījumā, ja uzdevumu izpildei tiks piesaistīti apakšuzņēmēji, kuru sniedzamā 
pakalpojuma vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, Pretendents 
Finanšu piedāvājuma tabulā norāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo 
iepirkuma līguma daļas summu. 
 

_____________________________________________________ 
Paraksts 

___________________________________________ ___________________________ 
Vārds, uzvārds                     

_________________________________________ ______________________________ 
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Amats, pilnvarojums 
 

 Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016.gada “___”.____________   
  Z.V.              

 (Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)” 
 
 
5. Izteikt Konkursa nolikuma 4.pielikumu šādā redakcijā: 

“4. pielikums  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Individu ālo vajadzību izvērt ēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās 
rehabilit ācijas plānu izstrāde 

Id.Nr. LPR/2016/2 
 

1.iepirkuma priekšmeta daļai 

Bērnu, kas atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, individuālo vajadzību izvērt ēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojumi 

 
1. Pakalpojuma priekšmets - nodrošināt 287 ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu 
līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turpmāk- BSAC), 
individuālo vajadzību izvērtēšanu un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas 
plānu (turpmāk - atbalsta plāns) izstrādi projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā” (turpmāk- Projekts) ietvaros.  
 
Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laiks ir 5 (pieci) mēneši no 
līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 28.februārim, atbilstoši atsevišķi 
starp Pasūtītāju un Izpildītāju saskaņotajam Pakalpojuma sniegšanas laika grafikam.  
 
2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Latgales plānošanas reģions.  
 
3. Pakalpojuma mērķa grupa: ārpusģimenes aprūpē esoši bērni visos Latgales reģiona 
BSAC (Daugavpils novada Naujenes bērnu namā, Rēzeknes novada Tiskādu bērnu namā, 
Krāslavas novada bērnu sociālās rehabilitācijas centrā ”Mūsmājas”, Balvu novada Tilžas 
internātpamatskolas struktūrvienībā “Ābeļzieds”, Daugavpils pilsētas domes bērnu namā- 
patversmē “Priedīte”, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālā dienesta” Bērnu 
pakalpojumu centrā un VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” un SIA “Bērnu Oāze” 
struktūrvienībā “M ākoņkalns”), tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, kuri līguma izpildes 
laikā saņem BSAC pakalpojumus (t.sk. tie, kas no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 
31.janvārim ir uzsākuši saņemt pakalpojumu BSAC). Individuālo vajadzību novērtējumu un 
atbalsta plānu izstrādi plānots veikt visiem BSAC esošajiem 287 bērniem (bērnu skaits var 
mainīties atbilstoši BSAC esošo bērnu skaitam izvērtējuma veikšanas periodā, par to 
Izpildītājs tiks informēts izpildes procesā) turpmāk šajā iepirkuma daļā saukts  - mērķa grupa. 
 
4. Pakalpojuma apraksts: 
Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes ietvaros ir jāveic detalizēts 
mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta 
16.06.2015. noteikumos Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
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9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas 
noteikumi” (turpmāk – MK 16.06.2015. noteikumi Nr.313) noteiktajam mērķa grupas 
individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē, t.sk. saskaņā ar Labklājības 
ministrijas (turpmāk – LM) izstrādāto Bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna attīstības 
vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodiku (turpmāk - metodika), kas ir 
pieejama http://www.lm.gov.lv/text/3146 
 
Katrai mērķa grupas personai tiek noteiktas tās vajadzības sociālo pakalpojumu sniegšanai 
(sociālo pakalpojumu klāsts, vieta, biežums, apjoms) un vispārējo pakalpojumu pieejamībai 
(veselības aprūpe, izglītība, transports, nodarbinātība, brīvā laika pavadīšana, mājoklis u.c.), 
balstoties uz katras mērķa grupas personas individuālo vajadzību un vēlmju analīzi, analizējot 
mērķa grupas vajadzības no dažādiem aspektiem un izstrādājot katras mērķa grupu personas 
vajadzībām atbilstošu atbalsta plānu. Izvērtēšanā piedalās izvērtējamais bērns un citas ar viņu 
visciešākajā kontaktā esošās personas – likumiskie pārstāvji, aprūpētāji vai citas atbalsta 
personas. 
 
Izvērtēšanā tiek izdalītas atsevišķas vecuma grupas: 0-11 mēneši 30 dienas (ieskaitot), 1-3 
gadi (ieskatot), 4-6 gadi (ieskaitot), 7-11 gadi (ieskaitot), 12-17 gadi (ieskaitot).  
 
Izvērtēšanai jāpiesaista vismaz šādi eksperti: sociālais darbinieks, psihologs (vēlams, 
klīniskais psihologs) fizioterapeits  un ergoterapeits. 
Sociālais darbinieks un psihologs (vēlams, klīniskais psihologs) piedalās katra bērna attīstības 
izvērtēšanā. Bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuri atrodas valsts sociālās aprūpes centros, individuālo vajadzību izvērtēšanai obligāti 
piesaistafizioterapeitu. 
Fizioterapeitu vai ergoterapeitu bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kuri atrodas 
pašvaldību vai citu  organizāciju  bērnu  aprūpes  iestādē (bez funkcionāliem traucējumiem),  
individuālo  vajadzību  izvērtēšanai piesaista,  ņemot  vērā  bērna  vecumu,  briedumu,  vai  
citus  pamatotus  argumentus,  atbilstoši bērna vajadzībām. 
Komandas eksperti tiekas ar katru izvērtējamo bērnu.  
 
Izvērtēšanā iesaistītajiem speciālistiem ir jādarbojas vienotā komandā.  
 
Vienotas komandas veidošanai un sadarbības modeļa izstrādei visiem komandas speciālistiem 
tiek nodrošinātas apmācības un supervīzijas OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas 
bērniem!” ietvaros.  
 
Izpildītājs nodrošina, ka visi individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē 
iesaistītie speciālisti piedalās apmācībās un supervīzijās OAK projekta “Drošu ģimenes vidi 
Latvijas bērniem!” ietvaros. 
 
Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes organizatorisko vadību 
nodrošina Izpildītājs, sadarbojoties ar Pasūtītāju. 
 
5. Speciālistu komandas uzdevumi 
1. Sociālais 

darbinieks 
1) vadīt un koordinēt piesaistīto speciālistu komandas darbu; 
2) izvērtēt bērna funkcionālās spējas, pašaprūpes un sociālās 
prasmes, t.sk. izvērtēt bērna sociālo situāciju (attiecības ar 
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bioloģiskajiem vecākiem, radiniekiem - brāļiem, māsām u.c., 
atrašanās BSAC ilgums);  
3) pieprasīt informāciju par bērna fizisko attīstību un veselību; 
4) komunicēt ar BSAC par izvērtēšanas uzsākšanu; 
5) izstrādāt atbalsta plānu (apkopot speciālistu sniegtos rezultātus); 
6) komunicēt ar pašvaldības iestāžu speciālistiem (pakalpojumu 
nodrošināšana pašvaldībā); 
7) nodrošināt atgriezenisko saiti ar BSAC (izskaidro atbalsta plāna 
saturu un tālākās darbības). 

2. Psihologs 
(vēlams, 
klīniskais 
psihologs) 

1) noteikt psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (piemēram, 
intelektu, spējas, noslieces, iespējas), interpretēt un novērtēt 
rezultātus; 
2) analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi 
uz personības domāšanu un izturēšanos; 
3) veikt psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu; 
4) informēt bērnu un iestādes speciālistus par izpētes gaitu; 
5) veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); 
6) pētīt psiholoģiskos faktorus, kā arī emocionālos personības 
traucējumus; 
7) nodot izvērtēšanas laikā iegūto informāciju sociālajam 
darbiniekam un iesaistīties atbalsta plāna izstrādē. 

3. Fizioterapeits 1) veikt bērna anamnēzes ievākšanu par veselības stāvokli, to 
iespaidojošajiem faktoriem; 
2) veikt bērna statiskās pozas (piemēram, stājas un sēdus pozas) un 
funkcionālo aktivitāšu, jeb spējas veikt pozu maiņu un ikdienas 
aktivitātes, novērtēšanu. 
3) novērtēt locītavu osteokinemātiskās un artrokinemātiskās 
kustības; 
4) veikt bērna muskuļu funkciju un līdzsvara novērtēšanu; 
5) veikt bērna neiroloģisko izmeklēšanu (piemēram, ādas 
virspusējās un dziļās jušanas pārbaude, automātiskās reakcijas, 
primitīvie refleksi, cīpslu refleksi); 
6) veikt kustību balsta sistēmas palpatoro izmeklēšanu; 
7) veikt bērna izmeklēšanā nepieciešamos speciālos testus 
(piemēram, locītavu aktīvās un pasīvās stabilitātes testus) un 
novērtē viņa funkcionālās spējas pēc speciālām skalām; 
8) nodot izvērtēšanas laikā iegūto informāciju sociālajam 
darbiniekam un iesaistīties atbalsta plāna izstrādē; 
9) var sadarboties ar iestādē esošo speciālistu, ja tāds ir nodrošināts 
un iestāde piekrīt speciālista iesaistei izvērtēšanas procesā 

4. Ergoterapeits 1) novērtēt bērna nodarbes veikšanu, izmantojot ticamas un 
pamatotas izmeklēšanas metodes; 
2) novērtēt vides faktorus;  
3) noteikt nodarbes veikšanas komponentus un vides apstākļus, kuri 
rada nodarbes veikšanas grūtības; 
4) noskaidrot bērna spējas un resursus, kas var tikt izmantoti 
nodarbes veikšanas procesā; 
5) apkopot izmeklēšanas rezultātus un sniedz ieteikumus par 
nepieciešamo terapiju; 
6) nodot izvērtēšanas laikā iegūto informāciju sociālajam 
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darbiniekam un iesaistīties atbalsta plāna izstrādē. 
Bērnu BSAC izvērtēšanā ieteicams izmantot tādas metodes kā novērošana, intervēšana un 
izvērtēšana. 
 
Speciālistiem bērnu individuālajai izvērtēšanai ieteicams izmantot sekojošus instrumentus: 
 
Bērnu vecums Novērtēšanas instruments 

0 – 3 gadi Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) 
4 – 7 gadi Bērnu prasmju novērtējums (PEDI) 
3 – 18 gadi Kognitīvo spēju izpēte ar Vudkoka – Džonsona kognitīvo spēju testu 
3 – 8 gadi Bērnu funkcionālās neatkarības mērījums (WeeFIM) 
4 – 18 gadi ABAS-II Adaptīvo spēju un prasmju izvērtējums 
0 – 18 gadi Bartela skala 

 
Informāciju par izvērtējamiem bērniem līguma izpildes procesā nodrošinās Pasūtītājs. 
Izpildītājam regulāri (1 reizi mēnesī) jāsniedz informācija par veiktajiem izvērtējumiem un par 
katru bērnu jāiesniedz izvērtēšanas dokumentu kopums, kas sastāv no 3 dokumentiem (bērna 
profila, bērna attīstības novērtēšanas instrumenta un atbalsta plāna) un Eiropas Sociālā Fonda 
(turpmāk – ESF) dalībnieka anketa. 
 
Par pamatu aizpildāmajiem dokumentiem jāizmanto veidlapas, kas ir pievienotas metodikai  
http://www.lm.gov.lv/upload/bernu_novertesanas_metodika.pdf  
 
6. Izpildītājam izvirz ītie darba uzdevumi: 

1. Nodrošināt, ka bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde tiek 
īstenota atbilstoši LM izstrādātajai metodikai, kas ir pieejama mājaslapā 
http://www.lm.gov.lv/text/3146  

2. Pirms individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes uzsākšanas 
nodrošināt visu speciālistu dalību apmācībās (orientējoši 3 darba dienas) OAK projekta 
“Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros.  

3. Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošināt visu komandas speciālistu dalību supervīzijās 
OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros. 

4. Uzraudzīt piesaistīto speciālistu komandu/komandas darbu.  
5. Izstrādāt detalizētu darba izpildes laika grafiku, saskaņot to ar Pasūtītāju un sniegt 

pakalpojumu atbilstoši tam.  
6. Informēt par bērna izvērtēšanu un nodrošināt likumisko pārstāvju, aprūpētāju vai citu 

atbalsta personu līdzdalību bērna izvērtēšanas procesā, t.sk. veidot sadarbību ar BSAC 
personālu. 

7. Bērna attīstības izvērtēšanai izmantot LM metodikā ieteikto sagatavošanos 
izvērtēšanai, izvērtēšanas norisi, minētās metodes un laiku. 

8. Primāri izvērtēšanas laikā ieteicams veikt bērna novērošanu. 
9. Pēc iespējas noskaidrot bērna viedokli un iesaistīt bērnu atbalsta plāna izstrādē. 

Apkopot informāciju, kas iegūta no bērna, likumiskā pārstāvja, bērnu aprūpes iestāžu 
speciālistiem un citām atbalsta personām. 

10. 30 dienu laikā pēc individuālās izvērtēšanas pabeigšanas izstrādāt kvalitatīvu, uz bērna 
vajadzībām orientētu atbalsta plānu. 

11. Nodrošināt ESF dalībnieka anketas aizpildīšanu par katru izvērtējamo BSAC bērnu, 
saskaņā ar tās aizpildīšanas nosacījumiem, un nodot to Pasūtītajam. 
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12. Sagatavot un nodot izvērtēšanas dokumentu kopumu (3 dokumentus) par katru bērnu 
BSAC trīs eksemplāros papīra formā atbilstoši darba izpildes laika grafikam. 

13. Vienu dokumentu kopumu nodot glabāšanā personas lietā BSAC ar pieņemšanas - 
nodošanas aktu, otru ar pieņemšanas - nodošanas aktu tās pašvaldības sociālajā 
dienestā, kurš bērnu ievietojis konkrētajā BSAC, trešo- ar pieņemšanas- nodošanas 
aktu Pasūtītājam. Iesniedzot Pasūtītājam pieņemšanas - nodošanas aktu, tam jāpievieno 
pieņemšanas - nodošanas aktu oriģināli, kas apliecina par dokumentu kopumu BSAC 
un pašvaldības sociālajam dienestam. Kopā ar dokumentu kopumu iesniegt 
Pasūtītajam izstrādāto atbalsta plānu elektroniskās versijas. 

14. Sagatavot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādei 
nepieciešamo kopsavilkumu atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai formai par bērniem 
nepieciešamo sociālo pakalpojumu veidiem un to vēlamo izvietojumu, ņemot vērā 
individuālajos atbalsta plānos noteikto atbalsta apjomu. Kopsavilkumu elektroniskā 
formā nodot Pasūtītājam kopā ar pēdējo pieņemšanas - nodošanas aktu. Par 
kopsavilkuma sagatavošanu un iesniegšanu atsevišķa samaksa netiek veikta. 

15. Gadījumos, ja izvērtēšanas laikā speciālistu komanda secina, ka bērns ir cietis no 
vardarbības vai kāda cita pret bērnu vērsta noziedzīga nodarījuma, speciālistu 
komandai ir pienākums ziņot policijai vai citai tiesībsargājošai iestādei atbilstoši Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 51.panta trešajai daļai. 

 
 

7. Papildus nosacījumi: 
 
1. Speciālistu komandas darbam nepieciešamās telpas nodrošina Izpildītājs.  
2. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 
3. Pasūtītājs reģistrē Izpildītāju Datu valsts inspekcijā. Izpildītājs ir atbildīgs par 

konfidenciālitātes un fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošanu (t.sk. no 
tā piesaistīto speciālistu puses). 

 
 

2.iepirkuma priekšmeta daļai 
Bērnu ar funkcion āliem traucējumiem individu ālo vajadzību izvērt ēšanas un atbalsta 

plānu izstrādes pakalpojumi 
 
1. Pakalpojuma priekšmets - nodrošināt 505 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir 
noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta 
plānu izstrādi projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 
(turpmāk - Projekts) ietvaros.  
 
Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laiks ir 5 (pieci) mēneši no 
līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 28.februārim, atbilstoši atsevišķi 
saskaņotajam izpildes laika grafikam.  
 
2. Pakalpojuma īstenošanas vieta: Latgales plānošanas reģions.  
 
3. Pakalpojuma mērķa grupa: bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta 
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē Latgales pašvaldībās, 
kas ir Projekta sadarbības partneri (turpmāk šajā iepirkuma daļā saukts - mērķa grupa). 
Individuālo vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu izstrādi plānots veikt 505 bērniem ar 
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funkcionāliem traucējumiem (bērnu skaits var mainīties, par to Izpildītājs tiks informēts 
izpildes procesā). 
 
4. Pakalpojuma apraksts: 
Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes ietvaros ir jāveic detalizēts 
mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta 
16.06.2015. noteikumos Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas 
noteikumi” (turpmāk – MK 16.06.2015. noteikumi Nr.313) noteiktajam mērķa grupas 
individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē, t.sk. saskaņā ar Labklājības 
ministrijas (turpmāk – LM) izstrādāto Bērna ar funkcionāliem traucējumiem attīstības 
vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodiku (turpmāk - metodika), kas ir 
pieejama http://www.lm.gov.lv/text/3147  
 
Katrai mērķa grupas personai tiek noteiktas tās vajadzības sociālo pakalpojumu sniegšanai 
(sociālo pakalpojumu klāsts, vieta, biežums, apjoms) un vispārējo pakalpojumu pieejamībai 
(veselības aprūpe, izglītība, transports, nodarbinātība, brīvā laika pavadīšana, mājoklis u.c.), 
balstoties uz katras mērķa grupas personas individuālo vajadzību un vēlmju analīzi, analizējot 
mērķa grupas vajadzības no dažādiem aspektiem un izstrādājot katra mērķa grupas personas 
vajadzībām atbilstošu atbalsta plānu. Izvērtēšanā piedalās izvērtējamais bērns ar 
funkcionālajiem traucējumiem un citas ar viņu visciešākajā kontaktā esošās personas – 
ģimenes locekļi, likumiskie pārstāvji, audžuģimene, aprūpētāji vai citas atbalsta personas. 
 
Izvērtēšanā tiek izdalītas atsevišķas vecuma grupas: 0-11 mēneši 30 dienas (ieskaitot), 1-3 
gadi (ieskatot), 4-6 gadi (ieskaitot), 7-11 gadi (ieskaitot), 12-17 gadi (ieskaitot).  
 
Izvērtēšanai jāpiesaista vismaz šādi eksperti: sociālais darbinieks, fizioterapeits, psihologs 
(vēlams, klīniskais psihologs) un ergoterapeits.  
 
Sociālais darbinieks, psihologs (vēlams, klīniskais psihologs) un ergoterapeits piedalās katra 
bērna attīstības izvērtēšanā. 
Bērna ar funkcionāliem traucējumiem, kurš atrodas ģimenē, individuālo vajadzību izvērtēšanai 
fizioterapeitu piesaista, ņemot vērā bērna vecumu, briedumu, vai citus pamatotus argumentus, 
atbilstoši bērna vajadzībām. 
Komandas eksperti tiekas ar katru izvērtējamo bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem.  
 
Izvērtēšanā iesaistītajiem speciālistiem ir jādarbojas vienotā komandā. 
 
Vienotas komandas veidošanai un sadarbības modeļa izstrādei visiem komandas speciālistiem 
tiek nodrošinātas apmācības un supervīzijas OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas 
bērniem!” ietvaros.  
 
Izpildītājs nodrošina, ka visi individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē 
iesaistītie speciālisti piedalās apmācībās un supervīzijās OAK projekta “Drošu ģimenes vidi 
Latvijas bērniem!” ietvaros. 
 
Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes organizatorisko vadību 
nodrošina Izpildītājs, sadarbojoties ar Pasūtītāju. 
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5. Speciālistu komandas uzdevumi 
1. Sociālais 

darbinieks 
1) vadīt un koordinēt piesaistīto speciālistu komandas darbu; 
2) izvērtēt bērna funkcionālās spējas, pašaprūpes un sociālās 
prasmes, t.sk. izvērtē bērna sociālo situāciju (attiecības ar 
bioloģiskajiem vecākiem, radiniekiem - brāļiem, māsām u.c.);  
3) pieprasīt informāciju par bērna fizisko attīstību un veselību; 
4) komunicēt ar ģimeni par izvērtēšanas uzsākšanu; 
5) izstrādāt atbalsta plānu (apkopot speciālistu sniegtos rezultātus); 
6) komunicēt ar pašvaldības iestāžu speciālistiem (pakalpojumu 
nodrošināšana pašvaldībā); 
7) nodrošināt atgriezenisko saiti ar ģimeni (izskaidro atbalsta plāna 
saturu un tālākās darbības). 

2. Psihologs 
(vēlams, 
klīniskais 
psihologs) 

1) noteikt psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (piemēram, 
intelektu, spējas, noslieces, iespējas), interpretēt un novērtēt 
rezultātus; 
2) analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi 
uz personības domāšanu un izturēšanos; 
3) veikt psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu; 
4) informēt bērnu un likumiskos pārstāvjus vai audžuģimeni par 
izpētes gaitu; 
5) veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); 
6) pētīt psiholoģiskos faktorus, kā arī emocionālos personības 
traucējumus; 
7) nodot izvērtēšanas laikā iegūto informāciju sociālajam 
darbiniekam un iesaistīties atbalsta plāna izstrādē. 

3. Fizioterapeits 1) veikt bērna anamnēzes ievākšanu par veselības stāvokli, to 
iespaidojošajiem faktoriem; 
2) veikt bērna statiskās pozas (piemēram, stājas un sēdus pozas) un 
funkcionālo aktivitāšu, jeb spējas veikt pozu maiņu un ikdienas 
aktivitātes, novērtēšanu. 
3) novērtēt locītavu osteokinemātiskās un artrokinemātiskās 
kustības; 
4) veikt bērna muskuļu funkciju un līdzsvara novērtēšanu; 
5) veikt bērna neiroloģisko izmeklēšanu (piemēram, ādas 
virspusējās un dziļās jušanas pārbaude, automātiskās reakcijas, 
primitīvie refleksi, cīpslu refleksi); 
6) veikt kustību balsta sistēmas palpatoro izmeklēšanu; 
7) veikt bērna izmeklēšanā nepieciešamos speciālos testus 
(piemēram, locītavu aktīvās un pasīvās stabilitātes testus) un 
novērtē viņa funkcionālās spējas pēc speciālām skalām; 
8) nodot izvērtēšanas laikā iegūto informāciju sociālajam 
darbiniekam un iesaistīties atbalsta plāna izstrādē. 

4. Ergoterapeits 1) novērtēt bērna nodarbes veikšanu, izmantojot ticamas un 
pamatotas izmeklēšanas metodes; 
2) novērtēt vides faktorus;  
3) noteikt nodarbes veikšanas komponentus un vides apstākļus, kuri 
rada nodarbes veikšanas grūtības. 
4) noskaidrot bērna spējas un resursus, kas var tikt izmantoti 
nodarbes veikšanas procesā. 
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5) apkopot izmeklēšanas rezultātus un sniedz ieteikumus par 
nepieciešamo terapiju; 
6) nodot izvērtēšanas laikā iegūto informāciju sociālajam 
darbiniekam un iesaistīties atbalsta plāna izstrādē. 

 
Speciālistiem bērnu individuālajai izvērtēšanai ieteicams izmantot sekojošus instrumentus: 
 
Bērnu vecums Novērtēšanas instruments 
0 – 3 gadi Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) 
4 – 7 gadi Bērnu prasmju novērtējums (PEDI) 
3 – 18 gadi Kognitīvo spēju izpēte ar Vudkoka – Džonsona kognitīvo spēju testu 
3 – 8 gadi Bērnu funkcionālās neatkarības mērījums (WeeFIM) 
4 – 18 gadi ABAS-II Adaptīvo spēju un prasmju izvērtējums 
0 – 18 gadi Bartela skala 
 
Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanā ieteicams izmantot tādas metodes kā 
novērošana, intervēšana un izvērtēšana. Izvērtēšanas procesā, ja attiecināms, ir jāizmanto 
alternatīvās komunikācijas līdzekļi. Kopumā izvērtēšanas instrumentu un pieeju izvēle ir 
atkarīga no bērna ar funkcionāliem traucējumiem vecumam un briedumam. 

Izvērtēšanas procesā ir jāievēro princips, ka speciālisti izvērtēšanas brīdī nevar būt vairākumā 
(jāievēro princips, ja ģimenes locekļi ir divi, tad vienlaikus izvērtēšanas procesā iesaistītie 
pārstāvji no ekspertu komandas arī divi). 
 
Informāciju par izvērtējamiem bērniem līguma izpildes procesā nodrošinās Pasūtītājs.  
 
Izpildītājam regulāri (1 reizi mēnesī) jāsniedz informācija par veiktajiem izvērtējumiem un par 
katru bērnu jāiesniedz izvērtēšanas dokumentu kopums, kas sastāv no 3 dokumentiem (bērna 
profila, bērna attīstības novērtēšanas instrumenta un atbalsta plāna) un Eiropas Sociālā Fonda 
(turpmāk – ESF) dalībnieka anketa. 
 
Par pamatu aizpildāmajiem dokumentiem jāizmanto veidlapas, kas ir pievienotas metodikai 
http://www.lm.gov.lv/upload/bernu_novertesanas_metodika.pdf  
 
6. Izpildītājam izvirz ītie darba uzdevumi: 

1. Nodrošināt, ka bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde tiek 
īstenota, atbilstoši LM izstrādātajai metodikai, kas ir pieejama mājaslapā 
http://www.lm.gov.lv/text/3147  

2. Pirms individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes uzsākšanas 
nodrošināt visu komandas speciālistu dalību apmācībās (orientējoši 3 darba dienas) 
OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros.  

3. Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošināt visu komandas speciālistu dalību supervīzijās 
OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros. 

4. Uzraudzīt piesaistīto speciālistu komandu/komandas darbu.  
5. Izstrādāt detalizētu darba izpildes laika grafiku, saskaņot to ar Pasūtītāju un sniegt 

pakalpojumu atbilstoši laika grafikam. 
6. Informēt par bērna izvērtēšanu un  nodrošināt likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu, 
ģimenes locekļu, aprūpētāju vai citu atbalsta personu līdzdalību bērna izvērtēšanas 
procesā. 
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7. Bērna attīstības izvērtēšanai izmantot LM metodikā ieteikto sagatavošanos 
izvērtēšanai, izvērtēšanas norisi, minētās metodes un laiku. 

8. Primāri izvērtēšanas laikā ieteicams veikt bērna novērošanu. 
9. Pēc iespējas noskaidrot bērna viedokli un iesaistīt bērnu atbalsta plāna izstrādē. 

Apkopot informāciju, kas iegūta no bērna, likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes, 
ģimenes locekļiem un citām atbalsta personām. 

10. 30 dienu laikā pēc individuālās izvērtēšanas pabeigšanas izstrādāt kvalitatīvu, uz bērna 
vajadzībām orientētu atbalsta plānu. 

11. Nodrošināt ESF dalībnieka anketas aizpildīšanu par katru izvērtējamo bērnu, saskaņā 
ar tās aizpildīšanas nosacījumiem, un nodot to Pasūtītajam. 

12. Sagatavot un nodot izvērtēšanas dokumentu kopumu (3 dokumentus) par katru bērnu 
trīs eksemplāros papīra formā atbilstoši darba izpildes laika grafikam. 

13. Vienu dokumentu kopumu ar pieņemšanas- nodošanas aktu nodot glabāšanā 
likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei, kurā dzīvo bērns ar funkcionāliem 
traucējumiem, otru ar pieņemšanas - nodošanas aktu pašvaldības sociālajā dienestā pēc 
bērna deklarētās dzīvesvietas, trešo - ar pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājam. 
Iesniedzot pasūtītājam pieņemšanas - nodošanas aktu, tam tiek pievienoti 
pieņemšanas- nodošanas aktu oriģināli par dokumentu nodošanu likumiskajam 
pārstāvim vai audžuģimenei un pašvaldības sociālajam dienestam. Kopā ar dokumentu 
kopumu iesniegt Pasūtītājam izstrādāto atbalsta plānu elektroniskās versijas. 

14. Sagatavot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādei 
nepieciešamo kopsavilkumu atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai formai par bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem nepieciešamo sociālo pakalpojumu veidiem un to vēlamo 
izvietojumu, ņemot vērā individuālajos atbalsta plānos noteikto atbalsta apjomu. 
Kopsavilkumu elektroniskā formā nodot Pasūtītājam  kopā ar pēdējo pieņemšanas - 
nodošanas aktu. Par kopsavilkuma sagatavošanu un iesniegšanu atsevišķa samaksa 
netiek veikta. 

15. Gadījumos, ja izvērtēšanas laikā speciālistu komanda secina, ka bērns ir cietis no 
vardarbības vai kāda cita pret bērnu vērsta noziedzīga nodarījuma, speciālistu 
komandai ir pienākums ziņot policijai vai citai tiesībsargājošai iestādei atbilstoši Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 51.panta trešajai daļai. 
 

 
 
7. Papildus nosacījumi: 

1. Speciālistu komandas darbam nepieciešamās telpas nodrošina Izpildītājs.  
2. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 
3. Pasūtītājs reģistrē Izpildītāju Datu valsts inspekcijā. Izpildītājs ir atbildīgs par 

konfidenciālitātes un fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošanu (t.sk. no 
tā piesaistīto speciālistu puses). 

 
 

3.iepirkuma priekšmeta daļai 
Speciālistu pakalpojumu nodrošināšana atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem 
 

1. Pakalpojuma priekšmets - dalība 462 pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, 
kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
pakalpojumus un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var 
nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga 
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invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), atbalsta plānu izstrādē projekta 
„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk- Projekts) ietvaros. 
Atbalsta plānu izstrāde notiek sadarbībā ar pašvaldību sociāliem darbiniekiem. 
 
Atbalsta plānu izstrādes laiks ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā 
līdz 2017.gada 28.februārim. 
 
2. Pakalpojuma īstenošanas vieta: Latgales plānošanas reģions.  
 
3. Pakalpojuma mērķa grupa: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras 
potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti 
smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa) un kuras dzīvo kādā no Latgales pašvaldībām, 
kas ir Projekta sadarbības partneris vai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, 
kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus VSAC „Latgale” (filiālēs “Kalupe”, “Krastiņi” un „Kalkūni”), VSIA 
„Daugavpils Psihoneiroloģiskā slimnīca”, pašvaldības iestādē „Sociālo pakalpojumu centrs 
„Pīlādzis””, SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” un tās struktūrvienībā „Sociālās aprūpes nodaļa 
"Subate" (turpmāk šajā iepirkuma daļā saukts - personas ar GRT). Atbalsta plānu izstrādi 
plānots veikt 462 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (personu skaits var 
mainīties, par to Izpildītājs tiks informēts izpildes procesā). 
 
4. Pakalpojuma apraksts:  
Darbības ietvaros tiek veikta detalizēta personu ar GRT vajadzību izvērtēšana un atbalsta 
plānu izstrāde, t.sk. atbilstoši Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumos Nr.313 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 
9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK 16.06.2015. 
noteikumi Nr.313) noteiktajam. 
 
Personu ar GRT izvērtēšanu veic pašvaldību sociālie darbinieki, kuri, atbilstoši MK 
16.06.2015. noteikumos Nr.313 noteiktajam, ir apmācīti darbam ar atbalsta intensitātes skalu 
(zinātnisko metodi personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzību izvērtēšanai). 
 
Izvērtēšanā piedalās izvērtējamā persona ar GRT un citas ar viņu visciešākajā kontaktā esošās 
personas – ģimenes locekļi, likumiskie pārstāvji, aprūpētāji vai citas atbalsta personas. 
 
Izvērtēšanas procesā katrai personai ar GRT tiek noteiktas tās vajadzības sociālo pakalpojumu 
sniegšanai (sociālo pakalpojumu klāsts, vieta, biežums, apjoms) un vispārējo pakalpojumu 
pieejamībai (veselības aprūpe, izglītība, transports, nodarbinātība, brīvā laika pavadīšana, 
mājoklis u.c.). Individuālo vajadzību izvērtējums tiek veikts, balstoties uz katras personas ar 
GRT individuālo vajadzību un vēlmju analīzi, analizējot tās vajadzības no dažādiem 
aspektiem un izstrādājot katrai personai ar GRT tās vajadzībām atbilstošu atbalsta plānu. 
 
Individuālo atbalsta plāna izstrādi veic pašvaldību sociālie darbinieki (plānotais sociālo 
darbinieku skaits ir 11 cilvēki) sadarbībā ar izpildītāja piesaistītajiem speciālistiem.  
 
Izpildītajam pakalpojuma izpildei ir jāpiesaista šādi speciālisti- psihiatrs un ergoterapeits. 
Izpildītājs pakalpojuma sniegšanā var piesaistīt vairākus psihiatrus un ergoterapeitus. 
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Individuālo atbalsta plāna izstrādes organizatorisko vadību nodrošina Pasūtītājs ar sociāliem 
darbiniekiem. 
 
 
5. Izpildītājam izvirz ītie darba uzdevumi: 

1. Uzraudzīt piesaistīto speciālistu komandu/komandas darbu. 
2. Nodrošināt piesaistīto speciālistu sadarbību ar Pasūtītāju un ar Pasūtītāja norādītajiem 

sociālajiem darbiniekiem, kuri veic personu ar GRT izvērtēšanu un atbalsta plāna 
izstrādi saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumos Nr.313 noteikto kārtību. 
Sociālais darbinieks pēc personas ar GRT izvērtēšanas organizē sanāksmi informē 
speciālistus par plānoto sanāksmi, kurā abiem speciālistiem ir jāpiedalās 

3. Speciālisti piedalās sociālā darbinieka organizētajā sanāksmē, kuras laikā apspriež 
sociālā darbinieka sagatavoto informāciju un izvērtēšanas dokumentus, un katrs no 
speciālistiem (psihiatrs un ergoterapeits) pieņem lēmumu par nepieciešamību tikties ar 
izvērtējamo personu ar GRT. Gadījumā, ja speciālists pieņem lēmumu, ka tam nav 
nepieciešams tikties ar izvērtējamo personu ar GRT klātienē, tas fiksē savu lēmumu 
pārskatā un apliecina to ar parakstu. 

4. Gadījumā, ja speciālists pieņem lēmumu par nepieciešamību tikties ar izvērtējamo 
personu ar GRT, tas individuāli tiekas ar šo personu un veic nepieciešamo izvērtēšanu. 
Ja tas ir iespējams, kā vienu no informācijas ieguves metodēm  speciālists izmano 
izvērtējamās personas ar GRT intervēšanu un veic vienas vai vairāku citu personu, kas 
novērtējamo personu labi pazīst (vismaz trīs mēnešus) intervēšanu, priekšroku dodot 
tām personām, kuras persona ar GRT izvēlējusies pati, un kas pret to ir atbalstošas. 

5. Speciālistiem tikšanās laikā pēc iespējas jānoskaidro personas ar GRT viedoklis par 
personas ar GRT dzīves sabiedrībā uzlabošanai nepieciešamajiem atbalsta 
pasākumiem. 

6. Speciālistiem ir pienākums piedalīties sociālā darbinieka organizētajās sanāksmēs. 
Sanāksmes laikā pieņemtos lēmumus eksperti apliecina ar parakstu. 

7. Izpildītājs nodrošina, ka pārskati par katru personu tiek sagatavoti divos eksemplāros, 
viens no kuriem tiek iesniegts sociālajam darbiniekam, otrs- Pasūtītājam. 

8. Pakalpojums jānodod pa daļām 1 (vienu) reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī paveikto. 
Nododot pakalpojumu, pieņemšanas - nodošanas aktā jānorāda personu skaits par 
kurām ir sagatavoti pārskati atbalsta plānu izstrādei un jāpievieno tam abu speciālistu 
pārskatu oriģināli par katru izvērtēto  personu ar GRT. 

9. Sociālā darbinieka sagatavoto atbalsta plānu paraksta abi iesaistītie speciālisti. 
6. Speciālistu komandas uzdevumi: 

1. Ergoterapeits 1) Iepazīties ar personas ar GRT iepriekšējo izmeklējumu 
rezultātiem un sociālā darbinieka veikto izvērtējumu. 

2) Novērtēt personas ar GRT nodarbes veikšanu, izmantojot 
ticamas un pamatotas izmeklēšanas metodes (ja tiekas 
klātienē).  

3) Kopā ar personu ar GRT vienoties par nodarbes veikšanas 
grūtībām un noteikt prioritāti/es terapijai (ja tiekas klātienē). 

4) Noteikt nodarbes veikšanas komponentus un vides apstākļus, 
kuri rada nodarbes veikšanas grūtības (ja tiekas klātienē). 

5) Noskaidrot personas ar GRT spējas un resursus, kas var tikt 
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izmantoti nodarbes veikšanas procesā (ja tiekas klātienē). 

6) Apkopot izmeklēšanas rezultātus un sniegt pārskatu par 
nepieciešamo pasākumu iekļaušanu personas ar GRT 
individuālajā atbalsta plānā. 

7) Tikties ar sociālo darbinieku, lai pārrunātu neskaidros 
jautājumus un nodrošinātu kvalitatīva atbalsta plāna izstrādi. 

2. Psihiatrs 1) Iepazīties ar personas ar GRT iepriekšējo izmeklējumu 
rezultātiem un sociālā darbinieka veikto izvērtējumu. 

2) Iepazīties ar personas ar GRT veselības aprūpes un garīgās 
veselības aprūpes vēsturi. 

3) Iepazīties ar personas ar GRT vispārējo fizisko un 
psiholoģisko stāvokli (ja tiekas klātienē). 

4) Veikt izmeklējumus pielietojot dažādas diagnostiskās 
metodes, piemēram, pārrunas, testu izpilde, medicīniskās 
pārbaudes (ja tiekas klātienē). 

5) Apkopot izmeklēšanas rezultātus un sniegt pārskatu par 
nepieciešamo atbalsta veidu un/vai uzraudzību personas ar 
GRT atbalsta plāna izstrādei, lai kontrolētu personas ar GRT 
psihisko un uzvedības traucējumu izpausmes un lai persona 
ar GRT spētu labāk tikt galā ar ikdienas dzīvi un veiksmīgāk 
integrētos sabiedrībā. 

6) Tikties ar sociālo darbinieku, lai pārrunātu neskaidros 
jautājumus un nodrošinātu kvalitatīva atbalsta plāna izstrādi. 

 
7. Papildus nosacījumi: 
1. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 
2. Pasūtītājs reģistrē Izpildītāju Datu valsts inspekcijā. Izpildītājs ir atbildīgs par 
konfidenciālitātes un fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošanu (t.sk. no tā 
piesaistīto speciālistu puses). 

 

 
_____________________________________________________ 

Paraksts 
___________________________________________ ___________________________ 

Vārds, uzvārds                     
_________________________________________ ______________________________ 

Amats, pilnvarojums 
 

 Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016.gada “___”.____________   
  Z.V.              

 (Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)” 
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5. Izteikt Konkursa nolikuma 7.pielikuma “Veidlapu pāraugi” veidlapas “Bērna attīstības 
novērtēšanas instruments bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem (ieskaitot)” un “Bērna 
attīstības novērtēšanas instruments bērniem vecumā no 12 līdz 17 gadiem (ieskaitot)” šādā 
redakcijā: 
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