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KONKURSA UZDEVUMS

2

Atlasīt 40 pretendentus, kuri divu gadu profesionālās 
pilnveides izglītības programmas ietvaros ar valsts 
budžeta finansiālu atbalstu tiek apmācīti un kā speciālisti 
sagatavoti darbam ar ABA metodi 

Pieteikuma sagatavošana, pretendentiem sadarbojoties 
ar pašvaldībām



KONKURSA VIRSMĒRĶIS

§ Nodrošināt ABA pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā
§ Apmācību vietu skaits tiek indikatīvi sadalīts pa reģioniem 

proporcionāli esošam bērnu skaitam katrā reģionā 2022.gada 1.februārī
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Reģions Indikat. 
vietu skaits

Bērnu skaits 
reģionā

Bērnu īpatsvars 
(%)

Rīga 12 110 846 30,92
Pierīga 9 82 936 23,13
Kurzeme 5 44 950 12,54
Latgale 5 41 680 11,63
Vidzeme 4 33 828 9,44
Zemgale 5 44 294 12,35



PRASĪBAS PRETENDIENTIEM

§ Vismaz bakalaura vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vismaz LKI 
6.līmenis) psiholoģijā, logopēdijā, izglītības zinātnē vai pedagogu 
izglītībā ar skolotāja vai pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju vai veselības 
aprūpē ar audiologopēda kvalifikāciju

§ valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī 
§ angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī
§ vismaz viena gada pieredze pēdējo trīs  gadu laikā, ikdienā savā 

profesijā strādājot ar bērniem vecumā no dzimšanas līdz 12 gadu 
vecumam. 

PRIEKŠROCĪBAS
§ Ilgāka darba pieredze darbā ar bērniem tiks uzskatīta par priekšrocību
§ Pieredze darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām tiks uzskatīta par 

priekšrocību
§ Psihologa sertifikāts klīniskā un veselības psiholoģijā vai izglītības un skolu 

psiholoģijā tiks uzskatīts par priekšrocību



KAS JĀŅEM VĒRĀ PRETENDIENTIEM?

§ 285 stundu teorijas mācības, 144 stundu mācību prakse un 35 
prakses supervīzijas

§ Mācību izdevumu kompensēšana 3260,00 EUR apmērā, ja bez pamatota 
iemesla pārtraukšu mācības vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc līguma 
noslēgšanas un mācību uzsākšanas

§ (a) ilgstoša saslimšana, kuras rezultātā ir ierobežotas darbspējas, ko apliecina ārsta 
izsniegta darba nespējas lapa, 

§ (b) pārcelšanās uz dzīvi ārpus Latvijas, ko apliecina izraksts no LR Iedzīvotāju reģistra, 
§ (c) grūtniecība, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, 
§ (d) personas nāve

§ Gatavība ar publiskā finansējuma atbalstu nodrošināt ABA nodarbības 
bērniem ar AST vidēji vismaz 40 stundu apjomā mēnesī piecu gadu 
periodā pēc mācību pabeigšanas, par vienu ABA nodarbību prasot 
atlīdzību, kas nav lielāka par vidējo vienas ABA nodarbības izcenojumam 
tirgū 



PRASĪBAS PAŠVALDĪBAI

§ Līdzdarboties mācību prakses organizēšanā:
§ nodrošinot telpas prakses norisei 
§ nodrošinot nepieciešamos praktiskos materiālus prakses norisei
§ Palīdzot atlasīt bērnus ar AST, kuriem tiek sniegts atbalsts mācību 

prakses ietvaros

§ Mācību prakse var tikt organizēta:
§ Pirmsskolas izglītības iestādē
§ Izglītības iestādē, kas nodrošina pamatizglītības programmas apguvi
§ Veselības aprūpes iestādē
§ Pie sociālo pakalpojumu sniedzēja

§ Vērtēt iespējas piesaistīt apmācīto speciālistu pēc apmācību 
pabeigšanas darbam pašvaldības iestādēs



IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

§ Pieteikums dalībai Konkursā

§ Motivācijas vēstule, pamatojot vēlmi piedalīties Konkursā, apgūt 
prasmes darbā ar ABA metodi un, kā iegūto kompetenci plāno izmantot 
pēc mācību kursa  pabeigšanas.

§ Profesionālās darbības apraksts (CV)

§ Kvalifikāciju apliecinošu izglītības dokumentu kopijas
§ Pašvaldības institūcijas vai darba devēja rekomendācijas vēstule
§ Pašvaldības institūcijas un Pretendenta parakstīts apliecinājums par 

sadarbību - apliecina pašvaldības gatavību nodrošināt prakses iespējas 
Pretendentam



VĒRTĒŠANA

Divās kārtās:
1.kārta – administratīvā vērtēšana, pamatojoties uz pieteikumā 
iesniegtajiem dokumentiem

• vai ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus
• vai sagatavoti atbilstoši Nolikumā izvirzītajām prasībām 
• vai Pretendenta pieredze atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām

2.kārta – padziļināta vērtēšana un intervijas ar Pretendentiem, kuri 
izvirzīti uz Konkursa 2.kārtu

• intervijas tiek organizētas līdz 2022.gada 20.aprīlim 
• Intervija var norisināties klātienē vai tiešsaistes vidē videokonferences 

veidā
• Komisijai ir tiesības Pretendentam jautājumus uzdot arī angļu valodā



VĒRTĒŠANA 2. KĀRTĀ

Kritērijs Vērtēšanas skala

Pretendenta motivācijas dalībai konkursā 
novērtējums

3 – pamatots
2 – daļēji pamatots

0 – nav pamatots vai informācija nav 
sniegta

Pretendenta redzējums par mācību laikā gūto 
zināšanu un prasmju turpmāko pielietojumu darbā ar 
bērniem 
Pretendenta pieredze darbā ar bērniem ar speciālām 
vajadzībām

3 – atbilst
1 – daļēji atbilst

0 – neatbilst vai informācija nav sniegta
Pretendenta pieredze darbā ar bērniem 3 – vismaz piecu gadu pieredze

2 – vismaz trīs gadu pieredze
1 – vismaz viena gada pieredze pēdējo trīs 

gadu laikā
Pretendentam ir psihologa sertifikāts klīniskā un 
veselības psiholoģijā vai izglītības un skolu psiholoģijā

2 – atbilst
0 – neatbilst vai informācija nav sniegta

Pretendenta angļu valodas zināšanas atbilst 
apmācībām nepieciešamajam līmenim

2 – pilnībā atbilst
1 - daļēji atbilst

0 - neatbilst



VĒRTĒŠANA

§ Ja uz Konkursa 2.kārtu virzīto Pretendentu skaits no kāda reģiona ir 
mazāks par indikatīvi plānoto apmācību vietu skaitu minētam reģionam, 
brīvās apmācību vietas tiek pārdalītas par labu citiem reģioniem

§ Konkursa 2.kārtā atbalsta saņemšanai netiek virzīti pretendenti, kuri 
ieguvuši 6 vai mazāk punktus no kopumā 16 punktiem

§ Ja pēc Konkursa 2.kārtas atbalstīto pretendentu skaits kādā reģionā ir 
mazāks par indikatīvi plānoto apmācību vietu skaitu reģionam, brīvās 
apmācību vietas tiek pārdalītas citiem reģioniem



LAIKA IETVARS

§ Pieteikumu iesniegšana – 17.marts (ieskaitot)
§ Pieteikumu vērtēšana – līdz 20.aprīlim
§ Lēmuma pieņemšana – indikatīvi līdz 25.aprīlim
§ Līgumu slēgšana – indikatīvi līdz 6.maijam

§ Mācību sākums – maija otrajā pusē



PALDIES!

Jautājumiem - berniem@pkc.mk.gov.lv


