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Par sadarbību dalībai konkursā speciālistu sagatavošanai darbam ar lietišķās uzvedības 

analīzes (ABA) metodi 
 
Ādažu novada pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļā ir saņemti speciālistu 
(turpmāk - Pretendenti) iesniegumi: 

1) S. BUKOVSKA, privātās pamatskolas “Brīvā Austras skola” vadītāja; 
2) I. PIZIKA, ĀPII “Strautiņš” psiholoģe; 
3) I. SKAISTKALNE-VIRKA, Ādažu vidusskolas speciālā pedagoģe; 
4) L. SKOROMKA, PPII “Pērļu māja” izglītības metodiķe, pedagogs. 

Pretendenti lūdz pašvaldību atbalstīt viņu dalību Pārresoru koordinācijas centra izsludinātajā 
konkursā uz valsts budžeta līdzfinansētajām apmācību vietām speciālistu sagatavošanai darbam 
ar lietišķās uzvedības analīzes (ABA) metodi darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 
(turpmāk – Konkurss), kura nolikums pievienots pielikumā. 

Konkursa nolikuma 26.6. punktā noteikts, ka Pretendents iesniedz pašvaldības institūcijas un 
Pretendenta parakstītu apliecinājumu par sadarbību, apliecinot arī pašvaldības gatavību 
nodrošināt prakses iespējas Pretendentam, ja Pārresoru koordinācijas centrs un Pretendents 
noslēgs līgumu (turpmāk – Līgums) par dalību profesionālās pilnveides izglītības programmā. 

Pašvaldība, parakstot apliecinājumu par sadarbību, piekrīt nodrošināt Pretendentam prakses 
vietu un iespējas pašvaldības iestādē, kā arī palīdzēt atlasīt bērnus ar autiskā spektra 
traucējumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanai. 

Pretendents apņemas bez papildu atlīdzības prakses ietvaros nodrošināt atbalsta sniegšanu 
bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 144 stundu apjomā divu gadu mācību periodā.  

Pašvaldībai būs tiesības nodrošināt iespēju Pretendentam ar publiskā finansējuma atbalstu 
organizēt ABA nodarbības bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vidēji vismaz 40 stundu 
apjomā mēnesī piecu gadu periodā pēc mācību pabeigšanas, par vienu ABA nodarbību 
nodrošinot atlīdzību, kas nav lielāka par vidējo vienas ABA nodarbības izcenojumam tirgū, par 
to slēdzot atsevišķu līgumu. 

Pretendentam ir pienākums pēc mācību pabeigšanas ar publiskā finansējuma atbalstu 
nodrošināt ABA nodarbības bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 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 tad, ja 
Pašvaldība vai cita publiskā sektora iestāde līguma darbības laikā ir izteikusi Pretendentam 
piedāvājumu slēgt atsevišķu līgumu par ABA nodarbību nodrošināšanu bērniem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Izglītības likuma 
17. panta trešās daļas 12. punktu, pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 
komitejas 14.03.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 



NOLEMJ: 

1. Atbalstīt S. BUKOVSKAS, I. PIZIKAS, I. SKAISTKALNES-VIRKAS un L.  
SKOROMKAS dalību konkursā uz valsts budžeta līdzfinansētajām apmācību vietām 
speciālistu sagatavošanai darbam ar lietišķās uzvedības analīzes (ABA) metodi un parakstīt 
apliecinājumu par katra speciālista dalību konkursā. 

2. Uzdot šī lēmuma 1. punktā minētajām personām nekavējoties paziņot pašvaldības 
administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai par uz tām attiecināmajiem konkursa 
rezultātiem. 

3. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai: 

3.1. sagatavot šī lēmuma 1. punktā noteikto apliecinājumu projektus parakstīšanai; 

3.2. pēc šī lēmuma 2. punkta noteikuma izpildes organizēt prakses vietas un iespējas 
pašvaldības iestādē, kā arī palīdzēt atlasīt bērnus ar autiskā spektra traucējumiem 
atbalsta pasākumu nodrošināšanai. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


