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1. Tirgus izpētes priekšmets - informatīvu un izglītojošu pasākumu, tai skaitā 

individuālo konsultāciju un motivēšanas pasākumu īstenošana 2018.-2019.gadā 

potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm (turpmāk – Pakalpojums), lai 

samazinātu bērnu skaitu1 bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās (turpmāk – BSAC).  

Individuālas 

konsultācijas 

Dažādu speciālistu (piemēram, psihologs, jurists, sociālais darbinieks, 

pedagogs) sniegtas konsultācijas indivīdam vai pārim 

Informatīvi 

pasākumi 

Pasākumi, kuros tiek sniegta informācija atbilstoši konkrētai tēmai - 

saistībā ar iespēju kļūt par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni 

Izglītojoši 

pasākumi 

Pasākumi, kuros dalībnieki tiek izglītoti par jautājumiem, kas saistīti ar 

aizbildnību, adopciju un audžuģimeni (kļūšanu un īstenošanu) 

Motivēšanas 

pasākumi 

Pasākumi, kuros dalībnieki tiek mudināti kļūt par aizbildni, adoptētāju 

vai audžuģimeni 

2. Iepirkuma CPV kodi – 79952000-2 pasākumu organizēšanas pakalpojumi, 79951000-5 

semināru organizēšanas pakalpojumi, 85312300-2 virzības un padomdevēju pakalpojumi. 

3. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk – KPR) 

pašvaldības. 

4. Pakalpojuma mērķa grupa - potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes, kuras 

Pakalpojuma sniegšanas laikā dzīvo kādā no KPR pašvaldībām.  

5. Plānotā līgumcena – 8000 EUR (astoņi tūkstoši euro) bez PVN. Pasūtītājs ir tiesīgs 

noslēgt līgumus ar vairākiem Pakalpojuma sniedzējiem plānotās līgumcenas ietvaros, lai 

nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanas pārklājumu Kurzemes reģionā. 

                                                 
1 Saskaņā ar 15.07.2015.gada apstiprinātājā „Rīcības plānā deinstitucionalizācijs īstenošanai 2015.-2020.gadam” sniegto 

informāciju, 2014.gada 1.janvārī – Latvijā BSAC bija 1760 bērni, t.sk. Kurzemes plānošanas reģiona BSAC – 193 (t.sk. 56 

VSAC filiālēs). Kurzemes reģionā ir 5 BSAC: VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta 

Bērnunams, Strazdes bērnu nams, Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” (bērnu 

skaits 01.01.2014. – 193, 01.01.2016. – 172,  31.12.2016. - 157). 
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6. Darba uzdevums  

6.1. Iegūt informāciju par potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm 

no pašvaldībām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, NVO, izglītības iestādēm, 

bāriņtiesām, BSAC, esošiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.   

6.2. Sazināties ar pašvaldībām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, NVO, izglītības 

iestādēm, bāriņtiesām, BSAC, kā arī esošiem aizbildņiem, adoptētājiem un 

audžuģimenēm par potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm un 

iespējām viņus uzrunāt. 

6.3. Plānot, organizēt, vadīt, koordinēt un uzraudzīt informatīvos un izglītojošos 

pasākumus, tai skaitā individuālās konsultācijas un motivēšanas pasākumus 

(atbilstoši Piedāvājumā aprakstītajam) potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un 

audžuģimenēm.  

6.4. Piesaistīt nepieciešamos speciālistus individuālajām konsultācijām, informatīvo, 

izglītojošo un motivēšanas pasākumu organizēšanai.  

6.5. Apzināt un aicināt uz atbilstošiem pasākumiem potenciālos aizbildņus, adoptētājus 

un audžuģimenes. Pakalpojuma ietvaros jānodrošina vismaz 30 individuālās 

konsultācijas un vismaz 100 dalībnieki (potenciālie aizbildņi, adoptētāji un 

audžuģimenes) informatīvos un izglītojošos pasākumos.  

6.6. Organizēt pasākumus vismaz divās nacionālās nozīmes pilsētās (Ventspils, Liepāja) 

un trīs reģionālās nozīmes attīstības centros (Kuldīga, Talsi, Saldus) un papildus 

organizēt pasākumus citās Kurzemes pašvaldībās, lai nodrošinātu Pakalpojuma 

sniegšanas reģionālo pārklājumu.  

6.7. Apkopot informāciju, kas Pakalpojuma sniegšanas laikā iegūta no potenciālajiem 

aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm (piemēram, par iemesliem/šķēršļiem, 

biežāk uzdotiem jautājumiem, par nepieciešamo atbalstu), atbilstoši Pasūtītāja 

norādījumiem par apkopojamās informācijas saturu. 

6.8. Sagatavot elektroniskā formā apkopojumu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 

6.9. Sagatavot Pakalpojuma sniegšanu apliecinošus dokumentus (piemēram, dalībnieku 

saraksts, darba kārtība, fotogrāfijas u.c.) un vienu eksemplāru elektroniskā formā 

(skenētu) nodot Pasūtītājam uz elektronisko datu nesēja (USB zibatmiņa vai CD), 

ievērojot konfidencialitāti un fizisko personu datu aizsardzības noteikumus.  

7. Darba uzdevuma izpilde pilnībā ir jāpabeidz līdz 30.06.2019.  

8. Piedāvājums tirgus izpētei jāsagatavo atbilstoši 1.pielikumā ietvertajai formai. Parakstīta 

piedāvājuma skenēta kopija jānosūta uz e-pastu: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv 

līdz 2018.gada 10.janvārim.  

9. Piedāvājumu vērtēšana – Tirgus izpētes rezultātā Pasūtītājs izvēlēsies Pretendenta 

piedāvājumu ar vidējo zemāko cenu par vienu pasākuma stundu par abām pozīcijām kopā 

(atbilstoši 1.Pielikumā norādītajai piedāvājuma formai). 
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1.Pielikums 

Piedāvājums (forma) 

 

Pretendents:  

 

Nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Telefona numurs:   

E-pasts:  

Kontaktpersona :  

Telefona numurs:   

Piedāvājums pakalpojuma sniegšanai: 

 

Pasākuma nosaukums Piedāvātā 

pasākuma apraksts 
(norādīt pasākuma ilgumu 

stundās, dalībnieku skaitu, 

plānotās tēmas u.c.) 

Pakalpojuma 

sniegšanas 

vieta (norādīt 

konkrētas 
pašvaldības) 

Plānotais 

pasākumu 

skaits 

Cena bez 

PVN par 

vienu 

pasākuma 

stundu 

Kopējā 

cena bez 

PVN 

1. Izglītojošie un  

informatīvie pasākumi 

indivīdam vai pārim, 

piemēram, individuālās 

konsultācijas, motivēšanas 

pasākumi u.c.  (katra 

pasākuma ilgums: vismaz 

1stunda) 

     

A)       

B)      

C)      

2. Informatīvi un 

izglītojoši pasākumi 

sabiedrībai, ar mērķi 

informēt vai izglītot par 

iespējām kļūt par 

aizbildni, adoptētāju  vai 

audžuģimeni, piemēram,  

esošo un potenciālo 

audžuģimeņu tikšanās, 

audžuģimeņu, adoptētāju 

un aizbildņu pieredzes 

nodošanas pasākumi, 

semināri, u.c. 
 (katra pasākuma ilgums: vismaz 1 
stunda) 

     

A)      

B)       

C)      

Cena kopā bez PVN:  

Cena kopā ar PVN:  
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Pretendenta pārstāvis: 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

Datums  

 


