Informācija par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu
veikt valsts pārvaldes uzdevumu Eiropas Sociālā fonda projekta
“Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide”
Nr.9.1.4.3/16/I/001 darbības Nr.2 “Starptautiskās funkcionēšanas
klasifikācijas principu piemērošanas izmēģinājumprojekta
īstenošana” ietvaros
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem
Nr.317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko
līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu
privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā
finansējuma izlietojumu” un Ministru kabineta 2016.gada 17.maija
noteikumu Nr.309 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem
pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3.
pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana”
īstenošanas noteikumi” 20.punktu, Eiropas Sociālā fonda projekts “Bērnu
invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” (turpmāk – Projekts) informē
par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.
Lai nodrošinātu Projekta darbības Nr.2 “Starptautiskās
funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanas izmēģinājumprojekta
īstenošana” (turpmāk – izmēģinājumprojekts) īstenošanu, pasākumā tiks
iesaistīti ģimenes ārsti un pediatri, kuriem apzinot savā praksē bērnu ar
veselības un funkcionēšanas traucējumiem vecumā līdz 18 (neieskaitot)
gadiem, bērna likumiskā pārstāvja piekrišanas gadījumā, virzīs bērnu
dalībai izmēģinājumprojektā invaliditātes noteikšanas veikšanai.
Privātpersonai, kas slēgs līdzdarbības līgumu tiek deleģēti šādi uzdevumi:
1. piedalīties apmācībās darbam ar Starptautiskās funkcionēšanas,
nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas
(turpmāk – SFK – BJ) principu piemērošanas metodiku invaliditātes
noteikšanai bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem (turpmāk –
metodika);
2. apzināt savā praksē bērnus vecumā no 0 – 6, 7 – 13, 14 – 18
(neieskaitot) gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem: redzes,
dzirdes, kustību, garīga rakstura un vispārējām saslimšanām;

3. motivēt bērnu un bērna likumisko pārstāvi dalībai Projekta
izmēģinājumprojektā;
4. iegūt apliecinājumu no bērna likumiskā pārstāvja par piekrišanu
dalībai izmēģinājumprojektā;
5. informēt Pilnvarotāja atbildīgo personu par bērna un bērna
likumiskā pārstāvja piekrišanu dalībai izmēģinājumprojektā
invaliditātes ekspertīzes veikšanai
6. aizpildīt bērnam nosūtījumu (veidlapa Nr.088/u “Nosūtījums uz
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”)
invaliditātes ekspertīzei un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju
atbilstoši izstrādātajai metodikai, t.sk., izmantojot Veselības
traucējumu novērtēšanas kritērijus;
7. izsniegt bērna likumiskajam pārstāvim 6.punktā minēto nosūtījumu
un citus medicīniskos dokumentus bērna ar veselības un
funkcionēšanas traucējumiem invaliditātes ekspertīzes veikšanai
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā;
8. piedalīties izglītojošos un informatīvos pasākumos par izstrādāto
metodiku;
9. sniegt priekšlikumus par Veselības traucējumu novērtēšanas
kritēriju pielietošanu, veicot bērnu ar veselības un funkcionēšanas
traucējumiem nosūtīšanu invaliditātes ekspertīzes veikšanai.
Valsts pārvaldes uzdevumu veikšanas laiks ir no 2018. gada
1. oktobra līdz 2019. gada 31. martam.
Valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai ģimenes ārsti un pediatri tiks
izvēlēti no katra reģiona, lai invaliditātes ekspertīzes kopumā tiktu veiktas
50 bērniem ar veselības un funkcionēšanas traucējumiem.
Lai veiktu deleģētos uzdevumus, ģimenes ārstam/pediatram ir
nepieciešama:
pieredze ģimenes ārsta/pediatra specialitātē vismaz 5 gadi;
derīgs sertifikāts ārsta pamatspecialitātē vai papildspecialitātē;
pieredze darbā ar bērniem;
praksē esoši bērni ar veselības un funkcionēšanas traucējumiem
vecumā līdz 18 (neieskaitot) gadiem;
- spēja motivēt bērnu un bērna likumisko pārstāvi dalībai
izmēģinājumprojektā;
-

2018. gada 23. jūlijā

