
Atbalsts bērniem un jauniešiem 2021 

 

Pakalpojuma veids: 
Projekts “PUMPURS” - atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai 
 

Pakalpojuma veids: 
Dienas centra/dienas aprūpes centra 
pakalpojums 
 

Īstenotājs:  
DAC “Roku rokā”; DAC 
“Sirdsgaisma”; DAC “Torņakalns”; 
DAC “Patvērums”; DAC “Stropiņš”; 
DAC “Paaudzes”; DC “Vecmīlgāvis”; 
DC “Kamene”; KC “Ābeļzieds” ; DAC 
“Dzīvības aka” 
 

Mērķis: 
sniegt nepieciešamo atbalstu un 
praktiskās iemaņas, kas vērstas uz 
bērna iekšējo resursu attīstīšanu, 
veicinot stabilu mācību ieradumu 
nostiprināšanu, sociālo un 
komunikācijas prasmju uzlabošanu 
veiksmīgai sadarbībai ar vienaudžiem 
un integrācijai izglītības iestādē, kā 
arī ārpusskolas aktivitāšu iesaistē. 

Pakalpojuma veids: 
Sociālās 
rehabilitācijas 
programma 

Īstenotājs:  
Resiliences centrs, 
programma “Dari”; 
Latvijas Samariešu 
apvienība, 
 programma 
“Palēciens” 
 

Mērķis: 
nodrošināt 
jauniešiem  un viņu 
likumiskajiem 
pārstāvjiem vai 
piesaistes personām 
psihosociālu 
atbalstu, lai 
mazinātu klientu 
uzvedības un  
saskarsmes grūtības 
un to izraisītās 
sekas, veicinātu 

Pakalpojuma veids: 
Sociālās 
rehabilitācijas 
programma 

Īstenotājs:  
Resiliences centrs, 
programma “Dari”; 
Latvijas Samariešu 
apvienība, 
programma 
“Palēciens” 
 

Mērķis: 
nodrošināt 
jauniešiem  un viņu 
likumiskajiem 
pārstāvjiem vai 
piesaistes 
personām 
psihosociālu 
atbalstu, lai 
mazinātu klientu 
uzvedības un  
saskarsmes 
grūtības un to 
izraisītās sekas, 

 

Pakalpojuma veids: 
Pusaudžu narkoloģiskā 
motivācijas programma 
(valsts finansējums) 

Īstenotājs:  
Slimnīca ”Ģinetrmuiža” 
 

Mērķis: 
sniegt pusaudzim 
iespējami pilnīgu 
informāciju par atkarību, 
tās veidošanos. Veikt 

Pakalpojuma veids: 
Individuāla korekcijas 
programma 

Īstenotājs: 
Pusaudžu resursu centrs  

Mērķis: 
uzlabot pusaudžu garīgo 
veselību. Palīdzēt 
pusaudžiem tikt galā ar 
tām lietām, kas viņus 
nomāc, satrauc vai 
sadusmo, individuālu 
pasākumu veidā mazinot 
atkarības.  

 

Pakalpojuma veids: 
Valsts programma 
no prettiesiskām 
darbībām 
cietušiem bērniem 

Īstenotājs: 
Dzīvesvietā vai 
institūcijā 

Mērķis: 
atgūt fizisko un 
psihisko veselību 
un integrētos 
sabiedrībā. 
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Sadalījums pēc problemātikas un pakalpojuma veida (aktivitāte, process, pakalpojums) 

Iekļaušanās, socializācijas un 

komunikācijas grūtības, atbalsta 

trūkums 

Saskarsmes grūtības un 
uzvedības traucējumi 

Uzvedības problēmas 
(t.sk. 

likumpārkāpumi) 
un to korekcija 

Vielu vai procesu atkarība 
un to profilakse 

Cietuši noziedzīgā 
nodarījumā, 

ekspluatācijā, seksuāli 
izmantoti vai tikuši 

pakļauti vardarbībai 

http://www.pumpurs.lv/lv
http://www.pumpurs.lv/lv
http://www.pumpurs.lv/lv
https://ld.riga.lv/lv/Dienas_centri.html
https://ld.riga.lv/lv/Dienas_centri.html
https://www.diakonija.lv/roku-roka
https://www.redcross.lv/social-center-posts/dienas-centrs-stropins/
https://www.diakonija.lv/paaudzes
https://ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-berniem-un-jauniesiem.html?elid=352
https://ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-berniem-un-jauniesiem.html?elid=353
https://ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/Dienas_centri/kopienas-centrs.html?elid=341
https://www.facebook.com/dzivibasaka
https://www.facebook.com/dzivibasaka
http://resilience.lv/
http://resilience.lv/
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
http://resilience.lv/
http://resilience.lv/
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
https://samariesi.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-socialas-rehabilitacijas-un-atbalsta-nodala
http://www.gintermuiza.lv/
https://pusaudzim.lv/


Atbalsts bērniem un jauniešiem 2021 

Īstenotājs: 
Izglītības kvalitātes valsts dienests 
sadarbībā ar Rīgas pašvaldību 
 

Mērķis:  
savlaicīgi  identificēt izglītojamos ar 
risku pārtraukt mācības un sniegt 
viņiem personalizētu atbalstu. 
Mazināt to izglītojamo skaitu, kas 
pārtrauc mācības. 
 
 

 

Pakalpojuma veids: 
Projekts "PROTI un DARI!" 
 

Īstenotājs: 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra sadarbībā ar Rīgas 
pašvaldību 

Mērķis: 
attīstīt jauniešu (15-29 g.v.) prasmes 
un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai 
skaitā aroda apguvē pie amata 
meistara, nodarbinātībā, Valsts 
izglītības attīstības aģentūras 
īstenotā Jauniešu garantijas projekta 
pasākumā vai Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasākumos, 
kā arī nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā. 
 
 

 

Pakalpojuma veids: 
Psiholoģiskās izpētes pakalpojums 

 

Pakalpojuma veids: 
atbalsta programma 
bērniem ar 
uzvedības 
traucējumiem un 
saskarsmes 
problēmām 

Īstenotājs: 
VBTAI Konsultatīvā 
nodaļa 
 

Mērķis:  
izstrādāt atbalsta 
programmu bērnam 
ar uzvedības 
problēmām un 
sniegt konsultatīvo 
atbalstu 
speciālistiem un 
bērnu ar uzvedības 
problēmām 
likumiskajiem 
pārstāvjiem vai 
aprūpētājiem. 

klientu piesaistes 
personas izpratni  
par klienta 
vajadzībām, 
tādējādi uzlabojot 
saskarsmi ģimenē 
un mazinot 
konflikta situācijas 
skolā un ģimenē. 

 

Pakalpojuma veids: 
Sociālās korekcijas 
izglītības iestāde 

Īstenotājs: 
“Naukšēni” 

Mērķis: 
nodrošināt 
izglītības ieguvi, 
sniegt zināšanas un 
prasmes, kas 
nepieciešamas 
pastāvīgai dzīvei 
sabiedrībā. 
audzēkņu sociālā 
un pedagoģiskā 
korekcija. 

 

veicinātu klientu 
piesaistes personas 
izpratni par klienta 
vajadzībām, 
tādējādi uzlabojot 
saskarsmi ģimenē 
un mazinot 
konflikta situācijas 
skolā un ģimenē. 

personības 
psihokorekciju vai, 
nepieciešamības 
gadījumā, 
medikamentozo 
terapiju. Grupu terapijas 
ietvaros pusaudzis 
analizē savu lietošanas 
pieredzi, mācās apzināt 
lietošanas negatīvās 
sekas, kritiski izvērtēt 
savu uzvedību un, 
iespēju robežās, mācās 
mainīt savu attieksmi 
pret sevi un pasauli. 

 

Pakalpojuma veids: 
Atkarības profilakses 
speciālistu individuālās 
un grupu konsultācijas 

Īstenotājs: 
Rīgas SD 

Mērķis:  
sniegt iedzīvotājiem un 
speciālistiem 
konsultācijas ar atkarību 
saistītos jautājumos, 
veikt individuālo un 
grupu darbu ar klientu 
un tā ģimeni kabinetā 
vai izglītības iestādē 
(Dienas centrā, skolā, 
bērnu jauniešu centrā 

https://ld.riga.lv/lv/par-departamentu/projekti/aktualitates-projekta-proti-un-dari.html
https://jaunatne.gov.lv/lv
https://jaunatne.gov.lv/lv
https://www.bti.gov.lv/lv/esf-projekts-konsultativa-nodala-0
https://www.bti.gov.lv/lv/esf-projekts-konsultativa-nodala-0
http://www.skiinaukseni.lv/
https://ld.riga.lv/lv/RSD_atkaribas_profilakse.html
https://ld.riga.lv/lv/RSD_atkaribas_profilakse.html
https://ld.riga.lv/lv/RSD_atkaribas_profilakse.html
https://ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests.html


Atbalsts bērniem un jauniešiem 2021 

Īstenotājs: 
Nodibinājums "Centrs Dardedze";  
biedrība "Skalbes"  
 

Mērķis:  
atklāt iespējamos vardarbības riskus 
ģimenē, kā arī atklāt iespējamos 
vardarbības  gadījumus, novērtēt 
bērna attīstības gaitu, bērna 
emocionālo pašsajūtu, personības 
īpašības, spējas un grūtības, 
attiecības ar citiem cilvēkiem - 
ģimeni, vienaudžiem, skolotājiem 
u.c., iezīmēt konfliktsituācijas un 
spriedzes avotus. 
 
 

 

Pakalpojuma veids: 
Sociālpsiholoģiskā konsultēšana  
ģimenēm ar bērniem 

Īstenotājs: 
Nodibinājums "Centrs Dardedze"; 
biedrība "Skalbes"  
Psiholoģe Guna Krūma 

Mērķis: 
uzlabot vecāku /aizbildņu izpratni par 
bērnu audzināšanu un mazināt 
iespējamos vardarbības riskus 
ģimenē, sniegt psihoemocionālo 
atbalstu  bērniem un ģimenēm, kuras 
saskārušās ar vardarbību, nonākušas 
krīzes situācijā vai atrodas sarežģītā 
psihoemocionālā stāvoklī. 
 

 

Pakalpojuma veids: 
ģimenes 
psihoterapijas 
konsultācijas 

Īstenotājs: 
VBTAI Konsultatīvā 
nodaļa 
 

Mērķis:  
stiprināt ģimeni 
kopumā, palīdzēt 
identificēt un 
mazināt problēmas, 
kas traucē ģimenes 
sekmīgai 
funkcionēšanai. 
Atklāt līdz šim 
slēptos resursus, 
pilnveidot un attīstīt 
sadarbības prasmes 
un konfliktu 
risināšanas 
prasmes. 

 

u.c.), piedāvājot saņemt 
palīdzību individuālās 
konsultācijās un/vai 
atbalsta un psiho-
sociālās korekcijas 
grupās par atkarības un 
līdzatkarības veidošanās 
procesu skaidrojumu; 
psiholoģisku un 
emocionālu atbalstu;  
motivēšanu atkarību 
veicinoša dzīvesveida 
pārtraukšanai; remisijas 
uzturēšanu; atbalstu 
atveseļošanās plāna 
sastādīšanā, atbalstu 
atkarīgā cilvēka 
tuviniekiem 
(līdzatkarīgajiem); 
problēmu risināšanu 
attiecībās ar ģimeni, 
skolu un/vai 
vienaudžiem;  uzvedības 
izmaiņu veicināšanu un 
sociāli pieņemamas 
uzvedības 
nostiprināšanu bērniem 
un jauniešiem. 

 

 

https://www.centrsdardedze.lv/
https://www.skalbes.lv/
https://www.centrsdardedze.lv/
https://www.skalbes.lv/
https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas
https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas
https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas
https://www.bti.gov.lv/lv/esf-projekts-konsultativa-nodala-0
https://www.bti.gov.lv/lv/esf-projekts-konsultativa-nodala-0

