
Atbalsts bērniem un jauniešiem 2021 

ATBALSTS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM: MĒRĶGRUPA NO 4 LĪDZ 6 GADIEM 

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 
 

  

 

Pakalpojuma veids: 
Psiholoģiskās izpētes 
pakalpojums 

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: 
Sociālās rehabilitācijas 
programma 

Īstenotājs:  
Latvijas Bērnu bāreņu fonds 
 

Mērķis: 
nodrošināt sociālās 
rehabilitācijas programmu 
bērniem ar saskarsmes 
grūtībām un uzvedības 
traucējumiem un viņu 
piesaistes personām, 
sniedzot psihosociālu 
atbalstu, lai mazinātu klientu 
iekļaušanās un saskarsmes 
grūtības PII un sākumskolā, 
veicinātu ģimenes izpratni 
par klienta vajadzībām, 
tādējādi uzlabojot saskarsmi 
ģimenē un mazinot konflikta 
situācijas PII, skolā un 
ģimenē. 

 
 
 
 

 

Pakalpojuma veids: 
Individuāla korekcijas 
programma – 
“Pārinieks” 
 

Īstenotājs: SOS bērnu 
ciemati  
 

Mērķis: 
nodrošināt sociālās 
rehabilitācijas 
programmu ģimenēm 
ar bērniem uz kuriem 
attiecināms Bērnu 
tiesību aizsardzības 
likuma 58.pants, 
izstrādājot 
individuālu uzvedības 
sociālās korekcijas 
programmu, ar mērķi 
veicināt iespēju 
katram bērnam augt 
un attīstīties mīlošā, 
ģimeniskā vidē, 
stiprinot bioloģisko 
vecāku kapacitāti, 
vecinot pusaudža 

Pakalpojuma veids: 
Atkarības profilakses 
speciālistu individuālo un 
grupu konsultāciju 
 

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 u.c.), 
piedāvājot saņemt 
palīdzību individuālās 
konsultācijās un/vai 
atbalsta un psihosociālās 
korekcijas grupās par  
atkarības un līdzatkarības 
veidošanās procesu 
skaidrojumu; psiholoģisku 

Pakalpojuma veids: 
Valsts programma 
no prettiesiskām 
darbībām 
cietušiem bērniem 

Īstenotājs: 
Dzīvesvietā vai 
institūcijā 

Mērķis: 
atgūt fizisko un 
psihisko veselību 
un integrētos 
sabiedrībā. 

 
 

https://www.centrsdardedze.lv/
https://www.centrsdardedze.lv/
https://www.skalbes.lv/
https://www.skalbes.lv/
http://www.lbbf.lv/
https://www.sosbernuciemati.lv/lv/kam-mes-palidzam/gimenem-ar-pusaudziem-parinieks
https://www.sosbernuciemati.lv/lv/kam-mes-palidzam/gimenem-ar-pusaudziem-parinieks
https://www.sosbernuciemati.lv/lv/kam-mes-palidzam/gimenem-ar-pusaudziem-parinieks
https://www.sosbernuciemati.lv/
https://www.sosbernuciemati.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 

 

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: 
Agrīnās intervences 
multimodālā programma 
“STOP 4-7” 
 

Īstenotājs: 
PKC + pašvaldība 
 

Mērķis: 
mazināt bērnu un jauniešu 
problemātisko uzvedību, 
mācot vecākus izmantot 
pozitīvu audzināšanu. 
 
 

 

 

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. 
 
 

 
 
 

dzīves kvalitātes 
paaugstināšanos 
(bērni vecumā no 4-6 
gadiem ir 
pakalpojuma netiešā 
mērķa grupa un tiek 
nodrošināti preventīvi 
pasākumi). 

 
 
 

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.centrsdardedze.lv/
https://www.skalbes.lv/
https://www.skalbes.lv/
https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/programma-stop-4-7
https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/programma-stop-4-7
https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/programma-stop-4-7
https://www.bti.gov.lv/lv/esf-projekts-konsultativa-nodala


Atbalsts bērniem un jauniešiem 2021 

 

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. 
 

 

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

