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Konsultatīvās nodaļas 

mērķa grupa

• Bērni ar saskarsmes grūtībām 

un uzvedības traucējumiem.

• Bērnu likumiskie 

pārstāvji/aprūpētāji.

• Valsts un pašvaldību speciālisti 

darbam ar ģimenēm ar bērniem. 
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Konsultatīvās nodaļas sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji projekta 

realizācijas periodā

Sākot ar 2016. gada 1.novembri līdz projekta 
beigām: 

• 1000 bērniem tiks izstrādātas atbalsta 
programmas; 

• 2 250 bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem/aprūpētājiem un speciālistiem 
tiks sniegtas konsultācijas un 
rekomendācijas bērnu uzvedības korekcijai.
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Konsultatīvās nodaļas 

speciālisti

Konsultatīvās nodaļas darbību nodrošinās 
speciālistu komanda:

• Nodaļas vadītājs

• 2 Sociālie darbinieki

• 2 Klīniskie psihologi

• 1 Speciālais pedagogs

• 1 Bērnu psihiatrs

• 0.5 Atkarību profilakses speciālists
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Kā pieteikt bērnu konsultēšanai un  

individuālās atbalsta programmas izstrādei?

Bērna likumiskie pārstāvji : 

• Vecāki;

• Aizbildņi;

• Bērnu ārpusģimenes aprūpes 
iestāžu vadītāji;

• Bāriņtiesas; 
(gadījumā, ja individuālās atbalsta 
programma jāizstrādā bērnam, kurš 
ievietots audžuģimenē). 

Iesniedz iesniegumu

VBTAI un  aizpildītu 

Sākotnējās novērtēšanas 

anketu  bērna 

individuālās atbalsta 

programmas izstrādei
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Kā pieteikt bērnu konsultēšanai un  
individuālās atbalsta programmas 

izstrādei

Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu ar 
aizpildītu anketu var iesniegt: 

• Personīgi;

• Nosūtot pa pastu; 

• Elektroniska dokumenta formā (uz e-
pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv).

Konsultatīvās nodaļas 

kontakttālrunis Nr.

67359129
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Kā rīkoties gadījumā, ja viens no 

vecākiem nepiekrīt bērna konsultēšanai 

pie speciālistiem?

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 19.panta otrajā daļā
noteikto, bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības
bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības
par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja
nepieciešams, pieņem lēmumu.

Līdz ar to, domstarpību gadījumā vecākiem jāvēršas
dzīvesvietas bāriņtiesā.
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Konsultatīvās nodaļas sadarbības uzsākšana 

ar bērna likumiskajiem 

pārstāvjiem/aprūpētājiem

Konsultatīvās nodaļas speciālisti 

izvērtēs sākotnējo informāciju par bērna 

uzvedības problēmu atbilstību vai 

neatbilstību nodaļas kritērijiem un 

sniegs atbildi bērna likumiskajam 

pārstāvim.

• Atbilstības gadījumā, vienosies par 

konsultācijas datumu un laiku.

• Neatbilstības gadījumā informēs par 

neatbilstības iemesliem un 

ieteikumiem turpmākai rīcībai
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Konsultatīvās nodaļas sadarbība ar 

pašvaldību sociālajiem dienestiem

Konsultatīvā nodaļa vērsīsies pašvaldības 
sociālajā dienestā, informēs par bērnu, kuram 
tiks izstrādāta individuālā atbalsta programma. 

Vienlaikus Konsultatīvā nodaļa sociālajam 
dienestam lūgs:

• sniegt informāciju par situāciju bērna 
ģimenē;

• informēt par sociālo darbinieku, kurš 
pārraudzīs un iesaistīsies bērna individuālās 
atbalsta programmas realizācijā kompetences 
ietvaros.

9



Konsultatīvās nodaļas sadarbība ar 

izglītības iestādēm

Konsultatīvā nodaļa: 

• sazināsies ar izglītības iestādi un lūgs 
sniegt informāciju par bērnu, kā arī 
aizpildīt anketas saistībā ar bērna uzvedības 
novērošanu;

• pēc bērna individuālās atbalsta programmas 
izstrādes, nosūtīs rekomendācijas izglītības 
iestādei bērna uzvedības korekcijai;

• regulāri sadarbosies ar izglītības iestādi 
bērna individuālās atbalsta programmas 
realizācijas periodā (12 mēneši);

• nepieciešamības gadījumā sniegs 
konsultācijas izglītības iestādei.
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Nemotivēts bērna likumiskais pārstāvis.  

Kā rīkoties izglītības iestādei ?

Gadījumā, ja bērna likumiskais 

pārstāvis/aprūpētājs: 

• Nesadarbojas ar izglītības iestādi 

bērna uzvedības problēmu 

risināšanā.

• Ignorē ieteikumus konsultēt bērnu 

pie speciālistiem, t.sk. VBTAI 

Konsultatīvajā nodaļā.

Izglītības iestāde:

• Apkopo informāciju par bērna 
uzvedības problēmām 
(uzvedības problēmu 
raksturojumu, ilgumu, 
intensitāti u.c. būtisku 
informāciju) un sadarbības 
grūtībām ar bērna likumisko 
pārstāvi/aprūpētāju.

• Vēršas sociālajā dienestā, 
nosūtot vēstuli un pievienojot 
apkopoto informāciju, aicinot 
iesaistīties problēmsituācijas
risināšanā.
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Konsultatīvās nodaļas kritēriji 
bērnu uzvedības problēmu 

izvērtēšanai
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1. Bērna uzvedība ir neatbilstoša vecumposmam un sociāli

nepieņemama.

2. Bērna uzvedības problēmas ir noturīgas.

3. Bērna uzvedības problēmas negatīvi ietekmē bērna

attīstību vai iekļaušanos sabiedrībā.

4. Bērna uzvedību neizdodas koriģēt (ar nevardarbīgām

disciplinēšanas metodēm).



Konsultatīvās nodaļas sadarbība ar bērna 

likumiskajiem pārstāvjiem un sadarbības tīkla 

institūcijām un organizācijām
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Bērns ģimenē vai bērnu 

ārpusģimenes aprūpes 

iestādē

Citas institūcijas 

un speciālisti

Izglītības 

iestāde
Sociālais dienests

Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas 

Konsultatīvā nodaļa



 Bērns ģimenē vai 

bērnu ārpusģimenes 

aprūpes iestādē

Citas institūcijas 

un speciālisti

Izglītības 

iestāde
Sociālais dienests

Sadarbības tīkla citas institūcijas un 

speciālisti
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• Bāriņtiesa

• Psihologi

• Psihoterapeiti

• Ģimenes ārsti

• Ārsti speciālisti

• Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas

• Profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes

• Interešu izglītības iestādes

• Policija 

• Valsts probācijas dienests

• Nevalstiskās organizācijas

• Citas iestādes un speciālisti



Bērna individuālā atbalsta 

programmas īstenošana pašvaldībā

1. Bērna likumiskais 

pārstāvis/aprūpētājs (14 dienu 

laikā pēc bērna individuālā 

atbalsta programmas saņemšanas) 

sazinās ar pašvaldības Sociālā 

dienesta sociālo darbinieku un 

vienojas par tikšanos vietu, 

datumu un laiku. 

2. Informācija par konkrēto sociālo 

darbinieku un kontaktinformācija 

būs norādīta bērna individuālajā 

atbalsta programmā.

3. Gadījumā, ja bērna likumiskais

pārstāvis/aprūpētājs nav sazinājies ar

sociālo dienestu, vai bez brīdinājuma

neieradās uz norunāto tikšanos,

sociālais darbinieks:

• sazinās ar ģimeni; nepieciešamības
gadījumā apmeklē ģimeni
dzīvesvietā;

• veic atbalstošu sarunu ar mērķi
noskaidrot likumiskā pārstāvja
neierašanās iemeslus;

• pārrunā ar bērna likumisko
pārstāvi/aprūpētāju veicamās
darbības, iespējamo atbalsta veidu,
kas var palīdzēt atbalsta plāna
izpildei, piemēram, nepieciešamo
pakalpojumu piesaiste.
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Bērna individuālā atbalsta 

programmas īstenošana pašvaldībā

Gadījumā, ja sociālais dienests 

ir informēts, ka bērna 

likumiskais pārstāvis/aprūpētājs 

iepriekš nav bijis motivēts 

sadarbībai, pats pēc savas 

iniciatīvas veic nepieciešamās 

darbības sadarbības uzsākšanai 

ar bērna likumisko 

pārstāvi/aprūpētāju.

Tikšanās laikā bērna likumiskais 
pārstāvis/aprūpētājs kopīgi ar sociālo 
darbinieku vienojas par: 

• bērna individuālās atbalsta 
programmas īstenošanai 
veicamajiem pasākumiem un 
nepieciešamajiem resursiem 
(piemēram, konsultācijas pie 
psihologa, ārsta speciālista, bērna 
iesaisti interešu izglītībā u.c.;

• turpmāko sadarbību ar Sociālo 
dienestu, citām institūcijām un 
speciālistiem, kuri iesaistīti bērna 
individuālās atbalsta programmas 
realizācijā.
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Bērna individuālā atbalsta programmas īstenošanas 

procesa uzraudzība

6 mēnešus pēc programmas izstrādes

• Bērna individuālā atbalsta
programmas īstenošanas procesā
Konsultatīvās nodaļas speciālisti
nodrošinās konsultācijas bērna
likumiskajam pārstāvim/aprūpētājam
un iesaistītajiem sadarbības tīkla
speciālistiem.

• Sazināsies ar bērna likumisko
pārstāvi/aprūpētāju;

• Lūgs rakstisku informāciju no
pašvaldības sociālā dienesta;

• Nepieciešamības gadījumā lūgs
rakstisku informāciju no citām
sadarbības tīkla institūcijām un
speciālistiem.

Konsultatīvā nodaļa, pamatojoties uz 
saņemto informāciju, izvērtēs 
nepieciešamību:

• organizēt un/vai piedalīties 
starpinstitūciju sanāksmē bērna 
dzīvesvietas pašvaldībā, 
pieaicinot bērna likumisko 
pārstāvi/aprūpētāju;

• aicināt uz tikšanos Konsultatīvajā 
nodaļā bērna individuālās atbalsta 
programmas īstenošanā iesaistītos 
sadarbības tīkla pārstāvjus.

1
7



Bērna individuālā atbalsta programmas īstenošanas 

un rezultātu vērtējums 

6 un 12 mēnešus pēc programmas izstrādes
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Konsultatīvā nodaļa izvērtēs saņemto informāciju par bērna

individuālās atbalsta programmas īstenošanas procesu, t.sk.:

• Sniegto rekomendāciju izpildi;

• Veiks sasniegumu un neveiksmju analīzi;

• Vajadzības gadījumā veiks izmaiņas bērna individuālajā

atbalsta programmā.

• Sagatavos programmas izvērtēšanas protokolu un par

secinājumiem informēs bērna likumisko

pārstāvi/aprūpētāju un sadarbības tīkla dalībniekus,

atbilstoši kompetencei.



Bērna individuālā atbalsta programmas 

īstenošanas un rezultātu noslēguma vērtējums

12 mēnešus pēc programmas izstrādes

Konsultatīvā nodaļa izvērtēs saņemto 
informāciju par bērna individuālās 
atbalsta programmas īstenošanas procesu, 
t.sk.:

• Sniegto rekomendāciju izpildi;

• Veiks sasniegumu un neveiksmju 
analīzi;

• Nepieciešamības gadījumā sagatavos 
ieteikumus bērna likumiskajam 
pārstāvim/aprūpētājam un sadarbības 
tīkla dalībniekiem;

• Sagatavos programmas realizēšanas 
izvērtēšanas noslēguma protokolu un 
par secinājumiem informēs bērna 
likumisko pārstāvi/aprūpētāju un 
sadarbības tīkla dalībniekus, atbilstoši 
kompetencei.

Izņēmuma gadījumos, Konsultatīvā 

nodaļa var pieņemt lēmumu par 

bērna individuālās atbalsta 

programmas realizācijas termiņa 

pagarināšanu.
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


