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VBTAI Konsultatīvās nodaļas 

darbības process un speciālisti

Inga Millere
Konsultatīvās nodaļas vadītāja



Konsultatīvā nodaļa
Ventspils ielā 53, Rīgā
Tālruņa Nr. 67359129

e-pasta adrese: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Mēs piedāvājam:

❖ Saņemt speciālistu konsultācijas bērnu vecākiem, citiem 
likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem un speciālistiem 
(telefoniski, e-pastā, vai klātienē);

❖ Starpprofesionāļu komandas konsultāciju ģimenei kopā ar 
bērnu un atbalsta programmas izstrādi bērnam;

❖ Nepieciešamības gadījumā, tikšanās ar pašvaldību 
speciālistiem, lai pārrunātu rekomendācijas un to realizācijas 
virzību.
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Konsultatīvā nodaļa

Tālruņa Nr. 67359129

Bērnu konsultācijai un atbalsta programmas izstrādāšanai 
piesaka:

❖Bērna vecāki vai citi likumiskie pārstāvji (bāriņtiesas, aizbildņi, 
bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji)

Nepieciešams:

❖Aizpildīt un parakstīt iesnieguma formu un iesnieguma pielikumu: 
http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/pieteiksanas/

❖Iesniegumu un aizpildītu pielikumu - Sākotnējās novērtēšanas 
anketu var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu (Ventspils iela 53, 
Rīga, LV-1002) vai elektroniski (e-pasts: 
konsultativaiscentrs@bti.gov.lv)
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Konsultatīvās nodaļas 
speciālistu komanda

❖ Nodaļas vadītāja – Inga Millere

❖ Sociālā darbiniece – Jūlija Blažuka

❖ Klīniskie psihologi – Vineta Laizāne un Marija Musatova

❖ Speciālais pedagogs – Envija Brūdere un Dace Lonerte

❖ Bērnu psihiatri – Ilona Sprūģe un Olga Sidorova

❖ Atkarību profilakses speciālists – Maija Jēkabsone
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Atbalsta programmas bērniem ar 
saskarsmes grūtībām un uzvedības 

traucējumiem

Atbalsta programmas speciālisti izstrādā 5 darba dienu laikā
pēc klātienes konsultācijas.

Atbalsta programmu pilnā apjomā nosūta:
❖ Bērna vecākiem, citiem likumiskajiem 

pārstāvjiem\aprūpētājiem;
❖ Sociālajam dienestam.

Izglītības iestādei nosūta tikai Atbalsta programmas sadaļu,
kas paredzēta izglītības iestādei, jo Atbalsta programma var
saturēt sensitīvu informāciju par bērnu, tādēļ izglītības
iestāde saņem atbalsta programmu ierobežotā apjomā.
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Atbalsta programmas bērniem ar 
saskarsmes grūtībām un uzvedības 

traucējumiem

Atbalsta programma ietver: 

❖Atbalsta programmas īstenošanas plānu 

❖izvērstas Rekomendācijas atbalsta programmas īstenošanai 
katram sadarbības partnerim

Rekomendācijas paredzēts īstenot arī pēc atbalsta programmas 
īstenošanas 

Atbalsta programmas īstenošanas plānā iekļauti uzdevumi 
vecākiem (bērna likumiskajiem pārstāvjiem/ aprūpētājiem), 
kurus nepieciešams īstenot tuvāko 3 mēnešu laikā.
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Ieteicamā sadarbība atbalsta 
programmas īstenošanā 

Sekmīgai atbalsta programmā ietverto rekomendāciju efektīvai
īstenošanai nepieciešama:

❖ bērna vecāku vai citu likumisko pārstāvju (aprūpētāju),
izglītības iestādes un sociālā dienesta sadarbība, t.sk.
regulāras tikšanās un informācijas apmaiņa.

Konsultatīvās nodaļas speciālisti iesaka:

❖ izglītības iestādei, uzreiz pēc atbalsta programmas
saņemšanas, organizēt tikšanos ar bērna vecākiem vai
citiem likumiskajiem pārstāvjiem (aprūpētājiem) un sociālo
darbinieku, lai vienotos par turpmāko sadarbību atbalsta
programmas īstenošanā.
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Konsultatīvās nodaļas 
speciālistu un iesaistīto 

partneru sadarbība

Atbalsta programmas noslēgumā:

❖Konsultatīvās nodaļas speciālisti sazināsies ar bērna vecākiem 
(citiem likumiskajiem pārstāvjiem/ aprūpētājiem) un citiem 
atbalsta sniedzējiem, lai kopīgi izvērtētu atbalsta programmas 
īstenošanu un vajadzības gadījumā precizētu rekomendācijas 
pēc atbalsta programmas.

Lai izvērtētu sniegto rekomendāciju lietderību, 6 mēnešu laikā 
pēc atbalsta programmas izstrādāšanas Konsultatīvas nodaļas 
speciālisti īstenos bērna vecāku u.c. sadarbības tīkla dalībnieku 
aptauju.
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


