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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

KURZEMES ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRĀ «LIEPĀJA»

ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS – Liepāja, 
Kuldīgas novads, Ventspils, Grobiņas novads AGRĪNĀS INTERVENCES PAKALPOJUMS

AUDŽUĢIMEŅU ATBALSTA PROGRAMMA
LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS FINANSĒTS 

PAKALPOJUMS

ĀRPUSĢIMENES APRŪPES ATBALSTA CENTRS 
(ATBALSTA AUDŽUĢIMENĒM AIZBILDŅIEM, 

ADOPTĒTĀJIEM, VIESĢIMENĒM) u.c.



VISU PAKALPOJUMU VIRSMĒRĶIS NODROŠINĀT IESPĒJU BĒRNAM 
IZAUGT ĢIMENĒ

Dzimtā 
ģimene Bērns

Bērna 
tiesības augt 

ĢIMENĒ



AGRĪNĀS INTERVENCES 
PAKALPOJUMS
Liepājas pilsētas Sociālā dienesta finansēts pakalpojums.

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts 
sociāls pakalpojums 



Pakalpojuma rāmis:
u Grupas nodarbības vecākiem ar maziem bērniem;

u Parasti līdz 3 gadu vecumam, vai līdz brīdim kamēr bērns dodas uz 
pirmsskolas izglītības iestādi;

u Grupu sadalījums pa vecumposmiem:

- 3-12 mēneši;

- 12-24 mēneši;

- 24-36 mēneši.

u Vada 3 speciālisti. 1 grupas nodarbību vadītājs, vadītājs darbā pielieto 
Terapētiskās spēles metodi (Theraplay) metodi. 1 palīgs – sagaida, apzina, 
saziņa ar sociālo dienestu, palīdz, atbalsta u.tml; 1x mēnesī bērnu 
fizioterapeits.

u Integrēta «Bērna emocionālās audzināšanas» (BEA) programma.

u Agrīnās intervences pakalpojuma netiešais mērķis ir vardarbības prevence, jo 
mazie bērni, īpaši pandēmijas laikā, ir sabiedrībai «neredzami».



Attālināti tiek nodrošinātas Agrīnās intervences
grupu nodarbības (ZOOM un slēgtā facebook grupa
teorētiskās informācijas/mācību sadaļas video
saglabāšana).



ĀRPUSĢIMENES APRŪPES ATBALSTA 
CENTRA PAKALPOJUMS 

Labklājības ministrijas reģistrēts un finansēts 
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs 



Attālināti tiek nodrošināti sekojoši 
pakalpojumi:
u Atbalsta grupas;

u Sarunu vakari;

u Mācības topošajām audžuģimenēm un 
adoptētājiem;

u Mācības specializētajām 
audžuģimenēm;

u Pilnveides mācības;

u Nepieciešamības gadījumā speciālistu 
konsultācijas (psihologs, bērnu 
psihiatrs);

u Nodrošināti mācību cikli (100 
akad.st.);

u Attālināti tiek saņemti Supervīzijas, 
nodrošināta studentu prakse, 
darbinieku mācības.





Dažas atziņas
u Esam mācījušies darot;

u Ir pakalpojumi vai to daļas, kas COVID-19 situācijai uzlaboties varētu palikt 
attālināti;

u Ir pakalpojumi par kuriem tomēr ir bažas, piemēram, topošo audžuģimeņu, topošo 
adoptētāju mācības, kas nav tikai mācības, bet noslēgumā tiek sagatavots 
raksturojums bāriņtiesā;

u Ir veikta klientu aptauja, t.sk. audžuģimeņu aptauja – pamazām ir pieņemtas 
izmaiņas. Ir vairāki jautājumi, kuri tiek vērtēti pozitīvi, piemēram, Agrīnās 
intervences materiāla pārskatīšana jebkurā laikā.

u Audžuģimenes pozitīvi vērtē iespēju pieslēgties attālināti atbalsta grupā; attālināti 
pieslēgties pilnveides mācībās; iespēju krīzes situācijā saņemt, piemēram, 
attālinātu speciālista konsultāciju;

u Nepieciešamība papildus izglītoties attālināto pakalpojumu nodrošināšanā, 
metodes, tehniskais nodrošinājums;

u Izaicinājums būs «atgriešanās klātienē».



Paldies!

www.atbalstafonds.lv
Facebook lapa SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs 

«Liepāja»
centrsliepaja@atbalstafonds.lv

62005082, 29110236
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