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Programmas aktualitāte 

Mērķis ir  veidot pieredzes apmaiņas un apmācību programmu starp Rīgas 
pašvaldību un Norvēģijas centru „Regional center on Prevention Violence, 
Trauma and Suicide, RVTS East”, pārņemt labo praksi Rīgas pašvaldībā 
psihosociālā atbalsta sniegšanā katastrofu gadījumā:  
 

Programma paredz: 

-  dalīties Norvēģijas pieredzē un sniegt izglītojošu atbalstu par krīzes komandas veidošanu un 
neatliekamās psihosociālās intervences organizēšanu krīzes situācijās un katastrofu 
gadījumos; 

- attīstīt un pilnveidot prasmes un procedūras krīžu un katastrofu pārvarēšanai  Rīgas pilsētas 
pašvaldībā, stiprināt starpinstitucionālo sadarbību 

 

Programmā piedalās:  

• 1. Vadības grupa 

• 2. Apmācāmo grupa 

• 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju 

• 3 semināri Latvijā apmācāmai grupai 

• Atgriezeniskā saite vadības grupai 

 

. 

  



Resursi krīžu pārvarēšanai Rīgas pašvaldībā 

Sadarbības līgums par psiholoģiskā atbalsta sniegšanu krīzes situācijās 

Sadarbības partneri: 

LD; NVO «Skalbes»; VUGD; RPP; RSD 

! Sadarbība tikai gadījumos, kad krīzes vai katastrofas seku likvidēšanā ir 

iesaistīts VUGD, kas pieņem lēmumu par nepieciešamību piesaistīt 

psiholoģisko atbalstu notikuma vietā un notikuma vietā ir bērni, cietušie vai 

cietušo tuvinieki. 

 

“Skalbes”  notikuma vietā sniedz atbalstu un informē par iespēju saņemt 

psiholoģisko atbalstu pēc notikuma, pakalpojuma sniedzēja vietā. 

 

  Turpmākās palīdzības saņemšana ir cietušā izvēle, nav nodrošināts (follow 

up) princips.  

 

 



Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Krīzes intervences komanda  
 

Sniedz atbalstu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs krīzes situācijās:  

pašnāvības vai nāves gadījums: 

• incidenti starp izglītojamajiem vai iestādes darbiniekiem, kuru rezultātā ir 
jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un/ vai policija; 

• noziedzīgi nodarījumi vai nelaimes gadījumi, kuri būtiski izmainījuši 
psiholoģisko klimatu un nav pārvarami ar esošajiem resursiem iestādē.  

   

Lēmumu par palīdzības piesaisti pieņem skolas vadība 

 

Pakalpojumu saņem krīzē iesaistītie izglītojamie, viņu vecāki un iestādes 

darbinieki. Atbalsts tiek nodrošināts tikai tiem, kas ir saistīti ar skolu, atbalsts 

netiek nodrošināts cietušā ģimenei 

 



Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

Krīzes intervences komanda  
Sniedz operatīvu psiholoģisko palīdzību īpaši smagu negadījumu vai traģēdiju 
reizēs, palīdzības sniegšanā var iesaistīties pēc savas iniciatīvas, kā arī palīdzību var 
lūgt jebkurš:    

• bezmaksas psiholoģiskais atbalsts krīzē nonākušajiem bērniem, viņu vecākiem, 
kā arī iestādes darbiniekiem 

• izbrauc un sniedz operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā 
bērniem, iestādes darbiniekiem un vecākiem 

• atvieglo krīzes simptomus, stabilizē cietušo un aculiecinieku emocionālo 
stāvokli 

• sniedz vienreizēju atbalstu cietušajiem un aculieciniekiem, kā arī mudina 
saņemt tālāku palīdzību 

• sagatavo ieteikumus turpmākajai darbībai situācijas uzlabošanai 
(rekomendācijas skolas psihologam) 

 



Rīgas Sociālā dienesta nodrošinātie 

psiholoģiskā atbalsta pakalpojumi 
 

• līdz 10 psihologa konsultācijām, ja ģimenē ir bērns, līdz 8 konsultācijām, ja 
tikai pilngadīgai personai 

• Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem psiholoģiskā konsultēšana (10 
konsultācijas vecākam un 10 konsultācijas bērnam) 

•  Psihosociālā palīdzība krīzes situācijā bērniem ar neārstējamām 
progresējošām slimībām un viņu ģimenēm (paliatīvā aprūpe) (individuālas 
vai grupu nodarbības, pēc nepieciešamības) 

• RSD administrētos valsts nodrošinātos psiholoģiskā atbalsta pakalpojumus; 

• Vardarbībā vai negadījumā cietusi persona var vērsties nevalstiskajās 
organizācijās, kas sniedz attiecīgu speciālistu pakalpojumus 

 



• Krīzes situācija - pēkšņs emocionāls un traumējošs 

notikums cilvēka dzīvē, kad cilvēks nav spējīgs kontrolēt 

un mainīt notiekošo, kad ir  zaudēta spēja patstāvīgi 

risināt situāciju.  

• Krīzi raksturo emocionālā un psihiskā līdzsvara zudums 

(piemēram, smaga slimība, svarīgu attiecību zudums, 

vardarbība, ārkārtas situācija utt.).  

• Krīzes situācija pieprasa nekavējošu iejaukšanos, lai 

mazinātu krīzes traumējošo ietekmi. 

 



Krīzes situācijas ir: 

• ārkārtas gadījumi (nelaimes gadījumi, .t.sk. dabas 

katastrofas, vardarbīgi konflikti, noziedzīgi 

nodarījumi), kuru rezultātā jāizsauc ārkārtas dienesti - 

ātrā medicīniskā palīdzība,  policija, ugunsdzēsēji, vai 

arī varēja notikt apdraudējums veselībai/dzīvībai. 

• pašnāvība vai nāve, nāvējoša slimība, slimība, t.sk. ar 
smagām sekām 

• nelaimes gadījumi, kas būtiski izmainījuši psiholoģisko 
klimatu un nav pārvarami ar esošajiem resursiem; 

  

 



Krīzes situācijas, kurās neiestājās minētais rīcības 
modelis: 

 

 1. Palīdzība ilgstošas slimības gadījumā 

 2. Ilgstošas vardarbības upuri 

 3. Palīdzība tuviniekiem, kuru aprūpē ir personas ar 
progresējošām slimībām 

 

 



Krīzes situāciju klasifikācija izejot no iesaistīto 

cilvēku skaita: 

• Individuāla krīze 

• Pašnāvības mēģinājums: publiskā telpā 

(suicīds un ir aculiecinieki; suicīda 

mēģinājums) 

 



• Pašnāvības mēģinājums: privātā telpā, šobrīd 

nav mehānisma kā piedāvāt psihosociālo 

palīdzību 

• Veselības/dzīvības apdraudējums (kritieni, 

nejauša noslīkšana, pakļaušana dūmu, uguns un 

liesmu iedarbei, saindēšanās un pakļaušana 

kaitīgu vielu iedarbei, vardarbība) 

•   Mantiskais zaudējums 

• Ugunsgrēks 

 



Ofiss X Plānotais modelis un programmas saturs 

•  īstermiņa krīzes intervence 24/7 

• ziņo ĀMP/policija 

• sniedz palīdzību 

• apzina aculieciniekus un informē  par iespēju turpināt saņemt palīdzību 

ārpus notikuma vietas 

• informē radiniekus un nodrošina palīdzību dzīvesvietā vai informē par 

iespēju saņemt palīdzību pie pakalpojuma sniedzēja  

• individuālās konsultācijas un/vai Atbalsta grupas no 6 mēnešiem gada 

līdz 12 mēnešiem 

• ilgtermiņa palīdzību no 12 līdz 24 mēnešiem 

• datu bāzes uzturēšanu un regulāru aculiecinieku uzraudzību. Pēc 24 

mēnešiem informācija tiek dzēsts 



No palīdzības atsakās: 

 

• Ofiss X notikuma vietā apzina aculieciniekus un informē  par 
iespēju saņemt palīdzību ārpus notikuma vietas, kā arī 
informē par iespēju psihosociālo palīdzību saņemt 6 mēnešu 
laikā 

• ja aculiecinieks 6 mēnešu laikā nevēršas pēc palīdzības, tad 
Ofiss X sazinās ar aculiecinieku un atkārtoti piedāvā 
psihosociālo palīdzību 

• ja klients nav vērsies pēc 12 mēnešiem, Ofiss X atkārtoti 
sazinās piedāvā palīdzību, ja atsakās tiek dzēsts no datu bāzes 



Izaicinājumi: 

• koordinācijas nodrošināšana 

• datu apmaiņa – saņemšana un nodošana 

• koordinēta palīdzības speciālistiem (sociāliem 
darbiniekiem, policistiem, pedagogiem utt) 

• izmaksas??? 

 



Turpmāk: 

• 5 treneru apmācība 

• rokasgrāmatas tulkošana 

• lekciju kurss par sērošanu 

 

 



 
 

Paldies par uzmanību! 
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