
PREVENTĪVS SOCIĀLAIS DARBS –  
 

KURŠ SPERS PIRMO SOLI? 

Ilze Žagare 
SOS Resursu un kompetences centrs 

 
 
 

19 maijs, 2017 
 



VIDEO - kampaņa "Esmu mazs - saudzē mani!« 

https://www.youtube.com/watch?v=HhBqO5X4zMw 

1. KURŠ PAMANĪS? 

2. KURŠ PALĪDZĒS? 

3. KURŠ ATBILDĒS? 

Ģimenes ārsts? 

Pedagogs? 

Sociālais darbinieks? 

Policists? 

Cilvēks? 

Veselības ministrija? 

Izglītības ministrija? 

Labklājības ministrija? 

Iekšlietu ministrija? 

Tieslietu ministrija? 

... Reģionālās attīstības ministrija? 

Valsts un Sabiedrība? 

SAREŽĢĪTI !!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=HhBqO5X4zMw
https://www.youtube.com/watch?v=HhBqO5X4zMw


Pētījums «Agrās brīdināšanas sistēmas izveides izvērtējums Rīgas pašvaldībā» 
A.Putniņa, Z.Linde-Ozola, 2015 

o Pētījuma lauks: Centra un Latgales rajons Rīgā 
o Intervēti 57 sociālā darba, izglītības, medicīnas, tiesībsargājošo institūciju un nevalstisko 

sektoru speciālisti, kopā 49 intervijas. 
 

Agrās brīdināšanas sistēmas būtība: 

o atbalsts un palīdzība pirms problēma ir notikusi 

o atbalsts un palīdzība ļoti agrīnu problēmas pazīmju atpazīšanā un novēršanā. 

 

DZEMDĪBU IESTĀDES 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

RĪGAS ATBILDE: 

Skatīsimies agrīni! Pamanīsim agrīnus riskus! 

http://www.oakfnd.org/


IDEJA 
 

• ATBALSTS MĀJĀ vs ATBALSTS SLIMNĪCĀ 
 

• KAS TO VAR PAVEIKT??? 
 

• LĪDZĪGS ĢIMEŅU ASISTENTA PAKALPOJUMAM PĒC FORMAS … 



ATBALSTS MAMMAI - PILOTPROJEKTS 

1. Sociālais darbinieks dzemdību iestādē izzina situāciju, novēro un uzrunā mammu, veic 

nosūtījumu PEP mammai 

2. PEP mamma ģimenes dzīvesvietā atbalsta, izglīto, novēro un apzinās riskus 

3. PEP mamma un sociālais darbinieks sadarbojas – telefons, supervīzijas un ikmēneša atskaites 

4. PEP mamma pabeidz pakalpojumu un iesniedz pakalpojuma pārskatu sociālajam darbiniekam 

5. Sociālais darbinieks lemj par citu pakalpojumu piesaisti ģimenei un koordinē procesu, lai 

nodrošinātu pakalpojuma piešķiršanu mammai 



20 MAMMAS – 20 DAŽĀDAS PIEREDZES 

 Pirmais bērniņš 24 gadu vecumā – plānots, gaidīts, dzimis dabīgās dzemdībās 

 Bērniņš pusaudzei no sociālās riska ģimenes 

 Dvīņi 38 gadu vecumā, mammai, kurai joprojām ļoti svarīga arī karjera 

 Pirmais bērniņš – plānots, gaidīts, piedzimis ar pataloģiju 

 Mammai plānoto ģimenes dzemdību vietā – akūts ķeizargrieziens 

 Pirmais bērniņš 39 gadu vecumā – neplānots, pirms laika dzimis 

 Bērniņš mammai, kurai pirmais mazulis ir miris 

 Bērniņš vientuļai mātei 

 Un vēl, un vēl... 



SADARBĪBAS REZULTĀTI 
Visām mammām pēc atbalsta saņemšanas ir uzlabojušās mazuļa aprūpes prasmes un 

mazinājusies trauksme, nostiprinājusies saikne ar mazuli. Ikviena mamma ir saņēmusi pamata 

atbalstu un drošības sajūtu. 

 

Mammu iedalījums 2 grupās: 

1) pašpietiekamas;  

2) nepieciešams sociālā darba pakalpojums: 

• ir pamata prasmes, vajadzīgs atbalsts, ideāli – pašpalīdzības grupas;  

 

• nepieciešama tuvāka klātbūtne, lielāka iesaistīšanās mammas atbalstam, izglītošanai, 

sociālo problēmu risināšanai (ģimenes asistents?) 

 

Kopumā pilotprojekta laikā sociālajam dienestam sadarbības turpināšanai ir sniegta 

informācija par 7 mammām. 



2017. GADS 

Mammu atbalsta pakalpojuma izstrādes turpinājums Rīgas 
Dzemdību namā  

 

 

  Mammu atbalsta pakalpojuma uzsākšana P.Stradiņa 
Klīniskajā universitātes slimnīcā 

 

 

  Atbalsta pakalpojuma saņēmušo mammu atbalsta grupas 
pilotpakalpojuma uzsākšana abpus Daugavai 



Ideja: 
 BĒRNUDĀRZI- PIRMAIS DABISKAIS PIEREDZES PUNKTS 

VECĀKAM SADARBOTIES BĒRNA LABĀ 

 

 PEDAGOGU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA - UZSĀKAS 
GUDRA UN ILGTSPĒJĪGA SADARBĪBAS PIEREDZE 

 

 CENTRĀ BĒRNS – BĒRNS PIEREDZ PIEAUGUŠOS, KAS 
SADARBOJAS 

 



VEIDOJAM PIECU CILVĒKU KOMANDU BĒRNUDĀRZĀ 

VADĪTĀJA 

 
METODIĶE 

DŽIMBAS 

AĢENTS 

AUDZINĀTĀJA 

AUDZINĀTĀJA /  

AUKLĪTE 



PREVENTĪVA PROGRAMMA BĒRNUDĀRZOS 

Laboratorija  
pedagogiem 

Bērnu novērojuma   
metodika e-vidē 

Džimbas drošības  
programma 

1.solis 2.solis 3.solis 4.solis 

Drošības protokols 

Rezultāts «BĒRNIEM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS» 

PROGRAMMAS APGUVE 1.5- 2 gadi 



1. SOLIS:  DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMA 

Mērķi:  
• Mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas  saskarsmē ar citiem cilvēkiem- 

pazīstamiem vai svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem 
 

• Veicināt bērna spēju izvairīties no viktimizācijas 
 

• Veicināt bērna adekvātu pašapziņu 
 

• Veicināt pāridarījumu atklāšanu 
 

• Veicināt komunikāciju starp vecākiem un bērniem par personisko drošību 
attiecībās 
 

• Apturēt pāridarītāja rīcību 

 



2. SOLIS - LABORATORIJA PEDAGOGIEM   

Kā veidot sarunu ar vecākiem 

 

Kā risināt konfliktus 

 

Bērns un emociju regulācija 

 

Kā varam paši sev palīdzēt 

problēmu risināšanā 

 

 

 

 

 

 

Kā rīkoties, ja problēmas rodas: 

 bērnu attiecībās; 

 bērna un vecāka attiecībās; 

 bērna un audzinātāja 

attiecībās 

 

Kolektīvs kā resurss pats sev 

   bērna attīstībai labvēlīgu vidi un pieredzi 

PEDAGOGS, KAM RŪP BĒRNA LIKTENIS, 

VEIDO  

3. Ko un kā 

darīt? 

2. Kas pedagogam 

jāzina, lai laikus 

pamanītu un 

runātu 

1. Kādēļ 

pedagogs? 

Kāpēc bērnu dzīves veidojas 

neveiksmīgas? 

 

Kas ir tie cilvēki, kas var bērnam  

palīdzēt?  

 

 Vai tas, ko mēs darām, dažkārt nekaitē 

bērnam? 

 

Pedagogs, kurš vēro bērnu, pamana 

grūtības – bērnu novērojumu anketas 

iepazīšana 

 

Ģimenes sistēma un bērna uzvedība 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atbalsta 

nodarbības 
Praktiska gadījumu risināšana 



3.SOLIS:  BĒRNA NOVĒROJUMA UN RISKA IZVĒRTĒJUMA METODIKA  

NOVĒROJUMA JOMAS: 

 

BĒRNA UZVEDĪBA 

 

BĒRNA PSIHOEMOCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 

 

BĒRNS MĀCĪBU DARBĀ 

 

BĒRNS SASKARSMĒ UN KOMUNIKĀCIJĀ 

 

BĒRNA VESELĪBA 

Metodoloģijas izstrādes konsultante Dr.psych. Viktorija Perepjolkina 



NOVĒROJUMU ANKETA 
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Pedagogs labāk spēj pamanīt agrīnu risku pazīmes bērnu ikdienas uzvedībā 
«Vērtējam bērnu zināšanas un prasmes, bet emocionālais paliek novārtā ... Galarezultātā ir šī anketa, kas varētu 

būt labs instruments audzinātājām» 

«Mums tāpat jāanalizē par katru bērnu. Es labāk to daru datorā – tur viss sakārtoti, izlasu - viss kas un kā ... 

daudz vieglāk tā ir pateikt un tad sēžam kopā, analizējam» 

 

 

Pedagogs izprot savas kompetences robežas un ir gatavs sadarboties ar citiem 

profesionāļiem 
«Agrāk likās – runāt ar sociālajiem [dienestiem] – tagad tikai sāksies! Tagad brīvi sazināmies, vienam puisītim bija 

[problēma X]. Negribējām līst iekšā ģimenē. Bet nē – katram ir sava joma – ja redzam, ka nevaram līst iekšā, 

varam vērsties pie citām instancēm pie palīdzību» 

 

  

Katra konkrētā PII vadībai iespēja pilnveidot atbalsta sistēmu personālam un 

saprast prioritātes sadarbībai ar vecākiem 
 



4. solis – 
DROŠĪBAS 
PROTOKOLA 
IZSTRĀDE PII  



 

Kompleksa preventīva programma pirmsskolas izglītības iestādēs 

 

BĒRNAM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS – MĒS CENŠAMIES! 

 

Rīgā  
 

2017.gadā 18 PII 

2018.gadā vēl 16 PII  

2019.gadā vēl 8 PII 

 

 

http://www.oakfnd.org/


Lai mums kopā izdodas!!! 
 

KURŠ SPERS PIRMO SOLI? 
 
 

PALDIES PAR UZMANĪBU!  


