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Lai saņemtu konsultatīvo atbalstu, bērna 
likumiskais pārstāvis vai speciālisti iesniedz 
iesniegumu Konsultatīvajā nodaļā

Konsultatīvās nodaļas pārstāvis vienojas ar 
iesniedzēju par konsultācijas datumu un laiku

Pirms konsultācijas atbalsta saņēmēji sniedz 
nepieciešamo informāciju Konsultatīvajai 
nodaļai

Aptuvenais konsultācijas ilgums ir 3 stundas, 
nepieciešamības gadījumā konsultācija notiek 
attālināti

Konsultācijas noslēgumā Konsultatīvās nodaļas 
speciālisti sniedz sākotnējās bērna atbalsta 
vadlīnijas un informē par turpmāko sadarbību

Konsultatīvās nodaļas speciālisti sagatavo un 
nosūta bērna atbalsta programmu  un 
rekomendācijas atbalsta saņēmējiem

Konsultatīvās nodaļas speciālisti sniedz 
metodisko atbalstu programmas īstenošanai

KĀ TIEK SNIEGTS
KONSULTATĪVAIS ATBALSTS?
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Konsultatīvais atbalsts paredzēts speciālistiem (pedagogiem, 
sociālajiem darbiniekiem, atbalsta speciālistiem, ārstniecības 
personām u.c.), kuri strādā ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un 
uzvedības traucējumiem vai sniedz atbalstu viņu vecākiem 
(likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem).

Konsultatīvā atbalsta mērķis ir veicināt bērna sociālo iekļaušanos. 

KAS IR KONSULTATĪVAIS
ATBALSTS SPECIĀLISTIEM?

KONSULTATĪVĀS
NODAĻAS SPECIĀLISTI

Sociālais Sociālais 
darbinieks darbinieks 

Sociālais 
darbinieks 

Klīniskais 
psihologs 

Atkarību 
profilakses 
speciālists Speciālais 

pedagogs 

Sniedz
ieteikumusatbalsta programmu un rekomendāciju izstrādei

STRĀDĀ KOMANDĀ

PsihiatrsPsihiatrsPsihiatrs

Ģimenes 
psihoterapeits 

rekomendācijas, kas palīdz pārvarēt bērna uzvedības un 
saskarsmes grūtības, un ieteikumi, kurus var izmantot arī darbā 
ar citiem bērniem;
•

ieteikumi bērna atbalstam un sociālo prasmju pilnveidei;
•

mazāka spriedze un konstruktīvāka sadarbība saskarsmē ar 
bērnu un viņa vecākiem ;
•

veiksmīgāka  sadarbība ar citiem atbalsta sniedzējiem 
(speciālistiem un institūcijām);
•

labāka izpratne par bērna un ģimenes resursiem;
•

atbalsts izdegšanas pro�laksei un pārvarēšanai.

Konsultatīvais atbalsts ietver:

konsultāciju, kurā 
piedalās bērns, viņa 

vecāki vai speciālisti - 
atbalsta saņēmēji un 

Konsultatīvās nodaļas 
speciālistu komanda

Konsultatīvās nodaļas 
speciālistu izstrādātu 

atbalsta programmu 
bērnam

Konsultatīvās nodaļas 
speciālistu sagatavotas 

rekomendācijas 
speciālistiem – atbalsta 

saņēmējiem

KONSULTATĪVĀ ATBALSTA
IEGUVUMI:

SISTĒMISKĀ PIEEJA

Konsultatīvā atbalsta pamatā ir atziņa, ka bērna saskarsmes grūtības un 
uzvedības traucējumi rodas, attīstās un tiek uzturēti bērna mijiedarbībā 
ar sociālo vidi ģimenē, izglītības iestādē un plašākā sabiedrībā, tādēļ to 
pārvarēšanai nepieciešama cieša bērna, ģimenes, institūciju un 
speciālistu sadarbība jaunu uzvedības un saskarsmes paņēmienu 
veidošanā un  nostiprināšanā.
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KONSULTATĪVAIS ATBALSTS BĒRNIEM UN VECĀKIEM 
Eiropas Sociālā fonda projekts 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” 

BĒRNU LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM
UN APRŪPĒTĀJIEM 

KAS IR
KONSULTATĪVAIS
ATBALSTS?

KONSULTATĪVĀ
ATBALSTA
IEGUVUMI

Konsultatīvais atbalsts paredzēts bērniem ar 
saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un 
viņu vecākiem  — tā mērķis ir veicināt bērna sociālo 
iekļaušanos. 
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KONSULTATĪVĀS
NODAĻAS
SPECIĀLISTI

Atkarību pro�lakses 
speciālists iesaka palīdzības 
veidus vielu, spēļu vai ierīču 

atkarības problēmu gadījumos

Psihiatrs novērtē bērna 
attīstības atbilstību 

vecumposmam un izglīto 
vecākus psihiskās veselības 

jautājumos

Ģimenes psihoterapeits veic 
ģimenes sistēmas 

novērtēšanu, palīdz saskatīt 
un stiprināt ģimenes resursus

Sociālais darbinieks uztur 
sadarbību ar vecākiem un 

speciālistiem bērna 
dzīvesvietā

Speciālais pedagogs izvērtē 
mācīšanās grūtības un iesaka 
iespējamos palīdzības veidus 

un/vai pielāgojumus

SISTĒMISKĀ PIEEJA

Konsultatīvā atbalsta pamatā ir atziņa, ka bērna saskarsmes grūtības un 
uzvedības traucējumi rodas, attīstās un tiek uzturēti bērna mijiedarbībā 
ar sociālo vidi ģimenē, izglītības iestādē un plašākā sabiedrībā, tādēļ to 
pārvarēšanai nepieciešama cieša bērna, ģimenes, institūciju un 
speciālistu sadarbība jaunu uzvedības un saskarsmes paņēmienu 
veidošanā un  nostiprināšanā.

Klīniskais psihologs izvērtē 
bērna uzvedības 

likumsakarības un iesaka 
labākos risinājumus

Sniedz
ieteikumusatbalsta programmu un rekomendāciju izstrādei

STRĀDĀ KOMANDĀ

Konsultatīvais atbalsts ietver:

konsultāciju, kurā piedalās bērns, 
viņa vecāki un Konsultatīvās 
nodaļas speciālistu komanda

Konsultatīvās nodaļas speciālistu 
izstrādātu atbalsta programmu 

bērnam

Konsultatīvās nodaļas speciālistu 
sagatavotas rekomendācijas 

vecākiem un speciālistiem, kuri 
sniegs atbalstu ģimenei

Plašāka izpratne par 
veselīgākiem 

saskarsmes modeļiem

Rekomendācijas, kas 
palīdz pārvarēt bērna 

uzvedības un 
saskarsmes grūtības, un 

ieteikumi problēmu 
mazināšanai

Iemaņas bērna 
atbalstam un sociālo 

prasmju pilnveidei

Labāka izpratne par 
bērna audzināšanu un 

disciplinēšanu

Mazāka spriedze un 
atbalstošākas attiecības 

ģimenē

Lietišķākas attiecības ar 
izglītības iestādes 
pedagogiem un 

speciālistiem

Labāka bērna un 
ģimenes resursu 

apzināšanās

KĀ TIEK SNIEGTS
KONSULTATĪVAIS
ATBALSTS?
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7Lai saņemtu konsultatīvo atbalstu, 
bērna vecāks (likumiskais pārstāvis)  
   iesniedz iesniegumu Konsultatīvajā 
             nodaļā

Konsultatīvās nodaļas pārstāvis 
vienojas ar iesniedzēju par 
konsultācijas datumu un laiku

Pirms konsultācijas bērna vecāks 
(likumiskais pārstāvis) sniedz 
nepieciešamo informāciju 
Konsultatīvajai nodaļai

Aptuvenais konsultācijas ilgums ir 3 
stundas, nepieciešamības gadījumā 
          konsultācija notiek attālināti

Konsultācijas noslēgumā Konsultatīvās 
nodaļas speciālisti sniedz sākotnējās 
bērna atbalsta vadlīnijas un informē par 
turpmāko sadarbību

Konsultatīvās nodaļas speciālisti sagatavo 
un nosūta bērna atbalsta programmu un 
rekomendācijas vecākam (likumiskajam 
pārstāvim)

Konsultatīvās nodaļas speciālisti 
sniedz atbalstu programmas 
īstenošanai
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