
VBTAI īstenotais ESF līdzfinansētais projekts Nr.9.2.1.3/16/I/001

“Konsultatīvās nodaļas darbība. Starpinstitucionālā
sadarbība atbalsta programmas īstenošanas procesā: 

veiksmīgie risinājumi un grūtību jomas”

VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja                   
Inga Millere



Bērna uzvedību 
ietekmējošie 

faktori
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Modelis adaptēts no 

(Shaffer, 1996)



Bērna uzvedību 
ietekmējošie faktori
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Bērns
SkolotājsVecāki

Klases vide

Skolas vide

Ģimenes vide

Kopienas vide
Kultūrvide

Hirsto, 2001



Bērna uzvedību 
ietekmējošie faktori

Bērna somatiskie un psihiskie faktori:

 slimības un organiski traucējumi;

 attīstības (vecumposma) īpatnības.

Ģimenes vides faktori

Vienaudžu vides faktori

Izglītības iestādes vides faktori

Mācību procesa organizācijas faktori:

 izglītības programmas piemērotība;

 atbalsta pasākumu atbilstība un pietiekamība.
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Atbalstošs skolotājs bērna 
uzvedības grūtību 

pārvarēšanas procesā

 ir draudzīgs un pieņemošs;

 vērtē un raksturo bērna uzvedību (darbību, rīcību) un
nekritizē bērna personību;

 pārvalda un bērnam saprotami un pieņemami pauž
bērna uzvedības radītās negatīvās emocijas;

 nepastiprina sasprindzinājumu attiecībās ar bērnu;

 pārrunā bērna uzvedību tikai pēc tam, kad bērns
nomierinājies;

 necīnās pret tām uzvedības izpausmēm, kas netraucē
skolotājam un citiem skolēniem.
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Grūtības

Neregulāra un mazefektīva
starpinstitūciju sadarbība;

Nepietiekams sociālo
pakalpojumu klāsts
pašvaldībās ģimenēm ar
bērniem ar uzvedības
problēmām;

Nepietiekami speciālistu un
finanšu resursi;

Nepietiekams atbalsts
speciālistiem personisko un
profesionālo resursu
atjaunošanai.
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Ieteikumi veiksmīgiem 
risinājumiem
 Vecākiem būt drosmīgiem,

uzņēmīgiem, savlaicīgi meklēt
atbalstu un palīdzību pie
speciālistiem.

 Izglītības iestāžu skolotājiem un
atbalsta speciālistiem būt vērīgiem,
atsaucīgiem, iesaistīties un
nekautrēties savlaicīgi lūgt atbalstu
un palīdzību citām sadarbības
iestādēm. Nepalikt grūtībās
vieniem!

 Sociālajam dienestam, sadarbībā
ar pašvaldību, iespēju robežās,
attīstīt jaunus sociālos
pakalpojumus un sniegt
psihosociālu, informatīvu un
iedrošinošu atbalstu ģimenēm ar
bērniem.
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Uzvedības problēmu 
izvērtēšana

Skolotājiem un vecākiem ir sarežģīti patstāvīgi noteikt galvenos 
nepiemērotās uzvedības cēloņus, tāpēc būtiski ir, pamanot 
primārās problēmas, saņemt konsultācijas pie dažādu nozaru 
speciālistiem.
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Konsultatīvā nodaļa

Speciālistu komanda:

 Nodaļas vadītāja – Inga Millere

 Sociālie darbinieki – Jūlija Blažuka un Veronika Sproģe -
Saksone

 Klīniskie psihologi –Vineta Laizāne un Marija Musatova

 Speciālie pedagogi – Envija Brūdere un Dace Lonerte

 Psihiatri– Marina Loseviča un Olga Kasa

 Atkarību profilakses speciālists – Maija Jēkabsone
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Konsultatīvā nodaļa

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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VBTAI Konsultatīvā nodaļa

Sociālais darbinieks apzina ģimenes un pašvaldības resursus,
īsteno sadarbību ar vecākiem (bērna likumiskajiem pārstāvjiem/
aprūpētājiem) un speciālistiem bērnu dzīvesvietas pašvaldībās.

Klīniskais psihologs izvērtē bērna psihoemocionālo stāvokli,
nosaka iespējamos uzvedības cēloņus un likumsakarības.

Speciālais pedagogs izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības,
iesaka iespējamos palīdzības veidus un pielāgojumus.

Psihiatrs veic bērna psihisko traucējumu diagnostiku, izglīto
bērna vecākus, citus likumiskos pārstāvjus, aprūpētājus un
speciālistus par psihiskas veselības jautājumiem.

Atkarību profilakses speciālists identificē bīstamu vai
problemātisku atkarību izraisošo vielu lietošanu, iesaka
risinājumus un nepieciešamo palīdzības veidu..
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Jaunas iespējas             
izglītības iestādēm

Izglītības iestāžu speciālistiem ir iespēja saņemt konsultatīvo
atbalstu un rekomendācijas bērna atbalsta programmas
īstenošanai.

izglītības iestādes vadītājs iesniedz VBTAI Konsultatīvajā nodaļā
izglītības iestādes vadītāja iesniegumu un aizpildītu “Sākotnējās
novērtēšanas aptauju”.

Minētos dokumentus izglītības iestādes vadītājs var iesniegt
personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā
uz e-pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


