
                                 

 
Reģistrēts Izglītības un zinātnes 
ministrijas izglītības iestāžu 
reģistrā, reģ. apl. Nr. 3360800692 

 

                              Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV-1010, Tel. 27794994, www.spa-nvo.lv 

 
            JAUNO AUDŽUĢIMEŅU APMĀCĪBU PLĀNS – Kurzemes reģions 
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Kuldīga, Baznīcas iela 9 

 

Mācību plāns 

 
 

Datums, 

laiks 

 Tēmas Kontakt
stundu 
skaits 

Pasniedzējs 

kopā 
05.08 
10.00-17.00 

Ievadlekcija: 
audžuģimenes apmācības programmas pamatprincipi, plāns, 
saturs 
Audžuģimenes – dažādās alternatīvas aprūpes formas: 
audžuģimene kā alternatīva ģimenes aprūpes forma – vēsture, 
esošās ārpusģimenes aprūpes formas, situācija Latvijā 
Ievads audžuģimeņu kompetencēs: 
kompetenču atpazīšana 
prasmju un attieksmju viedokļa veidošana 
kompetenču pašizvērtēšana 
savu izvēļu apzināšanās uzdevums. 
 
Mentora atbalsts – dalībnieku prasmju attīstīšana, sniedzot 
atbalstu apmācības procesā 

10 Sociālā darba speciālists: 
Gundega Filatova 
 
 
 
Mentors: 
Inese Meirāne 
 

06.08 
10.00-17.00 

Droša vide un bērna gaidīšana: 
drošas un atbalstošas vides izveide 
Vides ietekme uz pieaugušajiem ģimenes locekļiem un 
bērniem 
sociālās izslēgšanas fenomens – kā tas ietekmē bērnu, 
audžubērnu, ģimeni un audžuģimeni 
bērnu interešu aizstāvība konfliktu risināšanā, izmantojot 
asercijas pieeju 
audžugimeņu kompetenču izstrāde un apzināšana 
 
Mentora atbalsts – jautāšanas tehniku izmantošana, lai 
veicinātu domāšanas procesus, kas palīdz saskatīt risinājumus 
un rīcības 

10 Sociālā darba speciālists: 
Gundega Filatova 
 
 
 
Mentors: 
Inese Meirāne 
 
 

 12. 08 
10.00-17.00 

Tiesiskais regulējums: 
bērna ārpusģimenes aprūpes tiesiskais regulējums 
audžuģimenes tiesības un pienākumi 
valsts un pašvaldību sociālo un bērna tiesību aizsardzības 
institūciju sistēma 
Bērna tiesības un pienākumi: 
bērna pamattiesības, tiesību garantijas un tiesību ierobežojumi 
bērna pienākumi 
ārpusģimenes aprūpē esoša bērna tiesības 
 
Mentora atbalsts – dalīšanās pieredzē 

10 Jurists 
Aurika Zīvere 

 

Mentors: 
Inese Meirāne 
 

19.08 
10.00-17.00 

Ģimenes sistēma un attiecības tajā: 
ģimenes dzīves cikli, 
audžuģimenes sistēma un audžubērna vieta tajā 
audžuģimenes un bioloģiskās ģimenes saskarsme, attiecības, 
rūpes par bērnu 

10 Sociālā darba speciālists: 
Guna Krēgere-Medne 
 
 
 



audžuģimenes ABC 
 
Mentora atbalsts – dalīšanās pieredzē 

Mentors: 
Margita Grulle 
 

20.08 
10.00-17.00 

Piesaiste, adaptācijas periods un sākotnējā sadarbība: 
piesaiste, tās nozīme, nostiprināšanās un attiecību veidošanās 
piesaistes traucējumi, iespējamās sekas 
bērna attīstība, rakstura, temperamenta veidošanās 
attīstības kavēšanās, ar to saistītās grūtības 
veselīga spēlēšanās bērna attīstības veicināšanai, attiecību 
veidošanai 
 
Mentora atbalsts – radošu paņēmienu un tehnikas lietošana 

10 Sociālā darba speciālists: 
Guna Krēgere-Medne 
 
 
Mentors: 
Margita Grulle 
 
 

26.vai 
27.08 

10.00-16.00 

Bērna aprūpe: 
 
bērna aprūpes īpatnības dažādos vecumposmos 
aprūpes īpatnības bērnam ar īpašām vajadzībām 
uztura un higiēnas prasības 
 
pirmā medicīniskā palīdzība 
 

8 Ārsts: 
Līga Rancāne  
 
 
Mentors: 
Margita Grulle 
 

02.09 

10.00-17.00 

 

Mērķa grupas raksturojums/vardarbībā cietuša bērna 
portrets: 
vardarbības traumatiskās sekas un to ietekme uz bērna 
rakstura veidošanos, rakstura veidošanās pamatposmi, agrīnās 
attiecību vides loma bērna rakstura veidošanā 
vardarbība bērna attiecību pieredzē, vardarbības ietekme uz 
bērna attīstību 
vardarbības problēmas izplatība un vardarbības veidi 
vardarbībā cietuša bērna specifiskās vajadzības un saskarsmes 
pamatnosacījumi 
uz bērnu centrēta pieeja bērna aprūpē, aprūpes standarti 
Mentora atbalsts – dalīšanās pieredzē 

10 Sociālā darba speciālists 
Gundega Filatova 
 
 
 
 
Mentors: 
Margita Grulle 
 
 

03.09 

10.00-17.00 

Saskarsme un konflikti ar bērnu, disciplinēšana: 
komunikācijas un emociju loma saskarsmē 
 
bērna vajadzības, saskarsmes līmeņi, informatīvais lauks 
ikdienas saskarsmes paņēmieni bērna atbalstīšanai 
konflikti attiecību veidošanā, to risināšanas iespējas 
saskarsmes veidošana ar bērnu, kuram ir īpašas vajadzības 
Bērna emocionālo attiecību aprūpe 
(aprūpe slimības laikā u. c.) 
 
Mentora atbalsts – dalībnieku iedrošināšana turpināt 
potenciālo audžuvecāku kompetenču pilnveidi 

10 Psihologs 
Jurita Smiltiņa 
 
 
 
 
Mentors: 
Ārija Martukāne 
 

09.09 
10.00-17.00 

Sērošana/atlaišana/bērna turpmākais ceļš: 
 
krīzes kā zaudējumi, dzīves krīzes, krīžu pārvarēšana 
šķiršanās un sēras, sērošanas posmi, bērna sagatavošana 
adopcijai, šķiršanās no bērna, bērna atgriešanās bioloģiskajā 
ģimenē, audžuvecāka uzdevumi 
emocionālā izdegšana 
 
emocionālā līdzsvara priekšnosacījumi, pašpalīdzības ABC un 
atbalsta resursi 
 
Mentora atbalsts – dalīšanās pieredzē 

10 

 

Sociālā darba speciālists 
Gundega Filatova 
 
 
 
Mentors: 
Inese Meirāne 
 

10.09 

10.00-16.00 

Noslēguma pārbaudījums, izvērtēšana, profesionālā 
kompetence 

8 Gundega Filatova 
Jurita Smiltiņa 
Inese Meirāne 
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