Labklājības ministrijas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
2017. gada darba plāns

VBTAI_ DARBA PLĀNS_2017.gadam

Nr.
p.k.

Aktivitāte

Rādītājs

1

2

3

Termiņš
Sākums
4

Noslēgums
5

Atbildīgais
6

I Bērnu tiesību ievērošanas uzraudzība un analīze
1.

Bērnu
tiesību
pārkāpumu Veiktas 353 bērnu tiesību ievērošanas 02.01.2017.
identificēšana, novēršana un situācijas pārbaudes.
uzlabošana

29.12.2017.

Veiktas 250 pārbaudes citās (izglītības 02.01.2017.
iestādes, sociālās korekcijas izglītības
iestādes,
ieslodzījuma
vietās,
ārstniecības iestādes, nometnes u.c.)
iestādēs; 70% no visu pārbaužu
kopskaita
No kopējā pārbaužu skaita citās 02.01.2017.
iestādēs, pamatojoties uz sūdzībām,
veiktas 190 pārbaudes (izņemot
pārbaudes ārpusģimenes aprūpes
iestādēs), tas ir 79% no kopējā
pārbaužu skaita citās iestādēs
Veiktas
pārbaudes
103
bērnu 02.01.2017.
ārpusģimenes aprūpes iestādēs, 210%
no kopējā bērnu ārpusģimenes aprūpes
iestāžu skaita (42+VSAC-7=49)

29.12.2017.

Veiktas 16 pārbaudes ārpusģimenes 02.01.2017.
aprūpes iestādēs, pamatojoties uz

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.
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Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore
Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības

sūdzībām, tas ir 15 % no kopējā
pārbaužu skaita ārpusģimenes aprūpes
iestādēs
Pārbaudītas 1000 bērnu personas lietas 02.01.2017.

1.3.

2.

Bērnu tiesību aizsardzības speciālistu, Sniegtas 2500 konsultācijas
fizisko
un
juridisko
personu
konsultēšana
konkrētu
problēmsituāciju risināšanā bērnu
vislabākajās interesēs

3.

Situācijas bērnu tiesību aizsardzības
jomā analīze, kā rezultātā izdarīti
secinājumi un informēta sabiedrība
par
bērnu
tiesību
ievērošanas
rādītājiem un tendencēm 2016. gadā

4.

Izglītojošu
pasākumu
(semināri, Organizēti 530 pasākumi bērnu
lekcijas konferences, tikšanās u.c.) tiesību aizsardzības jomā
organizēšana,
kā
rezultātā
speciālistiem un sabiedrībai kopumā
veicināta, izpratne par bērnu tiesību un
interešu jautājumiem
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departamenta
direktore
29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore
Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

02.01.2017.

29.12.2017.

Informācija
par
bērnu
tiesību 02.01.2017.
ievērošanas rādītājiem 2016. gadā,
iesniegta Labklājības ministrijā un
ievietota mājaslapā

30.06.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

02.01.2017.

II Bāriņtiesu uzraudzība, metodiskā palīdzība un darba analīze
5.

6.

Bāriņtiesu darba kvalitātes uzlabošana Veiktas 70 pārbaudes bāriņtiesās,
02.01.2017.
veicot
uzraudzību,
identificējot pārbaudīti 50 % no bāriņtiesu
pārkāpumus, sniedzot metodisku kopskaita
palīdzību to novēršanai
Pārbaudītas 1750 bāriņtiesu lietvedībā 02.01.2017.
esošās bērnu un personu ar ierobežotu
rīcībspēju personas lietas un doti
uzdevumi nepilnību novēršanai

29.12.2017.

Valsts un pašvaldību speciālistu, kā arī
fizisko personu konsultēšana konkrētu
problēmsituāciju risināšanā bērnu
vislabākajās interesēs

29.12.2017.

Sniegtas 3000 individuālās
konsultācijas fiziskām un juridiskām
personām bāriņtiesu darbības
jautājumos

02.01.2017.

29.12.2017.

Organizētas 2 diskusijas bāriņtiesu
darbības jautājumos:
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- Par lietu piekritību situācijās, kad
Latvijā bāriņtiesai risināmi jautājumi,
kas skar bērnu tiesību nodrošinājumu
(aizgādību, ārpusģimenes aprūpi), ja
viens vecāks vai abi vecāki dzīvo un ir
deklarēti ārvalstī, un Latvijā viņiem
nav deklarētās dzīvesvietas

02.01.2017.

01.07.2017.

- Bāriņtiesas loma civilprocesā

02.01.2017.

01.09.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore
Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore
Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore
Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

Sagatavoti metodiskie ieteikumi un
vadlīnijas:
- Par bērna mantisko interešu
aizsardzību, ja bērns atrodas
audžuģimenes aprūpē;

01.07.2017.

29.12.2017.

02.01.2017.

01.07.2017.

02.01.2017.

01.03.2017.

Organizēta ekspertu darba grupa
02.01.2017.
(bāriņtiesas darbinieki, TM un LM
pārstāvji, Uzņēmuma reģistra
pārstāvis, Tiesībsargs) vadlīniju par
bērna mantisko interešu aizsardzību, ja
bērnam pieder uzņēmuma kapitāldaļas
izstrādei.

01.07.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

01.02.2017.

31.03.2017.

Veikta salīdzinošā analīze par 01.04.2017.
bāriņtiesu darbības rādītājiem 2016.

30.06.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore
Bāriņtiesu un
audžuģimeņu

- Par audžuģimeņu ikgadēju
izvērtēšanu;
- Par bāriņtiesas sadarbību ar
imigrācijas iestādēm, veicot
pasākumus, lai sameklētu bērna (bērns
ir bēglis vai persona, kurai piešķirts
alternatīvais statuss) vecākus un
noskaidrotu, kādas viņam ir iespējas
atgriezties ģimenē.

7.

Bērnu stāvokļa Latvijā analīze Apkopoti 139 bāriņtiesu pārskati par
bāriņtiesu
kompetencē
esošajos darbu 2016. gadā
jautājumos
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Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

gadā valstī, nosūtīta Labklājības
ministrijai un ievietota inspekcijas
mājaslapā
8.

Izglītojošu pasākumu bāriņtiesām Organizēti 55 izglītojošie pasākumi
(semināri,
konsultatīvās
dienas bāriņtiesu darbiniekiem (semināri
(gadījumu risināšana praksē, u.c.)
organizēšana, lai veicinātu bāriņtiesu
darba kvalitāti un bērnu tiesību
ievērošanas nodrošināšanu

9.

Priekšlikumu izstrāde grozījumiem
normatīvajā
regulējumā,
lai
pilnveidotu ārpusģimenes aprūpē
esošu bērnu tiesību ievērošanu

departamenta
direktore

02.01.2017.

29.12.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

Iesniegti LM priekšlikumi:
02.01.2017.
-Bērnu tiesību aizsardzības likuma
74.panta otrajā daļā;
-Bāriņtiesu likumā – par lietu
piekritību situācijās, kad Latvijā 02.01.2017.
bāriņtiesai risināmi jautājumi, kas skar
bērnu tiesību nodrošinājumu, ja viens
vecāks vai abi vecāki dzīvo un ir
deklarēti ārvalstī, un Latvijā viņiem
nav deklarētas dzīvesvietas.

29.12.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

30.09.2017.

III Atbalsts ģimenēm ar bērniem
10.

Uzticības
tālruņa
darbības
nodrošināšana, lai, piezvanot uz viegli
iegaumējamu numuru, bērni un
pusaudži varētu saņemt psiholoģisku
atbalstu krīzes situācijā un informāciju
par sev aktuāliem jautājumiem
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Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 02.01.2017.
speciālistu sniegtās konsultācijas
bērniem krīzes situācijās 15000 (to
īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā
sasniedz jeb 30%); atbildēto zvanu
skaits 50 000.

29.12.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

11.

Uzticības tālruņa darbības rādītāju par Veikta analīze par bērnu aktuālajām 02.01.2017.
2016. gadu analīze, lai izzinātu bērnu problēmām, sagatavots ziņojums un
aktuālākās problēmas un informētu ievietots mājaslapā
sabiedrību par bērnu psihosociālo
stāvokli Latvijā

03.04.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

12.

Radošo darbnīcu organizēšana valsts
un pašvaldību institūciju darbiniekiem
un bērniem, lai izglītotu par
aktuālajiem jautājumiem, tādējādi
veicinot labvēlīgas attiecības un
savstarpēju
izpratni
starp
pieaugušajiem un bērniem

Organizētas
10
informatīvas 02.01.2017.
prezentācijas bērniem un 8 radošās
darbnīcas valsts un pašvaldību
institūciju darbiniekiem

29.12.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

13.

Bezmaksas psiholoģisku
e-konsultāciju sniegšana

Sniegtas 60 e-konsultācijas bērniem 02.01.2017.
un pusaudžiem krīzes situācijā

29.12.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa
akcijas:
1. ” Es izvēlos runāt”;
2. “Pārtrauc klusēšanu!” 1.daļa
3. “Atpakaļ uz skolu!”
4. ” Uzticības tālrunis tēviem”
5. “Pārtrauc klusēšanu!” 2.daļa
6. “Uzticies … tevi dzirdēs un
sapratīs”
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20. 02.2017.
15.05.2017.
28.08.2017.
08.09.2017.
23.10.2017.
24.12.2107.

26.02.2017.
21.05.2017.
31.08.2017.
10.09.2017.
29.10.2017.
31.12.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

IV Vispārējās darbības nodrošināšana,
t.sk. darba kvalitātes pilnveidošana un efektivitātes nodrošināšana
14.

Labklājības ministrijas informēšana
Sagatavotas atskaites un veikta analīze
par VBTAI darbību:
par VBTAI darbību
-2016. gadā,
-2017. gada 1.pusgadā,
kā rezultātā apkopoti un analizēti
darba
rezultāti,
nodrošināta
informācijas sniegšana, kā arī
nodrošināta
darba
kvalitātes
novērtēšana un uzlabošana

02.01.2017.
03.07.2017.

20.01.2017.
17.07.2017.

Priekšnieka
vietniece

15.

Izgatavotas 3000 apliecības bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības
Iespējas
nodrošināšana
bērniem palikušiem bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem apliecināt savu
statusu, lai pierādītu tiesības uz
sociālajām garantijām saskaņā ar
Ministru
kabineta
15.11.2005.
noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

02.01.2017.

29.12.2017.

Administratīvās
nodaļas vadītājs

16.

Sabiedrības
informēšana
inspekcijas darbu 2016. gadā

02.01.2017.

30.06.2017.

Priekšnieka
vietniece
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par Inspekcijas mājaslapā publicēts
Publiskais pārskats par 2016. gadu

Ierēdņu un darbinieku darba izpildes Izstrādāts vērtēšanas plāns un veikta
vērtēšana
ierēdņu un darbinieku vērtēšana
izmantojot NEVIS novērtēšanas
sistēmu
Plānveidīga
iestādes
darbības Izstrādāts inspekcijas 2018. gada
nodrošināšana 2018. gadā
darba plāns

02.01.2017.

31.10.2017.

Priekšnieka
vietniece

01.12.2017.

18.12.2017.

Priekšnieka
vietniece

20.

Darbā pieņemto ierēdņu un darbinieku Veikta darbā pieņemto ierēdņu un
sagatavošana
darbam
atbilstoši darbinieku apmācība (6 nedēļas)
inspekcijas specifikai

02.01.2017.

29.12.2017.

21.

Inspekcijas amatpersonu kvalifikācijas Nodrošināta ierēdņu un darbinieku
paaugstināšana
apmācība, saskaņā ar amatpersonu
apmācību un kvalifikācijas celšanas
plānu 2017. gadam.

02.01.2017.

29.12.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore;
Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore;
Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore
Priekšnieka
vietniece

22.

Atbalsta
nodrošināšana
audžuģimenēm un bāriņtiesām, lai
veicinātu
bez
vecāku
gādības
palikušajiem bērniem iespēju augt

02.01.2017.

29.12.2017.

18.

19.
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Nodrošināts, ka audžuģimenēs esošo
bērnu skaita attiecība pret
ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošo
bērnu skaitu ir 60%, savukārt

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

ģimeniskā vidē

audžuģimeņu īpatsvars, kurās ievietoti
bērni, ir 80% no audžuģimeņu kopējā
skaita

23.

Psiholoģiskā atbalsta bērniem un
pusaudžiem
krīzes
situācijās
nodrošināšana apkalpojot zvanus uz
Bērnu un jauniešu uzticības tālruni

Nodrošināts, ka apkalpoto zvanu 02.01.2017.
skaits ir 86% no ienākošajiem
zvaniem.
Nodrošināts, ka bērnu īpatsvars, kam
sniegts nepieciešamais atbalsts un
psiholoģiskā palīdzība, apkalpojot
zvanus, ir 30% no kopējā zvanītāju
skaita, bet saņemtā informācija 80
gadījumos
nodota
inspektoriem,
pārbaudes
ierosināšanai.
Nodoto
ziņojumu īpatsvars saņemto zvanu
sakarā ar krīzes situācijām ir 0,53%

29.12.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

24.

Efektīvas fizisku un juridisku personu
vajadzībām atbilstošas metodiskās
palīdzības nodrošināšana bērnu tiesību
aizsardzības jomā

Nodrošināts,
ka
ar
metodisko 02.01.2017.
palīdzību
ir
apmierināti
90%
respondenti

29.12.2017.

25.

Atbilstoši inspekcijas kompetencei,

Nodrošināts,

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore;
Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore;
Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore
Bērnu tiesību
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ka

bērnu

tiesību 02.01.2017.

nodrošināt bērnu tiesību un interešu
ievērošanu

26.

Veicināt bāriņtiesu pienākumu izpildi
attiecībā uz informācijas ievadi un
uzturēšanu Nepilngadīgo personu
atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS)

27.

Sekmēt ārpusģimenes aprūpes
ģimeniskā vidē attīstību

28.

Pilnveidot personāla vispārējās
zināšanas un prasmes
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ievērošanas pārbaudēs konstatētie un
novērstie pārkāpumi ir 87% no visiem
konstatētajiem
novēršamajiem
pārkāpumiem

aizsardzības
departamenta
direktore;

Nodrošināts, ka bāriņtiesu pārbaužu 02.01.2017.
rezultātā konstatētie un novērstie
pārkāpumi ir 75% no visiem
konstatētajiem
novēršamajiem
pārkāpumiem
Nodrošināts monitorings pirms katras 02.01.2017.
pārbaudes par bāriņtiesu datu ievadi
NPAIS

29.12.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore;

29.12.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore;

Organizētas 25 tikšanās ar pašvaldību 02.01.2017.
vadītājiem un deputātiem, sabiedrības
pārstāvjiem
izglītības
iestādēs
(vecākiem) par bērnu ārpusģimenes
aprūpes
jautājumiem
deinstitucionalizācijas kontekstā
Organizētas
mācības,
kovīzijas 02.01.2017.
zināšanu
pilnveidei
netipisku,
sarežģītu gadījumu risināšanā
Izpētīta ES valstu attīstāmā pieredze 02.01.2017.
bērnu
tiesību
uzraudzības
un
metodiskajā jomā

29.12.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

29.12.2017.

Priekšnieka
vietniece

29.12.2017.

Izpētīta ES valstu attīstāmā uzticības 02.01.2017.

29.09.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore
Ģimeņu ar

tālruņu pieredze

29.

Pilnveidot valsts un pašvaldību
speciālistu zināšanas atbilstoši Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta
nosacījumiem

40 stundu apmācību programmā 02.01.2017.
apmācīti 606 valsts un pašvaldību
speciālisti

29.12.2017.

bērniem atbalsta
departamenta
direktore
Administratīvās
nodaļas vadītājs

V Valsts programmas
Bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai nodrošināšana VBTAI kompetences ietvaros
30.

31.

Sniegtas 4607 psihologa konsultācijas 02.01.2017.
adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem,
viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes
situācijās. Izveidot un izglītotas vismaz
600 ģimeņu atbalsta grupas (vismaz
50atbalsta grupas mēnesī) apmācītas 70
potenciālās audžuģimenes. Nodrošinātas
150 audžuģimenēm zināšanu pilnveides
apmācības, atbilstoši 19.12.1006. MK
noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimeņu
noteikumi”. Apmācīti 395 potenciālie
adoptētāji.

Psiholoģiskās
palīdzības
sniegšana
adoptētājiem,
audžuģimenēm,
aizbildņiem,
viesģimenēm,
ģimenēm
ar
bērniem krīzes situācijā (ja ir
bāriņtiesas vai sociālā dienesta
atzinums par nepieciešamību), bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem
(arī pēc pilngadības
sasniegšanas)
un
atzinumu
sniegšana bāriņtiesām, kā arī
audžuģimeņu
apmācību
nodrošināšana
Atbalsta pasākumi pašvaldību Apmācīti
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300

bāriņtiesu

un

sociālo 02.01.2017.

29.12.2017.

Bāriņtiesu un
audžuģimeņu
departamenta
direktore

29.12.2017.

Bāriņtiesu un

speciālistiem darbā ar riska dienestu darbinieki radošo darbnīcu
ģimenēm,
nodrošinot
bērna “Komunikāciju tehnika” ietvaros
tiesības augt ģimeniskā vidē
Apmācīti 300 bāriņtiesu un sociālo 02.01.2017.
dienestu darbinieki radošajā darbnīcā
‘”Bērna
tiesību
nodrošināšana
DI
kontekstā”
32.

29.12.2017.

audžuģimeņu
departamenta
direktore
Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

Preventīvie pasākumi vardarbības Radošajās darbnīcās apmācīti 300 05.05.2017.
risku novēršanai
pašvaldību bāriņtiesu un sociālo dienestu
darbinieki, kurā pedagogi ieguvuši
teorētiskās un praktiskās zināšanas par
Bērnu tiesību nodrošināšanu DI kontekstā

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

Radošajās darbnīcās pirmsskolas izglītību 03.04.2017.
iestāžu
pedagogiem
apmācīti
200
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, 30
stundu apmācību programmā. Iegūtas
teorētiskās un praktiskās zināšanas par
bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm,
vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu
vecākiem,
valsts
un
pašvaldību
institūcijām bērnu tiesību un interešu
nodrošināšanā

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

Apmācīti 200 skolu administrācijas un 03.04.2017.
atbalsta personāla pārstāvji 30 stundu
apmācības
programmā
par
konfliktsituāciju
risināšanu
un
kompetenci, kā arī likumisko pārstāvju

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore
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līdzdalību bērna
nodrošināšanā

33.

Sabiedrības informēšana bērnu
tiesību aizsardzības jomā

tiesību

un

interešu

Izglītoti 180 likumiskie pārstāvji bērniem, 01.02.2017.
kuriem ir devianta uzvedība par bērna
likumisko
pārstāvju
tiesībām,
pienākumiem un atbildību audzinot bērnu,
kā arī atbalsta un palīdzības iespējām

29.12.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

Sagatavoti un izplatīti informatīvie 02.01.2017.
materiāli par kustību “Draudzīga skola”,
īstenota informatīvā akcija skolās

30.11.2017.

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore
Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore
Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

Izveidoti un publiskoti jauni informatīvie
materiāli par bērnu traumatisma tēmu:
- par apdedzināšanos;
- par drošību uz ūdens
Kustības “Draudzīga skola” ietvarā
organizēta:
- Konference
- Vienojošie pasākumi
- Skolēnu reģionālie forumi
- Konkurss
pedagogiem
par
draudzīgas,
atbalstošas
un
cieņpilnas vides veidošanu skolās
- Eseju konkurss
- Informatīvo materiālu izgatavošana
(informatīvā grafika, plakāti u.c.)
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02.01.2017.
02.01.2017.

31.10.2017.
15.05.2017.

02.01.2017.
02.01.2017.
01.09.2017.
02.01.2017.

10.03.2017.
15.05.2017.
30.11.2017.
18.12.2017.

02.01.2017.
02.01.2017.

30.11.2017.
29.12.2107.

34.

Bērnu ar īpašām vajadzībām
tiesību un interešu nodrošināšanas
izvērtēšana

35.

Sabiedrības informēšana par bērnu Sagatavoti un demonstrēti sociālās
drošību
reklāmas klipi par bērnu traumatismu:
-klips par drošību uz ūdens
-klips par apdedzināšanos un
applaucēšanos

36.

Veiktas 4 izpētes bērnu ārpusģimenes 01.02.2017.
aprūpes iestādēs, piesaistot papildus
speciālistus, novērtējot bērnu ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem tiesību un
interešu ievērošanu

29.12.2017.

Priekšnieka
vietniece
02.01.2017.
28.04.2017.

31.05.2017.
29.09.2017.

Palīdzības bērnu iestādēm krīzes Nodrošināta krīzes komandas darbība, 12 02.01.2017.
gadījumos nodrošināšana, lai gadījumos sniegts psiholoģiskais atbalsts
atvieglotu krīzes simptomus, cietušajiem un aculieciniekiem.
stabilizētu
cietušo
un
aculiecinieku emocionālo stāvokli

29.12.2017.

VBTAI_ DARBA PLĀNS_2017.gadam

Bērnu tiesību
aizsardzības
departamenta
direktore

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

VI VBTAI līdzdalība

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta
(CEF – Connecting Europe Facility) projekta
“SIC Latvia “Net - Safe” II” īstenošanā
37.

Projekta par drošu internetu “SIC
Latvia “Net - Safe” II” īstenošana,
lai nodrošinātu iespēju ziņot par
pārkāpumiem internetā un izglītot
bērnus, pusaudžus un speciālistus par
drošību internetā
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Atbildēts uz 600 zvaniem par drošību 02.01.2017.
internetā, organizētas 11 radošās
darbnīcas par interneta drošību, tai
skaitā: 5 nodarbības bērniem „Droša
un pozitīva komunikācija interneta
vidē”, 6 radošās nodarbības bērniem
„Es internetā - mana atbildība”

29.12.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

Organizētas 2 konferences par drošu 03.04.2017.
internetu.
02.10.2017.

28.04.2017.
30.11.2017.

Organizēti divi konkursi bērniem un
pusaudžiem, lai sekmētu bērnu 02.01.2017.
drošību internetā, atpazīstot viltus 03.07.2017.
profilu, kā arī mazinātu anonimitātes
robežas internetā

31.03.2017.
29.09.2017

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore
Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 07.02.2107.
akcija “ Drošāka interneta diena”

07.02.2017.

Ģimeņu ar
bērniem atbalsta
departamenta
direktore

VII VBTAI darbības nodrošināšana
ESF līdzfinansētajam projektam
"Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē"
38.

39.

40.

41.

Konsultatīvā atbalsta sniegšana
bērniem ar uzvedības problēmām,
bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un
speciālistiem

NPAIS pielāgošana, lai nodrošinātu
starpinstitucionālu informācijas
apmaiņu
Iegūtas zināšanas par labās prakses
piemēriem ārvalstīs

Metodoloģiju izstrāde un aprobācija
valsts un pašvaldību speciālistiem
bērnu tiesību aizsardzības jomā
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Sniegtas 230 klātienes konsultācijas
bērniem ar saskarsmes grūtībām un
uzvedības traucējumiem
Izstrādātas 230 bērniem individuālās
atbalsta programmas
Izstrādātas
120
bērniem
rekomendācijas
pēc
atbalsta
programmas noslēguma
Pielāgota
NPAIS
sistēma,
lai
nodrošinātu datu apmaiņu starp valsts
un pašvaldību iestādēm.
Organizētas 2 ārzemju pieredzes
apmaiņas vizītes, lai papildinātu
zināšanas par darbu ar bērniem ar
uzvedības
traucējumiem
un
saskarsmes grūtībām
Valsts un pašvaldību speciālistu
profesionālās
kvalifikācijas
un
zināšanu
pilnveides
izglītības
programmu un metodoloģijas izstrāde:
- 4 apmācības programmas 40 stundu
apmācībās;
-4 apmācību programmas 24 stundu
apmācībās;

02.01.2017.

29.12.2017.

Konsultatīvās
nodaļas vadītāja

02.01.2017.

29.12.2017.

02.01.2017.

29.12.2017.

Konsultatīvās
nodaļas vadītāja
Konsultatīvās
nodaļas vadītāja

02.01.2017.

30.06.2017.

Priekšnieka
vietniece

02.01.2017.

29.12.2017.

Priekšnieka
vietniece

02.01.2017.

30.04.2017.

Priekšnieka
vietniece

42.
43.

Speciālistu apmācība bērnu tiesību
aizsardzības jomā
Izglītojošie pasākumi sabiedrības
izpratnes maiņai, attiecībā uz
vardarbību ģimenē
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4
projekti
profesionālās
kvalifikācijas pilnveides programmu
apmācību metodoloģija;
- 4 projekti zināšanu pilnveides
izglītības
programmu
apmācību
metodoloģija.
Nodrošināta 100 valsts un pašvaldību 02.01.2017.
speciālistu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides
programmas
un
metodoloģiju aprobācija
Apmācīti 400 speciālisti bērnu tiesību 02.02.2017.
aizsardzības jomā
Izveidota interaktīvā spēle bērniem un 02.01.2017.
ievietota VBTAI mājaslapā

30.08.2017.

Priekšnieka
vietniece

29.12.2017.

Priekšnieka
vietniece
Priekšnieka
vietniece

29.12.2017.

