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Bērnu ārstēšana 
STACIONĀRI 

DETOKSIKĀCIJA 
(3 dienas) 

P U S A U D Ž U     N A R K O L O Ģ I S K Ā   
M O T I V Ā C I J A S     P R O G R A M M A  

AMBULATORI 

 Diagnostika 
 Konsultēšana 
 Dinamiska novērošana 



Normatīvā bāze 



1 www.likumi.lv/doc.php?id=49096 

Bērnu tiesību aizsardzības likums (1)1 

 3. pants 
Bērns un bērna tiesību vienlīdzības princips 
 7. pants 
Bērna tiesības uz dzīvību un attīstību  
 21. pants 
Bērna tiesību ierobežojumi  
 23. pants 
Bērna pienākumi pret sabiedrību  
 25. pants 
Vecāku tiesības ierobežot bērna brīvības  



 48. pants 
Bērna aizsardzība no smēķēšanas un alkoholisko dzērienu 
ietekmes 
 49. pants  
Bērna aizsardzība no narkotisko, psihotropo, toksisko un 
citu apreibinošu vielu lietošanas 
 
  

 

1 www.likumi.lv/doc.php?id=49096 

Bērnu tiesību aizsardzības likums (2) 1 



 MK noteikumi NR.4292  
Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu 
atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība 

MK noteikumi NR.7263  
Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, 
kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi 
alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu 
apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā 
sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem 
nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko 
un psihotropo vielu atkarības 
  
2 www.likumi.lv/doc.php?id=66828 
3 www.likumi.lv/doc.php?id=82455 



 No 12 gadu vecuma, 
 Ar narkologa nosūtījumu, 
 Ar vecāku/aizbildņa piekrišanu (iesniegums), 

 Pusaudža piekrišana (no 14 gadu vecuma), 

 Bāriņtiesas lēmums (Obligātā ārstēšana), ja bērns atsakās 
no ārstēšanās vai vecāki, aizbildnis vai likumiskais 
pārstāvis atsakās no narkoloģiskās palīdzības sniegšanas 
bērnam 

Uzņemšanas kārtība 30 dienu programmā 



 Bērns apzinās programmas nozīmi, programmas ilgumu, 
piekrīt dalībai programmā, 
 Ja bērns atsakās ārstēšanās pakalpojumam, lēmumu par 
Obligāto ārstēšanu pieņem Bāriņtiesa, 
 Ja bērns patvaļīgi atstāj Programmu, bērnu nogādā 
atpakaļ, 
 Ja bērna likumiskie pārstāvji pārtrauc bērna 
atveseļošanās procesu Programmā, Programmas 
atbildīgais speciālists informē Bāriņtiesu, sociālo dienestu; 

 

Atbildība bērna dalībai programmā (1) 



 

 Ja likumiskie pārstāvji atbalsta bērnu psiho aktīvo vielu 
lietošanā Programmā (smēķēšana, u.c.), Programmas 
atbildīgais speciālists informē Bāriņtiesu, sociālo 
dienestu, 

 Vecākiem, aizbildņiem, likumiskajiem pārstāvjiem ir 
iespējams sazināties ar bērnu, 

 Bāriņtiesai, sociāliem dienestiem un citu institūciju 
iesaistītiem speciālistiem ir iespēja interesēties par 
vecāku līdzdalību bērna  atveseļošanās procesā 

 

Atbildība bērna dalībai programmā (1) 



Pusaudzis jānodrošina ar: 

 Sezonai atbilstošs apģērbu, 
 Sporta tērpu (“īsais”, “garais”), 
 Maiņas apaviem,  sporta apaviem, 
 Personīgās higiēnas piederumiem, 
 Līdzekļiem personīgās apakšveļas mazgāšanai (šķidrās 
ziepes, veļas pulveris, saimniecības ziepes), 
 Rakstāmpiederumiem: zīmulis, pildspalva, dzēšgumija, 
flomāsteri, guaša krāsu komplekts, zīmēšanas bloks A3, 
pierakstu klade A4, PVA  līme 

 



PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀ 
MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA 



Mērķis – sniegt pusaudzim iespējami pilnīgu 
informāciju par atkarību, tās veidošanos 

 
Tiek piedāvāta radoša un aktīva veida alternatīva brīvā 
laika pavadīšanai - ar mērķi ieinteresēt, piesaistīt 
uzmanību, celt pašapziņu 
 

 



Speciālisti 
 Narkologs, 
 Psihologs, 
 Sociālais darbinieks, 
 Sociālais pedagogs, 
 Ergoterapeits, 
 Mākslas terapeits, 
 Sporta instruktors 



Narkologs, nodaļas vadītājs:  
dr. G. Vihnēvičs 

 Pacientu apskate, 
 Diagnostika, 
 Dinamiska novērošana, 
 Personības psihokorekcija, 
 Nepieciešamības gadījumā koordinē 
medikamentozo terapiju, 
 Sniedz rekomendācijas turpmākajam 
atveseļošanās procesam 

 



Psihologs, programmas vadītāja: 
A. Soloveiko 

 Individuālā konsultēšana, 
 Grupas terapija,  
 Psiholoģisko treniņu nodarbības 
 

Pamata uzdevumi: 
 atļauties just, atpazīt jūtas un iemācīties tās 

nosaukt vārdā 



Agita: 



Sociālais darbinieks Jānis 

 individuālā konsultēšana, 
 grupas terapija, 
 pacienta interešu pārstāvēšana atveseļošanās 
procesā, 
 sadarbība ar atbildīgajām institūcijām un bērnu 
likumīgajiem pārstāvjiem,  
 Izglītojošu, kultūras un izklaidējošu pasākumu 
organizēšana ārpus slimnīcas 
 



Jānis: 
“Kad bērns atnāk pie mums, viņa galvā un dzīvē ir 
haoss, bez robežām.. Mans uzdevums ir sākt 
veidot sistēmu -  robežas un izvēles, rīcības 
patiesā būtība, dzīves ceļa rādītāji – to atzīšana, 
pieņemšana, lietošana.. Mūsu dzīves kvalitāte 
atkarīga no mūsu prasmēm lietot ceļazīmes” 
 



Sociālais pedagogs Maija 

 Nodrošina tiesību aizsardzību, socializācijas un 
resocializācijas procesam izvirzīto mērķu un 
uzdevumu īstenošanai nepieciešamos 
nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā, 
 Diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas 
procesa problēmas, 
 Nosaka sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu 
integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvi 



“Dzīves vērtību 
apzināšanās, sevis 

pieņemšana, novērtēšana, 
personības pilnveidošana.. 

Bērni ir mūsu nākotne, 
katra cilvēka pienākums ir 

palīdzēt un atbalstīt, jo tas, 
ko mēs atdodam no sevis, 

veido mūsu dzīvi..”. 

Maija: 



Sporta instruktors Uldis 

 Fiziskās un sporta aktivitātes, 
 Trenažieru un fitnesa zāle 
 

Ar sporta terapijas palīdzību: 
no organisma tiek izvadīti toksīni un sāļi, 
uzlabojas asinsrite, kā arī tiek sublimēta 

atkarības izraisītās sekas – negatīvās emocijas, 
agresija, tieksme pēc apreibinošām vielām. 





Ergoterapeite Zanda 

  

 

    Terapijas process tiek balstīts 

 uz nodarbēm, kuras par nozīmīgām un svarīgām 
uzskata pacients. 

 Iesaistīšana sev nozīmīgās ikdienas aktivitātēs, 
 Pēc iespējas maksimālas neatkarības veicināšana, 
 Dzīves kvalitātes paaugstināšana ar jēgpilnu un 
mērķtiecīgu nodarbju palīdzību 
 





Mākslas terapeite Inga 

 Aizsardzības mehānismu, kuri noliedz problēmu, 
pārvarēšana, 
 Iekšējās pasaules izpētīšana, pašcieņas 
paaugstināšana, 
 Strādājot grupā – savstarpējās uzticēšanās 
veicināšana 



Inga: 



Kontakti 
Nodaļas vadītājs dr. G. Vihņēvičs  
 63012558 

 
Programmas vadītāja A. Soloveiko  
 26430122 

 
Programmas sociālais darbinieks J. Platacis  
 29969858 

 
Pusaudžu narkoloģiskās Motivācijas programma  
26338420 
@ motivacijaP@inbox.lv 



Paldies par 

uzmanību! 

Labprāt atbildēsim uz 

Jūsu jautājumiem! 


