
Konsultācijas Kurzemē iedrošina potencionālos 
aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes 

     “Kas nepieciešams un kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt bērnam labi 
un komfortabli iejusties ģimenes vidē?” – ar šādu jautājumu pie 
speciālistiem bezmaksas konsultācijās 7 Kurzemes pašvaldībās 
vērsušies potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes. Lai 
veicinātu bērnu skaita samazināšanos institūcijās un to nonākšanu 
ģimenēs, iespēja saņemt apmaksātas psihologa, jurista un sociālā 
darbinieka konsultācijas tika nodrošināta Kurzemes plānošanas 
reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Konsultācijas 
gada laikā vēlējās un saņēma 27 cilvēki, kas ir aizdomājušies par 
adopciju, kļūšanu par aizbildņiem vai audžuģimeni. 

     “Bieži no kļūšanas par aizbildi, adoptētāju vai audžuģimeni attur 
nevis finansiāli iemesli, bet gan uztraukums un bailes no nezināmā, 
piemēram, neskaidrības par likumisko procesu norisi. Tāpēc 
sadarbībā ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” no pērnā gada 
aprīļa līdz šī gada jūnijam nodrošinājām iespēju interesentiem 
konsultēties ar 3 speciālistiem – psihologu, sociālo darbinieku un 
juristu, kuri ar savām zināšanām un pieredzi var sniegt nozīmīgu 
atbalstu,” skaidro Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona 
projekta “Kurzeme visiem” vadītāja. 

     Visbiežāk no piedāvātajiem speciālistiem potenciālie aizbildņi, 
adoptētāji un audžuģimenes izvēlējušies konsultēties ar psihologu 
– kopumā sniegtas 28 konsultācijas 49 stundu garumā. Šī 
speciālista atbalsts galvenokārt bijis nepieciešams, lai censtos 
pārvarēt satraukumu par bērna ienākšanu ģimenē vai saņemtu 
atbildes par pieņemamā bērna audzināšanu un savstarpējām 
attiecībām. Savukārt 17 konsultācijās ar sociālo darbinieku 28 
stundu garumā lielākoties runāts par bērna dažādajiem vajadzību 
līmeņiem un to, kā sniegt bērnam nepieciešamo atbalstu, pelnīto 
uzmanību un patiesu maigumu. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji un 
audžuģimenes devušies arī pie jurista, lai kopumā 14 konsultācijās 
28 stundu garumā runātu par jautājumiem, kas saistīti ar juridisko 
atbildību par bērnu. 

     “Konsultāciju apmeklētāji norādījuši,  ka ir saņēmuši noderīgu 
informāciju gan par to, kā noris process bērna uzņemšanai ģimenē, 
gan ar ko sākt. Tas dod cerību, ka mums izdevies spert nelielu soli, 
lai bērnu skaits institūcijās tomēr samazinātos,” piebilst. I.Kalniņa. 

     Potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm arī 
turpmāk būs pieejams atbalsts.  Kurzemē pašlaik darbojas 
4 Ārpusģimenes atbalsta centri – Kuldīgā, Liepājā, Talsos un 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1U87O7GQ7gpUG-PV_CkxDnur0QXf7Grr9&ll=56.950935500000014%2C24.10351620000006&z=8


Ventspilī, kas nodrošina apmācības un sniedz psihosociālo atbalstu 
audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem. 
Savukārt projekta “Kurzeme visiem” ietvaros atbalsts turpmāk tiks 
nodrošināts, organizējot informatīvus, izglītojošus un motivējošus 
pasākumus. “Konsultācijās potenciālie aizbildņi un audžuģimenes ir 
norādījuši, ka vēlētos satikt esošās audžuģimenes un uzklausīt viņu 
vērtīgo pieredzi. Arī mēs uzskatām, ka jau esošie aizbildņi, 
adoptētāji un audžuģimenes var sniegt nozīmīgu atbalstu un 
iedrošinājumu, lai izšķirīgais lēmums – uzņemt bērnu savā ģimenē 
– tiktu pieņemts. Šobrīd veicam nepieciešamos gatavošanās 
darbus, lai jau drīzumā Kurzemē šādas tikšanās varētu organizēt,” 
noslēgumā piezīmē I.Kalniņa. 

     Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu 
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un 
valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno 
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”.  Vairāk par “Kurzeme visiem” var 
uzzināt: www.kurzemevisiem.lv 

 

Izziņai: 

     Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar biedrību 
“Piecas izaugsmes formulas” kopumā sniegtas 59 (28 
psihologa,  14 jurista un 17 sociālā darbinieka) konsultācijas 105 
stundu apjomā 27 potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un 
audžuģimenēm 7 Kurzemes pašvaldībās – Dundagas, Kuldīgas, 
Pāvilostas, Saldus un Talsu novados, kā arī Liepājas un Ventspils 
pilsētās. 
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