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Atbalsts Latvijā audžuģimenēm, 
aizbildņiem un adoptētājiem 
2014. gada 11.decembris  
 
  

Profesionālo audžuģimeņu 
apvienības “Terēze” vadītāja 
Ārija Martukāne 

Latvijā šobrīd ir 589 audžuģimenes, kurās 
ievietoti 1260 bērni. 

Audžuģimeņu skaita pieauguma tendences. 
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Problēmas un grūtības audžuģimeņu ikdienas 
praksē. 

 

• Grūtības saskarsmē ar bioloģiskiem vecākiem un radiniekiem ( tikšanās 
telpu trūkums, speciālista klātbūtnes nepieciešamība, darbs ar 
bioloģiskajiem vecākiem; 

• Audžubērna adaptācijas process ģimenē,uzvedības un emocionālās 
grūtības,  t.sk. problēmas skolā, veselības stāvoklis, atkarības un tml.; 

• Nepietiekama sadarbība ar iesaistītajām institūcijām, informētības 
trūkums par  pieejamiem resursiem, speciālistu nekompetence; 

• Atbalsta trūkums audžuģimenei audžubērna tiesvedības procesā  un 
audžuģimeņu tiesiskās aizsardzības jautājumi; 

• Specifisku zināšanu trūkums audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām, 
veselības problēmām, disfunkcionālu uzvedību. 

• Neatliekama atbalsta  trūkums krīzes situācijās; 
• Izdegšanas sindroms audžuģimenēm un emocionālais izsīkums, 
• Aizbildņiem un adoptētājiem apmācības, atbalsta grupas, speciālistu 

pieejamība 
 

Valsts atbalsta programmas audžuģimenēm. 

• 15 atbalsta grupas: 
 reizi mēnesī (Liepāja, Rēzekne, Madona, Jēkabpils, Krāslava, Jaunpiebalga, 

Balvi,  

        Gulbene, Alūksne, Cēsis, Valmiera, Tukums, Ventspils.) 

 reizi divos mēnešos ( Jelgava, Bauska, Kuldīga, Vāne, Kandava, Zante) 

• Psihologu pakalpojumi (Liepāja, Ventspils, Kandava, Rīga, Tukums, 

Rēzekne, Jēkabpils, Valmiera,  

       Madona, Gulbene.) 

• 20 tālākapmācību semināri audžuģimenēm ar 3 gadu pieredzi. 

• 10 apmācību grupas jaunajām audžuģimenēm. 

 

 

Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma 
audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Rīgā. 

 • Atbalsta grupas pieaugušajiem un bērniem 

• Konsultācija ar sociālo darbinieku, sociālo pedagogu, psihologu un 

psihoterapeitu 

• Patronāža (apsekošana dzīvesvietā) 

• Tikšanās bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs vai aizbildnībā, ar 

bioloģisko ģimeni 

• Tālākapmācības semināri 2X gadā, kuru laikā tiek pieskatīti bērni 

• Mentoru ģimeņu pakalpojums 

• Konsultēšana krīzes situācijās audžuģimenes un aizbildņa 

dzīvesvietā 
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SIF projekta ietvaros izveidotie Audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju  
atbalsta centri reģionos 

• Sniedz atbalstu sava reģiona audžuģimenēm, aizbildņiem,  
adoptētājiem, 

• Sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām. 

• Veido izpratni vietējā sabiedrībā, cik svarīgi bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības, augt un attīstīties ģimenē,  

•  Rekrūtē jaunas audžuģimenes, 

•  Rīko apmācības, seminārus, kampaņas, starptautiskas 
konferences. 

Apvienības sadarbība ar audžuģimeņu biedrībām 
Latvijas reģionos 

 • Audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna sāta”- Latgalē 

• Aizbildņu bāreņu atbalsta biedrība “Nākotne bērnam” 

• Audžuģimeņu biedrība „Pīlādzītis” - Kurzemē 

• Ģimeņu biedrība „Loks” 

• Zemgales atbalsta centrs Audžuģimeņu brīvdienu māja 
„Spārni” - Zemgalē 

• Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība “Estere” 

• Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs  “Spēlmaņi” 

• Audžuģimeņu biedrība “Pādes” 

• Audžuģimeņu biedrība “Pūpolu gaismā” - Vidzemē 

• Adoptētāju biedrība “Caritas” 

 

UZDEVUMI 

• Nodalīt bērnu aprūpes formas 

       adoptētāji, aizbildņi – ģimene 

       audžuģimenes, aizbildņi, kuri nav ģimenes locekļi – ģimenes aprūpe, 
kura definējama kā pakalpojums, alternatīva institūcijām 

• Nodrošināt vienotu atbalsta un konsultatīvo  sistēmu audžuģimenēm, 
aizbildņiem un adoptētājiem reģionos;  

• Prioritāri  nodrošināt ģimenes aprūpi bērniem līdz 3 gadiem. 

      (atbalsta ģimenes, audžuģimenes 24x7, u.c.) 

• Vienotas apmācību programmas metodikas izstrāde un ieviešana 
audžuģimeņu sagatavošanai. 

 

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik 
laimīgu mēs to protam ieraudzīt un 
citiem parādīt!!! 

 
Paldies  

par uzmanību! 
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