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Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits Rīgā 2012-2022

Ārpusģimenes aprūpes veids 2012 2019 2022 2027

Aizbildnība 1136 1099 1158

Audžuģimene 191 282 289

Bērnu aprūpes iestādes (t.sk. bērnu skaits 
valsts sociālās aprūpes centros)

Bērnu aprūpes iestāde (Rīgas pašvaldības 
bērnu un jauniešu centrs)

494

253

194

137

176

119 50

kopā 1821 1575 1623



Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs
Ilgstoša aprūpe bērniem ģimenei pietuvinātā vidē

Ziemeļi

(48 bērni)

Imanta

(35 bērni)

Mežrozīšu iela

(16 bērni)

SOS mamma

Vita

(24 bērni)

NODROŠINĀT BĒRNU UN 
JAUNIEŠU VAJADZĪBĀS BALSTĪTU 

APRŪPI UN AUDZINĀŠANU



Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs
Ilgstoša aprūpe jauniešiem

Apīte
(22 jaunieši)

Sociālās rehabilitācijas programma ar izmitināšanu
pilngadību sasniegušiem jauniešiem (individuālas programmas)
(5pilngadīgi jaunieši)

Ezermala
(12 jaunieši)



Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra
pakalpojumi 

Krīzes centrs bērniem
(30)

Ģimenes atbalsta centrs

ģimenēm ar bērniem
(14)

Jauniešu atbalsta centrs
preventīvs un psihosociāls

darbs

Bērni saņem palīdzību, 
atgriežas bioloģiskā 
ģimenē vai  
audžuģimenē

Atbalsts ģimenei, lai 
nevajadzētu šķirt 
bērnus no vecākiem

Atbalsts jauniešiem 
pirms un pēc 
ārpusģimenes aprūpes 
izbeigšanas (7-24gadi)



Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā dzīvojošo 
bērnu un jauniešu vecums/skaits 01.10.2022

Bērnu un jauniešu vecums Bērnu un jauniešu 
skaits

0-3 6

4-6 10

7-12 31

13-18 72

kopā 119



Risinājumi, lai nodrošinātu bērnu vajadzības
aprūpes institūcijā

• Samazināt bērnu skaitu dzīvoklī (4-6 bērni)

• SOS mamma kā galvenais aprūpētājs

• Maksimāli individuāla aprūpe

• Sadarbība jauniešu aprūpē - sadarbība profesionālā komandā

• Spēja parūpēties

• Pakalpojumu dažādība atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām

o Speciāla pakalpojuma izveide ļoti ļoti īpašiem jauniešiem

o Visaptveroša psiholoģiska, narkoloģiska un psihiatriska palīdzība

• Darbs ar bioloģisko ģimeni



Risinājumi, lai samazinātu bērnu ievietošanu 
institūcijā

• Specializēto audžuģimeņu izveidošana pusaudžiem

• Pakalpojumu dažādība atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām
ovisaptveroša psiholoģiska, narkoloģiska un psihiatriska palīdzība
odažādas programmas jauniešiem

• Darbs ar bioloģiskām ģimenēm 
opirms bērnu šķiršanas no ģimenes (A B C scenāriju izstrāde)
opēc bērnu atgriešanas ģimenē

• Atalgojuma palielināšana aizbildņiem, audžuģimenēm (EUR 1200-
1500) 

• Ģimenes atbalsta centru attīstīšana



Paldies!

Viss ir iespējams, ja tic!


