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APSTIPRINĀTI
Ar Babītes novada pašvaldības
domes 2011.gada 22.jūnija
lēmumu (protokols Nr.10,37.§)

NOTEIKUMI
2011.gada 22.jūnijā

Nr.4

Babītes novada Babītes pagastā

Par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju
Babītes novada pašvaldībā
Izdota saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu

I. Vispārīgie nosacījumi
1. Babītes novadā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 58.pantu, likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic Babītes novada
pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – SD) sadarbībā ar bērnu vecākiem un
atbildīgajām institūcijām, t.sk., izglītības iestādēm, Valsts policiju, Bāriņtiesu,
sabiedriskajām organizācijām un citām.
2. Profilakses darba ietvaros SD katram bērnam iekārto profilakses lietu un izstrādā
uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu (turpmāk tekstā Programma), kuras mērķis ir veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērnu,
veicinot tā fizisko, psihisko un sociālo attīstību un radot priekšnoteikumus tā sociālajai
integrācijai (pielikumā – Programmas veidlapa). Pēc Programmas izpildes SD
sagatavo Programmas izpildes aprakstu, kas kopā ar Programmu ir Bērna profilakses
lietas neatņemama sastāvdaļa.
3. Mērķauditorija ir Babītes novada sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni – bērni
likumpārkāpēji, Valsts un pašvaldības policijas uzskaitē esošie, SD redzeslokā
nonākušie (turpmāk tekstā – Bērni).
4. SD izstrādā un īsteno Programmu katram Babītes novada Bērnam individuāli atkarībā
no noziedzīgā nodarījuma veida.
II. Sociālā dienesta kompetence likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērnu
5. Iegūt informāciju no atbildīgajām institūcijām.

6. Tikties ar Bērnu - nepilngadīgo likumpārkāpēju un viņa likumisko pārstāvi.
7. Sadarboties ar psihologu, veikt psiholoģisko testēšanu.
8. Apkopot iegūto informāciju, izvērtēt riskus.
9. Izstrādāt Programmu.
10. Īstenot un pārraudzīt Programmu.
11. Izvērtēt Programmas rezultātus un noņemt Bērnu no uzskaites, veikt Bērna
novērošanu.
III. Uzvedības sociālās korekcijas un
sociālās palīdzības programmas darbības virzieni
12. Izglītības iegūšanas sekmēšana.
13. Brīvā laika organizēšana.
14. Psiholoģiskā palīdzība.
15. Darbs ar ģimeni.
IV. Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības
programmas galvenie mērķi
16. Sagatavot sociālam riskam pakļauto Bērnu integrācijai sabiedrībā un viņa sociālās
uzvedības korekcijai.
17. Pilnveidot Bērna zināšanas par saviem pienākumiem un tiesībām.
18. Koriģēt Bērna agresivitāti un ar to saistīto uzvedību, veicot nodarbības psihologa
vadībā, gadījumos, kad Bērns ir pārlieku agresīvs, ko apstiprina viņa nodarījumi.
19. Iekļaut Bērnu palīdzības programmā, tā sekmējot Bērna atkārtoti izdarīto noziedzīgo
nodarījumu varbūtības samazināšanu.
20. Veikt Bērna novērošanu, apmēram vienu gadu pēc noņemšanas no uzskaites, kad
Bērns pats jebkurā laikā var uzmeklēt Sociālā dienesta darbinieku vai arī Sociālā
dienesta darbinieks uzrauga Bērna turpmākās gaitas.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Pielikums
Babītes novada pašvaldības 22.06.2011.
noteikumiem „Par bērnu likumpārkāpumu
profilakses darba organizāciju Babītes novada
pašvaldībā” (protokols Nr.10, 37.§)

APSTIPRINU
Babītes novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja
_____________ K.Kalote
201__.gada ____________

Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma
Babītes pagastā, Babītes novadā

201__.gada _______________

1. Bērna dati:
Vārds, uzvārds: __________________________________________________________
Personas kods: ___________________________________________________________
Adrese: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tālrunis: ________________________________________________________________
2. Identificētā problēma:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Mērķis:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
4. Aktivitātes mērķa sasniegšanai:
Nr.
p.
k.

Pasākums

Laika posms

Atbildīgais

Programmu sastādīja: sociālais darbinieks ____________________ __________________
( vārds, uzvārds)
(paraksts)

