
RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA
Atkarību profilakses sektors

Mg. Psych. Kristīne Mozerte

Atkarības profilakses sektora vadītāja



Resursi

 Atkarības profilakses sektora vadītāja (1)

 Atkarības profilakses speciālisti (4):

 Latgales rajonā (2)

 Pārdaugavas rajonā (1)

 Ziemeļu rajonā (1)

 Narkologs

 Pedagogs



Mērķi

• Informēt 

• Konsultēt

• Izglītot 

• Motivēt



Piedāvājums

 Konsultācijas atkarības jautājumos:

- individuālas

- ģimenes

 Uzvedības intervences un atbalsta grupu 

nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem

 Narkologa konsultācijas

 Pedagoga konsultācijas 



Individuālas un ģimenes konsultācijas

 atkarības un līdzatkarības veidošanās procesi 

 psiholoģisks un emocionāls atbalsts

 motivācijas intervences

 remisijas uzturēšana

 problēmu risināšana attiecībās ar ģimeni, skolu 

un/vai vienaudžiem



Uzvedības intervences un atbalsta grupas  jauniešiem

Mērķis - veicināt uzvedības izmaiņas, nostiprināt sociāli 
pieņemamas uzvedības normas un uzlabot prasmes

 „Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”

 “Atkarības profilakse skolēniem”

 „Jauniešu datoratkarības intervence”

 „Jauniešu smēķēšanas intervence” 

 „Motivācijas sarunas jauniešiem”

 “Brīvība būt pašam” (Līdzatkarīgas uzvedības 
modeļu maiņa jauniešiem)



un pieaugušajiem

 Atbalsta grupas līdzatkarīgajiem

palīdzība atkarīgu cilvēku tuviniekiem

 Grupas vecākiem 

kā saprasties ar bērniem/pusaudžiem un 

veicināt veselīgas attiecības ģimenē

 Remisijas programma atkarīgajiem

palīdzība noturēt ilgstošu remisiju



Remisijas programma atkarīgajiem

 13 nodarbības – praktiskie vingrinājumi un mājas darbi

 Tēmas:

 Recidīva simptomi

 Riska situācijas

 Emocijas

 Resursi

 Konflikti. To risināšanas veidi

 Stresa mazināšana

 Pašvērtējums

 Līdzatkarība



Atbilstoši klienta vajadzībām tiek piedāvāts:

 Individuālas nodarbības pie pedagoga

gadījumos, ja skolas kavējumu vai citu iemeslu dēļ 

ir neapgūtas mācību vielas un/vai nepieciešama 

palīdzība mācību vielas apgūšanā

 Konsultācijas pie narkologa 

gadījumos, ja ir jāveic atkarības diagnostika 

un/vai motivācijas darbs



APS pakalpojums ir:

 brīvi pieejams katram

 bez maksas

 anonīms 



Sadarbība 

 Rīgas sociālais dienests

 Nodibinājums „Nova vita” sociāli karitatīvajā 

rehabilitācijas centrā “Betlēmes Žēlsirdības māja“

 Krīzes centri («Burtnieks», «Māras centrs», u.c.)

 Valsts probācijas dienests

 Pašvaldības policija

 Rīgas skolas

 Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs

 Dienas centri bērniem un jauniešiem

 Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu 

apakškomisija



Pārdaugavas raj. nodaļa - Baldones 2, 311.kab., 
tālr.: 67037530



Latgales rajona nodaļa – Maskavas 285/6,
tālr.: 67037109; 67037110



Ziemeļu  raj. nodaļa - Vidrižu iela 3, 111. kab., 
Tālr.: 67012153



www.ld.riga.lv

www.veseligsridzinieks.lv

www.narcomania.lv

http://www.ld.riga.lv/
http://www.veseligsridzinieks.lv/
http://www.narcomania.lv/


JAUTĀJUMI?



Vairāk informācijas:

Kristīne Mozerte tālr.: 67037953

e-pasts: kristine.mozerte@riga.lv


