Pārskats par ministrijas 2007. gada 29.augusta līdz 2008.gada
1.martam rīkotajiem bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu
pilnveides semināriem
1. Semināra apmeklējums

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides
semināra apmeklējums

bāriņtiesas, kuras
apmeklējušas semināru
(skaitliski, procentuāli)

82; 16%

bāriņtiesas, kuras nav
apmeklējušas semināru
(skaitliski, procentuāli)

431; 84%

2. Šādu semināru nepieciešamības vērtējums

Vai šāda veida seminārus ir nepieciešams
organizēt arī turpmāk?
(Vērtējums 10 baļļu sistēmā)

12%

4% 3%

10 balles
9 balles
8 balles

19%

62%

7 balles
< 7 ballēm

62% bāriņtiesu priekšsēdētāju, kuri piedalījās semināros, atzina, ka šāda veida
semināri ir nepieciešami arī turpmāk un novērtēšanas anketā atzīmēja ar augstāko
vērtējumu 9 un 10 balles. Vērtējumā – mazāk par 7 ballēm- kā nepilnības tika minēts:
intensīvais darbs semināra laikā, lielais tēmu daudzums vienā seminārā, semināra
organizēšana Rīgā, nevis reģionos; semināra norisei nepieciešama lielāka telpa.
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3. Izvēlēto semināra tēmu vērtējums

Vai Jūs apmierina seminārā iekļautās tēmas?
(Vērtējums 10 baļļu sistēmā)

5%

4%
10 balles

16%
45%

9 balles
8 balles
7 balles
< 7 ballēm

30%

45% aptaujāto tēmu izvēli atzīmēja ar augstāko atzīmi 10 balles, bet 30% ar atzīmi 9
balles, norādot, kā pozitīvo, ka tēmās ir iekļauti jautājumi, kuri agrāk nav tikušas
aplūkoti, piemēram, kā runāt ar bērnu, noskaidrojot viņa viedokli; ar bērnu, kurš ir
lūdzis palīdzību, zvanot uz Bērnu un jauniešu uzticības tālruni; komunikācija ar
medijiem, u.c. Ar vērtējumu – zemāk par 7 ballēm- tēmas novērtēja 4%, norādot, ka
tēmās aplūkojamie jautājumi varētu būt apjomīgāki; neko jaunu nav dzirdējuši.
Lielākajā daļā anketu vērtējums bija bez komentāra.
4. Semināra formāta vērtējums

Vai semināra formāts (darbs grupās,
praktiskie uzdevumi, u.c.) ir atbilstošs?
(Vērtējums 10 baļļu sistēmā)

8%

7%
32%

10 balles
9 balles
8 balles

25%

7 balles

28%

< 7 ballēm

32 % procenti respondentu semināru formātu novērtēja ar augstāko vērtējumu 10
ballēm, atzīmējot, ka praktiskajos darbos un darba grupās laikā ir iespēja dalīties
pieredzē, kvalitatīvāk analizēt problēmsituācijas un meklēt tām risinājumus. Gandrīz
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tikpat, t.i. 28 % semināru formātu novērtēja ar 9 ballēm. 7 % aptaujāto semināru
formātu novērtēja ar –zemāk kā 7 balles- pamatojot, ka labāk klausītos lektorus, nekā
darbotos paši; darbam grupās bija pārāk maz laika; darba grupas bija pārāk lielas.
Semināra dalībnieku anketās tika iekļauts arī jautājums par to, kādas tēmas
vēlētos dzirdēt turpmāk rīkotajos semināros. Izvērtējot pagājušo semināru rezultātus
un respondentu ieteikumus, ministrijas Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības
departaments turpmāko semināru darba kārtībā turpinās iekļaut bāriņtiesu
priekšsēdētājiem aktuālas tēmas, kā, piemēram, bāriņtiesu darba organizācija pēc
administratīvi teritoriālās reformas, bāriņtiesas un sociālā dienesta darbinieka darbā
ar ģimenēm un bērniem sadarbības veicināšana, adopcijas jautājumi, u.c.

