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Veidojot agrīna atbalsta sistēmas kopbildi –
ceļā uz Latvijas bērniem nepieciešamo



Vai esam uz īstā ceļa?

VIENOTA

AGRĪNA

PREVENTĪVA

ATBALSTA

SISTĒMA

BĒRNIEM



Agrīnas bērnības laiks 

• Psiholoģijā no dzimšanas līdz bērna 5-6  
gadu vecumam

• ANO Bērnu tiesību komiteja - bērni līdz 
8 gadu vecumam

• Agrīnas bērnības attīstības 5 posmi –
aptver periodu līdz pat skolas vecumam

Politikā ‘agrīna bērnība’ ir  vairāki 

attīstības posmi:

• prenatālais periods

• zīdaiņa vecums (līdz 1 g.v.)

• mazbērna posms (1-3 g.v.)

• pirmsskolas posms (3-6 g.v.)

• sākumskolas posms (7-11 g.v., ang.val. 
middle childhood)

Katrā agrīnas bērnības posmā bērns veic noteiktu ceļu un 
sasniedz jaunus attīstības rezultātus, kas ir pamats nākamo posmu veiksmei



Iepriekšējo gadu konsolidāciju rezultātā

kritiski samazināti resursi:

• pediatrijai kā pastāvīgai veselības jomai,

kuras  redzeslokā ir bērna attīstības

vajadzības;

•speciālai un iekļaujošai izglītībai

•bērnu un ģimenes politikai

Psihiskā veselība kā tabu tēma, neskatoties,  

ka psihisko traucējumu izplatība populācijā,  

arī bērnu vidū pasaulē pieaug.

Likumdošanā šobrīd neeksistējoši jēdzieni:

• bērnu labbūtība, - lai gan tas ir Bērnu

tiesību  aizsardzības konvencijas definēts

mērķis

• profilakse un agrīna intervence, - lai gan tas ir būtisks  

apsteidzoši īstenojamu darbību kopums bērnu

veselības  un attīstības risku novēršanai, ko īsteno arī 

ārpus  veselības sektora

•iekļaujoša izglītība - nav definēta (ir tikai1 teikums)

VESELĪBA

BĒRNU  

ATTĪSTĪBAS  

VAJADZĪBAS

LABKLĀJĪBA

IZGLĪTĪBA

Deficīti politikās



Visbiežāk iztrūkstošais pakalpojumu piedāvājums 
bērniem

▪ Bērniem ar autiskā spektra 
traucējumiem

▪ Bērniem, kuri iesaistīti vienaudžu 
pāridarījumos

▪ Bērniem ar agrīnām uzvedības 
grūtībām, uzmanības deficītu, 
hiperaktivitāti

▪ Bērniem ar sociālemocionālām 
grūtībām, trauksmi, distresu

Agrīns atbalsts bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Skubiņa, I. (2022) Pētījums agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas, profilakses un agrīnās intervences pakalpojumu groza izveide i Latvijā. Rīga: PKC. 189 lpp.



Visbiežāk iztrūkstošais pakalpojumu piedāvājums 
ģimenēm

▪ Topošiem vecākiem ar vielu atkarībām

▪ Mātēm ar pēcdzemdību depresiju

▪ Vecākiem ar nespēju izveidot 
emocionāli saiti ar bērnu pēc bērna 
piedzimšanas

▪ Jaunajiem vecākiem ar intelektuālās, 
garīgās attīstības traucējumiem

▪ Ļoti jauniem vecākiem no nabadzīgām 
ģimenēm

Atbalsts topošiem vecākiem ar vielu atkarībām

Skubiņa, I. (2022) Pētījums agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas, profilakses un agrīnās intervences pakalpojumu groza izveide i Latvijā. Rīga: PKC. 189 lpp.



Pašvaldībās Latvijā pieejamie resursi 
bērnu atbalstam

Raksturīgi

• pakalpojumu vienveidība – ‘vienas zāles visām kaitēm’

• fokuss uz akūtām krīzes situācijām

• konsultācija, nevis intervence

• reģionālās atšķirības pakalpojumu pieejamībā

• pakalpojumu fragmentētība

Biežākie pakalpojumu veidi ģimenēm:

• sociālā darbinieka konsultācija

• ģimenes asistenta pakalpojums

• psihologa konsultācija

• atbalsta un izglītojošās grupas vecākiem

Biežākie pakalpojumu veidi bērniem:

• speciālā izglītības programma

• psihologa konsultācija

• cita atbalsta personāla konsultācija



Veiksmīgākā finanšu investīcija ir nevis 
akciju biržās, 
bet gan bērnos! 
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Džeimss Hekmens 
Nobela miera prēmijas laureāts ekonomikā 

Agrīns ieguldījums bērnībā ir GUDRA INVESTĪCIJA 

Jo agrāk ieguldām, jo lielāka atdeve.

1 EUR ieguldīts  prevencijā = 14 EUR ietaupījums krīzes risinājumos

Kāpēc ieguldījumi bērnos ir svarīgi



Agrīns un preventīvs atbalsts bērnu LABBŪTĪBAS 
sistēmā
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Universālas pamata preventīva rakstura iniciatīvas

ģimeņu un bērnu atbalstam

Preventīvi agrīnas intervences  pakalpojumi bērniem un ģimenēm

ar riskiem bērnu labvēlīgai attīstībai un sociālai integrācijai

Mērķēti pakalpojumi, 

programmas RISKA grupu 

ģimenēm un bērniem

Tiesību

aizsardzība

SEKUNDĀRĀ PREVENCE

Salīdzinoši zemas investīcijas 
augstam ilgtermiņa ieguvumam

Izteikti augsti izdevumi katram gadījumam 
‘sociālu ugunsgrēku dzēšanai’

PRIMĀRĀ PREVENCE

TERCIĀRĀ PREVENCE



Visaptverošs 
agrīnas bērnības ietvars

Agrīna aprūpe
un izglītība

Veselība
Atbalsts 
ģimenei

Speciālās 
vajadzības

agrīna 
intervence

Pakalpojumi, kas stiprina 
bērna fizisko un psihisko 

veselību un attīstību

Agrīna identificēšana, 
novērtēšana un atbilstoši 
pakalpojumi bērniem ar 
speciālām vajadzībām, 
attīstības kavēšanos vai 

traucējumiem

Attiecību kopšana, droša 
vide un pieredzes 

bagātināšana, kas veicina 
mācīšanos un attīstību

Finansiālais atbalsts un 
pakalpojumi, kas stiprina 
ģimeni un palielina spēju 
atbalstīt bērna labbūtību

Avots: Early Childhood Systems Working Group

Starpsektorāla veselības, izglītības un 
sociālās politikas atbildība



Agrīna un preventīva atbalsta pakalpojumu 
sistēma bērniem

• Strukturēta, vienota pakalpojumu sistēma veselības, izglītības un sociālās politikas jomās 

• Orientēta uz bērnu labbūtību, attīstību un izaugsmes potenciāla stiprināšanu

• Proaktīvi reaģē uz riskiem

• Pastiprina katras iesaistītās politikas jomas atbildību par kopīgu rezultātu sasniegšanu



1. KĀ IEVIEST APAS?
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Pamatelementi

Attīstības skrīnings

Padziļināts 
novērtējums attīstības 

kavēšanās, grūtību 
identificēšanai

Nosūtījums 
individuālām 

vajadzībām atbilstošas 
agrīnas intervences 

saņemšanai

Pasaules veselības organizācijas un 
Eiropas Speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības aģentūras vienots redzējums



Bērna attīstības dimensijas

Kognitīvā attīstība

Sociālemocionālā attīstība

Fiziskā attīstība

Uzvedības attīstība

Bērna 
attīstība

Kognitīvās 
spējas 

/intelekts
Uzmanības 

noturība

Emocionālā 
līdzsvarotība
Trauksme

Komuni-
kācija/ 

autisms

Adaptīvā 
uzvedība

Disociatīva
uzvedība

Mācīšanās 
iemaņas

Sociālās 
vides 

faktori

Motorika/ 
kustību 

koordinā-
cija

Valoda, 
runa



Ceļi un tīkli, caur kuriem ieviešami  agrīna atbalsta 
pakalpojumi

Profilakses programmas

Ambulatorā aprūpe, t.sk. PVA līmenī

Skolu vidē balstītas agrīnas intervences

Izglītības atbalsta pasākumi

Sociālie pakalpojumi

Audžuģimeņu atbalsta pakalpojumi

Institucionāla aprūpe

Veselīgāki un 
laimīgāki bērni



2. KO MĒS ESAM PAVEIKUŠI CEĻĀ UZ
BĒRNIEM NEPIECIEŠAMO 
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UZSĀKTIE DARBI

1. VIENOTAS BĒRNU AGRĪNĀS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODIKAS IZSTRĀDE

• Bērnu agrīnās attīstības skrīnings ģimenes ārstu praksēm, PII pedagogiem un vecākiem

• Nepieciešamo padziļināto novērtējuma metodisko instrumentu kartējums

2. ZINĀŠANĀS BALSTĪTU PAKALPOJUMU KLĀSTA PAPLAŠINĀŠANA

• Intervences programma STOP 4-7 bērniem ar uzvedības grūtībām (863 bērni un vecāki)

• ABA terapijas nodrošināšanai nepieciešamo speciālistu sagatavošana

• Profilakses un intervences programma KiVa vienaudžu pāridarījumu izplatības mazināšanai skolu 
vidē

• Sadarbības uzsākšana ar citiem agrīnās intervences programmu izstrādātājiem ārvalstīs

▪ Cool Kids trauksmes, distresa mazināšanai bērniem no 3 g.v. (Austrālija)

▪ Incredible Years bērnu-vecāku mijiedarbības grūtību novēršanai, vecāku prasmju pilnveidei 
un bērnu sasniegumu skolā uzlabošanai (ASV)

▪ Nurse-Family parnership vecāku prasmju pilnveidei sociālās atstumtības riska ģimenēs 
(ASV)
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UZSĀKTIE DARBI
3. SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANA DARBAM AR JAUNĀM METODĒM UN INSTRUMENTIEM

• 40 speciālistu profesionālā pilnveide divu gadu programmā darbam ar ABA terapiju

• Ģimenes ārstu, māsu, PII pedagogu un psihologu apmācība darbam ar agrīnās attīstības skrīningu

• 33 multiprofesionālu komandu izveide pašvaldībās darbam ar Stop 4-7

4. PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA

• Pētījums agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas, profilakses un agrīnās intervences pakalpojumu groza izveidei 
Latvijā

• Pētījums par Eiropas valstu praksi speciālo vajadzību noteikšanai un atbalsta piešķiršanas modeli izglītojamiem 
izglītības ieguves procesā

• Pētījums attīstības risku un grūtību izplatības identificēšanai pirmsskolas vecuma bērnu kohortā

5. VIENOTAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IZVEIDE ATTĪSTĪBAS RISKU AGRĪNAI IDENTIFICĒŠANAI UN REAĢĒŠANAI

• Tehniskās specifikācijas izstrāde biznesa procesu analīzei un sistēmas arhitektūras izstrādei



UZSĀKTIE DARBI

6. PARTNERĪBAS STIPRINĀŠANA  AR VESELĪBAS UN IZGLĪTĪBAS NOZARU INSTITŪCIJĀM  UN PAŠVALDĪBĀM –
VM, IZM, VISC, BKUS, LPS

7. AGRĪNĀ PREVENTĪVĀ ATBALSTA SISTĒMAS NOSTIPRINĀŠANA PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS 

• Konceptuālais ziņojums “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības 
un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” (03/09/2019)

• Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (22/06/2021)

• Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (26/05/2022)

• Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam (projekts)

8. VIENOTA TIESISKĀ REGULĒJUMA KONCEPTA IZSTRĀDE AGRĪNĀ PREVENTĪVĀ ATBALSTA SISTĒMAS 
NOSTIPRINĀŠANAI UN PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKO KOMISIJU REFORMAI

• Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
• Likumprojekts Bērnu attīstības vajadzību atbalstam
• Grozījumi Izglītības likumā
• Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
• Grozījumi Ārstniecības likumā
• Grozījumi Likumā Par pašvaldībām



8. IZAICINĀJUMI SISTĒMAS TĀLĀKAI 
ATTĪSTĪBAI
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Starpsektoru sadarbība pašvaldību līmenī 

Stiprināt sadarbību primāri starp 
ģimenes ārstu, 

izglītības iestādi, 

agrīnas intervences 
nodrošinātāju un 

APAS pakalpojumu koordinatoru 
vietējā līmenī



Agrīna un preventīva atbalsta pakalpojumu 
sistēmas darbība

Pārvaldība

Politikas virziena 
noteikšanai

Standarti

Efektīviem 
pakalpojumiem un 

pakalpojumu 
sniedzējiem

Pētniecība un 
attīstība

Starpsektoru dati, 
plānošana, analīze, 

izvērtējumi

Vecāku līderības 
attīstīšana

Finansēšana

Visaptverošu, 
standartos balstītu 

pakalpojumu 
sniegšanai

Komunikācija

Ģimeņu, pakalpojumu 
sniedzēju 

informēšanai

Monitorings

Programmu 
snieguma 

novērtēšanai

Praktiķu atbalsts

Pakalpojumu 
profesionālai 
attīstīšanai 

Atbalstītas 
ģimenes 

un laimīgi 
bērni



APAS attīstība plānošanas dokumentos

Nodrošināt plānošanas dokumentos noteikto apņemšanos izpildi, radīt vienotu 
APAS sistēmu un plānotos agrīna atbalsta pakalpojumus 

▪ Konceptuālais ziņojums “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide 
bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” 
(03/09/2019)

▪ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (22/06/2021)

▪ Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (26/05/2022)

▪ Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam 
(projekts)



Starpsektoru sadarbības stiprināšanas 
konceptuālais modelis 

Jautājuma 
prioritizēšana:

❓Valdības 
deklarācijā

❓Ministru 
sadarbības 
memorandā

Politiskā griba
Atbilstoši 

resursi
Operacionālās

struktūras
Kopīgas 

intereses

Starpsektoru 
sadarbība

Cilvēkresursi:

❓VM bērnu un psihiskai 
veselībai

❓IZM iekļaujošai 
izglītībai

❓LM bērnu labbūtībai

❓PKC

Finanšu resursi

❓Ministru komiteja

❓Īpašo uzdevumu 
ministrs

❓Institucionālais ietvars 
satura izstrādes darbu 
koordinēšanai

❓Sadarbības ietvars ar 
pašvaldībām un 
pakalpojumu sniedzēju 
tīklu

❓Ministru līmenī

❓Ierēdņu līmenī

❓Praktiķu līmenī



«Vārdam «progress» nav nozīmes, kamēr ir nelaimīgi bērni!»

A. Einšteins

PALDIES PAR UZMANĪBU!


