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Uzvedības problēmu izvērtēšana

Skolotājiem un vecākiem ir sarežģīti patstāvīgi noteikt galvenos 
nepiemērotās uzvedības cēloņus, tāpēc būtiski ir, pamanot 
primārās problēmas, saņemt konsultācijas pie dažādu zinātņu 
nozaru speciālistiem (Bethere, Līdaka, Plostniece, Ponomorjova, Striguna, 2013).
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Konsultācijai pieteiktie bērni 
(īpatsvars pa reģioniem)

3

44%

15%

15%

13%

8%5%

Rīga Pierīga Vidzeme Zemgale Kurzeme Latgale



Konsultācijai pieteiktie bērni 
(īpatsvars vecuma grupās)
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Pirmsskolas vecums Sākumskola (1.-4.kl)

Pamatskola (5.-9. kl.) Vidusskola (10.-12. kl)

55 – 62% pieteikto bērnu ir pirmsskolas vai sākumskolas vecumā



Konsultatīvā nodaļa

• Neitrāls skatījums

• Komandas darbs – savstarpēji papildinoša 
speciālistu sadarbība

• Izvērstas rekomendācijas

• Konsultatīvais atbalsts visu vecuma grupu 
bērniem gan vieglu problēmu, gan smagu 
traucējumu gadījumos

• Tikšanās ar speciālistiem sociālajos 
dienestos, izglītības iestādēs un pārvaldēs
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Konsultatīvais atbalsts (1)
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Iesniegums un sākotnējās 

novērtēšanas aptauja

Informācijas apmaiņa ar izglītības 

iestādi un sociālo dienestu

Saņemtās informācijas analīze un 

klātienes konsultācijas plānošana



Konsultatīvais atbalsts (2)
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Klātienes konsultācija speciālistu 

komandā un individuāls darbs (≤3 st)

Konsultācijas rezultātu 

izvērtējums speciālistu komandā

Atgriezeniskā saite bērna 

likumiskajiem pārstāvjiem un 
speciālistiem



Konsultatīvais atbalsts (3)
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Atbalsta programmas izstrādāšana 

un nosūtīšana

Atbalsts atbalsta programmas 

īstenošanas laikā

Atbalsta programmas noslēgums un 

rekomendāciju precizēšana



Metodoloģijas pilnveide
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Atbalsta saņēmēju aptauja

Datu apstrāde un izvērtēšana, 

secinājumu izstrādāšana

Metodoloģijas pilnveide, 

saskaņošana un apstiprināšana



Padarītais (1)

• 830 iesniegumi

• 742 atbalsta programmas

• «Sadarbības tīkla rokasgrāmata»

• «Metodoloģija bērnu ar uzvedības
traucējumiem un saskarsmes grūtībām
agresijas un vardarbības mazināšanai un
sociālās iekļaušanas veicināšanai»
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Padarītais (2)

• Informācijas lapas (tirāža - 34 tūkst) bērnu 
likumiskajiem pārstāvjiem un speciālistiem
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Padarītais (3)

• «Diagnosticēšanas materiāls bērnu uzvedības
traucējumu un saskarsmes grūtību
diagnosticēšanai speciālistiem…»

• «Diagnosticēšanas materiāla mērķis ir
pilnveidot speciālistu prasmi pēc iespējas
agrāk atpazīt bērnu uzvedības traucējumus
un saskarsmes grūtības, lai sāktu to
korekciju».

• Informācija un izstrādātie materiāli pieejami VBTAI
tīmekļa vietnē, sadaļā ESF projekts – Konsultatīvā
nodaļa
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http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/


Paldies par ieklausīšanos!

Jautājumi?


