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PAMATOJUMS

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam

Stratēģiskais mērķis: 

Līdz minimumam mazināt nabadzības risku bērniem

Rīcības virzieni: 

• Psiholoģiskā un emocionālā labklājība

• Stipras ģimenes paaudzēs

Darbības:

Visaptveroša prevencijas sistēma bērnu veselīgu attīstību, izaugsmi un 

pašrealizāciju kavējošu risku agrīnai novēršanai

Valdības rīcības plāns

MK 2019.gada 3. septembra lēmums:

Atbalstīt PKC izstrādāto risinājumu starpnozaru sadarbības un 

atbalsta sistēmas pilnveidei bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu 
veidošanās risku mazināšanai.



IZMAIŅU IETEKME

• Mazinās nepilngadīgo skaits ar mācīšanās traucējumiem

• Uzlabojas bērnu sasniegumi skolā

• Uzlabojas bērnu fiziskā veselība un dzīves kvalitāte

• Mazinās sociālā atstumtība

• Novērsti vardarbības riski

ILGTERMIŅĀ

Uzlabojas priekšnoteikumi 
ekonomikas attīstībai un 

konkurētspējai
• Mazinās jauniešu skaits ar antisociālu uzvedību

• Mazinās iedzīvotāju skaits ar psihiskām saslimšanām

• Mazinās slogs un izdevumi veselības aprūpes sektorā

• Mazinās priekšlaicīgas invaliditātes un darbspēju zaudējuma riski

• Mazinās slogs un izdevumi sociālā jomā

• Stiprinās cilvēka drošumspēja un individuālie resursi

ĪSTERMIŅĀ



KĀ VEIDOT PREVENTĪVO ATBALSTA SISTĒMU?

RISKU IDENTIFICĒŠANA

• Diagnostika/skrīnings

PIERĀDĪJUMOS BALSTĪTAS INTERVENCES VAIRĀKOS PREVENTĪVĀ DARBA VIRZIENOS:

• Vecāku-bērnu piesaiste

• Vecāku prasmes un kompetences

• Uzvedības un emocionālās grūtības, t.sk. trauksme, distress, depresija

• Sociālās prasmes un saskarsmes grūtības

• Vardarbības mājās, skolā, e-vidē novēršana

• Atkarību profilakse

• Sociālā atbalsta sistēmas ģimenēm

REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANA



• Agrīnas intervences bērniem ar psihomotoriem vai psihosociāliem traucējumiem 

• Multimodālas programmas bērniem ar uzvedības  un emocionāliem traucējumiem 

• Profilakses programmas vardarbības risku mazināšanai

• Sociālo prasmju pilnveide jauniešiem ar antisociālas uzvedības vai atkarību veidošanās risku

• Asistents bērniem no 1,5 g.v. bez sasaistes ar invaliditātes statusu 

• Izglītības psihologa pieejamība pirmskolas vecuma bērniem

JAUNI PAKALPOJUMI

BĒRNIEM UN       
JAUNIEŠIEM

IESTĀDĒM

VECĀKIEM UN 
ĢIMENĒM

• Atbalsta grupas ģimenēm

• Vecāku prasmju pilnveide

• Supervīzijas un atbalsta grupas pedagogiem

• Praktiski treniņi pedagogiem

• Metodisks atbalsts policijai, bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem

• Sadarbības koordinators ar ārstniecības personām – ģimenes ārstiem un psihiatriem



SADARBĪBAS PARTNERI 



INSTITUCIONĀLAIS IETVARS

PEDAGOĢISKI PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTA DIENESTS

• Vienota iestāde izglītības, veselības un sociālās politikas jomās

• Valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora partnerība

• Valsts aģentūra

• 10 reģionālie centri

• Katrā reģionālā centrā apm. 14 speciālisti

• Kodolu veido Iekļaujošas izglītības atbalsta centru speciālisti

• Speciālistu komandu mobilitāte pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā

• Reģionālo centru cieša sadarbība ar visu reģiona pašvaldību iestādēm (izglītības, 
sociālais dienests, bāriņtiesas utt.)



KO ESAM SĀKUŠI

MULTIMODĀLĀ INTERVENCES PROGRAMMA STOP 4-7 

▪ Speciālistu komandu apmācības

▪ Pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības problēmām

▪ Audzināšanas prasmju pilnveide vecākiem

▪ Treniņi pedagogiem

UZVEDĪBAS UN EMOCIONĀLO GRŪTĪBU DIAGNOSTIKA

▪ Skrīninga adaptēšana

▪ Instrumenta validēšana

▪ Izlases veida pirmsskolas vecuma bērnu apsekojums

KOMUNIKĀCIJA

▪ Tīmekļa vietne laimigiberni.lv

▪ Sociālo mediju kampaņa



KO PLĀNOJAM SĀKT

PROGRAMMA JAUNAJĀM MĀMIŅĀM Nurse-family partnership

• PVO atzīta intervences programma

• Augsti efektivitātes rādītāji

• Vecāku prasmju pilnveidošana

• Intensīvs speciālista darbs ar ģimeni no bērna dzimšanas līdz 2 g.v.

INTERVENCES, PIESAISTOT ES FONDU LĪDZEKĻUS NĀKAMAJAM PERIODAM

• Incredible years – vecāku prasmju pilnveidei, vardarbības risku mazināšanai, uzvedības un 
emocionālo grūtību profilaksei

• Kiva program – mobinga mazināšanai izglītības iestādēs

• Cool kids – trauksmes, distresa un depresijas mazināšanai

• u.c.


