
 
 

 

 

 

 

MULTIMODĀLĀS AGRĪNĀS INTERVENCES PROGRAMMAS STOP 4-7 IEVIEŠANAS UN ĪSTENOŠANAS 

LATVIJĀ 

10. VADĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

2022. gada 14. martā  plkst. 12.00–13.30  

PROTOKOLS 
 

Sēdes dienas kārtība 

1) Intervenču efektivitātes analīze; 

2) Informācija par jaunajām pašvaldībām, apmācību progress, izšķiršanās par testēšanu un 

apmeklējuma robežšķirtni dokumentu saņemšanai; 

3) Par pamatlīguma grozījumiem saistībā ar STOP 4-7 speciālistu grupu skaita palielināšanu.  

Sēdi vada: 

Rudīte Osvalde – PKC vadītāja vietniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Piedalās: 

Ieva Bite – biedrības “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” (LKBTA) valdes locekle 

Ināra Dundure – LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 

Nita Jirgensone – PKC attīstības plānošanas nodaļas konsultante 

Ilze Kurme – LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta projekta vadītāja 

Inese Lapsiņa – kognitīvi biheiviorālā terapeite 

Kristīne Ozoliņa - PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante 

Anita Falka – VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja 
 

Nepiedalās: 

Modra Jansone – IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte 

Ieva Melišus – VM Veselības aprūpes organizācijas vecākā eksperte 

Laura Pirsko – Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas valdes priekšsēdētāja 

Protokolē: 

Dace Valte-Rancāne, Attīstības novērtēšanas un uzraudzības nodaļas konsultante (PKC)  

Sēdi sāk plkst. 12.00 (Zoom platforma) 
 

 

1. INTERVENČU EFEKTIVITĀTES ANALĪZE 

 
(I.Lapsiņa, R.Osvalde,  D.Valte-Rancāne, I.Dundure, I.Bite) 

I.Lapsiņa ziņo par notikušo intervenču efektivitātes novērtējumu (dati līdz 2022. gada 28. februārim) 

un demonstrē prezentāciju “Programmas STOP 4-7 dati: 2021. gads” (pielikumā). Informē, ka 

2021.gadā novadītas intervences 326 bērniem, to ģimenēm un pedagogiem, taču saņemti tikai 178 

aptauju komplekti, no kuriem izmantojami 98 (lielākajai daļai anketu veikts tikai pirmreizējais 
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novērtējums, tāpat daļa anketu aizpildītas nepilnīgi – aizpildītas tikai bērna uzvedības aptaujas 

anketas, bet nav aizpildīta audzināšanas aptauja, vai arī pedagogi un vecāki atbildējuši tikai daļēji), 

līdz ar to 45% aptauju nav izmantojamas efektivitātes analīzei. Derīgās anketas tiek apstrādātas, lai 

uzzinātu, kā strādā modificētā programmas versija, kad ar bērnu strādā individuāli, bet ar vecākiem 

un pedagogiem attālināti. Rezultāti rāda, ka statistiski būtiskas izmaiņas bērnu uzvedības problēmās 

vērojamas vecāku un pedagogu skatījumā, arī pēc individuālā darba; noteikumu pārkāpšanas rādītāju 

iespējams novērtēt tikai 6 gadus sasniegušiem bērniem un pedagogu vērtējums arī norāda uz 

statistiski būtiskām izmaiņām. Arī agresīvas uzvedība vecāku un pedagogu skatījumā mazinās. Var 

secināt, ka programma ir iedarbīga arī izmantojot modificēto versiju. 

Attiecībā uz vecāku izjustā stresa rādītājiem nepieciešams vēlreiz pārbaudīt anketas, jo dati nesakrīt. 

Analizējot derīgās anketas, konstatējamas statistiski būtiskas izmaiņas, ka vecāki pēc intervences 

saskata savu bērnu kā mazāk “smagu” vai grūtu un iemācās ieraudzīt sasniegumus, centienus utt., kas 

maina kopējo stresa indeksu. Taču konstatēts, ka vecāku distresā izmaiņu nav, taču tas skaidrojams 

ar dažādiem ārējiem apstākļiem. Vecāki vairāk izmanto disciplinējošas metodes, vairāk seko 

noteikumu ievērošanai, taču korektai datu interpretācijai nepieciešama lielāka izlase.  

D.Valte–Rancāne vaicā, vai PKC varētu sniegt kādu atbalstu anketu aizpildes veicināšanai. 

I.Lapsiņa atbild, ka LKBT nosūtīja atkārtotu aicinājumu/atgādinājumu koordinatoriem aizpildīt 

anketas. Tā kā ir dažāda pieeja anketu aizpildīšanai, ja tās netiks saņemtas, tiks uzsāktas sarunas ar 

konkrētajām pašvaldībām, lai izzinātu problēmu, kāpēc anketas netiek sūtītas. 

R.Osvalde papildina, ka redzami divi mīnusi – vispār neaizpildītas anketas un nekorekti aizpildītas. 

Iespējams, jāmaina pieeja, jāievieš sistēma, īpaši ņemot vērā, ka tiek paplašināts sadarbības 

pašvaldību loks. Vaicā, vai nebūtu nepieciešams skaidrojošs seminārs. 

I.Dundure norāda, ka kontekstā ar Ukrainas situāciju seminārs būtu lieks. Aicina vērsties ar vēstuli 

attiecīgajās pašvaldībās, nosūtot kopiju I.Dundurei un D.Valte-Rancānei, konspektīvi izklāstot 

situāciju un lūdzot to risināt. Ja pēc šādas vēršanās nav progresa, tad finansētājam ir tiesības aizturēt 

finansējumu, jo nav izpildītas visas saistības.  

K.Ozoliņa norāda, ka anketu sagatavošana elektroniskā formātā nav uzskatāma par autortiesību 

pārkāpumu, jo tas ir tikai anketu nogādāšanas veids, un anketas netiek pavairotas komerciālos vai 

tml. nolūkos. Tādejādi arī aizpildītās anketas iespējams sūtīt pa e-pastu ar elektronisko parakstu. 

VG nolemj: 

1) Vērsties pie pašvaldībām ar oficiālu vēstuli, lūdzot iesniegt trūkstošos aptaujas anketu 

komplektus; 

2) I.Lapsiņai turpināt apkopot pašvaldību sniegtos datus un uzturēt intervenču efektivitātes 

novērtējumu. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR JAUNAJĀM PAŠVALDĪBĀM UN APMĀCĪBU PROGRESU 

 
(D.Valte-Rancāne, I.Lapsiņa, R.Osvalde, I.Bite ) 

D.Valte–Rancāne demonstrē prezentāciju “STOP 4-7 reģionālais pārklājums 2022. gadā” 

(pielikumā). 

I.Lapsiņa piebilst, ka 4.aprīlī plānota 4h nodarbība par darbu ar modificēto metodiku. 

VG nolemj: 
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Atbalstīt 9 jaunu pašvaldību - Madonas novada pašvaldības, Rēzeknes pašvaldības, Kuldīgas novada 

pašvaldības, Saldus novada pašvaldības, Talsu novada pašvaldības, Bauskas novada pašvaldības, 

Līvānu novada pašvaldības, Ādažu novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības piesaisti 

STOP 4-7 programmas īstenošanā. 

 

3. PAR STOP 4-7 TURPMĀKU ĪSTENOŠANU.  

 
(R.Osvalde, I.Lapsiņa, I.Bite, D.Valte-Rancāne ) 

R.Osvalde informē, ka sakarā ar jauno pašvaldību iesaisti projektā, kas palielina tā kopējās izmaksas, 

PKC ir sagatavojis pamatlīguma grozījumus, kurus piedāvā Vadības grupai atbalstīt, tajā paredzot 

jaunu pašvaldību piesaistes iespējas un pārskatot attiecīgi finanšu pozīcijas. Grozījumi paredz STOP 

4-7 speciālistu grupu skaita palielināšanu, lai optimistiskā scenārija gadījumā šajā gadā sniegtu 

pakalpojumu ap 600 bērniem. Esam arī lūguši Finanšu ministrijai piešķirt apropriācijas veidā 2021. 

gadā programmā neiztērēto naudu.  

R.Osvalde atgādina par diskusiju iepriekšējā sēdē par STOP 4-7 vasaras nometnēm organizētājiem 

un aktīvākajiem vecākiem. Organizēšanas jautājums ir atvērts – vai kā dienas nometnes, vai ar 

pašvaldību atbalstu. 

I.Bite norāda, ka saistībā ar politisko situāciju šis ir grūts mirklis plānošanai, lai gan STOP 4-7 gara 

stiprināšanai šī ir laba ideja. Jāvērtē resurss organizēšanai, taču ja ir līdzekļi, tad iespējams piesaistīt 

papildus darbiniekus. 

I.Dundure norāda, ka neskatoties uz epidemioloģisko situāciju, vasaras nometnēm jābūt, tostarp 

varētu būt ari STOP 4-7 nometne, jo situācijas ietekmē atcelt plānoto var vienmēr. 

I.Kurme norāda, ka šobrīd Veselības ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju un Izglītības un 

zinātnes ministriju gatavo informatīvo ziņojumu valdībai par bērnu un jauniešu mentālās veselības 

stiprināšanu, un tajā paredzēts finansējums dažāda veida nometnēm.  

VG nolemj: 

1) Atbalstīt priekšlikumu veikt grozījumus pamatlīgumā;  

2) Atstāt nometņu jautājumu atvērtu un iepazīties ar informatīvajā ziņojumā paredzēto; 

3) Nākamo Vadības grupas sēdi sasaukt pēc nepieciešamības. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.50 

Vadības grupas vadītāja       R. Osvalde 

 

 

Protokolēja: 

D.Valte-Rancāne, 67082975 

dace.valte@pkc.mk.gov.lv  

mailto:dace.valte@pkc.mk.gov.lv

