
 
 

 

 

 

 

MULTIMODĀLĀS AGRĪNĀS INTERVENCES PROGRAMMAS STOP 4-7 IEVIEŠANAS UN ĪSTENOŠANAS 

LATVIJĀ 

8. VADĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

2021. gada 1. novembrī plkst. 12.00 – 13.00  

PROTOKOLS 
 

Sēdes dienas kārtība 

1) Par veiktajām apmācībām un apguves apliecībām 

2) Aktuālā informācija par STOP 4-7 gaitu novados 2021. gada nogalē 
 

Sēdi vada: 

Rudīte Osvalde – PKC vadītāja vietniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Piedalās: 

Olita Augustovska - PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante 

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

Nita Jirgensone – PKC attīstības plānošanas nodaļas konsultante 

Anita Falka – VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja 

Ilze Kurme – LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta projekta vadītāja 

Inese Lapsiņa – kognitīvi biheiviorālā terapeite 

Ieva Melišus – VM Veselības aprūpes organizācijas vecākā eksperte 

Kristīne Ozoliņa - PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante 

Laura Pirsko – Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas valdes priekšsēdētāja 
 

Nepiedalās: 

Ināra Dundure – LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 

Modra Jansone – IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte 

Sigita Sniķere – PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante 

 

Protokolē: 

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

Sēdi sāk plkst. 12.00 (ZOOM) 
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1. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR OTRAJĀ PUSGADĀ DARBU UZSĀKUŠAJĀM 

PAŠVALDĪBĀM 

 
(R.Osvalde,  I.Lapsiņa, I.Kurme, L.Pirsko, I.Bite) 

R.Osvalde aktualizē jautājumu, kas skarts jau vasarā, proti, par komandu apmācībām un apliecību 

izsniegšanu. Ceļš līdz apliecībām izrādījies garš, varbūt jāapsver to diferencēšana treneriem, kas vada 

mācības un tiem, kas noklausījušies apmācības, bet grupu darbā neiesaistās. 

I.Lapsiņa informē, ka šonedēļ plānots apstiprināt speciālistu profesionālās kompetences pilnveides 

programmu, par kuras pabeigšanu paredzēts izsniegt apliecības. PKC saņems kopijas. Apliecības 

saņemtu visi, kas klausījās un piedalījās nodarbībās, tomēr aktualizējas jautājums par speciālistiem, 

kas izmantojuši valsts resursu apmācībām, bet atsakās vadīt grupas. Iespējams, jādomā par papildus 

bonusu aktīvajiem un uz darbu motivētajiem speciālistiem. 

R.Osvalde vēršas pie VG dalībniekiem, vaicājot pēc viedokļiem, vai apliecības gradējamas; tādā 

gadījumā jāizstrādā vēl viena programma. 

I.Bite komentē, ka apmācīto speciālistu zināšanas pārbaudītas un būtu labi izsniegt papildus 

dokumentu tiem, kas vadījuši grupas, ne tikai apguvuši metodiku. Cilvēki strādā, saņem arī 

supervīzijas sesijas, tāpēc būtu labi, ja tas tiktu iekļauts supervīzijas punktu apjomā.  

R.Osvalde rezumē, ka nākamo 2 nedēļu laikā apliecības tiek izsniegtas visiem apmācītajiem 166 

speciālistiem par 40 akadēmisko stundu pilnveides kursa apguvi. 

I.Lapsiņa izsūtīs līdz 12.11.2021. programmas uzmetumu VG, pēc tam VG vienosies par saturu un 

apjomu.  

VG nolemj: 

1) apliecības visiem apmācītajiem speciālistiem izsūtāmas līdz novembra vidum; 

2) modelēt padziļinātu zināšanu apliecības un izstrādāt speciālistu profesionālās kompetences 

pilnveides programmu diskusijai nākamajās sanāksmēs;  

 

2. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR STOP 4 -7 GAITU NOVADOS 2021. GADA 

NOGALĒ 

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

R.Osvalde norāda, ka jūlijā VG diskutēja par intervenču efektivitātes mērījumiem ar anketēšanas 

starpniecību. Vai ir kādi apkopojumi un izvērtējumi? 

I.Lapsiņa informē, ka ir piesaistīta studente, kas apstrādā modificētās intervences datus, līdz 

decembra vidum LKBT izsūtīs rezultātus. Paralēli jāapstrādā anketas no “mazajiem burbuļiem” un 

oriģinālmetodikas, un tad varēs spriest par efektivitāti. 

R. Osvalde informē, ka šobrīd pandēmijas laikā aktīvas ir 15 grupas, VG izskata aktuālo informāciju 

(pielikumā). Uzsver, ka ATR nav iemesls neorganizēt grupas un nesniegt ģimenēm atbalstu. Tāpat 

jāņem vērā Ārkārtējās situācijas ietekme, kuras rezultātā grupu darbs apturēts uz 4 nedēļām. 
 

VG nolemj: 

1) I.Lapsiņai nosūtīt rezultātus PKC, un VG varētu tos izskatīt 10.01.2022. plkst. 13.00, īpaši 

uzrunājot I.Dundures kundzi dalībai rezultātu izvērtēšanas VG sanāksmē; 
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2) Pēc diskusijām ar LPS atkārtoti sniegt pašvaldībām informāciju par STOP 4-7, aicinot tās 

pieteikties uz trešo apmācību ciklu, kā arī vērst jau iesaistīto pašvaldību uzmanību uz 

uzņemtajām saistībām; 

3) D.Valtei-Rancānei sagatavot attiecīgu pašvaldību sarakstu, lai nākamajā sanāksmē lemtu par 

programmas īstenošanas iespējām sākot no 2022.gada tajās pašvaldībās, kuras izteikušas 

vēlmi iesaistīties projektā; 

4) Grupu supervizoriem sazināties ar savām STOP 4-7 grupām pēc ierobežojumu mīkstināšanas 

15. novembrī, lai precizētu situāciju katrā no grupām, un informēt par to D.Valti-Rancāni.   

 

Pielikumā 2021. gadā notikušo un plānoto intervenču grafiks uz 1 lapas (aktuālie dati). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.50 

 

Vadības grupas vadītāja       R. Osvalde 

 

 

 

Protokolē: 

D. Valte-Rancāne, 67082975 

dace.valte@pkc.mk.gov.lv 
  

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

 

2021. gadā notikušo un plānoto intervenču grafiks 
 

  2021. GADS 
2022. 
GADS 

Pašvaldība 

Indikatīvi 
Bērnu 
skaits Indikatīvi 

Bērnu 
skaits Indikatīvi 

Lielvārde+Ķegums  -   Lielvārdē no 06.12., MB 12   

Gulbene  maija vidus, MB+IND 10 13.09. MIX* 12   

Ventspils 22.04.-21.06.2021., OM 12 atlase no 27.09., 11.10. 12   

Jelgava + Ozolnieki 19.04.-15.07., MB 9 Grupa no 4.10., MIX 12   

Līgatne 
10.05. līdz 16.07. 11 

nav komandas (psihologs), pārcelts uz 
2022.   februāris 

Dobele 26.04.2021., MB+IND 12 Atlase 1.-30.09. Grupa no 04.10. 12   

Jēkabpils maijs, MB 10 Atlase 1.-30.09, grupa no 04.10. 12   

Iecava + Baldone     Iecava, rudens     

      Baldone, 13.09. 9   

Ikšķile + Ogre Ikšķile, 12.04.2021., OM 9 Ogre (varbūt 12 bērni), uzsāk 4.10. 10   

Rīga -1     23.09. (bērni OM, citi attālināti) 12   

Rīga-2     06.10. (bērni OM, citi attālināti) 11   

Tukums 10.05.-16.07., MB+IND 12 06.12., IND 13   

Mārupe  
Mārupe, 12.04.-29.06., 
MB 12 Mārupe, darbu sāk 04.10. 12   

Aizkraukle 10.05.2021., OM 12 04.10. 12   

Valmiera 05.05.-14.07.2021., IND 12 grupa IND no oktobra 12   

Liepāja jūnijs, IND 10 Atlase 1.-30.09. Grupa no 11.10. 12   

Alūksne Sarkanā zona   Atlase 6.-30.09. Grupa no 4.10. 12   

Daugavpils-1pils. Sarkanā zona   Grupa no 21.09. 12 ziema 

Daugavpils-2nov. Sarkanā zona   (Atlase 6.-30.09., pārcelts uz 2022.)   ziema 

Vaiņode 
Darbs pie vecāku 
informēšanas par STOP   

2 speciālisti ir piesaistīti Liepājas 
grupai, grupa 2022.   pavasaris 

Stopiņi 19.04.-01.07.2021., MIX 11 Atlase 6.-30.09. Grupa no 11.10. 12   

  142  211  
Interevence ir 
pabeigta!!!   Kopā 2021. gadā: 353  

      
OM – oriģinālā metodika 

MB – mazie burbuļi     
   

MB+IND – burbulīši kombinēti ar individuālo      

IND – tikai individuālais darbs 
MIX- jaukta metodika 

  
 

  
   

 

http://2022.ga/
http://2022.ga/

