
Bērnu attīstība 
centrā –

kā meklēt 
risinājumu

• LU prof. Malgožata Raščevska 
(projekta zinātniskā vadītāja)

• BKUS ārsts-psihiatrs Ņikita 
Bezborodovs

• LU asoc.prof. Ieva Bite

• LU prof. Dita Nīmante
(projekta administratīva vadītāja)

02.12.2022

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, 
Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante



BĒRNI –

LATVIJAS  
NĀKOTNE?
AGRĪNĀ ATBALSTA  

SISTĒMAS IZVEIDE

2.12.2022.

Sabiedrības nākotne ir atkarīga no bērnu attīstības iespējām, 
tāpat kā daba no klimata
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Prezentācijas 1. daļa – dr. psych., prof. M. Raščevska
Eiropas Psiholoģiskās novērtēšanas asociācijas (EAPA) biedre



• Attīstības skrīnings ir relatīvi īsa bērna attīstības 

novērtēšanas procedūra, kuru var piemērot visiem 

bērniem, lai atpazītu tos, kuriem nepieciešams 

padziļinātāks attīstības novērtējums vai pat ārstēšana. 

Tas nav diagnosticēšanas rīks, bet sniedz visai precīzu 

ainu par bērna attīstību. 

• BAASIK nodrošina katram vecumposmam svarīgu 

jaunu spēju un prasmju fiksēšanu un iespēju 

secināt, vai attīstība ir turpinājusies vēlamajā virzienā.

• Skrīninga mērķi ir vairāki, ne tikai savlaicīga 

attīstības risku atpazīšana, bet arī šo risku 

mazināšanas monitorēšana atbalsta pasākumu 

iespaidā – t.i., pakalpojuma efektivitātes kontrole.  

Padziļinātu izpēti var 

noteikt tikai tiem, 

kam tas patiešām ir 

nepieciešams –

nozīmīgi taupot 

līdzekļus

Bērnu agrīnās 

attīstības skrīnings -

BAASIK
Tūlīt var piemērot 

atbilstīgus 

atbalsta 

pasākumus

Ātri var atpazīt 

attīstības riskus

Kas Latvijā pašlaik trūkst bērna mentālās veselības 
pilnvērtīgai veicināšanai? 
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Bērnu agrīnās attīstības skrīninga 
instrumentu komplekts - BAASIK

BAASIK lietošanas novatorisma aspekti:

• Viena no visprogresīvākajām sistēmām Eiropā 

• Datorizēta aptauju aizpildīšana un Bērnu testa izpilde, 

kas saslēgta vienotā sistēmā

• Vienas pazīmes vairāku mērījumu ar dažādām 

metodoloģiskām pieejām nodrošināšana

• Augsta mērījumu uzticamība un validitāte

• Tūlītēja rezultātu iegūšana un droša uzglabāšana

• Mērījumu  dinamikā nodrošināšana, monitorējot bērna 

attīstību no 1 līdz 6 gadiem

• Rezultāti būs savienoti ar rekomendācijām vecākiem un 

atbalsta personālam

• Viegli apmācīt BAASIK sistēmas lietotājus (kursu 

programmas jau izstrādātas un aprobētas)

• Pašlaik jāturpina pētījums, lai iegūtu normatīvos 

rādītājus.

KOGNITĪVĀ  

ATTĪSTĪB
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Agrīnās attīstības 
traucējumu jomas

(1-6 gadi)

Intelektuālās 
spējas

Runa un 
valoda

Adaptīva 
uzvedība

Opozicionāri 
izaicinoša 
uzvedība

Disociāla
uzvedība

UDHS

Lielā un sīkā 
motorika

Trauksme

Nomāktība

Komunikācija/

autisms

Matemātikas 
pamati

Lasīšanas 
pamati

Rakstīšanas 
pamati

BAASIK nosakāmās attīstības 

risku jomas, kas saskaņotas ar 

SSK-10/11 traucējumu kategoriju 

sistēmu

Redze Dzirde
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Ar kādām, piemēram, uzvedības problēmām būtu reāli jātiek galā 4-6 gadīgo vecumā?

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, 
Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante

Opozicionāri izaicinoša uzvedība – bieži raksturīgas šādas  izpausmes:

Disociāla uzvedība – bieži raksturīgas šādas  izpausmes:
:

Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi – bieži raksturīgas šādas  izpausmes:

• Ātri sadusmojas vai kļūst aizkaitināts.

• Ir spēcīgas dusmu izpausmes. 

• Strīdas ar pieaugušajiem un/vai citiem bērniem.

• Atsakās ievērot noteikumus un/vai neklausa. 
• Izvirza prasības un pieprasa tās tūlīt izpildīt. 

• Tīšām bojā lietas (sasit, lauž u.c.). 

• Dara pāri citiem fiziski. 

• Draud un biedē citus bērnus. 

• Atriebjas citiem. 

• Apsaukā vai aizvaino citus. 

• Uzsākot vienu aktivitāti, tūlīt pārslēdzas uz citu. 
• Ātri zaudē uzmanību, ja jāklausās kāda cilvēka stāstījumā.
• Ja bērnam sniedz norādes, ko izdarīt, viņš uzsāk darbību, bet nepabeidz iesākto. 
• Apkārtējie trokšņi vai citu sarunas ātri novērš bērna uzmanību no iesāktā darba. 

• Grozās, dīdās situācijās, kad jāsēž un jābūt mierā, pamet savu vietu, kad vajadzētu atrasties vietā.
• Skraida apkārt un kāpelē tam nepiemērotās vietās, citreiz pat apdraudot savu drošību. 
• Pārtrauc citus, iejaucoties citu sarunās vai rotaļās. Nespēj gaidīt savu kārtu.
• Daudz runā vai pļāpā arī nepiemērotās situācijās, kur jāuzvedas klusu. 
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Rakstīšanas pirmsākuma iemaņas, bērns vēl nevar:

Lasīšanas pirmsākuma iemaņas, bērns vēl nevar :

Matemātikas pamati, bērns vēl nevar :
:

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante

Ar kādām mācību pirmsākuma iemaņām būtu jāstrādā 6-gadīgo vecumā?

• pareizi atpazīt un nosaukt vairums drukātos lielos un mazos burtus. 
• nosaukt vienkārša vārda pirmo skaņu (piem., māja – /m/).
• sadalīt vienkāršus vārdus skaņās, piem., pele /p-e-l-e/. 

• savienot dažādu lielo burtu skaņas zilbē: /S/ un /A/ = /SA/.
• izlasīt īsus vārdus (piem., māsa, kaza). 

• noteikt priekšmetu skaitu līdz 10.

• atrast pēc skaita vislielāko priekšmetu grupu? 
• atpazīst drukātos ciparus no 1 līdz 9.

• saprot, kurš skaitlis ir lielāks vai mazāks 10 apjomā.

• pareizi sakārtot 4–5 ciparus pareizā secībā, piem., 5, 7, 1, 4. 

• Pareizi pieskaitīt 1 un 2, izpildot saskaitīšanas darbību.

• uzzīmēt taisnu vertikālu vai horizontālu līniju, apli, krustiņu, kvadrātu? 

• uzrakstīt pēc burtu parauga precīzus drukātos burtus, piem., M, P, T.

• uzrakstīt pēc parauga pareizi zilbi, piem., PA, BA. 

• pārrakstīt īsu vārdu pēc parauga (piem., ALA, PŪCE)



BĒRNI –

LATVIJAS  
NĀKOTNE?
AGRĪNĀ ATBALSTA  

SISTĒMAS IZVEIDE

2.12.2022.

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, 
Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante

Bērnu spēju un prasmju testa divu skalu vidējie rādītāji dinamikā no 3 līdz 6 gadiem 

Vizuāla uztvere/domāšana                                                    Verbāla izpratne
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BAASIK mērījumu rezultāti ļauj novērtēt iespējamo traucējumu izplatību 
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Iespējamais secinājums par bērnu attīstības riskiem BAASIK vecāku un pirmskolas 
skolotāju aptauju rādītāju skatījumā aprobācijas pētījuma normatīvu kontekstā

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante
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Atsaucība piedalīties skrīninga instrumentu komplekta izstrādes 
projektā un apgūt BAASIK lietošanu
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Projekta pirmajā posmā (2021. gads nov. – 2022. gads sept.) BAASIK lietošanu apguva kopā 114 speciālisti
• 96 pirmskolas pedagogi
• 12 ģimenes ārsti

Projekta plānotajā otrajā posmā  (2022 g. ? – 2023. ?) jau uz BAASIK lietošanas  apguves kursiem ir pieteikušies 
kopā 289  speciālisti (vēl netiek reģistrēti, kamēr projekts nav sācies)

• 152  psihologi
• 137 logopēdi/audiologopēdi
• ārstu grupas komplektēšana vēl ir plānā sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību

Tomēr pats svarīgākais šajā pasākumā ir tas, lai pēc attīstības risku 
atpazīšanas tūlīt sekotu mērķtiecīgi un bērna vajadzībām 

atbilstoši atbalsta pasākumi un intervences.



Kāpēc jādomā par bērnības psihiskiem, uzvedības un neirālās attīstības 
traucējumiem?

• Katrā dotajā brīdī 1 no 5 bērniem ir grūtības, kas būtiski ietekmē viņa ikdienas funkcionēšanu un 
normālu attīstību

• Vismaz 1 no 10 ir formāli diagnosticējami psihiski, uzvedības vai attīstības traucējumi
• 50% visu šo traucējumu sākās līdz 15 g.v., un 75% līdz 25 g.v.
• Psihiskie, uzvedības un attīstības traucējumi ir viens no galveniem nespējas (disability) 

iemesliem jauniem cilvēkiem (0-25 g.v.) visa pasaulē
• Augot sabiedrības labklajībai citu nespējas iemeslu svars samazinās, bet psihsiko, uzvedības un 

attīstības traucējumu svars pieaug
• Lielākai daļai psihisko, uzvedības un attīstības traucējumu ir pieejamas efektivas ārstēšanas un 

korekcijas metodes
• Agrīna atklāšana un adekvātas palīdzības būtiski uzlabo tālāko psihosociālo prognozi, mazina 

attālās negatīvas sekas un daļā gadījumu var būt arī preventīva (novērst traucējumu attīstību)
• BET
• Lielāka daļa šo traucējumu netiek atpazīti un ārstēti

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, 
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agrīnā atpazīšana (skrīnings)

agrīnā intervence



Normālā smadzeņu attīstība

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, 
Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante



Attīstības kritiskie periodi

T.Hensch et al, 2011
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AGRĪNĀ INTERVENCE

Ieva Bite
LU asoc. prof., klīniskā psiholoģe
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Kontaktā ar pieaugušajiem 
bērni mācās:
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Bērnu smadzeņu veselīgu attīstību iespaido divas 
galvenās problēmas: 

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, 
Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante

1) bioloģiski noteiktas grūtības; 
2) nepietiekama vai neatbilstoša
smadzeņu darbības stimulācija, 

kas ietekmē nepareizu neironu 
savienojumu veidošanos.

Agrīnā intervence ievērojami samazina vai novērš traucējumu izpausmes 
pirmo problēmu gadījumos un novērš traucējumus un to veidošanos otro 
problēmu gadījumos.

Dawson, 2008
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Efektīvas agrīnās  intervences programmas ir:
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• Vērstas tieši uz specifisko grūtību (komunikācijas, valodas, uzvedības u.c.) korekciju.
• Balstītas attīstības psiholoģijas un uzvedības analīzes principos: tā ir prasmju un iemaņu 

vai problemātiskas uzvedības sistemātiska izvērtēšana, trūkstošo prasmju mācīšana un 
pilnveidošana.

• Intervenci veic īpaši apmācīti izglītības vai veselības aprūpes jomas speciālisti 
(pedagogi, klīniskie psihologi, audiologopēdi, medicīnas māsas u.c.).

• Tiek aktīvi iesaistīti vecāki, citi aprūpētāji un pedagogi.
• Palīdzību ģimenes saņem dzīvesvietā (mājās, māju tuvumā, izglītības iestādē).
• Intervence notiek IKDIENĀ, VISĀS bērna vidēs. 

Iemmi, Knapp, & Ragan, 2017 
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Agrīnās intervences, kuras pieejamas Latvijā (        ?)
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• Psiholoģiskā palīdzība grūtniecēm un viņu partneriem
• Vecāku - bērnu mijiedarbības terapija
• Izglītojošas un treniņa programmas vecākiem (piemēram, Bērnu 

emocionālā audzināšana, CAPS)
• Lietišķā uzvedības analīze (Applied Behaviour Analysis – ABA); 
• Agrīnās intervences Denveras modelis
• Kognitīvi biheiviorālā terapija
• STOP 4-7 – multimodāla programma uzvedības problēmu novēršanai
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Gandrīz pilnībā trūkst:
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• Intervences mācīšanās traucējumu novēršanai: disleksijas, disgrafijas, 
matemātisko spēju traucējumu korekcijai.

• Intervences uzmanības traucējumu un hiperaktivitātes korekcijai.
• Preventīvas pieejas izglītības iestādēs.
• Intervences dzīvesvietā un izglītības iestādē.

• TRŪKST atbalsta personāls
• TRŪKST SISTĒMA!!!
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Labās prakses piemērs Latvijā: Programma STOP 4-7
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Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko 
uzvedību, mācot bērniem sociālās prasmes, 
vecākiem un pedagogiem - pozitīvu audzināšanu. 
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LU prof., Dr. paed. Dita Nīmante

LU, RSU, LiepU pētnieku grupas prezentācija - M. Raščevska, 
Ņ.Bezborodovs, I. Bite, D. Nīmante

Agrīnās prevencijas ieviešana praksē iekļaujošas izglītības 
attīstības kontekstā



Aktualitāte

2019./2020. gadā kopā vispārējā izglītībā: 8678, no tiem  
vispārējās programmās – 3194
Salīdzinājumam:
2014./2015. gadā kopā vispārējā izglītībā: 4163, no tiem
vispārējā programmā- 363

Vispārējā izglītībā ir arvien vairāk skolēnu ar 
identificētajām speciālajām vajadzībām –

vispārējās programmās

Arvien vairāk vecāku izvēlas bērnus ar 
speciālajām vajadzībām izglītot vispārējā izglītībā

Pieaug kopējais skolas vecuma bērnu ar 
speciālajām vajadzībām skaits 

2019./2020. gadā 15436
Salīdzinājumam:
2014./2015. gadā - 11366

2019./2020. gadā vispārējās skolās atradās 63,9 % no 
visiem bērniem ar speciālajām vajadzībām 
Salīdzinājumam:
2014./2015. gadā vispārējās skolās atradās 48% no 
visiem bērniem ar speciālajām vajadzībām
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Īstajā laikā sniegtais atbalsts - intervence
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• Ieguldījumi bērnos (laicīga risku identifikācija un 
intervence) pirmajos gados dos ilgtermiņa 
rezultātus bērniem (pilnībā realizēts potenciāls) un 
ģimenēm (pozitīvas pārmaiņas). 

• Valsts līdzekļu vislabākais iespējamais ieguldījums –
bērnos, ģimenēs, kas atmaksājas jau pēc pāris 
gadiem (vispārējās izglītības sistēmas finansēšana). 

• Valsts ilgtermiņa un ilgtspējīga domāšana - ģimenes 
darba spēju atjaunošanās, bērna un potenciālā 
jaunieša spējas iekļauties darba tirgū. 



Zinātnē balstīti un apstiprināti principi agrīnā preventīvā atbalsta 
nodrošināšanai

1.Atbalsts ģimenei – teorētiski un 
empīriski pamatots modelis, kā 
sniedzams atbalsts ģimenei, kurā 
aug bērns ar attīstības riskiem, 
speciālajām vajadzībām.

Nupponen, H. (2007). Prevention and Early Intervention: Innovative 
Practice Model “Down Under” in South-east Queensland, Australia.
Child Care in Practice, 13(4), 367-386. DOI: 
10.1080/13575270701488758 
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Izglītības kvalitāte bērniem ar identificētiem riskiem
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• Sniedzot vecākiem mērķtiecīgu atbalstu, vecākiem un ģimenēs 
samazinās stresa līmenis, atjaunojas darba spējas, ticība bērna 
izaugsmes potenciālam.

• Jo agrāk riski identificēti, iespēja piedāvāt atbilstoša līmeņa 
intervenci. 

• Īsāks problēmas ilgums (piemēram, samazinās agresīva 
uzvedība, paaugstinās atbilstīga uzvedība, sadarbīgums), 
saglabājas vecāku optimisms, pārliecība, ka ir iespējams kaut ko 
darīt, ir iespējams progress. 

• Lielāka iespējamība, ka bērns «izaugs» no problēmas. 
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Paldies par uzklausīšanu un gatavību atbalstīt Latvijas bērnu izaugsmi –
mēs ticam, ka Latvija arī šajā jomā spēj būt ļoti sekmīga!
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