MULTIMODĀLĀS AGRĪNĀS INTERVENCES PROGRAMMAS STOP 4-7 IEVIEŠANAS UN ĪSTENOŠANAS
LATVIJĀ
9. VADĪBAS GRUPAS SANĀKSME
2022. gada 10. janvārī plkst. 13.00 – 14.30
PROTOKOLS

Sēdes dienas kārtība
1)
2)
3)
4)
5)

Pašvaldību loka paplašināšana un trešais apmācību cikls.
Par intervences efektivitātes datiem un rezultātiem.
Par aktuālo situāciju projekta īstenošanā.
Par informatīvajiem un prezentācijas materiāliem.
Citi aktuāli jautājumi.

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
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
Ieva Melišus – VM Veselības aprūpes organizācijas vecākā eksperte
Kristīne Ozoliņa - PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante
Sigita Sniķere – PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante
Laima Zommere – IZM, VISC pārstāve
Nepiedalās:
Modra Jansone – IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte
Anita Falka – VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
Laura Pirsko – Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas valdes priekšsēdētāja
Uzaicināti – pašvaldību pārstāvji un viesi (pie 1.jautājuma):
Ieva Rītiņa – Brūvere – Saldus novada pašvaldība
Gundega Vorobjova – Saldus novada pašvaldība
Lienīte Krūzīte – Talsu novada pašvaldība
Lidija Ostapceva – Rēzeknes novada pašvaldība
Inese Kalniņa – Bauskas pašvaldība
Antra Paegle – Limbažu novada pašvaldība

Protokolē:
Olita Augustovska, Attīstības plānošanas nodaļas konsultante (PKC)
Sēdi sāk plkst. 13.00 (Zoom)

1.

PAŠVALDĪBU LOKA PAPLAŠINĀŠANA UN TREŠAIS APMĀCĪBU CIKLS

(R.Osvalde, D.Valte-Rancāne, I.Dundure, I.Lapsiņa, I.Bite, L.Ostapceva, L.Krūzīte, G.Vorobjova,
I.Rītiņa- Brūvere, L.Zommere, S.Sniķere)
R.Osvalde aktualizē jautājumu par programmas īstenošanas turpmāko gaitu, norādot uz
nepieciešamību arī Covid-19 ierobežojumu situācijā meklēt risinājumus darbu izpildei atbilstoši
Līgumā minētajiem mērķiem un snieguma rezultātiem, īpaši uzsverot pagaidām vēl nevienmērīgo
reģionālo pārklājumu apmācību ziņā un nesasniegtos gadā plānotos apjoma rādītājus. Informē par
pašvaldību pārstāvju klātbūtni no pašvaldībām, kuras izrādījušas iniciatīvu un izteikušas gatavību
iesaistīties Stop programmas īstenošanā. Aicina sākt darbu.
D.Valte–Rancāne ziņo par STOP 4-7 programmas īstenošanas gaitu (sk. prezentāciju pielikumā).
2020.gadā ar lielu LPS atbalstu notika 1.videokonference – seminārs pašvaldībām par Stop 4-7
programmas īstenošanu – mērķiem, nosacījumiem, dalību, mācībām, finansēšanas kārtību,
ieguvumiem u.tml. Pēc tā programmai pieteicās 32 pašvaldības. Tika noslēgts 21 sadarbības līgums,
un tika izveidotas un apmācītas 23 speciālistu komandas. Diemžēl reģionālais pārklājums nav
vienmērīgs, ir palikušas vietas, kurās programma netiek īstenota (īpaši Latgalē un Kurzemē). Kā arī
Covid-19 ierobežojumu un citu faktoru dēļ ir saņemti arī vairāki atteikumi programmas īstenošanā.
2022.gadā darbu turpināja 19 speciālistu grupas. Papildus tām interesi dalībai ir izteikušas Rēzeknes,
Talsu, Saldus, Līvānu, Bauskas un Limbažu pašvaldības pārstāvji. Aicinām pašvaldības pieteikties
un veidosim jaunas apmācību grupas.
R.Osvalde aicina pašvaldību pārstāvjus izteikties.
L.Ostapceva (Rēzekne) informē, ka pašvaldība ļoti vēlas iekļauties šajā projektā, jo uzvedības
grūtību problēma ir ļoti aktuāla novadā. Ir jau uzsāktas darba sarunas ar PII pedagogiem, Izglītības
pārvaldi un Sociālo dienestu, kurā strādā psihologi. Savu speciālistu komandu varam nokomplektēt
1-2 nedēļu laikā. Tāpēc gribam uzzināt, kāda ir kārtība programmas uzsākšanai un dalībai tajā, lai
varētu sākt. Ir arī pašvaldības atbalsts iesaistei programmā.
I.Bite atzīmē, ka Stop programmas vadītāji, eksperti priecājas un ļoti labprāt uzsāktu darbu Rēzeknē.
I.Rītiņa (Saldus) informē, ka pašvaldība vēl nav tik gatava, kā Rēzekne, taču jau tagad saka paldies
par iespēju piedalīties 3.kārtā. Ir svarīgi saņemt pilnu informāciju par nosacījumiem, lai varētu uzsākt
sagatavošanas darbus.
G.Vorobjova (Saldus) papildina, ka tikai šogad pašvaldībā uzsākts darbs ar bērnu dārza audzēkņiem,
interese par programmu ir ļoti liela, un tāpēc ir nepieciešama visa informācija.
L.Krūzīte (Talsi) norāda, ka par programmu pašvaldība ir uzzinājusi no kaimiņiem. Problēma ir ļoti
aktuāla, tāpēc noteikti grib piedalīties programmā. Speciālistu grupu noteikti varēs nokomplektēt, jo
visi darbi jau ir tapšanas stadijā. Noteikti vēlamies būt programmā.
I.Lapsiņa uzver, ka priecājamies par Talsiem un atzīmē, ka varēs uzrunāt divus psihologus darbam
tieši Talsu speciālistu komandā.
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I.Dundure uzsver, ka LPS viennozīmīgi atbalsta jebkuras jaunas pašvaldības iesaistīšanos un dalību
programmā. Noteikti atsevišķi būtu jāpārrunā, kā veicināt vēl arī citu jaunu pašvaldību iesaisti,
izvērtējot programmas ieviešanas reālās iespējas, finansējumu, cilvēkresursu noslodzi u.tml. Svarīgs
faktors šobrīd ir notikusī AT reforma. Iepriekšējo 119 pašvaldību vietā tagad ir 43 pašvaldības, un
šim jaunajam sastāvam būtu jānoorganizē jauns informatīvs seminārs (līdzīgi, kā 2020.gada 1. jūnijā,
uzsākot programmu), jo ir mainījušās pašvaldības, to vadība, tiek veidotas jaunas struktūras,
nomainījušies cilvēki u.tml. Tas būtu noderīgi pašvaldībām lēmuma pieņemšanai. Ierosina semināru
organizēt 24.janvārī laikā no plkst. 11:30 – 13:30 LPS tiešsaistes platformā, šim nolūkam savlaicīgi
rezervējot LPS telpas un infrastruktūru un veicot potenciālo dalībnieku informēšanu, izmantojot LPS
informācijas apritei paredzētos saziņas kanālus.
L.Ostapceva (Rēzekne) jautā, kura pašvaldības vadības līmeņa pārstāvjus būtu nepieciešams
uzaicināt piedalīties seminārā.
I.Dundure skaidro, ka tā ir katras pašvaldības pašas izvēle, bet ir svarīgi uzaicināt cilvēkus, kuri ir
labi informēti par pašvaldības PII problemātiku, izglītības jautājumiem un kuru viedoklī vairāk
ieklausās pašvaldību politiķi.
L.Krūzīte (Talsi) jautā par pašvaldību līdzfinansējumu programmas īstenošanā
R.Osvalde skaidro, ka programmā pašvaldību līdzfinansējums izpaužas kā nodarbību telpu, bērnu
ēdināšanas (ja nepieciešams) un Covid-19 epidemioloģisko prasību nosacījumu nodrošināšana. Vēl
pašvaldībām ir arī iespēja ārpus programmas finansējuma papildus piefinansēt programmu tad, ja tā,
piemēram, vēlas palielināt programmā līdzdalīgo bērnu skaitu vai apmācīt papildus speciālistus
esošajiem 5 speciālistiem (2 psihologi, 2 pedagogi un 1 projekta koordinators), kuru darba atbalsts
ir ļoti svarīgs.
I.Lapsiņa aicina pašvaldības padomāt arī par trešā psihologa (rezervista) piesaisti speciālistu
komandai, lai neparedzētu apstākļu gadījumā, kad viens psihologs pēkšņi vairs nevar strādāt,
speciālistu komanda var turpināt darbu.
R.Osvalde rezumējot diskusijas, jautā Vadības grupas locekļiem, vai Stop programmas mērķu
labākas sasniegšanas nolūkā ir atbalsts Sadarbības Līguma atvēršanai, lai (1) prioritāri varētu tikt
palielināts programmā iesaistīto bērnu skaits, (2) paredzot 2022.gadā atvērt papildus vismaz 5 jaunas
apmācību grupas (līgumā nostiprinātais gadā sasniedzamo jauno apmācības grupu izveides skaits ir
25 grupas gadā) un (3) precizētu Līguma finanšu plūsmas, attiecīgi pārdalot finansējumu atbilstoši
augšminētiem mērķiem, lai tuvinātu snieguma rezultātus līgumā paredzētajam skaitam līdz 400
bērniem gadā.
S.Sniķere atzīmē, ka tas ir racionāls priekšlikums, kas ļautu 2022.gada mērķi turēt atvērtu. Jo īpaši,
ņemot vērā, ka ir jaunas pašvaldības un ka ir jāstiprina cilvēkresursu kapacitāte arī tur, kur jau ir
izveidotās apmācību grupas, - tādēļ finanšu resursu pārdale būtu pamatota un nepieciešama.
D.Valte-Rancāne norāda, ka pat Covid-19 ierobežojumu pilnajā 2021.gadā 19 grupas uzsāka darbu
programmā un programmas treniņi tika nodrošināti kopā 326 bērniem, kas 2021.gadā ir ļoti labs
rezultāts.
L.Zommere piezīmē, ka ir ļoti patīkami, ka ir tādi labi rezultāti un ka arvien vairāk pašvaldības grib
iesaistīties šajā programmā. Ierosina programmas informāciju izplatīt arī caur Izglītības pārvaldēm,
kuras ļoti labi varētu sadarboties ar PII vadību, metodiķiem un palīdzēt atrast psihologus speciālistu
grupām. VISC pārstāvju vārdā atbalsta priekšlikumu veikt izmaiņas līgumā.
I.Melišus atbalsta ierosinājumu grozīt Līgumu, lai varētu sasniegt vairāk bērnu.
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VG nolemj:
1) PKC un LPS kopsadarbībā organizēt informatīvo semināru pašvaldību vadības pārstāvjiem,
pašvaldību attiecīgo institūciju un jomas speciālistu pārstāvjiem par Stop 4-7 programmu,
dalības ieguvumiem un nosacījumiem – š.g. 24.janvārī no plkst. 11:30 - 13:30., izmantojot
LPS tiešsaistes platformu;
2) PKC un LPS – turpmāk darba kārtībā strādāt pie semināra organizatoriskiem jautājumiem;
3) PKC nosūtīt pašvaldībām informāciju, kuru tās var izmantot deputātu informēšanai par Stop
4-7 programmu.
2.

PAR INTERVENCES EFEKTIVITĀTES DATIEM UN REZULTĀTIEM
(I.Lapsiņa, R.Osvalde, I.Bite )

Ziņo I.Lapsiņa.
R.Osvalde atzīmē, ka VG jau ir iepriekš diskutējusi par nepieciešamību iepazīties ar Latvijā īstenoto
intervenču efektivitātes mērījumiem un to rezultātiem un informē, ka uz doto brīdi nav vēl sagatavoti
nepieciešamie apkopojumi un izvērtējumi, un jautā, kad šie materiāli varētu būt pieejami apspriešanai
VG. Svarīgi tos būtu saņemt jau iepriekš, lai var iepazīties pirms VG sēdes.
I.Lapsiņa informē, ka darbs notiek un ir vēlme apkopojumā ņemt vērā arī decembrī darbu beigušo
grupu rezultātus. Sagatavoto materiālu varētu VG locekļiem nosūtīt pēc 3–4 nedēļām.
R. Osvalde ierosina nākamo VG sēdi organizēt tieši programmas efektivitātes pierādījumu
izvērtēšanai un organizēt to š.g. 21.februārī laikā no plkst. 12:00–13:30.
VG nolemj:
1) I.Lapsiņai nosūtīt sagatavoto intervenču efektivitātes apkopojuma starpziņojumu PKC
līdz 7. februārim;
2) VG sanāksmi Starpziņojuma izskatīšanai sasaukt 21.februārī plkst. 12:00 – 13:30.
3.

PAR AKTUĀLO SITUĀCIJU PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ
(R.Osvalde, I.Lapsiņa, I.Bite, D.Valte-Rancāne )

Ziņo I.Lapsiņa un I.Bite.
R.Osvalde aicina raksturot aktuālo situāciju un problēmpunktus projekta īstenošanā.
I.Lapsiņa informē, ka uz šodienu ir izsniegtas 225 apliecības PII pedagogiem, kuri ir mācījušies Stop
programmu.
D.Valte- Rancāne informē, ka Rīga šobrīd iepauzē, divas grupas ir iesaldētas līdz ārkārtas situācijas
beigām. Jau gadu kavējas un tagad arī ārkārtas situācija tiek pagarināta
I.Bite norāda, ka motivēs Rīgu aktivizēt darbu. Tā kā epidemioloģiskie nosacījumi ir mainījušies un
interešu izglītība ir atļauta, Rīgai būtu jāuzsāk darbs.
I.Lapsiņa ziņo, ka ir grūtības ar Alūksni. Ir gan grūti kontaktēt, gan arī uzsākt darbu. Uz šo brīdi būtu
jābūt jau notikušām 2 intervencēm, bet ir tikai atrunas pagaidām. Tur skaidri redzams, ka grupas
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koordinatoram trūkst iemaņas darbā. Pie viņiem atrodas arī programmas materiāli, kas būtu ļoti
noderīgi jaunajām grupām. Tāpat vēlreiz jāuzrunā Jūrmala.
R.Osvalde informē, ka ir uzrunāta Ādažu novada pašvaldība, ņemot vērā, ka tās bērni ceļo uz Rīgas
komandām, kurās ir rindas.
VG nolemj:
1) I.Bitei nosūtīt e-pastu I.Dundurei ar informāciju par pašvaldībām, kurās vērojamas grūtības
programmas īstenošanā (Alūksne, Jūrmala, Rīga u.c.);
2) Problēmpašvaldību jautājumu īpaši uzrunāt arī 24.janvāra seminārā.
4.

PAR INFORMATĪVAJIEM UN PREZENTĀCIJAS MATERIĀLIEM
(S.Sniķere, I.Lapsiņa, R.Osvalde, I.Kurme, L.Zommere )

S.Sniķere informē, ka ir veikts iepirkums Stop programmas balvu iegādei bērniem, kuri pabeiguši
programmas apmācības - atstarotāji, nozīmītes, mugursomas; tiek gatavoti arī Diplomi bērniem.
Tāpat sagatavošanā ir informatīvie bukleti un plakāti, kuri vēl tiks nosūtīti saskaņošanai programmas
īstenotājiem.
I.Lapsiņa informē, ka jāskatās precīzi, cik pašvaldībās janvārī beigsies grupas un jānogādā projektu
koordinatoriem. Uz Daugavpili varēs nogādāt pati.
I.Kurme ierosina padomāt vēl arī par citiem informācijas izplatīšanas veidiem, kā piemēram,
elektroniska infografika, izplatīšanai dažādu sociālo tīklu dažādām interešu grupām; arī padomāt pr
materiālu sagatavošanu krievu valodā, izmantojot kādus ne valsts oficiālos resursus, piemēram
Telegram vietni.
L.Zommere ierosina elektronisko infografiku ievietot VISC mājas lapā, kurai ir daudz un tieši
mērķtiecīgi ieinteresētu apmeklētāju.
I.Lapsiņa ierosina informēšanas nolūkā izmantot arī LV Radio 1 raidījumu “Ģimenes studija” .
S.Sniķere pasvītro, ka būtu sagaidāmi arī ierosinājumi, kā labāk sasniegt tieši vecāku auditoriju.
R.Osvalde rezumē, ka pie šī jautājuma atgriezīsimies vēl, īpaši pēc intervences efektivitātes
izvērtējuma sēdes, kad līdzās subjektīvi ļoti labām atsauksmēm par programmu, būs pieejami arī
objektīvu mērījumu dati.
VG nolemj:
1) Balvas piešķirt dalībniekiem, sākot no 2022.gada programmas grupu beidzējiem;
2) PKC un LKBA savstarpēji koordinēti informēt apmācības grupu projektu koordinatorus
pašvaldībās par balvu pieejamību, aicinot organizēt to patstāvīgu nogādāšanu pašvaldībai un
nodošanu programmas dalībniekiem;
3) Informatīvo bukletu nodošanu pašvaldību rīcībā arī organizēt caur pašvaldību projektu
koordinatoriem;
4) Stop programmas informatīvā nodrošinājuma jautājumu atkārtoti skatīt pēc Intervences
efektivitātes Ziņojuma izvērtēšanas.
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5.

CITI AKTUĀLI JAUTĀJUMI

(R.Osvalde, I.Lapsiņa, S.Sniķere, I.Kurme )
R.Osvalde informē VG locekļus, ka Stop 4-7 ir tikai viena no PKC organizētajām agrīnā preventīvā
atbalsta intervences programmām, uzsverot, ka sagatavošanā ir arī citas efektīvas programmas, par
kurām informēsim arī VG laika gaitā. Jautā, vai ir kādi izskatāmi jautājumi vai ierosinājumi.
I.Kurme ierosina padomāt, kā motivēt un kā noturēt speciālistus programmā, piedāvājot, piemēram,
kādus pieredzes apmaiņas komandējumus uz programmas izstrādātāju valstīm. Vai arī organizējot
kādu vasaras semināru visiem Latvijas Stop programmas speciālistiem.
S.Sniķere aicina I.Lapsiņu, I.Biti un L.Pirsko attīstīt šo vasaras semināra ideju, savlaicīgi pārdomājot
semināra tēmas un sastādot finansējuma plānus.
R.Osvalde piezīmē, ka šādā vasaras seminārā varētu piedalīties arī bērni un vecāki.
I.Kurme attīsta priekšlikumu, norādot, ka seminārā varētu satikties gan esošie speciālisti, gan
potenciāli jaunie, vēl apmācāmie, un tā būtu interesanta un motivējoša pieredzes apmaiņa.
I.Lapsiņa komentē, ka pirms izskatīt šo ierosinājumu, vēl ir jāprecizē 2022.gada apmācību datumi.
VG nolemj:
1) Pieņemt zināšanai izteiktos ierosinājumus.
Pielikumā: PKC prezentācija par Stop 4-7 īstenošanas gaitu.
Sēdi slēdz plkst. 14.30
Vadības grupas vadītāja

R. Osvalde

Protokolēja:
O. Augustovska, 29232409
olita.augustovska@pkc.mk.gov.lv
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