
Kā Jūs vērtētu šo attīstības profilu? 
Kādi būtu Jūsu atzinumi un ieteikumi? 
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Atzinumu un ieteikumu sagatavošanas 
pamatnosacījums – rezultātu ticamība 

     Vispārējās vadlīnijas attīstības diagnostikas ticamības 
novērtēšanai: 

– Vai testēšanas situāciju kavēja kādi ārēji traucējoši faktori? 

– Vai bērns nebija noguris, miegains vai izsalcis u.tml.? 

– Vai bērns nav nesen pārslimojis kādu slimību vai pārdzīvojis 
kādu satraucošu notikumu? (MFAD 2., 3. dzīves gads) 

– Vai bērns nebija pārslogots ar testēšanas ilgumu? (MFAD 
2., 3. dzīves gads) 

– Vai bērna un testētāja savstarpējā komunikācija un 
sadarbība bija pietiekoša, lai izskaidrotu uzdevumus? 
(MFAD 2., 3. dzīves gads) 

– Vai pēc vecāku domām bērns tiešām parādīja savas spējas? 
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Atzinumu un ieteikumu sagatavošanā  
izmantojamās vadlīnijas 

• Bērna patoģenētiskās īpatnības (klīniskais aspekts). 
• Bērna psiholoģiski pedagoģiskās īpatnības (pedagoģiskais 

aspekts). 
• Bērna attīstības raksturojums (gan vispārējās tendences, gan 

attīstības raksturojums atsevišķās jomās - pēc vajadzības).   
• Potenciālās attīstības iespējas (tuvākie un tālākie mērķi). 
• Sociālās vides un audzināšanas metožu ietekme uz bērna 

attīstību, to iespējamā modifikācija (konkrētu ieteikumu 
izstrāde vecākiem). 

• Speciālistu konsultācijas un/vai nodarbības, kas ir 
nepieciešamas turpmākās attīstības nodrošināšanai. 

• Audzināšanas un korekcijas darba paņēmieni, to rezultāti (ja ir 
atkārtota MFAD). 

• Bērna attīstības dinamikas izvērtējums (ja ir atkārtots MFAD). 
• Atsevišķos gadījumos - apstākļi, kuros izpaužas vai pastiprinās 

attīstības traucējumi. 
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Korekcijas pasākumu efektivitātes analīze 

• Lai noteiktu attīstību veicinošo vai traucējumu korekcijas 
pasākumu efektivitāti, ir vēlams veikt atkārtotu MFAD 
testēšanu pēc 3 – 6 mēnešiem. 

• Atkārtotās testēšanas intervālu nosaka: 
– bērna vecums; 
– traucējuma forma; 
– traucējuma smaguma pakāpe. 

• Attīstības profilu salīdzināšana sniedz uzskatāmu ainu par 
bērna attīstības vai traucējuma korekcijas tendencēm. 

• Analizējot profilu salīdzināšanā iegūtos rezultātus, jāņem vērā 
bērna individuālās un vecumposma īpatnības, traucējuma 
specifiku, kā arī sociālās vides ietekme. 

• Analīzes noslēgumā būtu jāsniedz terapijas efektivitātes 
novērtējums un, nepieciešamības gadījumā, jāizvirza jauni 
korekcijas uzdevumi vai jāveic jau esošo modifikācija. 
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Terapeitiskā atbalsta robežas un perspektīvas 

• Agrīnajam vecumam ir raksturīga: 

–  traucējumu simptomātikas neskaidrība (īpaši pirmajā dzīves gadā); 

–  grūtības klasificēt traucējumu pazīmes, jo tām ir difūzs – mainīgs 
raksturs; 

–  grūtības prognozēt ilgtermiņa sekas un attīstības perspektīvas 
(smadzeņu plasticitāte). 

• Bērniem ar ģenētiski noteiktu vai iedzimtu traucējumu bojājums ir 
neatgriezenisks – mēs varam tikai uzlabot stāvokli un palīdzēt adaptēties 
ģimenē un sabiedrībā, bet ne pilnībā veikt traucējuma korekciju. 

• Izstrādājot ieteikumus, jāizvirza konkrēti uzdevumi, kas ir nedaudz grūtāki 
nekā bērna šī brīža spējas – tuvākās attīstības zonas principa ievērošana. 

• Ja aizdomas par attīstības traucējumiem (attīstības aizturi) ir 
apstiprinājušās, tad nedrīkst aizmirst, ka attīstību veicinās ne tikai 
speciālās korekcijas metodes, bet arī tieši tas pats, kas ir lietderīgs ikviena 
bērna attīstībai (emocionālā stabilitāte, ģimenes siltums, attīstoša vide, 
ikdienas norišu regularitāte – individuāls dienas režīms, patstāvības 
veicināšana). 
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Speciālistu un vecāku sadarbība – 
 attīstības traucējumu korekcijas  
efektivitātes pamats 

• Bērna attīstību veicinošo pasākumu vai traucējumu korekcijas labvēlīgus 
rezultātus lielā mērā nosaka vecāku attieksme pret attīstību veicinošajiem 
pasākumiem vai traucējumu korekciju.  

• Lai paaugstinātu vecāku interesi par bērna attīstību atsevišķās jomās, 
attīstības grūtībām vai traucējumiem un to ietekmi uz bērna attīstību 
kopumā, svarīgi izzināt ģimeni, tās pedagoģiskās un terapeitiskās iespējas, 
nodibināt sadarbību ar ģimenes locekļiem ar mērķi kopīgi risināt bērna 
attīstības problēmas.  

• Lai novērstu vecāku ieņemtās nepareizās pozīcijas (negatīvismu, 
vienaldzību, bezcerību u.tml.), speciālistam, balstoties uz testēšanā 
iegūtajiem rezultātiem, ir nepieciešams: 
– sniegt vajadzīgo informāciju, vecākiem saprotamā veidā;  
– izvirzīt mērķtiecīgi plānotus uzdevumus; 
– nodrošināt vecāku līdzdarbību korekcijas darba procesā;  
– uzturēt kontaktus; 
– profesionāli kontrolēt korekcijas gaitu, tas ir, regulāra sasniegtā analīze un 

jaunu turpmāko mērķu izvirzīšana. 
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Paldies par uzmanību! 

Eiropas Sociālā fonda projekts "Līdzdalības 
un pakalpojuma uzlabošana vardarbībā 

cietušo 0-36 mēnešu veco bērnu sociālajā 
rehabilitācijā" (līgums 

Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87) 



Eiropas Sociālā fonda projekts  
„Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo  

0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācijā” 
 (līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87) 

 
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” 

 
 

Mērķis:  
 uzlabot 8 Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālā rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā 

vardarbībā cietušajiem bērniem vecuma līdz 3 gadiem un veicināt šo organizāciju līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesā. 

 
 Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin Minhenes funkcionālas attīstības diagnostikas apgūšanu darba ar 
13 – 36 mēnešus veciem bērniem, metožu apgūšanu darba ar 0 – 12 mēnešus veco bērnu novērtēšanu 

un aprūpi centru speciālistiem.   
Savukārt, centru vadītāju un pakalpojuma administrētāju kapacitātes paaugstināšana dalībai politikas 

plānošanā un ieviešanā (mediju treniņš, apmācības publiskajā runa, argumentācijas prasme), vietējā un 
starptautiska sadarbības tīkla attīstīšana.  

 
 Projekts tiks īstenots no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  

 Tā kopējais budžets ir Ls 24 997,05, no kura ESF finansējums ir Ls 23 014,78 . 
 

Papildus informācija: www.lbf.lv (ESF projekts) 

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 0 %  finansē Latvijas valsts. 
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

http://www.lbf.lv/

