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Galvenie secinājumi 
 

• Praksē izmantojamas ir: 
– visu skalu 95.procentiles robežas 

– Roku veiklības, Percepcijas un Sociālās vecuma 
skalu 50.procentiles robežas 

 

• Lai varētu pilnībā izmantot Valodas sapratnes, 
Runas, Patstāvības un  Staigāšanas vecumu 
skalu 50.procentiles robežas, ir jāveic papildus 
pētījumi un atsevišķu kritēriju analīze  
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Testēšanas apstākļi un norādījumi testa 
lietošanai 

 

• Ārējā vide 

• Kontakta veidošana 

• Vecāku piedalīšanās izpētē 

• Uzdevumu secība 

• Veikto uzdevumu izvērtēšana 

• Grūtības pakāpes paaugstināšana 

• Motivācijas problēma 

• Koriģētā kalendārā vecuma aprēķināšana 
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Izpētes rezultātu atzīmēšana 
protokolā: 

apzīmējumu sistēma • Lai izpētes rezultāti būtu salīdzināmi, ir būtiski 
lietot vienotu apzīmējumu sistēmu. 

• Rezultātus atzīmē ailītē labajā pusē, pretim 
atbilstošajam uzdevumam. 

• Atkārtotas testēšanas gadījumā izmanto blakus 
esošo ailīti. 

• Testa autoru ieteiktā apzīmējumu sistēma 
nodrošina papildus informāciju rezultātu analīzei 
un sniedz priekšstatu par to, kā ir veidojies 
rezultāts. 

• Apzīmējumu sistēma atrodama instrukcijas 
rokasgrāmatas 4.lpp. 
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Apzīmējumu sistēma 
• Ja uzdevumus pārbauda testētājs: 

+   pareizi atrisināts 

-    nepareizi atrisināts 

G  gandrīz atrisināts (bērns bija tuvu risinājumam) 

M  nav motivējams 

• Ja tiek jautāts vecākiem: 

J    Jā  (vecāki droši apgalvo (ar piemēru), ka bērns pēdējā laikā ir parādījis attiecīgās 

iemaņas) 

I     Iepriekš (vecāki pārliecināti apgalvo, ka bērns agrāk ir demonstrējis šīs 

spējas/iemaņas, bet pēdējā laikā tās vairs nav novērojamas) 

N     Nē  (vecāki pārliecināti apgalvo, ka bērns nekad nav demonstrējis attiecīgās 

spējas) 

A  Ja izpētes veicējs aizmirst kādu uzdevumu pārbaudīt, protokolā atstāj tukšu vietu. 

Ja izpēte tiek veikta zinātniska pētījuma ietvaros, tad to atzīmē  ar  A (=aizmirsts)    
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Attīstības vecuma/kritiskās robežas 
noteikšana 
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Rezultātu ticamība 
• Testēšana jāveic saskaņā ar instrukciju 

 

• Izvērtējot rezultātu ticamību, pārdomāt: 
– Vai testēšanas situāciju apgrūtināja kādi traucējoši 

faktori? 

– Vai bērns nebija noguris vai izsalcis? 

– Vai bērns nebija nesen pārslimojis kādu slimību vai 
piedzīvojis kādu satraucošu notikumu? 

– Vai bērns netika pārslogots ar testēšanas ilgumu? 

– Vai bērna sadarbība ar testētāju bija pietiekoši laba? 

– Vai, pēc vecāku domām, bērns parādīja savas spējas? 
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Patstāvīgais darbs 
• Veikt 12-36 mēnešus veca bērna testēšanu ar MFAD 
• Atzīmēt rezultātus protokolā 
• Uzzīmēt rezultātu profilu 

– pēc 95.procentiles 
– pēc 50.procentiles 

• Formulēt secinājumus un ieteikumus 
• Nākamajā tikšanās reizē prezentēt šo gadījumu 

– šifrēt (mainīt) bērna vārdu 
– īsi pastāstīt par testēšanas norisi (grūtībām, 

izaicinājumiem, veiksmēm, + sagatavot jautājumus, ja tādi 
būs radušies) 

– īsumā formulēt savus secinājumus un ieteikumus 



Kontaktinformācija 

 

 

• Gundega Demidova 

• Mob. 275 493 88 

• E-pasts: gundem@inbox.lv 



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

