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PRIEKŠVĀRDS  

Mēs dzīvojam laikmetā, kurā notiek straujas pārmaiņas gan pasaulē, gan arī valstu, 

kopienu un indivīdu līmenī. Šobrīd vairāk kā jebkad agrāk nozīme ir cilvēku prasmēm, 

gan sociālajām, gan profesionālajām, kamēr fiziskais resurss kļūst aizvien 

maznozīmīgāks, jo to aizstājušas mašīnas, roboti.  Tas nozīmē, ka ekonomiskā attīstība  

- gan valstī kopumā, gan katrā pašvaldībā, ir ļoti cieši saistīta ar tās iedzīvotāju izglītības 

līmeni, sociālām un profesionālām prasmēm, kuras lielā mērā ietekmē indivīda, 

ekonomisko un veselības stāvokli, kā arī labsajūtu. Ne velti  ieguldījumi cilvēkkapitālā 

minēta kā pirmā no septiņām prioritātēm Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 

2030.gadam. Tāpat ari daudzu pašvaldību stratēģiskās plānošanas dokumentos parasti 

kā viens no mērķiem tiek minētas labklājīgas, stipras ģimenes un attīstīti, aktīvi un labi 

izglītoti bērni.  

Tomēr, cik daudz katra no pašvaldībām zina par savā teritorijā dzīvojošajām ģimenēm ar 

bērniem un vai var pietiekami efektīvi reaģēt uz bērnu un ģimeņu vajadzībām, pirms 

problēmas samilzušas un radījušas neatgriezeniskas, negatīvas sekas ģimenei un 

bērnam?  

Ģimeņu vajadzību un resursu kartēšana ne tikai dod iespēju izzināt ģimeņu, bērnu un 

jauniešu vajadzības un rast tās vispiemērotākos atbalsta mehānismus, bet arī stiprina 

kopienas, jo paredz kopienas locekļu aktīvu iesaisti vajadzību apzināšanā, sniedzot 

iespēju viņiem izteikt savas vajadzības, vēlmes un idejas par attīstību un pieejamo 

resursu izmantošanu.  

Šo rokasgrāmatu izstrādāja Latvijas Bērnu labklājības tīkls projekta “Kopienas kā resurss 

ģimenēm” ietvaros un sadarbībā  ar projekta partneriem - Tukuma novada pašvaldības 

iestādes „Tukuma novada sociālais dienests” un biedrībām Reach for Change (Zviedrija) 

un Geri Norai (Lietuva).  Šis laiks, kurā projekts tika īstenots, veica savas korekcijas, jo 

daudzas aktivitātes, tostarp tikšanās, intervijas un fokusa grupas, bija jāveic attālināti. 

Tas, no vienas puses, uzlika ierobežojumus un neļāva realizēt projektu iecerētā laikā un 

veidā, bet no otras puses lika adaptēt metodes un rīkus attālinātam komunikācijas 

formātam, kas sniedza jaunu pieredzi,  ar kuru dalīsimies šajā rokasgrāmatā.  

Rokasgrāmatā iekļautās metodes un rīki tika pilotēti jaunajā Tukuma novadā projekta 

ietvaros, veicot bērnu un ģimeņu vajadzību un resursu kartēšanu. Tie balstās uz dažādu 

starptautisku organizāciju izstrādāto materiālu izpēti un tajos aprakstīto metožu, rīku un 
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pieeju sintēzi (UNICEF 1 pārskats par bērnu tiesību aizsardzības un vajadzību 

novērtēšanas instrumentiem, starptautiskās programmas ROMACTED2 rokasgrāmata 

kopienas resursu attīstībai Romas tautības kopienas locekļu stiprināšanai un iekļaušanai 

vietējā sabiedrībā, Apvienoto Nāciju bēgļu aģentūras (UNHCR) vajadzību izvērtēšanas 

rokasgrāmata3 , Community Tool Box4 u.c. resursiem),  kā arī uz Latvijas Bērnu 

labklājības tīkla līdzšinējo praktisko pieredzi, veidojot statistisko indikatoru kopumu, lai 

izvērtētu bērnu un jauniešu labbūtību.  

Mēs ļoti ceram, ka šo rokasgrāmatu kā praktisku, noderīgu rīku izmantos pašvaldību 

attīstības plānotāji un sociālās politikas veidotāji, lai apzinātu savas pašvaldības ģimeņu 

vajadzības un plānotu ieguldījumus to atbalstam. Kā arī ceram, ka tā  veicinās daudz 

aktīvāku un plašāku pašas kopienas kā resursa iesaisti ģimeņu atbalsta plānošanā, tā 

arī to sniegšanā un ieguldījumu efektivitātes izvērtēšanā.  

 

 

PATEICĪBAS 

Šī rokasgrāmata, kā arī kopumā projekts varēja tikt īstenots tikai pateicoties Tukuma 

novada deputātu vēlmei pilotēt kartēšanas pieeju savā novadā, tādejādi parādot, ka 

novads ir patiesi ieinteresēts uzlabot ģimenēm, bērniem un jauniešiem šobrīd sniegtā 

atbalsta un pakalpojumu efektivitāti un atbilstību dažādo ģimeņu situācijām un 

vajadzībām. Tāpat sirsnīga pateicība pienākas Tukuma novada pašvaldības iestādes 

„Tukuma novada sociālais dienests” direktorei Inai Balgalvei par uzticēšanos un atbalstu 

visa projekta ieviešanas gaitā. Pateicības pienākas visiem sociālās, izglītības un citu 

jomu profesionāļiem no Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadiem, kā arī  

vecākiem un jauniešiem no Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadiem, kuri 

veltīja savu laiku un piedalījās fokusa grupās un intervijās, lai dalītos ar savu pieredzi un 

redzējumu.  

 

 

  

 
1 Mapping of Child Protection M&E Tools, Final Report UNICEF, 2010, 
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Child%20Protection%20Systems%20Mapping%20and%20Assessment%20Toolkit.pdf 
2 ROMACTED, “Promoting good governance and Roma empowerment at local level”,  
Fondacija “Infohouse” Bosnia and Herzegovina 2019, https://pjp-eu.coe.int/en/web/roma-local-governance/about-the-project 
3 The Needs Assessment Handbook, UNHCR, 2017, https://im.unhcr.org/na/ 
4 Community Tool Box, https://ctb.ku.edu 
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IEVADS  

Latvijā pēdējās desmitgadēs ir notikušas straujas demogrāfiskās izmaiņas, iedzīvotāju 

skaits 10 gadu laikā ir samazinājies 

par 177 tūkstošiem – tik daudz cilvēku 

kopumā dzīvo Daugavpilī, Liepājā un 

Rēzeknē. Papildus tam pieaug cilvēku 

dzīves ilgums, kas nozīmē, ka ļoti 

būtiski palielinās nodokļu slogs uz 

tiem, kas šobrīd strādā vai vēl ir bērni. 

Pateicoties valdības pēdējos gados 

veiktajiem uzlabojumiem ģimeņu 

materiālā atbalsta jomā, īpaši atbalstot 

daudzbērnu ģimenes, ir paredzams, 

ka tas var pozitīvi ietekmēt dzimstību. 

Tomēr tas, vai Latvija gūs labumu no 

pozitīvas demogrāfiskās politikas, būs 

atkarīgs no tā,  cik efektīvi pašvaldībās tiks atbalstītas bērni un ģimenes, kas visvairāk 

pakļautas sociālās atstumtības riskam, lai palīdzētu šiem bērniem attīstīties, pārraut 

atstumtības loku un kļūt par produktīviem pieaugušajiem (attēls nr. 1: Atstumtības un 

nabadzības aplis). 

Kā pašvaldībām var palīdzēt šī rokasgrāmata? Pašvaldībai ir uzlikti noteikti pienākumi 

pret iedzīvotājiem, tai skaitā sociālā atbalsta un palīdzības nodrošināšana ģimenēm ar 

bērniem, sabiedriskās drošības un kārtības uzturēšana pašvaldībā kā arī citas 

pašvaldības pamatfunkcijas kuru administrēšanā un sniegšanai tiek ieguldīti visai 

nozīmīgi līdzekļi. Lai sociālie ieguldījumi būtu ar maksimālu atdevi un ilgtermiņā sniegtu 

pozitīvus rezultātus attiecībā pret ieguldījumiem, būtiski ir saprast, cik daudz mēs zinām 

par bērnu un ģimeņu situāciju pašvaldībā un vai ar to ir pietiekami. Palīdzēt to saprast 

var sekojoši jautājumi: 

 Vai zinām, kādas ir bērnu un ģimeņu ar bērniem vajadzības un problēmas 

novadā? 

 Vai zinām, kāda ir pašreizējā ģimeņu ar bērniem atbalsta sistēma, resp. kāda 

veida atbalsta pakalpojumi un uz kādiem nosacījumiem tie pieejami ģimenēm ar 

bērniem un jauniešiem un kuras institūcijas, organizācijas tos sniedz? 

Ilustrācija 1: Atstumtības un nabadzības aplis Attēls 1: Atstumtības un nabadzības aplis 
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 Vai šie pakalpojumi ir efektīvi, labi koordinēti, orientēti uz vajadzībām un 

prevenciju?  

 Vai šobrīd gūstam maksimālu atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem? 

 

Domājot par sociāli-ekonomisko problēmu risinājumiem, priekšroka dodama 

pierādījumos un datos balstītām, praksē pārbaudītām un uz agrīnu prevenciju vērstām 

metodēm un pieejām, lai gūtu maksimālu atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem.  

ASV Čikāgas Universitātes ekonomikas profesors Džeimss Hekmens (James J. 

Heckman), Nobela prēmijas laureāts, pētījis cilvēkkapitāla ekonomiskos aspektus un tā 

saistību ar investīcijām bērnu attīstībā. Pētījumi tika iesākti pagājušā gadsimta 60. – 70. 

gados un veikti vairāku paaudžu garumā. Tas ir devis iespēju fiksēt un mērīt atdevi no 

ieguldījumiem bērnu attīstībā ne tikai vienas paaudzes laikā, bet arī šo bērnu un 

mazbērnu sasniegumus un izaugsmi. 

Dž. Hekmena pētījuma rezultāti pierāda, ka atdeve no šādiem ieguldījumiem ir reāli 

aprēķināma un tā var sasniegt pat 7-13% gadā uz vienu bērnu attiecībā pret ieguldītajiem 

līdzekļiem. Tā, piemēram, “Abecedarian/CARE” programmā profesors pētīja investīcijas 

bērnos no dzimšanas līdz piecu gadu vecumam un sekoja līdzi viņu attīstībai arī 

pieaugušo dzīvē. Visaugstākā atdeve ieguldījumiem ir tad, ja tos sāk veikt no dzimšanas 

– šādos gadījumos tā var sasniegt pat 13% par katru investēto dolāru bērnos, kuriem 

citādi nebūtu bijusi iespēja saņemt augstas kvalitātes aprūpi un izglītību.5  

Dž. Hekmena pētījuma rezultāti sasaucas arī ar neirozinātnieku atklājumiem, kas veikti 

pēdējā desmitgadē un kas apliecina, ka cilvēka smadzeņu attīstība visstraujākā ir 

pirmajos 3-5 dzīves gados un ka prasmes, kas iegūtas šajā vecumā, ir ļoti noturīgas un 

uz tām tiek būvētas pārējās iemaņas visas turpmākās dzīves laikā.  

Dž. Hekmens savu ilggadīgo pētījumu rezultātus ir izteicis vienādojumā (attēls nr.2: 

Hekmena vienādojums), kas parāda ciešo sasaisti  starp ieguldījumiem bērnu agrīnā un 

vienlīdzīgā potenciāla attīstībā un ekonomiskajiem ieguvumiem priekš kopienas, kura 

veic šos ieguldījumus. 

 

 

 
5 https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/w23479.pdf 
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Dž. Hekmens savos darbos 

uzsver, ka ekonomisko 

nevienlīdzību varētu mazināt ar 

tiešu naudas atbalstu 

nelabvēlīgā situācijā esošām 

ģimenēm, tomēr tas izmaksā 

daudz vairāk un nav tik efektīvs 

kā atbalsta programmas, t.sk. 

ieguldījumus vecāku atbalstā un 

izglītošanā, bērna izglītībā un 

veselības aprūpē, nodrošinot 

piekļuvi augstas kvalitātes 

pirmsskolas izglītībai, kas attīsta 

kognitīvās, sociālās un 

emocionālās prasmes.  

Tieši tādēļ ir kritiski svarīgi laicīgi 

apzināt vecāku vajadzības un 

riskus, kas potenciāli var 

samazināt ģimenes spēju atbalstīt sava bērna agrīnu attīstību un veidot nepieciešamo 

atbalsta sistēmu un pakalpojumus bērnam un viņa ģimenei. Sociālās vides izpēte un 

vajadzību apzināšana kopumā palīdz pašvaldībai  “turēt roku uz pulsa”, lai savlaicīgi 

identificētu problēmas kopienā un spētu tās efektīvi risināt.  

Šādā veidā veiktie ieguldījumi palīdzēs mazināt nepieciešamību pēc krīzes intervencēm 

un cita veida, uz sekām vērstiem pasākumiem un ar tiem saistītajiem izdevumiem, kas 

vairumā gadījumu diemžēl paliekoši neuzlabo ne konkrētā indivīda dzīves kvalitāti, ne 

pašvaldības sociālo un ekonomisko situāciju. 

 

  

Attēls 2: Hekmena vienādojums 
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ĪSUMĀ SVARĪGĀKAIS PAR KARTĒŠANU 

Kas ir kartēšana? 

Vajadzību un resursu kartēšana ir universāls informācijas apkopošanas un analīzes 

instruments, kas palīdz izzināt iedzīvotāju vajadzības, t.sk. atšķirības starp formālajos 

dokumentos un tiesību aktos paredzēto atbalstu un reālo situācija un definēt atbalsta 

prioritātes un resursus, tostarp paredzot kopienas iesaisti.  

Apvienoto Nāciju Starpiestāžu pastāvīgās komitejas (IASC) vajadzību izvērtēšanas 

mērķa definīcija6: 

 

Kā būtiskākie ieguvumi no kartēšanas ir dati un atziņas, kas palīdz pašvaldībai ieguldīt 

efektīvāk un veidot uz vajadzībām un agrīnu prevenciju orientētu bērnu un ģimeņu 

atbalsta sistēmu. Kā daži konkrēti ieguvumi ir minami: 

 Apzināti profesionāļu, vecāku un bērnu, t.sk. specifisku mērķa grupu, piem. bērni 

ar īpašām vajadzībām,  viedokļi par situāciju un problēmām, kā arī novērtējums 

esošai atbalsta sistēmai; 

 Iegūti aktuāli, uzticami un dažādas jomas aptveroši dati par bērnu un ģimeņu 

situāciju un izveidota sākotnējā datu bāze turpmākam situācijas monitoringam; 

 Identificēti bērnu un ģimeņu aizsardzības un atbalsta sistēmas trūkumi - gan 

kopumā, gan jomu, nozaru un mērķa grupu griezumā; 

 Apkopota aktuālā informācija par resursu un atbalsta pakalpojumu pieejamību 

bērniem un ģimenēm būtiskajās jomās un dažādos atbalsta līmeņos; 

 Aktivizēta un stiprināta kopiena, iesaistot tās locekļus gan vajadzību un resursu 

apzināšanā, gan potenciāli arī atbalsta un pakalpojumu sniegšanā; 

 Uzlabota starpnozaru profesionāļu sadarbība un tiek veicināta vienota izpratne par 

kopējām prioritātēm un mērķiem. 

 

 
6 https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/HC-Guide-chapter-10.pdf?ua=1 

Vajadzību novērtēšanas galvenais mērķis ir identificēt indivīdus vai mērķa grupas, kuriem ir 

vajadzības (problēmas), (piemēram, grūtnieces, bērni, cilvēki ar invaliditāti), iedalot to 

vajadzības (problēmas) pēc to grupas un smaguma, lai noteiktu palīdzības veidu, kas tiem 

vajadzīgs un nodrošinātu prioritāru, mērķtiecīgu atbalsta sniegšanu. Šāds izvērtējuma un 

monitorina instruments var tikt pielietots gan pēkšņas krīzes apstākļos, gan veicot pastāvīgu 
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Ar kādām izmaksām jārēķinās?  

Izmaksu lielums un pozīcijas lielā mērā ir atkarīgas no tā, vai un kādi ārpakalpojuma 

resursi tiks piesaistīti, lai veiktu kartēšanas procesu. Pašvaldība var veikt visu kartēšanas 

procesu ar saviem iekšējiem resursiem, tomēr tad tas nozīmētu papildus darbu kartēšanā 

iesaistītajiem pašvaldības speciālistiem un attiecīgi to kompensēšanai nepieciešamās 

izmaksas. Kā ārpakalpojuma sniedzējus ieteicams būtu piesaistīt: 

1) procesa koordinatoru, kas strādās aptuveni 6-8 mēnešus (atkarībā no sadarbības 

līguma formāta, moderatora pieredzes un veicamā darba apjoma, izmaksas par 

moderatora darbu varētu būt no 700 – 2000 EUR mēnesī); 

2) moderatoru, kas būtu iesaistāms sākuma un noslēguma idejošanas pasākumu 

vadīšanai (moderatora 1 dienas izmaksas var būt no 350 – 700 EUR, atkarībā no 

moderatora pieredzes un kvalifikācijas); 

3) fokusa grupu vadītāju, kura apmaksa, atkarībā no tā, vai viņš veic tikai grupu 

vadīšanu, vai arī to sagatavošanu un diskusiju ierakstu transkribēšanu, var variēt no 100  

- 250 EUR par vienas fokusa grupas sagatavošanu, vadīšanu un datu apstrādi. 

Minētās izmaksas varētu tikt būtiski samazinātas, ja konkrētajā pašvaldībā darbojas 

aktīvas nevalstiskās organizācijas ar nepieciešamo darba pieredzi un kvalifikāciju, kuras 

būtu ieinteresētas piedalīties kartēšanas procesā un uzņemties daļu no uzskaitītajiem 

uzdevumiem. Tas būtu gan ekonomiski izdevīgāk, nekā piesaistīt biznesa sektorā 

strādājošos ekspertus, kuru honorāri būtu atbilstoši sektorā pieņemtajām cenām, gan 

stiprinātu vietējās pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti un interesi sadarboties. 

 

Kad ir lietderīgi veikt kartēšanu? 

Vajadzību un resursu kartēšana būtu ieteicama pirms politiku, stratēģiju kā arī pirms 

jebkuras nozīmīgas, resursu intensīvas jaunas iniciatīvas vai programmas ieviešanas.  

Tāpat, izstrādājot vai izvērtējot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, sākotnēji 

nepieciešams veikt bērnu situācijas izpēti, lai identificētu esošās sistēmas trūkumus un 

veiktu uzlabojumus, lai tā atbilstu bērnu un ģimeņu vajadzībām un efektīvi pildītu savu 

funkciju.  
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 Kartēšanas procesa ilgums un posmi 

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais kartēšanas process aizņemtu 8 mēnešus, bet tas var būt 

arī nedaudz īsāks vai garāks, atkarībā no formālo lēmumu pieņemšanas ātruma 

pašvaldībā, procesa dalībnieku motivācijas un ikdienas darba noslodzes un procesa 

koordinatora pieredzes.  

Kartēšanas procesu var iedalīt 3 posmos (attēls nr. 3: Kartēšanas procesa posmi): 

 sagatavošana un plānošana, kas atkarībā no pašvaldības vadības un jomu 

atslēgpersonu motivācijas, var aizņemt aptuveni 2 mēnešus un kurā tiek izvēlēts 

vadības līmeņa darba grupas vadītājs un izveidota kvalificētu starpnozaru 

profesionāļu darba grupa kā arī pieredzējusi procesa administrēšanas komanda ar 

skaidri definētām procesa dalībnieku lomām un atbildībām; 

 vajadzību un resursu kartēšana, kura laikā tiek veikta datu, informācijas 

apkopošana, analīze un secinājumu izstrāde, kas aizņemtu aptuveni 3 mēnešus; 

 rezultātu ieviešana, kurā tiek rīkota idejošanas darbnīca, lai kartēšanas procesā 

iesaistītajiem, t.sk. mērķgrupām, NVO un plašākai kopienai prezentētu kartēšanas 

rezultātus un pamatojoties uz šiem datiem kopīgi definētu prioritātes un izstrādātu 

bērnu un ģimeņu atbalsta sistēmas vīziju ar galvenajiem principiem un elementiem. 

Šajā posmā ir svarīgi izstrādāt arī darbības plānu vīzijas ieviešanai, kurā ir definēti 

mērķi, uzdevumi, rezultāti un to mērīšanas indikatori, kā arī atbildīgie un budžets, kas 

nepieciešams darbības plāna īstenošanai.  
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Attēls 3. Kartēšanas procesa posmi 

 

 
 

1. POSMS: PROCESA SAGATAVOŠANA 

1.1. VIENOŠANĀS PAR NEPIECIEŠAMĪBU RĪKOTIES 

Kartēšanas procesam, pirmkārt, nepieciešama vismaz vienas personas vai cilvēku 

grupas (pašvaldības iestādes, NVO pārstāvju vai tml.) ieinteresētība pozitīvu, sistēmisku 

pārmaiņu ieviešanai savā pašvaldībā bērnu un ģimeņu atbalsta jomā. Nākamais 

priekšnosacījums ir panākt pašvaldības izpildvaras un politiskās vadības interesi par 

kartēšanas procesu un pārliecināt par ieguvumiem no tā.  

Atslēgpersonu interesi un atbalstu var iegūt, sagatavojot kodolīgu faktu un datu 

prezentāciju par problēmām, kurām ir negatīva ietekme uz pašvaldības sociāli-

ekonomisko situāciju šodien un nākotnē, uzdodot sev jautājumu: “vai tas, ko mēs redzam, 

mūs apmierina?”  Tie var būt sociālie, ekonomiskie, demogrāfiskie un cita veida dati, kas 

parasti ir atrodami pašvaldības plānošanas dokumentos un kas raksturo pašvaldības 

iedzīvotāju, t.sk. bērnu, jauniešu un ģimeņu ar bērniem situāciju 5 - 10 gadu dinamikā. 

Tie var būt dati par bezdarbu; bērnu, jauniešu un kopumā darbspējīgo iedzīvotāju skaitu; 

bērnu skaitu, kas dzīvo trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs un ir pakļauti sociālās 

atstumtības un nabadzības riskam; bērnu skaitu ārpusģimenes aprūpē, bērnu un 
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jauniešu skaits, kas nav ieguvuši vidējo izglītību; bērnu un jauniešu skaits ar īpašām 

vajadzībām utml.  

Atšķirība starp vēlamo un esošo situāciju motivēs pašvaldības vadību uz rīcību un 

palīdzēs definēt konkrētus mērķus, prioritātes, uzdevumus, kā arī iezīmēt galvenos 

kartēšanas procesa dalībniekus un vienoties par darba dalīšanu starp dažādajām 

institūcijām. Apzinot konkrētas problēmas bērnu un ģimeņu atbalsta sistēmā, var uzdot 

jautājumu – kādas būs sociālās un ekonomiskās sekas, tai skaitā vērtējot no pašvaldības 

budžeta izdevumu vai neiegūto ieņēmumu perspektīvas, ja šīs problēmas netiks 

risinātas. 

Kad ir panākta vienošanās ar pašvaldības vadības līmeņa atslēgpersonām par 

konceptuālu atbalstu kartēšanas procesam (var tikt fiksēta nodomu protokola formā), 

efektīvākai procesa virzībai būtu lietderīgi nominēt darba grupas vadītāju, kas virzīs 

tālāko procesu sagatavošanu. 

 

 

 

1.2. KARTĒŠANAS KOMANDAS IZVEIDE 

Kartēšanas procesu nodrošina komanda, kas sastāv no sekojošiem dalībniekiem: 

 Darba grupas vadītāja - optimāli, ja vadības līmeņa pašvaldības pārstāvis; 

 Kartēšanas koordinators / sekretariāts – tas var būt vai nu viena persona, kura 

nodrošina visu procesa administrēšanu un koordinēšanu vai, ja ir pieejami resursi, 

tiek izveidots sekretariāts koordinatora atbalstam; 

 Darba grupa – dažādu pašvaldības organizāciju pārstāvji, eksperti, kopienas 

pārstāvji. 

Minēto dalībnieku lomas ir aprakstītas zemāk (attēls nr. 4: Kartēšanas procesa dalībnieku 

lomas).  

Svarīgi! Par darba grupas vadītāju ieteicams iecelt pašvaldības vadības pārstāvi, kuram ir formālā 

leģitimitāte. Tā ir būtiska, lai saņemtu nepieciešamos datus kā arī pieņemt saistošus lēmumus 

attiecībā uz darba grupas izstrādāto mērķu un aktivitāšu īstenošanu un nepieciešamā finansējuma 

nodrošināšanu, kā arī autoritāte, kas palīdz apvienot darba grupas sastāvā iekļauto pašvaldības 

institūciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.  
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Darba grupas vadītājs 

Darba grupas vadītāja loma ir ne tikai stratēģiski vadīt kartēšanas procesu, bet arī sniegt 

atbalstu kartēšanas rezultātu ieviešanai, t.sk. panākt nepieciešamo cilvēku un finanšu 

resursu nodrošināšanu un lobēt sistēmiskās pārmaiņas pašvaldības politiskajā un 

administratīvajā vadībā. Tādēļ optimāli būtu par darba grupas vadītāju izvirzīt vadības 

līmeņa pārstāvi, kuram ir kā formāla, tā neformāla autoritāte pašvaldībā kā arī motivācija  

un apņēmība veikt nepieciešamās pārmaiņas un uzlabot ģimeņu un bērnu labklājību.  

 

Kartēšanas koordinators / sekretariāts 

Attiecībā uz kartēšanas procesa administrēšanu un koordinēšanu, iespējamas divas 

alternatīvas pieejas: 

1. Kartēšanas procesa organizēšanu uztic ārējam pakalpojuma sniedzējam, kuram ir 

pieredze starpnozaru projektu koordinēšanā, praktiskajā pētniecībā par sociālās jomas 

tematiku, ideālā gadījumā saistībā ar ģimenēm ar bērniem, jauniešiem vai citām, 

specifiskām mērķa grupām, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā pakalpojuma 

Attēls 4. Kartēšanas procesa dalībnieki un lomas 
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sniedzēju var piesaistīt nevalstisko organizāciju, privātuzņēmumu vai ekspertu, kurš 

pārzina situāciju konkrētajā pašvaldībā un/vai ar kuru pašvaldībai jau ir pozitīva 

sadarbības pieredze. 

2.  Kartēšanas procesu organizē ar pašvaldības iekšējiem resursiem, piesaistot 

pašvaldības institūciju darbiniekus, kuriem ir pieredze starpnozaru projektu koordinēšanā 

un izpratne par praktisko pētniecību kā arī ideālā gadījumā kura pamata darbs ir saistīts 

ar attīstības plānošanu vai bērnu un ģimeņu atbalsta jomu. Tomēr jārēķinās ar to, ka 

vajadzību kartēšana ir laika un darba ziņā visai apjomīgs process, tādēļ, lai spētu 

kvalitatīvi īstenot kartēšanas procesa vadību un darba grupas koordinēšanu, procesa 

vadītājs būtu vismaz daļēji atbrīvojams no saviem ikdienas amata pienākumiem, kā arī 

ideālā gadījumā būtu jānodrošina sekretariāts, kas pilda administratīvā atbalsta funkciju, 

tai skaitā palīdz veikt darba grupas koordinēšanu, datu un informācijas apkopošanu un 

to pirmatnējo izvērtēšanu.  

Salīdzinot abas alternatīvas, katrai no tām ir gan savas priekšrocības, gan mīnusi (tabula 

nr 1:Procesa organizācijas alternatīvu salīdzinājums), tādēļ izvēle ir atkarīga no situācijas 

konkrētajā pašvaldībā, t.sk. vai pašvaldībā ir pieejami speciālisti ar nepieciešamo izglītību 

un pieredzi kartēšanas procesa organizēšanai, vai kartēšanai nepieciešamie dati jau 

daļēji ir pieejami jeb datu apkopošana līdz šim nav veikta, pašvaldības lielums utml.  

Tabula 1. Procesa organizācijas alternatīvu salīdzinājums 

Procesa 
organizācijas 
alternatīvas 

Priekšrocības Trūkumi 

Ārējais pakalpojuma 
sniedzējs 

 Pašvaldībai vienkāršāk 
kontrolēt darbu izpildes 
kvalitāti, jo tiek slēgts līgums, 
kurā noteikta atbildība, darba 
saturs, termiņi, rezultāti un 
samaksa par veikto darba; 

 Var apskatīties uz pastāvošo 
sistēmu ar “svaigu” skatījumu 
un būt neatkarīgiem no 
eksistējošiem stereotipiem 
vai viedokļiem; 

 Pakalpojuma izmaksas par 
kartēšanas procesa 
koordinēšanu; 

 Nav formāli leģitīms pamats 
pieprasīt pašvaldības 
institūciju apkopotos 
statistikas datus kā arī motivēt 
darba grupas dalībniekus 
aktīvai iesaistei; 

 Trūkst personīgie sakari un 
zināšanas par iekšējo 
komunikācijas kultūru 
pašvaldībā, kas palīdz 
nodrošināt efektīvu 
informācijas apriti un 
sadarbības procesu 

Pašvaldības iekšējie 
resursi 

 Ir iedibināti iekšējie sakari un 
ir skaidri “spēles” noteikumi, 
kas var palīdzēt ātrāk un 
efektīvāk komunicēt; 

 Var būt sarežģīti atrast 
ekspertu, kuram ir 
nepieciešamā pieredze, 
kvalifikācija un arī iespēja 
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 Vienkāršāka pieeja 
statistikas datiem kā arī ir 
uzkrāta vēsturiskā 
informācija par projektiem, 
pētījumiem un citu kartēšanai 
noderīgu informāciju; 

uzņemties papildus 
pienākumus;  

 Var būt sarežģīti apvienot 
ikdienas rutīnas darbus ar 
papildus uzdevumiem 
kartēšanas organizēšanai, 
kas var negatīvi ietekmēt 
kartēšanas kvalitāti un 
termiņus; 

 Var būt sarežģīti saglabāt 
objektivitāti, ņemot vērā, ka 
kartēšanas procesā tiek 
identificēti trūkumi. 

 

Darba grupa 

Neatkarīgi no tā, vai kartēšanas organizēšanu plānots uzticēt ārpakalpojuma sniedzējam 

vai to īstenos pašvaldība ar saviem resursiem, nepieciešams izveidot darba grupu, kas 

regulāri tiekas un strādā kopīgi pie kartēšanas visa procesa laikā (tabula nr.2: Darba 

grupas dalībnieku sastāvs un uzdevumi kartēšanas procesā). 

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir panākt dažādo jomu atslēgpersonu, tostarp 

pašvaldības vadītāja atbalstu un aktīvu līdzdalību visā procesā. Kartēšana ir daudz vairāk 

kā tikai informācijas apkopošana par sociālo jomu. Tā aptver visas bērnu un ģimeņu 

labklājībai būtiskās jomas un palīdz ieraudzīt mijiedarbību starp tām, tādēļ ir svarīgi, lai 

šajā procesā aktīvi piedalās pašvaldības attīstības plānošanas speciālists, kurš atbildīgs 

par pašvaldības kopējās stratēģiskās attīstības plānošanu. Viņa dalība palīdzēs 

nodrošināt informācijas apriti un sasaisti ar citiem pašvaldības plānošanas dokumentiem, 

kā arī to, ka vajadzību kartēšanas pieeja un metodes tiek integrētas pašvaldībā kā 

pastāvīgs, universāls iedzīvotāju vajadzību apzināšanas un plānošanas instruments. 

Lai identificētu darba grupai svarīgās institūcijas un to pārstāvjus, var izmantot dažādas 

pieejas. Kā viena no iespējām ir balstīties uz pašvaldībās izveidoto Bērnu tiesību 

aizsardzības komisiju, kuras sastāvā ietilpst bērnu tiesību aizsardzības sistēmas eksperti 

ar pieredzi un zināšanām bērnu aizsardzības un atbalsta jomā, kas var sniegt savu 

pienesumu kā datu ieguvē tā to interpretēšanā. Tāpat jomu ekspertu pienesums var būt 

nepieciešams, lai atbilstoši konkrētā novada vajadzībām modificētu datu izlasi, kā arī 

precizētu kartēšanas soļus un metodiku. Ieteicams būtu darba grupas sastāvu papildināt 

ar pašvaldības attīstības plānošanas profesionāli kā arī citiem jomu profesionāļiem, jo 

bērnu un ģimeņu vajadzību kartēšana aptver dažādas jomas, tostarp sociālo, formālo un 

neformālo izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi, ceļu un sabiedriskā transporta 
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infrastruktūru, dzīvokļu pieejamību un vēl citus aspektus, kas parasti netiek apskatīti 

bērnu un ģimeņu atbalsta stratēģijas kontekstā.  

Liela nozīme ir arī kopienas locekļu iesaistei darba grupā, lai gan jāpatur prātā faktori, 

kas var radīt sarežģījumus. Kā viena no grūtībām varētu būt saskaņot darba grupu 

tikšanās laikus, jo kopienas locekļi pierastajā darba laikā visdrīzāk būs aizņemti savā 

pamatdarbā, savukārt pašvaldības institūciju darbinieki nebūs gatavi piedalīties darba 

grupā, kas notiek ārpus darba laika. Tāpat jārēķinās, ka kopienas pārstāvju viedoklis par 

prioritātēm un risinājumiem varētu atšķirties no profesionāļu domām, taču to nevajadzētu 

ignorēt, jo iespējams, ka tieši kopienas aktualizētie jautājumi ir būtiskākie. Attiecību 

veidošana, savstarpējā cieņa un ieklausīšanās ir ļoti svarīga ne tikai kartēšanas procesā, 

bet arī turpmākai sadarbībai, jo tā stiprina kopienas uzticēšanos pašvaldības institūcijām 

un motivē iesaistīties kopienas dzīvē un uzņemties par to līdzatbildību. 

  

Tabula 2. Darba grupas dalībnieku sastāvs un uzdevumi kartēšanas procesā 

Dalībnieki Uzdevumi darba grupā 

Pašvaldības attīstības plānošanas 

nodaļa 

Sniedz informāciju par pašvaldības plānošanas 

dokumentiem un procesiem, nodrošina informācijas 

apriti starp kartēšanas darba grupu un citu jomu un 

pašvaldības vadītājiem, nodrošina ar pieeju 

pašvaldības datiem, t.sk. demogrāfiskiem, socio-

ekonomiskiem u.c. kartēšanai nepieciešamiem 

datiem; palīdz identificēt resursus. 

Sociālo lietu pārvalde vai pašvaldības 

sociālais dienests (vadītājs vai 

speciālists darbam ar ģimenēm ar 

bērniem) 

Sniedz informāciju par ģimeņu ar bērniem situāciju, 

t.sk. datus, kas norāda uz ģimeņu, bērnu 

vajadzībām, socio-ekonomisko situāciju un 

pieejamajiem pakalpojumiem, resursiem. 

Nodrošina piekļuvi vecākiem un bērniem, lai veiktu 

fokusa grupu diskusijas ar specifiskām mērķa 

grupām, t.sk. ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām 

vajadzībām. 

Izglītības pārvalde Sniedz informāciju par formālās un interešu 

izglītības jomu pašvaldībā, t.sk. statistikas datus, 

informāciju par atbalsta pasākumiem, resursiem, 

projektiem. Nodrošina piekļuvi vecākiem un 
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bērniem, lai veiktu tiešsaistes viedokļu aptaujas un 

fokusa grupu diskusijas. 

Jaunatnes lietu speciālists Sniedz informāciju par neformālās izglītības jomu 

pašvaldībā tieši no jauniešu skatu punkta, t.sk. 

statistikas datus, informāciju par projektiem, 

aktivitātēm, jauniešu situāciju. 

Pašvaldību speciālists veselības 

veicināšanas jautājumos 

Sniedz informāciju par veselības situāciju 

pašvaldībā, t.sk. veselības statistikas datus, 

informāciju par projektiem, aktivitātēm, kuras 

orientētas uz ģimenēm ar bērniem, jauniem 

vecākiem, bērniem utml. 

Ģimenes ārsts, pediatrs Sniedz informāciju par veselības, kā arī sociāli-

ekonomisko situāciju ģimenēm ar bērniem, tostarp 

arī konkrētām paaugstināta riska grupām, piem. 

ģimenēm, kurās ir bērniem ar īpašām vajadzībām, 

jaunieši ar atkarībām, nepilngadīgo grūtniecību, 

mentāla rakstura problēmas vecākiem vai bērniem, 

u.c. bērnu, jauniesu labklājību ietekmējošiem 

faktoriem.  

Pašvaldību policija, Valsts policija Sniedz informāciju par kopējo drošības situāciju 

pašvaldībā, tostarp par  konfliktiem ģimenēs, kurās 

ir bērni, bērnu un jauniešu riska uzvedību 

(atkarības, administratīvie un kriminālie pārkāpumi). 

Bāriņtiesa Sniedz informāciju par ar bērnu tiesību 

pārkāpumiem saistītu informāciju (t.sk. bērnu 

ievietošanu krīzes centros, ārpusģimenes aprūpē) 

un situācijām, kurās tiek lemts par bērnu (piem. 

aizgādības, saskarsmes tiesības). 

Kopienas  pārstāvji (t.sk NVO, kas 

sniedz atbalstu/ pakalpojumus bērniem, 

ģimenēm; mērķgrupas, uzņēmēji, aktīvi 

kopienas locekļi utml.) 

Sniedz savu skatījumu par sociāli-ekonomisko 

situāciju ģimenēm ar bērniem, tostarp arī konkrētām 

mērķa grupām, palīdz identificēt resursus un 

risinājumus kopienas ietvaros. 

 

Alternatīva vienai starpnozaru darba grupai ir vairākas mazākas, koordinētas darba 

grupas. Šāda modeļa priekšrocība ir iespēja padziļināti izdiskutēt jautājumus par 
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konkrētu jomu, tēmu vai mērķa grupu (joma - sociālā atbalsta pakalpojumi, izglītība, 

veselības aprūpe; tēma - dzīvokļu, transporta jautājums; mērķa grupa – jaunieši ar 

atkarībām, ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām utml.). Šādās grupās var tikt 

piesaistīti profesionāļi ar specifiskām zināšanām un pieredzi, kas var palīdzēt dziļāk, 

pilnīgāk izprast konkrētas mērķa grupas vajadzības un problēmas, ar kurām tā saskarās 

ikdienā un izstrādāt problēmu risinājumus. Tomēr kā trūkums vairāku darba grupa 

veidošanai ir tas, ka nepieciešams vairāk resursu to koordinēšanai, kā arī tas varētu 

apgrūtināt datu apkopošanu. Bez tam, dalot darba grupas pa tēmā vai jomām, netiktu 

izmantoti pozitīvie starpnozaru sadarbības aspekti, tai skaitā iespējas gūt jaunas atziņas 

un idejas, kas palīdz veiksmīgāk risināt problēmas kādā konkrētā jomā.  

Tomēr izvēle par labu vienam vai otram darba grupas formātam ir atkarīga no konkrētās 

pašvaldības situācijas, vajadzībām un arī pieejamajiem resursiem.  

 

1.3. INFORMĒŠANAS UN PLĀNOŠANAS PASĀKUMS 

Labi izstrādāts plāns kalpos kā kartēšanas "ceļa karte", kurai sekot visa procesa laikā, lai 

tas būtu kvalitatīvs, sasniegtu izvirzītos mērķus un tiktu taupīts laiks un resursi. 

Pasākums organizējams kartēšanas sagatavošanas posmā, lai visi kartēšanas 

procesam svarīgie dalībnieki, tostarp institūcijas, speciālisti, kopienas locekļus un 

mērķgrupu pārstāvji tiktu iesaistīti tā sagatavošanas procesā jau tā sākumā. Tas veicinās 

uzticēšanos un atbalstu ne tikai pašam kartēšanas procesam, bet arī darbībām, kas tiek 

veiktas tā rezultātā. Pasākuma mērķis ir sniegt dalībniekiem detalizētu informāciju par 

kartēšanas pieeju, metodēm, rīkiem un procesu kā arī diskutēt par dalībniekiem lomām, 

atbildībām, veicamo darbu apjomu, termiņiem un citiem būtiskiem jautājumiem, kas 

nepieciešamas plāna izstrādei.   

Pasākums varētu aizņemt pilnu dienu, tādēļ to var sadalīt uz 2 dienām, lai viena diena 

neaizņemtu vairāk kā 3 - 4 stundas. Pasākums var tikt organizēts sekojošā veidā: 

1. diena:  

1. Informācija par kartēšanas metodi un rīkiem – darba grupas vadītājs (vai kartēšanas 

procesa iniciatori konkrētajā pašvaldībā) pamato nepieciešamību veikt kartēšanu un 

gaidāmajiem ieguvumiem ģimenēm, bērniem un kopienai kā arī sniedz dalībniekiem 

informāciju par kartēšana metodi t.sk. apkopojamajiem datiem, kartēšanas norises posmiem, 

organizatorisko procesu un sagaidāmajiem rezultātiem.  
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2. Kopīgas vīzijas un mērķu definēšana – šī uzdevuma izpildei būtu jēgpilni piesaistīt 

pieredzējušu, neitrālu (tādu, kas nepārstāv nevienu no pašvaldības organizācijām)  

moderatoru, jo kartēšanas komandas dalībnieki pārstāv dažādas jomas un organizācijas, 

kurām ir savas, dažkārt konfliktējošas, intereses un izpratne par prioritātēm. Lai iesaistītie 

dalībnieki kļūtu par komandu, nepieciešama vienošanās par kopīgu vīziju un mērķiem, kurus 

dalībnieki vēlas sasniegt ar kartēšanas palīdzību (piem. nodrošināt, lai visiem bērniem, kas 

dzīvo pašvaldībā, būtu pieejama kvalitatīva, agrīna izglītība un atbalsts). Tas padarīs 

kartēšanas procesu par jēgpilnu priekš katra šī procesa dalībnieka, motivēs tos sadarbībai un 

sniegs maksimālu pienesumu kopienai.  

2. diena: 

3. Kartēšanas darba plāna izstrāde – grupas var tikt sadalītas pa jomām vai tēmām, lai 

grupas dalībnieki var detalizētāk izdiskutēt ar savu darba jomu/ tēmu saistītos datus un 

procesus, sniegt priekšlikumus attiecībā uz kartēšanas metodēm un rīkiem, jomu / institūciju / 

kopienas pārstāvjiem un citiem ar saturu un organizāciju saistītiem jautājumiem. 

(pielikumā Paraugs 1.2: Vajadzību un resursu kartēšanas darba plāns 8 mēnešiem) 

 

Noslēdzot sagatavošanas procesu, ir jābūt definētam: 

 kopējam mērķim un vīzijai, ko vēlas sasniegt ar kartēšanas procesa palīdzību; 

 kartēšanas darba plānam, t.sk. iesaistīto personu, tai skaitā darba grupas vadītāja, 

koordinatora vai sekretariāta lomai, uzdevumiem, atbildībai un termiņiem; 

 procesa vadības un koordinēšanas, kā arī informācijas aprites kārtībai.  



 

 ROKASGRĀMATA VAJADZĪBU UN RESURSU KARTĒŠANAI 20 

 

2. POSMS: KARTĒŠANAS PROCESS  

Vajadzību kartēšanā var vilkt paralēles ar ģeogrāfiskas kartes izveidi, kur pārāk detalizēts 

kartējums prasa lielus resursus un gala rezultāts nav pārskatāms. Tādēļ, uzsākot 

kartēšanu, ir būtiski vienoties par detalizāciju un datu tvērumu, lai atlasītu tikai tos datus, 

kuri sniedz atbildi uz izvirzītajiem jautājumiem un kuri nepieciešami definētā mērķa 

sasniegšanai.  

Lai izvērtētu vajadzības, šī rokasgrāmata piedāvā strādāt ar novada līmeņa datiem, 

savukārt kartējot resursus, var būt nepieciešams skatīties pagastu līmenī, lai izzinātu, 

cik pieejami ir konkrētie resursi bērniem un ģimenēm to dzīvesvietās. 

Ja jūsu novads administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ir paplašinājies, ieteicams 

apkopot un izvērtēt datus par katru novadu atsevišķi. Tas sniegs būtisku informāciju par 

atšķirībām pašvaldību normatīvajā regulējumā, bērniem un ģimenēm pieejamo atbalstu 

un resursiem un palīdzēs izlīdzināt atšķirības.  

Kartēšanas process ir iedalāms divos galvenajos darba posmos: 

 datu atlase un apkopošana, kas ir vislaikietilpīgākais darba posms,  

 datu interpretēšana un analīze, kas prasa kā jomu ekspertu, tā vēlams arī datu 

apstrādes eksperta iesaisti. 

Uzsākot datu atlasi, izvērtējiet, kas no nepieciešamās informācijas jau ir pieejams, jo 

pašvaldības rīcībā ir dažādi dati, kas atrodami pašvaldības stratēģiskajos dokumentos, 

rīcības plānos, dažādu iestāžu gada pārskatos kā arī veiktajās iedzīvotāju viedokļu, 

tostarp mācības iestāžu veiktajās skolēnu un vecāku aptaujās. 

 

 

 

Kartēšanas metodes 

Šajā rokasgrāmatā iekļauta statistisko datu izlase, kā arī interviju, fokusa grupu diskusiju 

jautājumi, tiešsaistes aptauju anketas vecākiem un bērniem, kas tika pilotētas Tukuma 

Svarīgi! Atzīmējiet tās jomas, par kurām ir pieejama nepilnīga informācija, jo ieguvums no 

kartēšanas ir apkopot ne tikai to, ko mēs zinām, bet arī identificēt jomas, par kurām nav 

pietiekoši informācijas, lai nākotnē šīm jomām pievērstos. Tāpat svarīgi ir veikt piezīmes par 

datu vākšanas, aprēķināšanas metodēm, lai apkopojot datus nākamajā reizē, tie būtu 

salīdzināmi, kā arī var pārbaudīt to ticamību. 
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novadā. Tāpat iekļautas norādes par mērķgrupām, kas bija aktuālas Tukuma novada 

situācijas kontekstā.  

Piedāvātā kartēšanas datu, rīku un metožu izlase ir veidotā tā, lai iegūtu vispusīgu, 

padziļinātu informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai 

attiecibā uz bērnu un ģimeņu atbalstu. Rīki un metodes ir pielāgojamas atbilstoši katras 

pašvaldības definētajiem mērķiem un vajadzībām, tomēr ir jāsaglabā kompleksa pieeja 

izpētei, jo nav vienas metodes, kas var sniegt visu nepieciešamo informāciju.  

 

2.1. FORMĀLĀ KONTEKSTA IZPĒTE  

Pirmais solis kartēšanas procesā ir pašvaldības vidējā un ilgtermiņa stratēģisko plānu, 

programmu un saistošo dokumentu izvērtējums. Stratēģiskie ilgtermiņa plānošanas 

dokumenti sniedz norādes par to, vai un cik lielā mērā pašvaldības plānos tiek pievērsta 

uzmanība bērnu un ģimeņu labklājībai un aizsardzībai un kādas ir pašvaldības prioritātes 

un akcenti, lemjot par ieguldījumiem. Vidēja termiņa plānošanas dokumenti sniedz 

informāciju par jomu prioritātēm, mērķiem un plānotajiem rezultātiem, kā arī tajos bieži ir 

atrodami dati, kas būtiski kartēšanas kontekstā, t.sk. jomas statistika, informācija par 

realizētajām vai plānotajām atbalsta programmām utml. Būtisku informāciju sniedz arī 

īstermiņa plānošanas dokumenti, kas parasti tiek veidoti kā konkrētu institūciju darba 

programmas. Tie satur ļoti konkrētu informāciju par institūcijas kapacitāti, plānotajām 

aktivitātēm, t.sk. darbu ar mērķgrupām un rezultātiem, tādēļ prioritāri būtu izvērtējamas 

sociālā dienesta, izglītības  pārvaldes un Jaunatnes jomas īstermiņa darba programmas. 

(pielikumā Paraugs 1.2: Plānošanas dokumentu izpēte).   
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Saistošo dokumentu analīze savukārt ļaus kartēt pašvaldības materiālā un cita atbalsta 

veidus (piem. īpaši atvieglojumi vai priekšrocības, pretendējot uz dzīvojamās platības 

piešķiršanu) ģimenēm ar bērniem, bērniem un jauniešiem, t.sk. norādīs, vai un kurām 

mērķa grupām tiek nodrošināts īpašs atbalsts (piem. daudzbērnu ģimenes, jauniešu pēc 

ārpusģimenes aprūpes, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes). (Pielikumā Paraugs 1.3. 

Saistošo normatīvu izpēte).   

Iegūtā informācija palīdzēs ieskicēt jautājumus, kas būtu pārrunājami intervijās un fokusa 

grupu diskusijās ar jomu speciālistiem un mērķgrupām segmentus un/vai par kuriem 

jāveic papildus izpēti. 

 
 

2.2. VAJADZĪBU UN RESURSU KARTĒŠANA  

Šajā darba solī mērķis ir veikt dažādu, t.sk. kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apkopošanu, 

lai tie papildinātu viens otru un palīdzētu apzināt esošo situāciju, mērķgrupu vajadzības 

un problēmas, kā arī izprast to iemeslus, lai spētu tās veiksmīgāk risināt.  

Vajadzību apzināšana var palīdzēt veikt “resursu” inventarizāciju, izvērtējot to, vai un cik 

no pašvaldībā pieejamajiem resursiem tiešām atbilst mērķa grupas vajadzībām un vai 

tajos ieguldītie līdzekļi tiek izmantoti efektīvi.  

Domājot par resursiem, tie var ietvert organizācijas un to sniegtos pakalpojumus vai 

aktivitātes, speciālistus, infrastruktūru un aprīkojumu, ko var izmantot ģimeņu un bērnu 

atbalstam un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tomēr skatoties plašāk, ikviens kopienas 

indivīds ir potenciāls resurss, kas var būt noderīgi bērnu un ģimeņu atbalstam, t.sk. 

pensionēta skolotāja, kura brīvprātīgi palīdz bērniem sagatavot mājasdarbus un apgūt 

uzdoto vielu, biedrība, kas organizē kultūras un sporta pasākumus apkārtnes bērniem 

vai aktīvs uzņēmējs, kas dod iespējas jauniešiem apgūt praktiskās darba iemaņas un 

piepelnīties vasaras brīvlaikā.  

Kvantitatīvās izpētes metodes  

Kvantitatīvo izpētes metožu priekšrocība ir tā, ka šos datus var analizēt dažādos 

griezumos, t.sk. pēc mērķgrupas pazīmēm (vecums, dzimums, dzīvesvieta utml.) un 

attēlot grafiski, kā arī šī metode palīdz aptvert lielu cilvēku skaitu relatīvi īsā laikā un ar 

nelieliem resursu ieguldījumiem. Bez tam kvantitatīvie dati ir salīdzināmi un raksturo 

situācijas dinamiku. Tukuma novada vajadzību kartēšanai tika izmantota statistisko datu 

apkopošana un analīze kā arī tiešsaistes aptaujas. 
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STATISTISKO DATU APKOPOŠANA 

Projektā izveidotā un pilotētā statistisko datu izlase sastāv no 5 datu kategorijām, 

izvēlētos datus tā, lai tie aptvertu bērnu aizsardzībai un attīstībai  būtiskākās jomas un 

identificēt problēmas un riskus, ar kurām saskaras bērni, jaunieši un to ģimenes.  

Demogrāfiskie kā arī daži citi kvantitatīvie dati raksturo pašvaldības iedzīvotāju ataudzi 

kā arī kartēšanas mērķgrupu kopējo skaitu, kas ir būtisks, lai aprēķinātu relatīvos 

rādītājus par konkrētu problēmu un risku skartajiem bērniem un ģimenēm.  

Daļa no izpētē iekļautajiem datiem ir iegūstami Centrālās statistikas pārvaldes un Slimību 

kontroles un profilakses centra interneta vietnē publicētajā datu bāzē, kamēr atsevišķi 

dati minētajām iestādēm ir jāpieprasa rakstiski. Pārējie daļa ir pieejami pašvaldības 

institūcijās, tomēr atsevišķi dati, lai arī tiek fiksēti, tomēr netiek apkopoti, līdz ar to var 

nebūt pieejami dati par iepriekšējiem gadiem. Kā viens no piemēriem ir dati par 

vardarbību ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni un dati par nepilngadīgo administratīviem 

pārkāpumiem. 

Ideālā gadījumā datiem vajadzētu aptvert 5 vai vismaz 3 gadu periodu, lai būtu iespējams 

salīdzināt situāciju un tās attīstības dinamiku.  (pielikumā Paraugs 2.1.: Statistisko datu 

tabula). Datu izlasi, atkarībā no kartēšanas mērķa un/ vai datu pieejamībai pašvaldībā, 

var paplašināt, sašaurināt vai modificēt.  

 
TIEŠSAISTES APTAUJAS 

Pilotprojektā tika izveidotas un testētas tiešsaistes aptaujas divām mērķgrupām: 

vecākiem, t.sk. aizbildņiem, audžuvecākiem, kuru ģimenēm ir bērns vai jaunietis vecumā 

līdz 25.gadiem un bērniem, jauniešiem vecumā no  13 – 18. gadiem. (pielikumā Paraugi 

2.2; 2.3..: Tiešsaistes aptaujas anketas vecākiem un jauniešiem). Aptauja tika veikta, 

izmantojot bezmaksas aptaujas resursu (google forms), kas ļauj datus eksportēt datus 

.xls formātā, kurā iespējams veikt datu segmentēšanu, atlasi u.c. veida apstrādi un 

analīzi. 

Veicot aptauju, būtiski ir noteikt izlases lielumu un iesaistīt statistiski nozīmīgu 

respondentu skaitu no mērķa grupas, kas ir būtiska aptaujai. Izlasei ir 1) jāpiemīt visām 

populācijas īpašībām, 2) tai jābūt atbilstoša izmēra un apjoma, 3) tai jāatbilst pētījumam 
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un 4) jābūt pareizi atlasītai7. Pētījumos tiek izmantotas dažādas metodes, lai noteiktu 

izlases lielumu, piemēram, Taro Yamane, Krejcie & Morgan un Cochran aprēķina 

metodes, un ir pieejamas tabulas ar jau aprēķinātiem izlases izmēriem8,9. Taču jāņem 

vērā, ka praksē pareiza parauga izlases un izmēra noteikšana ir viens no sarežģītākajiem 

uzdevumiem pētījumā un kļūdas rodas gandrīz vai visos pētījumos mazākā vai lielākā 

mērā. Tādējādi, lai tas būtu pēc iespējas vienkāršāk, var izmantot sekojošu parauga 

lieluma aprēķinu (attēls nr. 5: Parauga izlases lieluma aprēķins) 

Attēls 5: Parauga izlases lieluma aprēķins 

 

Tādējādi, veicot izpēti par novadā dzīvojošo ģimeņu ar bērniem vajadzībām vai jebkuru 

citu mērķa grupu, kas atbilst pētījumā izvirzītajiem atlases kritērijiem, tiks apzināts 

konkrētās mērķgrupas vai t.s. populācijas skaitliskais lielums, lai aprēķinātu parauga 

izlases lielumu. Piemēram, ja pašvaldībā ir 7000 mājsaimniecības ar vismaz vienu 

nepilngadīgu bērnu, nepieciešamais parauga izlases lielums būs 10 % jeb 700 

mājsaimniecības, kuras jāiesaista pētījumā. Lai iegūtie dati būtu reprezentatīvi, t.i. 

attiecināmi uz visu mērķgrupu, respondentu izlasei būtu jāatspoguļo kopējās populācijas 

portretu arī attiecībā uz konkrētiem kritērijiem kā, piemēram, ieņēmumu līmeņa, bērnu 

skaita ģimenē, ģeogrāfiskās dzīvesvietas, ģimenes statusa utml., taču arī skaitliski 

pietiekama kopējā parauga lieluma datu apkopojums sniegs vērtīgu, uzticamu 

informāciju par noteiktu daļu mērķgrupas, kas kopā ar fokusa grupu diskusijās iegūto 

informāciju papildinās un palīdzēs interpretēt statistikas datus. 

 

RESURSU APZINĀŠANA  

Pēc statistikas datu apkopošanas, kas sniedz norādes par problēmām, tiek veikta 

resursu kartēšana. Šāda secība ir ieteicama arī tādēļ, ka apzinot vajadzības jeb 

 
7 https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/find-sample-size/#what 
8 https://www.research-advisors.com/tools/SampleSize.htm 
9 http://www.research-
system.siam.edu/images/independent/THE_ANALYSIS_OF_INTERNATIONAL_TOURISM_IN_YANGON
_REGION_OF_MYANMAR_/Chapter_3.pdf 
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problēmas, ir daudz vienkāršāk veikt jau mērķtiecīgu izpēti par resursiem, kas pieejami 

pašvaldībā. Resursu kartēšanas mērķis ir apzināt esošos resursus un izvērtēt to 

izmantošanas efektivitāti un uzdodot jautājumu, vai šobrīd pieejamos resursus var 

izmantot atšķirīgi, lai sasniegtu definēto mērķi jeb nepieciešami papildus resursi. Tāpat 

šis process palīdzēs identificēt jaunus resursus, kas līdz šim netika piesaistīti vai pat 

uzskatīti par resursiem. 

Kā notiek resursu identificēšana? Šim nolūkam noderīgu informāciju var iegūt no 

saistošajiem noteikumiem, pašvaldības institūciju, īpaši Izglītības pārvaldes un sociālā 

dienesta gada pārskatiem kā arī pašvaldības majas lapā pieejamo informāciju par 

nevalstiskajām organizācijām. Vērtīgs avots ir Labklājības ministrijas sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistra datu bāze, kas tiek regulāri aktualizēta un ir pieejama 

Labklājības ministrijas majas lapā. Tāpat informāciju var iegūt no intervijām ar sociālās, 

izglītības, jaunatnes un veselības aprūpes specialistiem, kas katrs savā jomā var sniegt 

informāciju par speciālistiem, organizācijām un to sniegtajiem pakalpojumiem bērnu, 

jauniešu un vecāku atbalstam. 

Lai atvieglotu resursu apkopošanu un sistematizēšanu, tos var kārtot pēc jomām (piem. 

sociālais un ekonomiskais atbalsts, veselības aprūpe, formālā izglītība utml.) (pielikumā 

Paraugs 2.4.: Valsts un pašvaldības nodrošināto resursu pārskats un Paraugs 2.5.: 

Nevalstisko organizāciju atbalsts vecākiem, bērniem un jauniešiem)  

Lai izveidotu pārskatu, kurā savietoti gan valsts un pašvaldības, gan nevalstiskā sektora 

resursi un atbalsta pakalpojumi ar norādi uz pieejamo resursu un pakalpojumu līmeņiem,  

respektīvi, vai pieejamie resursi domāti bērnu un ģimeņu preventīvam atbalstam jeb tie 

ir paredzēti jau krīzes situācijā esošajiem bērniem un ģimenēm, var izmantot matricu, kas 

ietver gan dalījumu jomās, gan atbalsta līmeņos. (pielikumā Paraugs 2.6.: Resursu un 

pakalpojumu  matrica).   

 

Kvalitatīvās datu izpētes metodes: 

Kvalitatīvie dati papildina kvantitatīvos datus un ļauj dziļāk un vispusīgāk izzināt 

mērķgrupu viedokli par interesējošiem jautājumiem. Kvalitatīvo izpētes metožu galvenais 

uzdevums ir atklāt psiholoģiskos aspektus, motivāciju un vajadzības, kas nosaka 

iesaistīto mērķgrupu, bieži neapzināto attieksmi un uzvedību un atbild uz jautājumiem 

KĀPĒC? un KĀ? Kvalitatīvās metodes, t.sk. fokusa grupu diskusijas un intervijas ir arī 

lieliska iespēja uzrunāt un sadzirdēt tos kopienas locekļus, kuri reti tiek uzklausīti un 
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kuriem, reizēm diemžēl pamatoti, šķiet, ka viņu viedoklis vai vajadzības nevienu 

neinteresē.  

Pilotētajā projektā kā kvalitatīvās izpētes metodes tika izmantotas daļēji strukturētas 

intervijas un fokusa grupu diskusijas, kurās tika iesaistītas piecas mērķgrupas.   

1) bērni un jaunieši (vecumā no 11 līdz 24.gadiem) 

2) vecāki, t.sk. Romu tautības ģimenes; audžuvecāki un aizbildņi; vecāki, kuri audzina 

bērnu ar speciālām vajadzībām; vecāki, kuri saņēmuši maznodrošinātas vai trūcīgas 

mājsaimniecības statusu; daudzbērnu ģimenes. 

3) Pašvaldības pārstāvji – dažādu jomu vadītāji un speciālisti , t.sk. izglītības, sociālās, 

jaunatnes, sabiedrības veselības, attīstības plānošanas u.c. jomu profesionāļi 

4) Nevalstiskās organizācijas, kas sniedz atbalstu bērniem, ģimenēm 

5) Uzņēmēji u.c. aktīvie kopienas locekļi 

 

FOKUSA GRUPU DISKUSIJAS 

Ņemot vērā klātienes tikšanās ierobežojumus, lielākā daļa fokusa grupas intervijas tika 

rīkotas attālināti, lietojot zoom platformas piedāvātās video sanāksmes. Šādā veidā, 

protams, fokusa grupas kā instrumenta piedāvātās iespējas tiek sašaurinātas, jo iztrūkst 

grupas dalībnieku reālas interakcijas iespējas, kas ir ļoti būtiska. Ir mazākas iespējas 

veikt izteikto ideju un viedokļu vizualizāciju. Tāpat attālinātā formātā trūkst vienotības un 

tieša acu kontakta ar grupu, kas palīdz vadīt sarunu un intuitīvi just, kad un kā uzrunāt 

katru no dalībniekiem. Vadoties pēc gūtās pieredzes, attālinātais fokusa grupu diskusiju 

formāts nav piemērots mērķa grupām, kurām: 

1) nav nepieciešamā aprīkojuma (datora vai viedtelefona); 

2) nav stabila interneta pieslēguma; 

3) nav tehnisko prasmju vai jūtas nedroši, rīkojoties ar tehnoloģijām un konkrēti zoom 

aplikāciju; 

4) nav iespējas izbrīvēt klusu, mierīgu vietu, lai netraucēti varētu piedalīties fokusa 

grupas diskusijā.  

Pēdējais bija viens no biežākajiem traucēkļiem, īpaši, ja mājās atrodas bērni, jo vecāki 

reti kad varēja pilnībā fokusēties uz dalību diskusijā.  

Tomēr attālinātajam formātam ir arī priekšrocības, kā piemēram: 
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1) tiek samazinātas izmaksas par dalībnieku ēdināšanu, bērnu pieskatīšanu un 

transporta izdevumu kompensēšanu; 

2) tiek būtiski ekonomēts dalībnieku laiks, jo nav jāierēķina laiks, kas tiktu patērēts ceļā; 

3) vienkāršāk piesaistīt jauniešus, kuru iesaiste klātienes diskusijās ir liels izaicinājums. 

Tas saistīts gan ar laika patēriņu, gan arī jaunieši bieži jūtas ērtāk komunicējot attālināti 

nekā personīgi, īpaši saskarē ar nepazīstamiem cilvēkiem; 

 

Būtiskākie ieteikumi fokusa grupas organizēšanai: 

DALĪBNIEKU SKAITS GRUPĀ: ja fokusa grupa notiek klātienē, optimāls dalībnieku skats 

ir 7 - 10 dalībnieki. Ja attālināti, grupā nevajadzētu būt vairāk kā 5-7 dalībniekiem. 

JAUTĀJUMU SKAITS: optimālais vienā fokusa grupā apspriežamo jautājumu skaits ir 5-

6. Lai gan tas ir atkarīgs no tā, cik detalizēta dalībnieku viedokļu izziņa nepieciešama un 

vai uzdodamie jautājumi ir savstarpēji saistīti. 

FOKUSA GRUPAS DISKUSIJAS ILGUMS: ieteicams būtu nepārsniegt 90 minūtes (1,2 

h), jo dalībnieki nogurst un zaudē interesi par diskusiju. Jārēķinās arī, ka pēc fokusa 

grupas diskusijas jāveic audioieraksta transkripts, kas ir laikietilpīgs process, tādēļ 

īsākas, koncentrētākas fokusa grupas atvieglos šo uzdevumu.  

FOKUSA GRUPAS DALĪBNIEKU REKRUTĒŠANA: kā liecina pieredze, materiāla 

motivācija būtiski atvieglina dalībnieku rekrutēšanu, jo cilvēki reti kad vēlas ziedot savu 

laiku, pretī neko nesaņemot. Tā var būt dāvanu karte vai kas cits, kas uzrunātajiem 

dalībniekiem varētu būt noderīgs. Runājot par rekrutēšanas kanāliem, tie ir jāizvēlas 

atbilstoši konkrētajai mērķa grupai. Ja nepieciešams rekrutēt šauru, specifisku interešu 

un atlases kritēriju mērķa grupu, piem. jaunieši, kas nodarbojas ar sportu, jaunās 

māmiņas, vecāki, kuri audzina bērnu ar speciālām vajadzībām, tad visefektīvāk būs 

iesaistīt kritērijiem atbilstošus indivīdus citu dalībnieku iesaistē. Vai arī izmantojot 

sociālos medijus, tai skaitā facebook grupas, kurus izmanto konkrētās mērķa grupas 

pārstāvji. Ja ir jāpiesaista mērķa grupa, kas nevēlas tikt identificēta ar šo grupu, 

piemēram, ģimenes ar bērniem, kurām ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, 

efektīvāk būtu lūgt sociālā dienesta atbalstu, kurš ikdienā sadarbojas ar šīm ģimenēm un 

kurām ir jau izveidojies personīgs kontakts. Tāpat var tikt rekrutētas ģimenes, kuras 

audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.  

Vecākus un bērnus var veiksmīgi rekrutēt, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, izmatojot 

pašvaldības izglītības iestādes un to lietotos komunikāciju kanālus (t.sk. e-klase, 
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mykoob). Vērtīgs sadarbības partneris, lai uzrunātu sociāli mazaizsargātas ģimenes ar 

bērniem, ir nevalstiskās organizācijas, kuras sniedz atbalstu konkrētajām mērķa grupām.  

FOKUSA GRUPAS DISKUSIJAS MATERIĀLA APSTRĀDE: paralēli piezīmju veikšanai 

diskusijas laikā, ieteicams ir veikt fokusa grupas audio ierakstu. Tas palīdz analizēt 

iegūtos datus, kā arī precīzi dokumentēt dalībnieku citātus.   

Detalizēts apraksts par darbiem, kas veicami, lai sagatavotu un novadītu fokusa grupas 

diskusiju, atrodams pielikumā (Paraugs 2.7.: Fokusa grupas plānošanas palīgs.). 

 

INTERVIJAS 

Būtiskākās atšķirības starp interviju un fokusa grupas diskusiju kā datu apkopošanas 

instrumentu ir tas, ka intervijas ir piemērotas sensitīvu tēmu izzināšanai, kuras 

intervējamais var nevēlēties apspriest citu dalībnieku klātbūtnē, savukārt fokusa grupas 

ir piemērotas kolektīvas, lai arī atšķirīgas, pieredzes un viedokļu izzināšanai. Tāpat 

intervijas ir piemērotas gadījumos, kad sarunas mērķis ir konkrētā cilvēka pieredzes un 

viedokļa izzināšana. Projektā tika organizētas intervijas ar pašvaldību un nevalstisko 

organizāciju vadītājiem, kā arī ar vecākiem, kas audzina bērnus ar speciālām vajadzībām 

kā arī vecākiem, kuru ģimenēs ir konstatēti augsti riski bērna vajadzību nodrošināšanai.  

Arī interviju dalībniekiem, īpaši tad, ja viņi nav motivēti piekrist intervijai, var piedāvāt 

dāvanu karti vai cita veida atlīdzību par ieguldīto laiku. Tāpat kā fokusa grupas, arī 

intervijas ir ieteicams ierakstīt audio formātā, jo īpaši tādēļ, ka intervijās piezīmju veikšana 

jāveic pašam intervētājam un tas var traucēt sarunas dabīgai plūsmai. 

 

 



 

2.3. DATU ANALĪZE UN SECINĀJUMU IZSTRĀDE 

Vajadzību analīze ir process, kura mērķis ir izprast apkopoto informāciju un izdarīt 

korektus secinājumus par vajadzībām un prioritātēm. Šis process sastāv no 3 daļām: 

 

1. DATU APRAKSTS: datu grupēšana, apkopošana un salīdzināšana, lai identificētu 

tendences, kopsakarības un problemātiskās jomas. Šeit var tikt savietoti dati, kas norāda 

uz vajadzībām ar datiem par pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem. Tā piemēram, 

var tikt savietoti statistiskie dati par bērniem ārpusģimenes aprūpē, sociālā riska ģimenēs, 

bērniem ar invaliditāti, jauniešiem ar atkarībām un asociālu uzvedību ar datiem par 

pieejamajiem speciālistiem un pakalpojumiem, kā piemēram, audžuģimenēm, 

sociālajiem darbiniekiem, ergoterapeitiem, ģimenes asistentiem u.c. resursiem un 

pakalpojumiem, kas būtu nepieciešami, lai nodrošinātu adekvātu atbalstu aktuālajam 

bērnu skaitam.  

Izglītības jomā var tikt savietoti statistiskie dati par skolēnu, kuriem rekomendēta speciālā 

programma (pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinums par speciālām vajadzībām) 

un bērnu ar invaliditāti skaits ar piešķirto asistenta pakalpojumu skaitu atbalsta 

realizēšanai izglītības iestādēs, izglītības iestāžu skaitu, kurās licencētas speciālās 

izglītības programmas un kurās ir nodrošināta vides pieejamība, atbalsta personāls 

skaitu un pilnām štata vienībām, iegūstot priekšstatu par vidējo speciālistu skaitu uz 100 

bērniem, kā arī kopumā par iespējām bērniem ar speciālām vajadzībām iekļauties 

izglītības sistēmā. 

Šajā posmā var rasties jautājums par to, vai vienāda nozīme piešķirama dažāda līmeņa 

vajadzībām, t.i. pamatvajadzībām, kā piemēram, vajadzība pēc pārtikas, ūdens, 

dzīvesvietas un vajadzībām, kas nav tik akūtas, kā piemēram, vajadzības pēc interešu 

izglītības piedāvājuma, kas atbilstu bērnu interesēm. Šeit ir daži kritēriji10, kas var palīdzēt 

prioritizēt identificētās vajadzības un ar tām saistītās problēmas.  

 
 Biežums  - problēma rodas pārāk bieži  

 Ilgums  - problēma pastāv jau ilgu laiku  

 Skaitliskais diapazons  - problēma ietekmē lielu cilvēku skaitu  

 Nozīmīgums  - problēma ļoti negatīvi ietekmē indivīda vai visas mērķa grupas 

dzīvi 

 Tiesiskais aspekts  - problēma pārkāpj indivīdu tiesības 

 
10 https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-
resources/analyzing-community-problems/main 
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 Uztvere  - jautājums tiek uztverts kā problēma 

 

2. DATU INTERPRETĀCIJA: dažādo aspektu savstarpējās sasaistes izvērtēšana, 

kritiski pārbaudot, vai apkopotie dati ir pietiekami, reprezentatīvi un vai tie apstiprina 

izdarītos secinājumus. Tā piemēram, var rasties jautājums par datu vispārināšanu, 

attiecinot vajadzības, kas skar konkrētus indivīdus uz visu mērķgrupu vai pat kopienu. 

Piemēram, ja veiktas 5 intervijas ar vecākiem, kuri aprūpē bērnus ar speciālām 

vajadzībām un tās liecina, ka intervētās ģimenes ir izjutušas problēmu ar bērnu 

iekļaušanu formālajā izglītībā, vai var šos datus attiecināt uz visām pārējām pašvaldībā 

dzīvojošām ģimenēm, kuras ir līdzīgā situācijā un secināt, ka nepieciešams sistēmisks 

risinājums identificētajai vajadzībai. Šāda problemātika ir īpaši aktuāla, strādājot ar 

kvalitatīvā izpētē (intervijas, fokusa grupu diskusijas) iegūtiem datiem. Tādēļ jau sākot 

resursu kartēšanu, ir būtiski noteikt nepieciešamo minimālo aptaujās, intervijās un fokusa 

grupās iesaistāmo dalībnieku skaitu katrā no mērķgrupām, lai dati būtu reprezentatīvi un 

secinājumi pamatoti. 

Iespējams, ka šajā stadijā būs nepieciešams veikt papildus datu apkopošanu, lai 

nodrošinātu datu uzticamību.  

 

3. PROGNOZĒŠANA: iespējamo scenāriju attīstības modelēšana nākotnē attiecībā uz 

noteiktām jomām un problēmām, pamatojoties uz pagātnes un aktuālajiem datiem. Šis 

solis dod iespēju paredzēt vajadzības un iespējamos riskus, kā esošos tā arī jaunos un 

plānot nepieciešamās aktivitātes un resursus jau balstoties uz nākotnes prognozēm. Kā 

piemērs var kalpot pašvaldības plāns veidot ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

jauniešiem, bet dati norāda, ka pēc 10 vai 15 gadiem jauniešu, kuriem šāds pakalpojums 

būs nepieciešams, būs pārāk niecīgs, lai investētu resursus pakalpojuma izveidē. Vai arī, 

ja tendences parāda, ka viena vecāka ģimeņu skaits nākotnē dubultosies, ir 

nepieciešams radīt risinājumus vecāku atbalstam, t.sk. bērnu pieskatīšanai, kas atbilst 

viena vecāka ģimenes vajadzībām. 

Datu interpretācijas un prognozēšanas daļu vislabāk veikt, iesaistot visu kartēšanas 

darba grupu, tādēļ būtu ieteicams šo uzdevuma daļu veikt idejošanas darbnīcas 

ietvaros.   
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3. POSMS:. KARTĒŠANAS REZULTĀTU IEVIEŠANA 

Kopienas problēmas parasti ir sarežģītas un to ietekmē dažādi faktori. Ekonomiskā 

attīstība ir atkarīga no globālās un valsts ekonomikas un pašvaldības līmenī to praktiski 

nevarat ietekmēt. Tāpat katrā kopienā ir dažādi spēki, kuriem ir atšķirīgas intereses un 

viedokļi, kurus tie cenšas aizstāvēt. 

Kompleksām problēmām parasti ir vairāk kā viens iemesls, kas katrs dažādā apmērā un 

veidā ietekmē problēmas. Tādēļ problēmu iemeslu meklēšana nav viegls uzdevums, taču 

tas ir nepieciešams, lai atrast risinājumu. Bieži vien kopienas problēmas turpina pastāvēt 

ilgu laiku tieši tāpēc, jo tās nav viegli izanalizējamas un atrisināmas.  

Līdzīgi, kā problēmām var būt vairāki iemesli, tām var būt arī vairāki risinājumi, līdz kuriem 

nokļūt palīdz darbs ar identificētajām problēmām, analizējot problēmu iemeslus un 

meklējot risinājumus, skatoties no šo risinājumu “lietotāju” perspektīvas.   

 

3.1. IDEJOŠANAS DARBNĪCA UN TĀS DARBA FĀZES 

Idejošanas darbnīcā piedalās visi kartēšanā darba grupas dalībnieki, kā arī būtiski ir 

iesaistīt pārstāvjus no mērķa grupām – vecākus, jauniešus, kam paredzēti izveidotie 

risinājumi. Atkarībā no iesaistīo dalībnieku skaita ir ieteicams veidot atsevišķas darba 

grupas, kuras strādā katra pie savas problēmas un tās risinājuma radīšanas.  

Kā efektīva pieeja problēmu patieso iemeslu un risinājumu meklēšanai, kas ir vienlaicīgi 

ir gan metode, gan domāšanas veids un attieksme, var tikt pielietota dizaina domāšana. 

Tā palīdz paskatīties uz situāciju no ģimeņu a bērniem un jauniešu kā pakalpojuma 

“lietotāja” puses un rast jaunus, nestandarta risinājumus. Pakalpojuma sniedzēji šajā 

kontekstā ir pašvaldības dažādās institūcijas kā arī nevalstiskās organizācijas, kuru darbs  

ir vērsts uz bērnu, jauniešu un ģimeņu atbalstu.  

Pirms ķerties klāt pie praktiskā darba, darba grupa noteikti jāiepazīstina ar dizaina 

domāšanas principiem11 (Attēls nr. 4: Dizaina domāšanas 6 principi).  

  

 
11 https://www.startdesign.lv/dizaina-domasana-ka-domasanas-veids-vai-attieksme 
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DIZAINA DOMĀŠANAS 6 PRINCIPI 

1. princips: uz lietotāju orientēta domāšana 

Šis ir svarīgākais dizaina domāšanas princips, kas caurvij visus dizaina domāšanas posmus un ir 
klātesošs arī pārējos principos. Nozīmīga ir prasme izzināt un saprast cilvēka vajadzības, emocijas un 
ieradumus, tāpat arī spēja atteikties no subjektīviem pieņēmumiem un pārbaudīt hipotēzes, pētot lietotāja 
pieredzi un iesaistot lietotāju dizaina procesā.  

 

2. princips: konverģenta un diverģenta domāšana 

Atkarībā no posma dizaina domāšanas gaitā tiek lietoti un savstarpēji kombinēti abi domāšanas 
paņēmieni. Diverģentās domāšanas princips (divergent thinking) ir domāšanas veids, kurā vienai 
problēmai vai jautājumam tiek ģenerēti vairāki iespējamie risinājumi, apzinoties, ka nepastāv kāda vienīgā 
pareizā atbilde. Diverģents domāšanas veids tiek lietots izpētes posmā, apzinot lietotāju pieredzi un pētot 
citu svarīgu informāciju, kā arī ideju ģenerēšanas sesijās, kuru mērķis ir radīt pēc iespējas vairāk dažādu 
ideju. Savukārt konverģentā domāšana (convergent thinking) tiek pielietota, lai atrastu vienu – 
vispiemērotāko un loģiskāko — problēmas risinājumu. Tā tiek izmantota problēmas definēšanan un ideju 
izvērtēšanas sesijās, kā arī prototipu testēšanā. 

 

3. princips: radoša un analītiska domāšana 

Dizaina domāšanā loģiska un sistemātiska pieeja apvienota ar spēju rast nestandarta risinājumus 
problēmai. Komanda izvirza hipotēzes un, veicot izpēti vai testējot prototipus, pārbauda tās, taču atšķirībā 
no zinātniskā eksperimenta, kurā tiek izmantoti iepriekš noteikti parametri un komponentes, dizaina 
domāšanā daudz lielāka vērība tiek pievērsta problēmas nezināmajiem, neizpētītajiem aspektiem un to 
modelēšanai, izmantojot gan datu analīzes (analītiskā domāšana), gan sintēzes (radošā domāšana) 
paņēmienus. 

 

4. princips: eksperimentāla domāšana  

„Kļūdīties ātri, kļūdīties lēti” ir svarīga dizaina domāšanas nostādne, kas nozīmē, ka katra iecere ir 
maksimāli ātri jāpārbauda – ir jāveido tās prototips un tas jātestē ar lietotājiem. Nozīmīga ir drosme 
kļūdīties un uzlabot risinājumu, ņemot vērā gūto atgriezenisko saiti. Tieši tādēļ dizaina domāšanas pieeja 
vispiemērotākā ir gadījumos, kad tiek pētītās sarežģītas, maz izzinātas un daudzšķautņainas problēmas, 
kurām nav iespējams rast vienu – pareizāko – risinājumu. Jo ātrāk iecerētais risinājums tiks testēts, jo 
vieglāk to būs mainīt, uzlabot vai, ja nepieciešams, no tā atteikties un izvēlēties citu risinājumu. Kā jebkurā 
eksperimentā, negatīvs testa rezultāts tiek uzskatīts par tikpat nozīmīgu kā pozitīvs, jo jebkura kļūda rada 
iespēju uzzināt iepriekš neapjausto un uzlabot gala risinājumu. 

 

5. princips: uz sadarbību vērsta domāšana 

Risinājumu radīšana ir komandas „sporta veids” – jo daudzveidīgāka būs komanda, jo kvalitatīvāks būs 
rezultāts. Gandrīz visos dizaina domāšanas posmos un metodēs tiek izmantots sadarbības princips — 
komanda strādā kopā. Tas mazina autoru subjektivitāti, rosina radošumu un palīdz līdzsvarot dažādas 
pieejas un domāšanas veidus. Dizaina domāšanas komandām ir jābūt starpdisciplinārām - ar dažādām 
prasmēm, pieredzi un viedokļiem. Svarīgi ir neaizmirst arī par produkta vai pakalpojuma lietotāja iesaisti, 
jo tas palielina iespēja, ka gala risinājums būs veiksmīgs un lietotājs to pieņems.  

 

6. princips: optimistiska domāšana 

Dizaina domāšana ir racionāls, elastīgs un uz rezultātu orientēts process, kurā konstruktīva kritika un 
atgriezeniskā saite ir līdzsvarā ar savstarpēju toleranci pret komandas biedru idejām un demokrātisku, 
līdzvērtīgu lēmumu pieņemšanu. Komandas uzdevums ir koncentrēties uz to, „kā mēs varētu…”, nevis to, 
„kādēļ mēs kaut ko nevarētu”. 

 

 

Attēls 6. Dizaina domāšanas 6 principi 
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DARBA FĀZES: 

Iejušanās un iedziļināšanās 

Lai arī dizaina domāšanas process nav lineārs, tam ir vairākas fazes (Attēls nr. 5: Dizaina 

domāšanas fāzes), kas vienmēr sākas ar situācijas izpēti – iejušanos un 

iedziļināšanos. Šī posma mērķis ir attīstīt empātisku attieksmi pret cilvēkiem, kam tiek 

dizainēti risinājumi, kā arī maksimāli iedziļināties pētāmajā problēmā. Šeit ļoti svarīgi ir 

nesteigties ar pārsteidzīgiem spriedumiem par problēmu un tās cēloņiem, bet tiešām 

iedziļināties lietotāja pieredzē un vajadzībās, izmantojot gan apkopotos datus, gan tiešu 

mijiedarbību ar cilvēkiem, kam šie risinājumi paredzēti. 

 

Attēls 7. Dizaina domāšanas fāzes 

 

Avots: LU Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs, B.Holma 

 

Jo skaidrāka, specifiskāka un pilnīgāka būs definētā problēmas hipotēze, jo raitāks un 

produktīvāks būs turpmākais darbs, tādēļ ir svarīgi nesteigties un veltīt šim dizaina 

posmam pienācīgi daudz laika un uzmanības. 

Kā rīkus šajā procesa fāzē, kas palīdz identificēt problēmas un to iemeslsu, ieteicams 

izmantot lietotāja profilus un lietotāja pieredzes kartes  

Lietotāja profils – atbilstoši identificētajām problēmām, tiek izveidoti tipiskākie ģimeņu 

ar bērniem profili un iedoti darba grupām, lai palīdzētu konkrētāk izprast ģimenes situāciju 

un domāt par tās vajadzībām. Kā piemērs var kalpot viena no pilotprojektā izveidotajām 

lietotāju kartēm. (Attēls nr. 6: Lietotāja profila piemērs). Parasti tiek veidoti vairāki lietotāju 

profili, jo arī mērķa grupas un problēmas, kas tām ir aktuālas, ir dažādas. 

Lietotāja pieredzes karte - lietotāju pieredzes kartes tiek veidotas, balstoties uz izvēlēto 

lietotāja profilu un analizējot konkrētu problēmu, situāciju, kas identificēta kartēšanas 
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procesā un ar kuru lietotājs bieži sastopas. Kā piemēram, speciālistu konsultāciju un 

atbalsta vai iekļaujošas izglītības nodrošināšana bērnam ar speciālām vajadzībām,  

Lietotāja pieredze tiek analizēta un dokumentēta, sadalot to pa soļiem un iztēlojoties 

lietotāja pieredzi (ko konkrētajā solī dara lietotājs un ko domā) un lietotāja emocijas katrā 

solī, domājot par procesa uzlabošanas iespējas katrā no soļiem (pielikumā Paraugs 3.1.: 

Lietotāja pieredzes karte). Darba grupas komandai ir jāvienojas, kādā mērogā un 

detalizācijas pakāpē procesi tiks apskatīti. Vai runa būs par dažām dienām, mēnešiem 

vai varbūt gadiem vai pat desmitgadēm? Tāpat kā ģeogrāfiskajās kartēs, arī kartējot 

lietotāja pieredzi, atšķirīgi laika mērogi sniegs atšķirīgu rezultātu.  

Resursi 

Lietotāja pieredzes kartes sagatavošanas darbnīcā būs nepieciešams liela formāta papīrs (A1 vai 

A0), līmlapiņas un marķieri. Ja koprade notiek tiešsaistē, var izmantot dažādas digitālas 

platformas, kas paredzētas vizuālai kopradei (www.miro.com, https://www.mural.co/) vai rīkus, 

kas ir veidoti lietotāju pieredzes kartēšanai (https://custellence.com/ , www.smaply.com). 

 

Attēls 8. Lietotāja profila piemērs 
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Idejošana - risinājumu izstrāde un atlase 

Šajā posmā tiek izstrādāti risinājumi, skatoties uz konkrētās ģimenes profilu un iepriekš 

veikto lietotāja pieredzes kartēšanu, kas norāda uz izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā 

saskaras portretētā vai citas līdzīgā situācijā esošas ģimenes.  

Domājot par risinājumiem, jāieskicē, kas būtu papildus jāizzina, lai atrisinātu problēmu, 

kādi ir šķēršļi un pārmaiņu veicinātāji, iesaistītās puses, kādi problēmas risinājumi jau tiek 

lietoti konkrētajā vai citos novados.  

Strādājot pie risinājumiem, galvenais jautājums, uz kuru darba grupa mēģina rast 

atbildes, ir KĀ MĒS VARĒTU, centrā liekot profilā attēloto un tai līdzīgās ģimenes un viņu 

ikdienas izaicinājumus, ar kuriem saskarās tās atsevišķie locekļi (pielikumā Paraugs 3.2.: 

Izaicinājumu un risinājumu darba lapa).  

“Sapņošanas” stadijā vēl nav jāvērtē risinājumu idejas pēc tā, vai to realizēšanas 

iespējām (trūkst finansējums, risinājumu pārāk drosmīgs, nereāls utml.), tas tiek darīts 

jau nākamajā posmā, kad tiek veikta labāko ideju atlase pēc noteiktajiem kritērijiem.   

Resursi 

 Metodes ideju ģenerēšanai: „prāta vētra” un tās dažādas variācĳas, „Crazy8”, „10 plus 

10”, „Pasaulē sliktākā ideja” u. c.. Metodes, kas palīdz padarīt idejas daudzveidīgākas un 

saturīgākas, — SCAMPER, „Mashups”, analoģĳu meklējumi u. c. 

 Metodes ideju atlasei, izvērtēšanai: ideju grupēšana un novērtēšana pēc noteiktiem 

kritērijiem (piem. nepieciešamais finansējums, ieviešanas ātrums utml., piešķirot punktus. 

 

Vīzijas formulēšana 

Šajā darba posmā darba grupas ieskicē vēlamo vīziju par pašvaldību uz, piemēram, 2030 

gadu, skatoties gan no konkrētās ģimenes profila un no tā izrietošo vajadzību un 

problēmu perspektīvas, aktuālo pakalpojumu un resursu pieejamību pašvaldībā, gan no 

vispārējiem pašvaldības attīstībai svarīgajiem parametriem, kā piemēram, bērnu 

dzimstība, bērnu jauniešu, ģimeņu skaits, bezdarbs u.c.  Šeit tiek integrēti arī abu 

iepriekšējo darba posmu, iejušanās, iedziļināšanās un idejošanas, rezultāti (attēls nr.7. 

Vīzija par novadu ar fokusu uz ģimenēm ar bērniem).  
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Attēls 9. Vīzija par novadu ar fokusu uz ģimenēm ar bērniem 

 

Mērķu un uzdevumu formulēšana 

Ja atļauj laiks, šajā pašā vai atsevišķā darba sesijā tiek definēti jau konkrēti mērķi un 

uzdevumi, lai no šodienas situācijas nokļūtu pie vēlamās, grupas izveidotās nākotnes 

vīzijas. Lai mērķis nebūtu abstrakts, tam ir jāatbilst t.s. SMART (specific, measurable, 

affordable, relevant, time bound) kritērijiem, t.i.: 

 Konkrētam 

 Izmērāmam 

 Sasniedzamam 

 Aktuālam, atbilstošam situācijai 

 Ar noteiktu laika rāmi 

Definējot mērķus, jāizdala stratēģiskie un operatīvie mērķi. Kā piemērs stratēģiskam 

mērķim varētu būt:  līdz 2030. gadam nodrošināt ģimeņu un bērnu individuālām 

vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un atbalsta pieejamību. Kā viens no indikatoriem, lai 

pārliecinātos par mērķa sasniegšanu, varētu būt ģimeņu ar bērniem apmierinātības 

rezultāti. Savukārt kā operatīvais mērķis varētu būt: nodrošināt iekļaujošo izglītību 90 % 

bērniem ar speciālām vajadzībām. Definētie mērķi un uzdevumi, kā arī visi idejošanas 
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darbnīcā izstrādātie materiāli ir vērtīgs pamats turpmākajām pašvaldības darbam, tostarp 

plānošanas dokumentu izstrādei, prioritāšu noteikšanai, uzdevumu un mērķu izstrādei, 

kā arī investīciju un resursu plānošanai attiecībā uz ģimenēm, bērniem un jauniešiem. 

 

3.2. VIENOŠANĀS PAR REZULTĀTU IEVIEŠANU  

Lai darba grupas izstrādātais plāns ar mērķiem un uzdevumiem definētās vīzijas sasniegšanai 

tiktu ieviests dzīvē, nepieciešams formāls pašvaldības politiskās un administratīvās vadības 

atbalsts šim plānam. Ja vismaz daži pašvaldības vadības pārstāvji ir tikuši iesaistīti kartēšanas 

procesā, vienoties par konkrētu rīcību, tai skaitā finansējumu plāna ieviešanai nevajadzētu būt 

problēmai, jo visas bažas un kritika no vadības puses būtu jau ņemtas vērā plāna izstrādes laikā. 

Tomēr, lai iegūtu papildus atbalstu lēmuma pieņemšanai, plāna izstrādātāji var papildus apkopot 

informāciju par dažādām iespējām finansējuma piesaistei, izmantojot Eiropas Savienības vai 

citus publiski pieejamo fondu finansējumu. Tāpat, kā viena no praksēm kopienai aktuālo sociālo 

problēmu risināšanā, kas aizvien biežāk tiek īstenota, ir partnerību veidošana starp publisko un 

privāto sektoru, tādēļ var veikt provizoriskas pārrunas ar uzņēmējiem un nevalstiskā sektora 

dalībniekiem par iespējamo partnerību plāna ieviešanā. Tāpat, veidojot plānu, var paredzēt plāna 

ieviešanu vairākos posmos, sākumā koncentrējoties uz atsevišķām, ģimenēm ar bērniem īpaši 

nozīmīgām problēmām un to risinājumiem.  

Būtiski ir, lai kartēšanas procesa īstenošana un darba plāna izstrāde netiktu uzskatīta par procesa 

noslēgumu, bet drīzāk par starta punktu reālo pārmaiņu ieviešanā un procesā iesaistītie aktīvākie 

kopienas locekļi uzturētu pozitīvu spriedzi pašvaldības vadības līmenī. 
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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

Saīsinājums Skaidrojums 

CSP Centrālās statistikas pārvalde 

IZP Izglītības pārvalde 

NĪN Nekustamo īpašumu nodaļa 

LM Labklājības ministrija 

PII Pirmskolas Izglītības iestāde 

PP Pašvaldības policija 

SOPA Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
administrēšanas informācijas sistēma. 

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs 

VDEAVK Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VP Valsts policija 
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PARAUGS 1 - 1.1. VAJADZĪBU UN RESURSU KARTĒŠANAS DARBA PLĀNS 8 MĒNEŠIEM 

UZDEVUMI PLĀNOTIE REZULTĀTI ATBILDĪGAIS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

1. VIENOŠANĀS PAR KARTĒŠANAS VEIKŠANU AR PAŠVALDĪBAS VADĪBU         

 1.1. Prezentācijas sagatavošana un pārrunu veikšana ar 
vadību par kartēšanas pieeju, metodēm un ieguvumiem 
no kartēšanas priekš pašvaldības 

          

 1.2.Formāla atbalsta saņemšana no vadības kartēšanas 
veikšanai, kā arī, ja nepieciešams, par finansējuma 
piešķiršanu 

         

2. KARTĒŠANAS KOMANDAS IZVEIDE         

2.1. Darba grupas vadītāja atlase / 
iecelšana 

2.1.1.Izveidots saraksts ar institūcijām un to pārstāvjiem, 
kuru dalība kartēšanas komanda būtu svarīga 

         

 2.1.2.Izstrādāts darba grupas vadītāja darba uzdevumu 
apraksts 

         

 2.1.3. Apzināti potenciālie kandidāti un veiktas pārrunas;           

 2.1.4. Parakstīta formāla vienošanās ar darba grupas 
vadītāju 

         

2.2. Kartēšanas koordinatora / 
sekretariāta piesaiste / līguma 
noslēgšana 

2.2.1. Izstrādāts koordinatora / sekretariāta darba 
uzdevumu apraksts 

         

 2.2.2. Apzināti potenciālie kandidāti un veiktas pārrunas;           

 2.2.3. Parakstīta formāla vienošanās (rīkojums, darba 
līgums, pakalpojuma līgums) ar koordinatoru / 
sekretariāta locekļiem, kurā definēti darba uzdevumi, 
mērķi, termiņi un darba samaksa, ja tāda paredzēta 

         

2.3. Darba grupas izveide 2.3.1. Apzināti potenciālie darba grupas dalībnieki un 
veiktas pārrunas 

         

 2.3.2. Izstrādāts darba grupas dalībnieku darba 
uzdevumu apraksts 

         

 2.3.3. Noslēgtas formālas vienošanās ar darba grupas 
dalībniekiem 
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UZDEVUMI PLĀNOTIE REZULTĀTI ATBILDĪGAIS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

2.4. Informēšanas un plānošanas 
pasākums 

2.4.1. Sagatavota prezentācija ar informāciju pasākuma 
dalībnieku iepazīstināšanai ar kartēšanas pieeju, 
mērķiem, darba soļiem 

         

 2.4.2.Izsūtīti ielūgumi pasākuma dalībniekiem          

 2.4.3.Noslēgta vienošanās ar moderatoru par pasākuma 
2. daļu vadīšanu 

         

 2.4.4. Pasākuma telpas un dalībnieku ēdināšanas 
organizēšana 

         

 2.4.5. Noorganizēts 2 dienu pasākums          

 2.4.6. Sagatavots un izsūtīts kopsavilkums ar dalībnieku 
priekšlikumiem, definētajiem mērķiem, uzdevumiem u.c. 
būtisko informāciju  

         

3. KARTĒŠANAS PROCESS         

3.1. Formālā konteksta izpēte un 
apkopošana 

3.1.1. Izveidots saraksts ar dokumentiem, kas aktuāli 
kartēšanas mērķu kontekstā 

         

 3.1.2. Sagatavots apkopojums par plānošanas 
dokumentu un saistošo noteikumu saturu attiecībā uz 
bērniem un ģimenēm 

         

3.2. Statistisko datu apkopošana, 
datu apstrāde 

3.2.1. Precizēta datu kopa          

 3.2.2. Apkopoti pieejamie dati          

 3.2.3. Pārbaudīta datu validitāte          

3.3. Tiešsaistes aptauju veikšana, 
datu apstrāde 

3.3.1. Precizētas un izveidotas tiešsaistes aptaujas 
anketas jauniešiem un vecākiem 
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UZDEVUMI PLĀNOTIE REZULTĀTI ATBILDĪGAIS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

 3.3.2. Informācija par aptauju izplatīta mērķgrupu 
auditorijai pieejamās vietās (e-klasā, pašvaldības 
portālā, vecāku forumos utml.) 

         

 3.3.3. Apkopots noteiktas skaits jauniešu un vecāku 
aizpildīto aptaujas anketu un veikta to analīze 

         

3.4. Fokusa grupu un interviju 
veikšana, datu apstrāde 

3.4.1. Precizētas FG un intervijās iesaistāmās 
mērķgrupas , institūcijas un to skaits  

         

 3.4.2. Rekrutēts sākotgnēji noteiktais dalībnieku skaits          

 3.4.3.  Sagatavots interviju un fokusa grupu diskusiju 
darba materiāls, t.sk. uzdodamo jautājumu loks 

         

 3.4.4. Īstenots noteiktais skaits interviju un fokusa grupu 
diskusiju un veikta datu transkribēšana 

         

3.5. Resursu kartēšana, datu 
apstrāde 

3.5.1. Precizētas datu kopas          

 3.5.2. Apkopoti un apstrādāti dati          

3.6. Datu analīze, interpretēšana un 
secinājumu izstrāde 

3.6.1.Apkopoti kartēšanā savāktie, t.sk. kvantitatīvie un 
kvalitatīvie dati 

         

 3.6.2. Veikta datu savietošana, validēšana          

 3.6.2. Veikta datu vizualizēšana          

 3.6.3. Sagatavota prezentācija ar kartēšanas rezultātu 
kopsavilkumu  - identificētajām vajadzībām un resursiem 

         

4.  IDEJOŠANA UN REZULTĀTU IEVIEŠANA         

4.1. Idejošanas darbnīcas 
organizēšana 

4.1.1. Identificēti potenciālie dalībnieki un izsūtīti ielūgumi          
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UZDEVUMI PLĀNOTIE REZULTĀTI ATBILDĪGAIS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

 4.1.2. Definēti  moderatora darba uzdevumi, loma un 
piesaistīts darbnīcu moderators, -i  

         

 4.1.3. Izstrādāta darbnīcu dienas kārtība, definēts 
koncepts un darba metodes kā arī grupu darba mērķi, 
uzdevumi un sagaidāmie rezultāti 

         

 4.1.3. Sagatavoti materiāli, rīki grupu darbam          

 4.1.4. Noorganizētas pasākuma telpas un dalībnieku 
ēdināšana 

         

 4.1.5. Noorganizēts 2 dienu radošo darbnīcu pasākums           

 4.1.6. Sagatavots kopsavilkums ar darba grupu 
rezultātiem – vīziju, mērķiem un prioritātēm, 
izstrādātajiem risinājumiem un uzdevumiem 

         

4.2. Kartēšanas rezultātu 
ieviešanas plāna sagatavošana 

4.2.1. Noorganizēta sanāksme ar pašvaldības vadību / 
jomu vadītājiem un panākta vienošanās par izstrādātā 
darba plāna ieviešanu 

         

 4.2.2. Pašvaldības apstiprināts darba plāns ar definētiem 
uzdevumiem, rezultātiem,  termiņiem, atbildīgajiem un 
ieviešanas budžetu  

         



 

PARAUGS 2 - 1.2. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZPĒTE - PĀRSKATS PAR PAŠVALDĪBAS 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM NO ĢIMEŅU AR BĒRNIEM, BĒRNU UN JAUNIEŠU PERSPEKTĪVAS 

Plānošanas 
dokumenta 
veids 

Plānošanas dokumenta 
nosaukums  

Komentāri par dokumenta saturu, kur minētas ģimenes ar 
bērniem, bērni un jaunieši kā mērķa grupa (ar norādi uz 
definētajiem mērķiem, uzdevumiem, rezultatīvajiem 
indikatoriem utml.) 

Ilgtermiņa attīstības dokumenti ( aptver > par 7 gadu periodu) 
   
   
   
   
Vidēja termiņa attīstības dokumenti ( aptver 7- 3 gadu periodu) t.sk. Novada attīstības 
programma; Sabiedrības veselības stratēģija; Jaunatnes politikas attīstības programma 
utml.) 
 
   
   
   
Īstermiņa programmas, darba plāni (aptver < 3 – 1 gada periodu) 
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PARAUGS 3 -1.3. SAISTOŠO NORMATĪVU IZPĒTE 

SOCIĀLIE PABALSTI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM 

MATERIĀLĀ ATBALSTA VEIDI SAŅEMŠANAS 
NOSACĪJUMI, (norādot 
dokumentu, kur tas 
noteikts) 

APMĒRS, EUR 

Dzīvokļa pabalsts   

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm ar bērniem   

Pabalsts krīzes situācijā   

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai   

Dzīvokļa pabalsts   

Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei   

Pabalsts skolas gaitas 1.klasē uzsākot   

Pabalsts veselības aprūpei (piem. 
ortodontijas pakalpojumam) 

  

Pabalsts bērna aprūpei, kuram noteikta 
invaliditāte 

  

Citi pabalsta veidi   

PABALSTI BĒRNIEM - BĀREŅIEM 

Pabalsts bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas mīkstā inventāra iegādei 

  

Pabalsts bāreņiem patstāvīgai dzīvei   

Ikmēneša pabalsts bērniem bāreņiem pēc 
pilngadība sasniegšanas  

  

Dzīvokļa pabalsts   

Citi pabalsti (piem. atbalsts mācībām, 
transportam, veselībai  utml.) 

  

SOCIĀLĀS GARANTIJAS, PABALSTI AUDŽUĢIMENĒM, AIZBILDŅIEM 

Vienreizējais pabalsts audžuģimenei, 
aizbildnim 

  

Piemaksa uzturam   

Atlīdzība par audžuģimenes, aizbildņa 
pienākumu pildīšanu 

  

Citi pabalsta veidi   
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PARAUGS 4 - 2.1.: STATISTISKO DATU TABULA 

 Datu pozīcija Datu avots 5.gads 4.gads 3.gads 2.gads 1.gads 

1. Demogrāfiskais, t.sk. mājsaimniecību raksturojums 

Iedzīvotāju skaits  CSP      

Dzimušo skaits CSP      

Nepilngadīgo (0-18) skaits  CSP      

Jauniešu (13-25) skaits  CSP      

Mājsaimniecību (mājokļu) 
kopējais skaits, tūkst. 

CSP      

Ģimeņu kopējais skaits (par 
ģimeni uzskata divas vai vairāk 
vienā mājoklī dzīvojošas 
personas (arī nereģistrētu 
kopdzīvi un vientuļos vecākus 
ar bērniem)) 

CSP      

Mājsaimniecības vidējais 
lielums, personas, t.sk. bērnu 
skaits 

CSP      

Iedzīvotāju skaits pēc ģimenes 
stāvokļa (neprecējušies, 
precējušies, šķirti, atraitņi, 
nezināms) 

CSP      

Noslēgto un šķirto laulību 
skaits 

CSP      

2. Ģimeņu ar bērniem, jauniešu ekonomiskā situācija 

Trūcīgas mājsaimniecības  CSP      

Trūcīgo mājsaimniecību 
īpatsvars no visām 
mājsaimniecībām 

CSP      

Maznodrošinātas 
mājsaimniecības  

CSP      

Trūcīgas mājsaimniecības (dati 
uz 1. janvāri) 

SOPA      

No tām – nepilnas ģimenes 
ar 1-2- bērnu 

SOPA      

Nepilnas ģimenes ar 3 un 
vairāk bērniem 

SOPA      

pilnas ģimenes ar 1-2- bērnu SOPA      

pilnas ģimenes ar 3 un 
vairāk bērniem 

SOPA      

Maznodrošinātas 
mājsaimniecības (dati uz 1. 
janvāri) 

SOPA      

No tām – nepilnas ģimenes 
ar 1-2- bērnu 

SOPA      

Nepilnas ģimenes ar 3 un 
vairāk bērniem 

SOPA      

pilnas ģimenes ar 1-2- bērnu SOPA      

pilnas ģimenes ar 3 un 
vairāk bērniem 

SOPA      

Ienākumu testēto pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstu 

Dati no 
"Pārskats 
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saņēmēju raksturojums pēc 
ģimenes sastāva 

par 
sociālajiem 
pakalpojum

iem un 
sociālo 

palīdzību 
_novada/re

publikas 
pilsētas 

pašvaldībā"
, 3.1.1.  

 ģimenes 31111      

personas ģimenēs 31112      

 ģimenes 31122      

 personas ģimenēs 31123      

Bezdarbnieki CSP      

No tiem jauniešu (15-24) 
bezdarbnieku skaits 

CSP      

Projektā Proti un dari iesaistīto 
jauniešu skaits 

Izglītības 
pārvalde 

     

3. Veselības un sociālā situācija 

Bērnu ar invaliditāti skaits VDEĀVK      

Ģimeņu skaits, kas saņem 
piemaksu par bērnu ar 
invaliditāti 

VSAA      

Ģimeņu skaits, kas saņem 
Bērna ar invaliditāti kopšanas 
pabalstu 

VSAA      

Nodarījumi bērniem no 
“Bāriņtiesu 
pārskats 

par darbu”, 
Visi veidi 
kopā, 8.7.  

     

Ģimenes ar bērniem, kurās ir 
bērna attīstībai nelabvēlīgi 
apstākļi (kopā uz 1.janvāri) 

SOPA      

Ģimeņu skaits SOPA       

Bērnu skaits SOPA       

Bērnu skaits ārpusģimenes 
aprūpē (kopā, uz 1.janvāri)) 

Bāriņtiesa      

Aizbildnība Bāriņtiesa      

Audžuģimenē Bāriņtiesa      

Institūcijā Bāriņtiesa      

Vardarbība ģimenē, kurā ir 
nepilngadīgi bērni 

VP, PP      

Nepilngadīgo personu 
noziedzīgi nodarījumi 

VP      

Nepilngadīgo personu 
administratīvi pārkāpumi 

PP      

Narkotisko vielu lietošana, 
atrašanās narkotisku vielu 

 VP      
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iespaidā (Nepilngadīgās 
personas) 
Alkohola lietošana, glabāšana, 
atrašanās alkohola reibumā 
(Nepilngadīgās personas) 

 VP, PP      

Atkarības (vielu un procesu) (0-
24.g.v.) 

SPKC      

Bērnu, jauniešu mirstība ( 0 -24 
g) 

CSP      

0–14 gadi CSP       

15–19 gadi CSP       

20–24 gadi CSP       

t.sk. pašnāvības ( 0 -24.g.) SPKC      

Nepilngadīgās māmiņas Bāriņtiesa      

4. Formālā un neformālā izglītība  

Bērni, kas apmeklē PII (t.sk 
privātās PII), % no visiem 
bērniem no 0-7.g.v.(uz 31.maiju) 

Izglītības 
pārvalde 

     

0- 4 gadi, % no konkrētās 
vecuma grupas bērniem 

Izglītības 
pārvalde 

     

5–7 gadi, % no konkrētās 
vecuma grupas bērniem 

Izglītības 
pārvalde 

     

Bērnu skaits skolās (uz 
31.maiju) 

Izglītības 
pārvalde 

     

Priekšlaicīgi mācības pametušo 
skaits/īpatsvars (kumulēts 
skaits uz 31.maiju) 

Izglītības 
pārvalde 

     

Skolēnu, kuriem rekomendēta 
speciālā programma 
(pedagoģiski-medicīniskās 
komisijas atzinums par speciālām 
vajadzībām), skaits 

Izglītības 
pārvalde 

     

Izstrādāto individuālās 
izglītības programmas apguves 
plānu (IIPAP) skaits 

Izglītības 
pārvalde 

     

Izglītības iestāžu skaits, kurās 
ir nodrošināta vides pieejamība 
, t.sk. 

Izglītības 
pārvalde 

     

PII iestādes Izglītības 
pārvalde 

     

Skolas Izglītības 
pārvalde 

     

Profesionālās izglītības 
iestādes 

Izglītības 
pārvalde 

     

Bērnu skaits, kas ir iesaistīti 
interešu izglītībā (uz 1.janvāri) 

Izglītības 
pārvalde 

     

5. Mājokļa apstākļi  

Cik ģimeņu ar bērniem dzīvo 
bez ērtībām (bez ūdens un 
kanalizācijas) 

NĪN      

Cik ģimeņu ar bērniem stāv 
rindā uz dzīvojamo platību 

NĪN       
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PARAUGS 5 - 2.2.TIEŠSAISTES APTAUJAS ANKETA VECĀKIEM 

Aptauja VECĀKIEM  

Apraksts par aptauju – informācija par aptaujas mērķa grupu un mērķi (kurš un kādēļ tiek 
uzrunāts dalībai aptaujā), īss apraksts par jautājumu tvērumu, norādi par laika patēriņu 
anketas aizpildīšanai un laiku, līdz kuram aptauja būs aktīva. Šeit iekļaujama arī informācija 
par aptaujas veicējiem, norāde uz konfidencialitāti un atbildīgo par datu apkopošanu un 
apstrādi.  

1. Personas dati:   

1.1. Dzimums 

 Sieviete 
 Vīrietis 

1.2. Ģimenes raksturojums 

 Pilna ģimene (abi vecāki) 
 Viena vecāka ģimene 
 Audžuģimene 
 Aizbildnis 

 

1.3. Bērnu skaits ģimenē 

 1 
 2 
 3 
 4 un vairāk bērni 

1.4. Dzīvevieta (pilsēta, pagasts) 

Ieteicams uzskaitīt visus pagastus, lai 
iegūtu informāciju par situāciju 
atsevišķajos pagastos, nevis tikai 
novadā kopumā. 

2.  Kā vērtējat iespējas Jūsu pašvaldībā dzīvojošiem bērniem saņemt kvalitatīvu, 
konkurētspējīgu pamatizglītību tuvu dzīvesvietai? (Lūdzu sniedziet iespēju vērtējumu 5 
baļļu skalā, kur 1- ļoti slikti; 5 – izcili) 

 5 - izcili 
 4 – labi 
 3 – viduvēji 
 2 – vāji 
 1 - ļoti slikti 

 

2.1. Ja iepriekšējā jautājumā sniegtais vērtējums bija 1-3, minat lūdzu iemeslus savam 
vērtējumam 

3.  Kā vērtējat neformālās izglītības un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas (pulciņi, 
izglītojoši kursi utml.) bērniem un jauniešiem savā novadā?? (Lūdzu sniedziet iespēju 
vērtējumu 5 baļļu skalā, kur 1- ļoti slikti; 5 – izcili) 

Bērniem līdz 12.g.v 

 5 - izcili 
 4 – labi 
 3 – viduvēji 
 2 – vāji 
 1 - ļoti slikti 

Nevaru novērtēt, nav pieredzes 

Jauniešiem no 13. g.v. 

 5 - izcili 
 4 – labi 
 3 – viduvēji 
 2 – vāji 
 1 - ļoti slikti 

Nevaru novērtēt, nav pieredzes  

3.1. Ja iepriekšējā jautājumā sniegtais vērtējums bija 1-3, minat lūdzu iemeslus savam 
vērtējumam 

4. Kā vērtējat iespējas ģimenei ar bērniem Jūsu novadā atrast kvalitatīvu dzīvojamo 
platību par pieņemamu cenu   

 Nav problēmu, ir pieejamas dažādas iespējas 
 Sarežģīti, bet ir iespējams 
 Ļoti grūti, tā ir liela problēma 
 Nevaru novērtēt, nav pieredzes 

 

5. Novērtējiet lūdzu no savas perspektīvas savu novadu šādos aspektos, vērtējot skalā 
no 1- 5, kur 1 ir ļoti slikti un 5 izcili 
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 5  

 

4  

 

3  

 

2 

 

1 

 

Nevaru novērtēt, 
nav pieredzes 

5.1.Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi (bērnu dārzi 
un/vai auklītes ) 

      

5.2.Aktīvās atpūtas, sporta iespējas       

5.3. Kultūras un izklaides iespējas       

5.4.Vecāku izglītošana un atbalsts (kursi, 
semināri, konsultācijas utml.) 

      

5.5. Sabiedriskais transports       

5.6. Drošība (iespēja droši braukt ar riteni, 
vakaros pārvietoties utml.) 

      

5.7. Veselības aprūpe (dažādu speciālistu 
pieejamība, kā piem. ģimenes ārsts, zobārsts, 
utml.) 

      

5.8. Psiho-sociālā atbalsta pakalpojumu 
pieejamība ģimenēm, bērniem ( (psihologs, 
sociālais darbinieks, mentors utml.) 

      

 

6. Novērtējiet lūdzu no savas perspektīvas, cik draudzīga kopumā ir Jūsu pašvaldība 
ģimenēm ar bērniem  (Lūdzu sniedziet savu vērtējumu 5 baļļu skalā, kur 1- ļoti nedraudzīga; 5 - 
ļoti draudzīga) 

 5 – ļoti draudzīga 
 4 –draudzīga 
 3 – vidēji draudzīga 
 2 – nedraudzīga 
 1 - ļoti nedraudzīga 

 

7. Vai Jūs varētu lūdzu nosaukt dažus pozitīvos aspektus savā novadā, kas Jums kā 
ģimenei ar bērniem ir svarīgi (brīvais teksts) 

8. Vai Jums ir kādi ierosinājumi par to, ko Jūsu novadā (pašvaldībā) vajag pilnveidot, 
lai uzlabotu dzīves apstākļus ģimenēm ar bērniem? (brīvais teksts) 

 

Noslēgumā pateikt PALDIES par dalību aptaujā un informēt par to, kur un kad būs pieejami apkopotie aptaujas 
rezultāti 
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PARAUGS 6 - 2.3. TIEŠSAISTES APTAUJAS ANKETA JAUNIEŠIEM (13 – 18.G.V.) 

Aptauja JAUNIEŠIEM  

Apraksts par aptauju – informācija par aptaujas mērķa grupu un mērķi (kurš un kādēļ tiek 
uzrunāts dalībai aptaujā), īss apraksts par jautājumu tvērumu, norādi par laika patēriņu 
anketas aizpildīšanai un laiku, līdz kuram aptauja būs aktīva. Šeit iekļaujama arī informācija 
par aptaujas veicējiem, norāde uz konfidencialitāti un atbildīgo par datu apkopošanu un 
apstrādi.  

1. Personas dati:  

1.1. Vecums (pilni gadi) 

1.2. Dzimums 

 Sieviete 
 Vīrietis 

 

1.3. Dzīvesvieta (pilsēta, pagasts) 

Ieteicams uzskaitīt visus pagastus, lai iegūtu 
informāciju par situāciju atsevišķajos pagastos, nevis 

tikai novadā kopumā. 

3.  Kā Tevi un Tavas mācības skolā ietekmējusi pandēmija? Vai Tev ir nepieciešamais 
tehniskais aprīkojums un atbalsts , lai mācītos attālināti?  Kuriem no izteikumiem Tu 
piekrīti? (Iespējami vairāki atbilžu varianti) 

 Man ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums (dators, planšete) 
 Man ir stabils, pietiekami jaudīgs interneta pieslēgums 
 Saņemu pietiekamu atbalstu no skolotājiem, lai apgūtu mācību vielu 
 Man ir vieta mājās, kur varu netraucēti mācīties 
 Ja nepieciešams, varu saņemt palīdzību mācībās no ģimenes locekļiem 
 Attālinātās mācības rada man lielu stresu un man ir grūti apgūt vielu 
 Esmu nobažījies-usies par savām sekmēm, jo attālinātās mācības tās negatīvi 

ietekmē 
 

4. Ja vēlies plašāk pastāstīt par savu pieredzi attālināto mācību laikā, ieraksti to šeit. 
Būsim ļoti pateicīgi, tas mums ļoti noderēs. 

5.  Kādas ir jauniešu iespējas izvēlēties interesēm atbilstošas brīvā laika nodarbes 
(sports, kultūras pasākumi, interešu izglītība utml) savā novadā? (Iespējami vairāki 
atbilžu varianti) 

 Ir pieejamas daudz iespējas un es tās izmantoju 
 Ir pieejamas iespējas, bet tās ir tālu  vai sarežģīti sasniedzamas ar sabiedrisko 

transportu 
 Iespējas ir, bet neatbilst manām interesēm 
 Iespējas ir, bet man neatliek laika hobijiem 
 Iespējas ir, bet tās ir maksas un es (mana ģimene) nevaram atļauties tās apmaksāt
 Iespēju ir maz vai/un man par tām nav informācijas 

 

6.  Kuriem no izteikumiem Tu piekrīti, domājot par savu novadu? (Iespējami vairāki 
atbilžu varianti) 

 Jauniešiem mūsu novadā ir pietiekami daudz iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs, 
tostarp brīvprātīgā darbā, projektos, jauniešu organizācijās  

 Man ir pieejama informācijas par aktualitātēm novadā, kas svarīga jauniešiem (piem. 
kur un kādi pasākumi notiek, prakses vai vasaras darba iespējas, projekti utml.) 

 Jaunieši var ietekmēt to, kas notiek pašvaldībā un kādi lēmumi tiek pieņemti 
 Domāju, ka pašvaldības vadību, politiķus interesē jauniešu vajadzības un domas 

 

7. Novērtē lūdzu no savas perspektīvas savu pašvaldību šādos aspektos, vērtējot 
skalā no 1- 5, kur 1 ir ļoti slikti un 5 izcili 

 5  4  3  2 1 Nevaru novērtēt, 
nav pieredzes 
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7.1. Aktīvās atpūtas, sporta iespējas       

7.2. Kultūras un izklaides iespējas       

7.3. Interešu izglītība (pulciņi, kursi, apmācības)       

7.4. Sabiedriskais transports       

7.5. Prakse, karjeras konsultācijas, jauniešu darbs 
vasarā 

      

7.6. Karjeras izglītības un darba iespējas 
jauniešiem 

      

7.7. Drošība (iespēja droši braukt ar riteni, 
vakaros pārvietoties utml.) 

      

7.8. Veselības aprūpe (dažādu speciālistu 
pieejamība, kā piem. ģimenes ārsts, zobārsts, 
utml.) 

      

7.9.Psiholoģiskais un sociālais atbalsts ( skolas 
psihologs, sociālais pedagogs, jauniešu mentors, 
utml.) 

      

 

8. Vai Tev ir ierosinājumi par to, ko Tavā pašvaldībā (pilsētā, pagastā) vajag pilnveidot, 
lai uzlabotu jauniešu attīstības iespējas un dzīvi? (brīvais teksts) 

 

Noslēgumā pateikt PALDIES par dalību aptaujā un informēt par to, kur un kad būs pieejami apkopotie aptaujas 
rezultāti 
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PARAUGS 7 - 2.4. VALSTS UN PAŠVALDĪBAS NODROŠINĀTO RESURSU PĀRSKATS 

 Datu pozīcija Datu avots 5.gads 4.gads 3.gads 2.gads 1.gads 

Formālās izglītības resursi 

PUMPURS dalībnieku 
skaits 

Izglītības 
pārvalde 

     

Atbalsta personāls skolās 
(Speciālistu skaits / pilnas 
štata vienības), t.sk. 

Izglītības 
pārvalde 

     

Logopēds Izglītības 
pārvalde 

     

Psihologs Izglītības 
pārvalde 

     

Speciālais pedagogs Izglītības 
pārvalde 

     

Sociālais pedagogs Izglītības 
pārvalde 

     

Piešķirto asistenta 
pakalpojumu skaits 
atbalsta realizēšanai 
izglītības iestādē  

Izglītības 
pārvalde 

     

Izglītības iestāžu skaits, 
kurās licencētas speciālās 
izglītības programmas, 
t.sk. 

Izglītības 
pārvalde 

     

Pirmsskolā Izglītības 
pārvalde 

     

Pamatskolā  Izglītības 
pārvalde 

     

Vidusskolā Izglītības 
pārvalde 

     

Cits (piem. Arodskola) Izglītības 
pārvalde 

     

Izglītības iestāžu skaits, 
kurās licencētas 
Pedagoģiskās korekcijas 
programmas 

Izglītības 
pārvalde 

     

Izglītības iestāžu skaits, 
kurās licencētas Sociālās 
korekcijas izglītības 
programmas 

Izglītības 
pārvalde 

     

Izglītības iestāžu skaits, 
kurās licencētas Vispārējās 
vidējās izglītības 
izlīdzinošās programmas 

Izglītības 
pārvalde 

     

Skolēnu skaits, kuri mācās 
Mājmācībā 

Izglītības 
pārvalde 

     

Skolēnu skaits, kuri mācās 
Mājas apmācībā (pamatā 
medicīniska indikācija) 

Izglītības 
pārvalde 

     

Izglītības iestāžu skaits, 
kurās licencētas 
Tālmācības programmas 

Izglītības 
pārvalde 

     

       

2. Interešu izglītības resursi 

Interešu izglītības  Izglītības 
pārvalde 

     

Koris, mazie mūzikas 
kolektīvi 

Izglītības 
pārvalde 

     

Radošās industrijas Izglītības 
pārvalde 
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Skolu teātris, skatuves 
runa 

Izglītības 
pārvalde 

     

Sporta pulciņi Izglītības 
pārvalde 

     

Tautas deja  Izglītības 
pārvalde 

     

Vides izglītība Izglītības 
pārvalde 

     

Vizuālā un vizuāli plastiskā 
māksla 

Izglītības 
pārvalde 

     

Datorgrafika un 
datorapmācība 

Izglītības 
pārvalde 

     

Citi Izglītības 
pārvalde 

     

3. Sociālā atbalsta resursi un pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, bērniem, jauniešiem 

Sociālie darbinieki darbam 
ar ģimenēm ar bērniem  

SD      

Sociālie rehabilitētāji SD      

Ārpusģimenes aprūpes 
resursi, t.sk. 

Bāriņtiesa      

Audžuģimeņu skaits 
pašvaldībā 

Bāriņtiesa      

Aizbildņu skaits 
pašvaldībā 

Bāriņtiesa      

Dažādi pakalpojumi       

Atkarību speciālista 
konsultācijas 

SD      

Jurista konsultācijas SD      

Psihologa konsultācijas SD      

Atbalsta un izglītojošās 
grupas pakalpojums 
vecākiem  

SD      

Bērnu brīvā laika 
nodrošināšana (kā 
ģimenes sociālā atbalsta 
komponente) 

SD      

Ģimeņu atbalsta personas 
pakalpojums 

SD      

Fizioterapeita pakalpojums SD      

Ergoterapeita pakalpojums SD      

Montesori pedagoga 
pakalpojums 

SD      

Klīniskā logopēda/ 
logopēda pakalpojums 

SD      

Ģimenes terapeits SD      

Mūzikas terapeits SD      

Deju terapeits SD      

Transporta pakalpojums SD      

Citi pakalpojumi SD      

4. Primārās veselības aprūpes resursi 
Ģimenes ārsti       

Pediatri       

Citi speciālisti       

  



PARAUGS 8 - 2.5. NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTS VECĀKIEM, BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Pagasts, 
pilsēta 

Organizācija Kontaktpersona Adrese Atbalsta, pakalpojumu veidi Atbalsta jomas Reģistrācija LM 
sociālo 
pakalpojumu 
sniedzēju 
reģistrā 

      Jā 

      Nē 
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PARAUGS 9 - 2.6. RESURSU UN PAKALPOJUMU  MATRICA 

PAKALPOJUMU 
LĪMEŅI 

JOMAS 

PSIHO-SOCIĀLĀ EKONOMISKĀ  FORMĀLĀ 
IZGLĪTĪBA 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, 
KULTŪRA, SPORTS 

VESELĪBAS 
APRŪPE 

UNIVERSĀLIE 
PAKALPOJUMI 

     

PREVENTĪVIE 
PAKALPOJUMI 

     

MĒRĶĒTAS 
INTERVENCES  

     

BĒRNU TIESĪBU 
AIZSARDZĪBAS 
PASĀKUMI 

     

 



 
PARAUGS 10 - 2.7. FOKUSA GRUPAS PLĀNOŠANAS PALĪGS  
 
Šis materiāls ir paredzēts, lai palīdzētu plānot un īstenot fokusa grupas diskusiju un to var 
izmantot kā ceļvedi un uzdevumu sarakstu, kas palīdz veiksmīgi sagatavoties fokusa grupas 
diskusijai kā arī to novadīt.   
 
1.SOLIS: Noformulēt pašiem sev, kāds ir fokusa grupas diskusijas kā instrumenta pielietojuma 
mērķis, jo katram instrumentam ir savs pielietojuma diapazons, ko ar to var izdarīt un kam tas 
nav piemērots. 
 

Fokusa grupas diskusija IR piemērota, ja … Fokusa grupas diskusija NAV piemērota, ja … 

 mijiedarbības starp dalībniekiem ir 
būtisks aspekts 

 ir būtiski precīzi fiksēt dalībnieku 
komentārus  

 nepieciešams veikt padziļinātu 
dalībnieku viedokļu izpēti un 
saprast, kādi faktori ietekmē 
dalībnieku viedokli vai uzvedību 

 ir svarīgi izzināt un izprast atšķirības 
dalībnieku viedokļos un perspektīvā  

 vēlas testēt dalībnieku reakciju uz 
kādu pakalpojumu vai cita veida 
jauninājumiem vai saņemt 
atsauksmes par aktuāli 
piedāvātajiem pakalpojumiem 

 nepieciešama papildus informācija, 
lai varētu interpretēt kvantitatīvā 
pētījuma (statistikas) datus 
 

 mērķis ir panākt, lai dalībnieki nonāktu 
pie vienprātības 

 Nepieciešams dalībniekiem sensitīvus 
uzdot jautājumus 

 mērķis ir izglītot cilvēkus 
 mērķis ir iegūt secinājumus, kas ir  

vispārināmi un attiecināmi uz lielāku 
iedzīvotāju skaitu 

 dalībnieki pārstāv kādu grupu, kas ir 
noskaņota agresīvi vai ir politiski 
ieinteresēti izplatīt savu viedokli 

 nepieciešams novērtēt kādas 
programmas efektivitāti 
 

 
2. SOLIS: Izplānot savas fokusa grupas 

 Definēt kritērijus dalībnieku atlasei (mērķa grupa) un izveidot sarakstu ar potenciālajiem 
dalībniekiem. 

 Definēt optimālo kopējo dalībnieku skaitu no katras mērķa grupas, vadoties pēc 
aprēķina, ka, lai rekrutētu 7-10 dalībniekus, jāuzrunā vismaz 12 – 15 potenciālie 
dalībnieki. 

 Izplānot, kā tiks veikta dalībnieku rekrutēšanu un izlemt, vai par dalību tiks piedāvāta 
atlīdzība vai cita veida motivācija. 

 Paredzēt vismaz 3 nedēļas dalībnieku rekrutēšanai. 
 Piesaistīt fokusa grupu vadīšanai nepieciešamos resursus  - fokusa grupas vadītāju, 

protokolistu, dalībnieku rekrutētāju. Fokusa grupas vadītāju ieteicams  izvēlēties neitrālu 
un fokusa grupu vadīšanā pieredzējušu personu, kas nav personīgi saistīta ar fokusa 
grupā apspriežamo tēmu. 

 Nodrošināt finansējumu, ja plānots dalībniekiem piedāvāt motivējošu dāvanu, apmaksāt 
fokusa grupas vadītāju vai citus 5.solī uzskaitītās vajadzības).  
 

 
3. SOLIS: sagatavot dalībnieka piekrišanas formu vai saņemt vecāku piekrišanu, ja 
fokusgrupā piedalās bērni 

 ja dalībnieki nav pilngadīgi - sagatavot uz savas veidlapas un iepriekš nosūtīt vecākiem 
piekrišanas formas par bērna dalību fokusa grupā, iekļaujot tajā informāciju par fokusa 
grupu, t.sk. datumu, mērķus, informāciju par organizatoriem. 

 sagatavot pirms pasākuma pilngadīgo dalībnieku piekrišanas veidlapu 2 eksemplāros, 
no kurām viens paliks pasākuma organizatoriem, otrs – dalībniekam.  
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4. SOLIS: izveidot fokusa grupas protokolu, kurā iekļaujami 7 svarīgākie elementi 

1. Iepazīšanās - fokusa grupas vadītāja pasaka paldies par dalībnieku gatavību dalīties ar 
savu viedokli un pieredzi un iepazīstina ar sevi un savu palīgu. 

2. Dalībnieka piekrišana – dalībnieki apliecina, ka neiebilst audio ieraksta veikšanai un 
anonimizētai datu izmantošanai kartēšanas ietvaros. 

3. Vienošanās par noteikumiem – piem., ka visas idejas ir vērtīgas un tās netiek kritizētas; 
nav pareizo, nepareizo viedokļu; nerunāt visiem vienlaicīgi utml. 

4. Ievads – iepazīstina ar fokusa grupas mērķi un galvenajiem jautājumiem. 
5. Atklāšanas vai “iesildošie” jautājumi – aicina dalībniekus iepazīstināt ar sevi un tiek 

uzdoti vienkārši jautājumi. 
6. Galvenie vai “padziļinošie” jautājumi – tiek uzdoti 2 – 3 būtiski jautājumi, par kuriem 

dalībnieki izsaka savu viedokli un pieredzi. 
7. Noslēgšana – noslēgumā var precizēt kādus neskaidrus jautājumus un informēt, kur 

varēs iepazīties ar apkopoto kartēšanas materiālu, kā arī,  vai un kā varēs piedalīties 
kartēšanas rezultātu ieviešanas/ uzraudzīšanas procesā. 

 
5. SOLIS: organizatoriskie sagatavošanās darbi  

 Izvēlēties fokusa grupas vietu, uz kuru dalībniekiem ir viegli nokļūt un kurā ir pietiekami 
daudz vietas, lai dalībnieki var ērti sēdēt un justies omulīgi. 

 Sagādāt veselīgas uzkodas un dzērienus. 
 Uzzināt, vai dalībniekiem ir aktuāla bērnu pieskatīšana fokusa grupas laikā un ja jā, 

nodrošināt papildus telpu un cilvēkus, kas pieskata bērnus. 
 Uzzināt, vai dalībniekiem ir jānodrošina transports (apmaksāt sabiedriskā transporta 

biļetes vai organizēt dalībnieku transportu). 
 Vienoties ar fokusa grupas vadītāju un piezīmju veicēju par organizatoriskajiem un 

saturiskajiem jautājumiem, tostarp nodrošinot iespēju pirms fokusa grupas iepazīsties ar 
fokusa grupas protokolu un jautājumiem. 

 Sagatavot diktofonu fokusa grupas audio ieraksta veikšanai kā arī iepriekš notestēt 
ieraksta skaņas kvalitāti. 

 1- 2 dienas pirms fokusa grupas sazināties ar grupas dalībniekiem un lūgt apstiprināt 
dalību, atgādināt atrašanās vietu un laiku un atbildiet uz jautājumiem, ja tādi ir. 

 Sagatavot zīmes ar norādēm uz fokusa grupas atrašanās vietu. 
 

6. SOLIS: lietas, kas jāpaņem līdzi uz fokusa grupu 
 Izvietot norāžu zīmes 
 Fokusa grupas protokols un piezīmju bloks (divus komplektus, ja nepieciešams sadalīt 

grupu divās grupās) 
 Diktofons 
 Vārdu etiķetes 
 Ūdens / uzkodas (šķīvji / salvetes)  
 Dalībnieku piekrišanas veidlapas (izveidojiet 2 kopijas uz vienu personu grupā. 

Dalībnieki patur vienu eksemplāru, paraksta un atdod vienu kopiju koordinatoram.) 
 Dalībnieku parakstu lapa 
 Statīvs ar papīru un līmlapiņas, pildspalvas un marķieri ( ja plānots ģenerējat idejas) 
 Ja paredzēta atlīdzība -  dāvanu kartes vai tml. 

 
7. SOLIS: Pēc fokusa grupas: 
 

 Veikt fokusa grupas diskusijas transkribēšanu un sagatavot kopsavilkumu secinājumus, 
kur ieskicēti biežāk aktualizētie jautājumi, viedokļi, tēmas,  

 Dalīties fokusa grupas diskusijas rezultātos ar grupu 
 



 

PARAUGS 11 – 3.1. LIETOTĀJA PIEREDZES KARTE 

Lietotājs:  

Situācija / problēma: 

Mērķis:  

1. Procesa  posmi un lietotāja darbības katrā no posmiem (Kādi soļi lietotājam ir jāveic, lai nonāktu līdz mērķim?) 

 

 

2. Lietotāja pieredze katrā no posmiem / soļiem (kā jūtas lietotājs) 

 

3. Veicamie uzlabojumi (attiecībā uz procesu un saturu)  

 
 
 

 

1. POSMS

• solis 1

• solis 2

2. POSMS

• solis 3

• solis 4

3. POSMS

• solis 5

• solis 6
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PARAUGS 12 - 3.2. IZAICINĀJUMU UN RISINĀJUMU DARBA LAPA 

Problēma / izaicinājums 

 

 

Zināmie risinājumi 

Kas jānoskaidro? 

 

 

Galvenās iesaistītās puses 

Šķēršļi Veicinātāji 

 

 

Kā mēs varētu? 

(darbība) ______________________ 

(objekts) ______________________ 

(konteksts) ____________________ 

(ierobežojumi) __________________ 

 

Idejas / risinājumi 

1. 

2. 

3. 

 


