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Jēdzieni 

Saskarsme (komunikācija, sazināšanās, saziņa) ir informācijas 
(domu, jūtu u.c.) apmaiņa starp diviem vai vairākiem cilvēkiem 
gan verbālā, gan neverbālā veidā. 

 

Sociālā mijiedarbība jeb sociālā interakcija ir dinamiska sociālo 
rīcību secība starp indivīdiem (vai grupām), kuri nosaka viņu 
rīcību un reakciju balstoties uz mijiedarbības partnera rīcībām. 

 

Cilvēki pielāgojas attiecīgi situācijai, interpretē citu teikto un 
darīto un rīkojas atbilstoši tam. 



Autisma definīcija (1) 

   

Autisms ir attīstības traucējums. Tas izpaužas sistēmās, kas 
apstrādā ienākošo sensoro informāciju. Tiek pastiprināti daži 
nebūtiski stimuli, vienlaicīgi citiem stimuliem tiek pievērsta 
pārāk ierobežota uzmanība.  

 

Autisks bērns bieži “izņem” no apkārtējās vides atsevišķus 
stimulus un bloķē savu uztveri “no apkārtējās vides 
uzbrukumiem”. 

   
 

(Grandin, T., Scariano, M. (1986).  

Emergence: Label Autistic. Natavo, CA: Arena Press). 



Autisma definīcijas (2) 

Autisms ir traucējums, kam ir raksturīga izteikta ārējo kontaktu 
 ierobežošana, dzīve savā iekšējā pasaulē, kuras 
 piepildījums ir atkarīgs no cilvēka intelektuālās attīstības 
 (H.Remschmidt, Autismus, 2000). 

 

Autiskā spektra traucējumi nav slimība, bet viens no bērna 
 centrālās nervu sistēmas attīstības variantiem. 

 

 



 
Sociālās kompetences sadalījums 

Autisms 1/1000 

 

Aspergera sindroms 
5/1000 

 

Autisma pazīmju 
spektrs 1/100 1/55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html 

 



Autiskā spektra traucējumu klasifikācija un 
raksturojums 
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SKOLĒNIEM AR ASPERGERA SINDROMU VISPĀRĒJĀS 
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AST diagnozes SSK-10 (1) 

Psihiski un uzvedības traucējumi (F00 - F99) 

Psihiskās attīstības traucējumi (F80-F89) 

 

F84 Pervezīvi attīstības traucējumi 

F84.0 Bērnības autisms 

F84.1 Atipisks autisms 

F84.2 Reta sindroms 

F84.3 Citi disintegratīvi traucējumi bērnībā 

F84.4 Hiperaktīvi traucējumi, kas saistīti ar psihisku atpalicību un stereotipām 
kustībām 

F84.5 Aspergera sindroms 

F84.8 Citi difūzi attīstības traucējumi 

F84.9 Neprecizēti difūzi attīstības traucējumi 
 
 
http://www.spkc.gov.lv/ssk10/index65c9.html?p=%23123 

http://www.spkc.gov.lv/ssk/indexab3f.html?p=24,5
http://www.spkc.gov.lv/ssk/indexab3f.html?p=24,5
http://www.spkc.gov.lv/ssk/indexab3f.html?p=24,5
http://www.spkc.gov.lv/ssk/indexab3f.html?p=24,5
http://www.spkc.gov.lv/ssk/indexdca0.html?p=24,5,84
http://www.spkc.gov.lv/ssk/indexdca0.html?p=24,5,84
http://www.spkc.gov.lv/ssk/indexdca0.html?p=24,5,84


AST 
 
Autiskā spektra traucējumi nav slimība, bet viens no bērna 
 centrālās nervu sistēmas attīstības variantiem. 

 

AST izpaužas ar noteiktu pazīmju  un funkcionēšanas īpatnību 
 kopumu, kas katram indivīdam atšķiras.  

 

Kopumā AST var raksturot kā „traucējumu visa mūža garumā, kas 
 ietekmē, kādā veidā persona komunicē ar citiem un redz 
 pasauli sev apkārt”  
 

(The National Autistic Society, 2017). 

 

 



AST agrīnās iezīmes iezīmes 

 
• Emocionāla atsvešinātība 

• Intereses trūkums par citiem cilvēkiem 

• Emociju uzliesmojumi 

• Aizkavēta valodas attīstība 

• Atkārtota, stereotipa uzvedība, kustības 

• Jutīgums pret ārējiem stimuliem 

• Īpatnējas reakcijas uz ārējiem stimuliem 

 



Sensorās sajūtas 

Netipiska reakcija uz sensoriem stimuliem: 

 

• hiper- jūtīga vai hipo - jūtīga redze, dzirde un netipiska reakcija 
uz pieskārienu 

• Neparasts izziņas stils 

• Labāk un ātrāk reaģē uz vienkāršiem stimuliem, nekā 
kompleksiem, sarežģītiem stimuliem 

• Ir traucēta informācijas pārveidošana darbībā, ikdienišķas 
darbības nav automātiskas un prasa pilnīgu uzmanību un 
koncentrēšanos. Mazākā kļūme noved pie tā, ka visa darbība 
netiek izpildīta (sastingums). 



 

 

Kādas ir izglītojamā stiprās puses? 

Kādas ir izglītojamā vājās puses? 

 

 

 



Vizuālās uztveres īpatnības (1) 

 

• 40% cilvēkiem ar AST ir dažādu veidu redzes problēmas  

• 33% cilvēkiem ar AST ir traucēta vizuālās informācijas 
apstrāde 

 

 

 
http://brainblogger.com/2013/03/02/the-autistic-child-more-than-meets-the-eye/ 

http://autismresearchlab.group.shef.ac.uk/docs/Visual%20perception%20and%20visu
al%20dysfunction%20in%20ASD.pdf 
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Autisms – Vizuālās uztveres īpatnības(2) 
 

 

Visbiežāk: 

• redz detaļas, nevis kopainu 

• priekšmetu un dzīvu būtņu detaļu uztveršana 

• domā tēlos 

• spēcīga atmiņa uz detaļām 

• problēmas ar fokusēšanu, bet laba perifērā redze 

• grūti filtrēt vizuālo kairinātāju, grūti atšķirt svarīgo no 
nesvarīgā 

• pārāk stipra, vai pavājināta acu jūtība 

• acs kustību koordinācijas traucējumi, vizuāli motorās 
sadarbības traucējumi 
 

 



Vizuālās uztveres novērtēšana 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4486830/ 



Vizuālās uztveres īpatnības 

 

• Domāšana tēlos 

• Hiperleksija (Globālā lasīšana) 

• Patika pret skaitļiem 

 

 

 



Taktīlās uztveres attīstības īpatnības 

95 % AST gadījumos ir dažādas taktīlās uztveres īpatnības (Tomcheck 

and Dunn, 2007) 
 

 

• Hipersensitivitāte  (Spiediena mašīna (Squeeze Machine)) 

• Hiposensitivitāte 

• Izmainīta taktīlo pieskārienu uztvere – ap muti, rokās 

• Traucēta sensibilitāte, vāja vai pastiprināta sāpju, karsta-
auksta uztvere 

• Traucēta telpas, pozīcijas izpratne 

• Ķermeņa shēmas izpratnes traucējumi 

• Līdzsvara un koordinācijas traucējumi 

• Nepieciešams ilgāks laiks, lai apstrādātu informāciju par taktīlo 
stimulu 

https://www.bps.org.uk/system/files/user-files/Division%20of%20Occupational%20Psychology%20Annual%20Conference%202014/299_-
_saffron_morris.pdf 

 

https://www.bps.org.uk/system/files/user-files/Division of Occupational Psychology Annual Conference 2014/299_-_saffron_morris.pdf
https://www.bps.org.uk/system/files/user-files/Division of Occupational Psychology Annual Conference 2014/299_-_saffron_morris.pdf
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https://www.bps.org.uk/system/files/user-files/Division of Occupational Psychology Annual Conference 2014/299_-_saffron_morris.pdf
https://www.bps.org.uk/system/files/user-files/Division of Occupational Psychology Annual Conference 2014/299_-_saffron_morris.pdf


Temple Grandin (Squeeze Machine) 



Sensorie traucējumi ēšanas laikā (1) 

Taktīla hipersensitivitāte - izrāda nepatiku pret mitru, negludu, 
graudainu tekstūru, gan uz sava ķermeņa, sejas un mutes apvidū, 
gan arī atsakās no graudaina, kunkuļaina ēdiena 

 

Taktīla hiposensitivitāte - traucētas sajūtas par ēdiena 
konsistenci, bieži zaudē kontroli un aizrijas ( netīra mute, netīrs 
apģērbs) 

 



Audiālā uztvere (1) 

Pazemināts (hipo) jutīgums: 

 

 

• Nereaģē uz skaņām, balsi. Reakcijas kā nedzirdīgiem bērniem 

• Slikti izšķir balss toni, intonācijas 

• Neatpazīst atsevišķas skaņas 

• Patīk skaļi pasākumi, speciāli pats rada skaļas skaņas 

• Pagriež ausi uz skaņas pusi situācijās, kad citiem skaņa šķiet 
normāla 

• Neizrāda interesi par valodu 

 

 

 

 

 

 



Audiālā uztvere (2) 

Paaugstināts (hiper) jutīgums: 
 
• Nepanes troksni 
• Nevar izturēt dažu frekvenču skaņas 
• Apkārtnes skaņas dzird izkropļoti 
• Nespēj “atslēgties” no apkārtnes skaņām, 

koncentrēšanās grūtības 
• Nepatīk, kad lasa priekšā grāmatas 
• Jūtas atstumti , kad citi pļāpā 
• Diezgan bieži ir absolūtā dzirde 
• Īpatnēji izvēlas valodas, ko izmanto saziņā 
 
Powell, J. (1995, по Gillingham, G. 1995)   

 



Valodas traucējumi  

• Aptuveni 50% bērnu ar autismu nerunā vai runā ļoti maz 

•  Ja netiek veikts īpašs darbs valodas attīstīšanā, bērni tā arī 
neiemācās runāt 

• Pētījumi pierāda, ka daudzos gadījumos noteiktu laiku 
bērniem valoda ir attīstījusies raiti, bet vēlāk regresējusi 

• Ņemot vērā specifiku valodas attīstībā, bērniem ar autisko 
spektru ir ierobežotas iespējas to adekvāti izmantot 
komunikācijā (James M. Kauffman, Daniel P. Hallahan, 2011) 



Vizuālai atbalsts ikdienas darbā 

Ja grūtības uztvert verbālu instrukciju tā jāpastiprina: 

1. Rakstītu vārdu 

2. Attēlu pai piktogrammu 

3. Žestiem un mīmiku 

 

• Melnbalti attēli\piktogrammas 

• Fotogrāfijas 

• Žesti  

 

• Ar zīmējumu 

• Ar  rakstītu vārdu ( Globālā lasīšana) 

 

 



Komunikācijas metodes 
 

Verbālā komunikācija: 

 Mutvārdu un rakstveida 

Neverbālā komunikācija:  

 Sejas izteiksme (parāda neapzinātas emocijas)  

 Ķermeņa kustība un poza ( poza, kustības , izveicība u.c.) 

 Žesti (dažādiem žestiem, dažāda doma) 

 Acu kontakts 

 Pieskāriens( rokas spiediens, sitiens uz pleca, rokas 
satvēriens utt.)  

 Telpa ( personiskā telpa, attālums, kādu ievēro, sarunājoties 

 Balss (svarīgi kā pasaka- dusmas, satraukums, aizkaitinājums 
u.c.) 



Biežākās kļūda komunikācijas procesā  

 Nosūtītājs pārāk lielu uzmanību velta paša ziņojuma 
nosūtīšanai, nepievēršot uzmanību, kā ziņojums tiek saņemts 

  

 Nepievērš uzmanību vai ziņojums tiek saprasts.  

 

 Aizmirst, ka komunikācijai jānotiek divos virzienos! 

 



Acu kontakta attīstīšana 

• 1 solis – pozīcija viens pret otru, acu līmenī. Pedagogam jābūt 
pārliecinātam. Pedagoga pārliecība ir kā motivācija šim 
bērnam.  

 

• 2 solis – pedagogs lūdz “paskaties uz mani”. Ja bērns to izdara 
nekavējoties viņš tiek paslavēts vai arī apbalvots. Ja bērns 
nepaskatās, pedagogs mierīgi, tomēr noteikti pagriež bērna 
seju pret sevi tā, lai būtu iespējams kaut vai īslaicīgs, 
“garāmejošs” acu kontakts. 



Acu kontakta attīstīšana 

• 3 solis – novērojumi un 
novērojumu apkopošana. 
Pedagogs palūdz 
“paskaties uz mani”, 

      turpina 1,2,3 soli 

     desmit reizes. Rezultātus 
pieraksta rezultātu tabulā. 

Dat h h h 

+ + n 



Acu kontakta attīstīšana 

• 4 solis – pedagogs sēžot pretī bērnam izdara nelielu kustību pa 
labi vai pa kreisi, tad lūdz “paskaties uz mani”. Bērns seko 
kustībai un notur acu kontaktu 1 sek., tad 2 sek., tad 3-5 sek.  

 
• 5 solis – tad, kad bērns spēj noturēt acu skatu uz jums sēžot 

pretī, tad pedagogs atvirzās no bērna 1 metru uz turpina 
stimulēt acu kontaktu (pārvietojas pa istabu, maina telpu, 
veicina acu kontaktu ikdienas aktivitātēs). Tad, kad acu 
kontakts ar pedagogu ir izveidojies noturīgs, darbībā var 
iesaistīties kāda cita persona. 



 

Terapijas iespējas AST gadījumos 



Sociālie stāsti (1) 

 • Sociālie stāsti ir palīglīdzeklis sabiedrisko iemaņu mācīšanai bērniem ar 

autismu vai AST.  

• Palīdz izprast informāciju par situācijām, kurās nonākot var apjukt. 

• Metodes mērķis ir palielināt personas izpratni par notiekošo, palīdzēt justies 

brīvākam.   

Sociālo stāstu rakstīšana: 

• Jāpatur atmiņā konkrētais bērns un jācenšas domāt kā bērns 

• Stāsts jāraksta 1.personā, tagadnē, iekļaujot tikai nepieciešamo informāciju. 

Ir 4 veidu teikumi, ko var iekļaut stāstā: 

• Aprakstošie teikumi (A) – kur norisinās situācija, kas iesaistīti, ko dara, 
kāpēc dara 

• Perspektīvie teikumi (P) – dod ieskatu iesaistīto cilvēku domās un rīcībā 

• Norādāmie teikumi (N) – ierosina vēlamās atbildes 

• Kontroles teikumi (K) – bērna izdomāti, palīdzēs bērnam pašam atminēties 
stāstu un tikt galā ar situāciju 
 



 

• Teksts uz papīra 

 

• Ilustrācijas- zīmējumi, fotogrāfijas 

 

• Simboli- attēli, kas simbolizē vārdus/idejas. Ar roku zīmēti attēli palīdzēs 

bērnam apgūt jaunus vārdus. Viens attēls var simbolizēt visu ideju. 

 

• Audioieraksts 

 

• Video 

 

• Stāstu “kastītes”- izmantojot priekšmetus, figūriņas, atdarina stāsta epizodi 

 

 

Sociālie stāsti (2) 

 



Dabiskās spēlēšanās terapija (Natural Play 
Therapy)(1) 

• Terapijā iesaistās visa ģimene, lai bērns justos drošs, saprasts 
un pieņemts, tādā veidā nodrošinot komunikāciju 

 

• Terapijā izmantotās metodes ir vērstas uz bērnu, viņa 
interesēm. Nodarbības jeb dabiskās spēlēšanās bloki ir 
pakārtoti bērna prasmēm, interesēm un kognitīvajām 
iespējām. 

 

• Bērns kopā ar ģimenes locekli vai terapeitu rotaļājas. Šo 
rotaļu/spēļu galvenais mērķis ir veidot komunikāciju starp 
rotaļas/spēles dalībniekiem, kā arī radīt bērnam pozitīvas 
emocijas. Rotaļas/spēles var būt jebkādas 

 

 



Informācijas avoti, kas var noderēt 

 
• http://www.autismsberniem.lv/lv/par-autismu/par-autismu-1 
• http://www.autisms.lv/index.php/lv/raksti/21-agrinie-gadi-un-

autisms 
• https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VI

SC%202.3%20-%20metodiskais%20materials%20pedagogiem%20-
%20autisms.pdf 

• http://www.autismsberniem.lv/userfiles/files/profesionaliem/PIEA
U__ANA_%20AUTISMS%20UN%20PUBERT__TE.pdf 

• https://izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/IZMiepirkumamLUPPMFgal
aparskats08122017.pdf 

• https://talakizglitiba.lv/sites/default/files/2020-
01/108_Psih.%2Cuzved.%2C%20%C4%93%C5%A1anas%20trauc_20
20.pdf 
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