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Aktualitāte un problēma 

Latvijā pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem 2015. 

gadā ir reģistrēti 4977 cilvēki ar vidēji smagu garīgu atpalicību, 

no tiem 4177 ir pieauguši cilvēki (SPKC, 2015).  

Šai klientu/pacientu grupai ir ierobežotas iespējas institūcijas 

ietvaros attīstīt dažādas sociālas kompetences, tādas kā gatavība 

un spēja risināt konfliktus (Argyle, 1994), uzturēt un izprast 

sociālās attiecības (Chesner, 1995), spēja komunicēt, sadarboties 

un sniegt informāciju (Kurg, 2002), utt. 

 Latvijā līdz šim nebija veikts neviens pētījums drāmas terapijas  

grupā pieaugušajiem sociālo kompetenču veicināšanai ar vidēji 

smagu garīgo atpalicību ilgstošas aprūpes centrā. 

 



Galvenie jēdzieni un termini 
Vidēji smaga garīga atpalicība F71 tiek raksturota kā: IQ aptuveni 

starp 35 un 49. Iespējama krasa attīstības atpalicība bērnībā, bet 

pacientu vairākums spēj mācīties, lai rastos dažas sevis aprūpes 

iemaņas un spēja adekvāti kontaktēt. Pieaugušiem ir vajadzīgs 

dažādas pakāpes atbalsts, lai spētu dzīvot un strādāt sabiedrībā 

(SSK 10). 

Sociālās kompetences raksturo gatavība un spēja risināt konfliktus 

(Argyle, 1994), uzturēt un izprast sociālās attiecības un intereses, 

spēja komunicēt, sadarboties un sniegt informāciju (Kurg, 2002). 

Sociālo kompetenču saturs šī pētījuma ietvaros ir ņemts pamatojoties 

uz Insbrukas sociālo kompetenču aptauju (I-S-K-I-E-LV) 

(Innsbruck Social Competence Questionary, I-S-K-I-E), ko lieto šai 

klientu/pacientu grupai un, kas sniedz daudzpusīgu aprakstu par 

sociālo kompetenču  komponentēm (Krug, 2002). 



Teorētiskais pamatojums 

Bookere (Booker, 2011) darbā ar pieaugušajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem iesaka strādāt ar attīstošās drāmas (Developmental Drama) 

metodēm, kas balstās attīstības pieejā, kur ikvienam klientam/pacientam ir 

iespēja sākt darboties no tās attīstības fāzes, kurā viņš atrodas, tādejādi 

veicinot katra klienta/pacienta izaugsmi un attīstību viņam piemērotā veidā 

un tempā.  

Attīstošajā drāmā par pamatu darbā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem būtu jāņem vērā trīs pamatnostādnes terapijas procesā – 

rituāls, atkārtošana un ritms (Chesner, 1995). 

Drāma kalpo kā mācīšanās instruments (Emunah, 2005), lai sasniegtu 

vairākus rezultātus: iegūtu zināšanas, atmodinātu intereses, risinātu 

problēmas un mainītu attieksmes. 

 



Pētījuma mērķis un jautājumi 

Noskaidrot vai DT grupā veicina sociālo kompetenču attīstību 

pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo atpalicību ilgstošas 

aprūpes centrā. 

1. Vai uzlabojas sociālo kompetenču kategoriju rādītāji pēc DT 

grupā un apakšgrupās pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo 

atpalicību ilgstošas aprūpes centrā? 

2. Vai uzlabojas sociālo kompetenču kategoriju apakšsadaļu 

rādītāji pēc DT grupā un apakšgrupās pieaugušajiem ar vidēji 

smagu garīgo atpalicību ilgstošas aprūpes centrā? 

 



Metode un instrumentārijs 

Pirms un pēc DT grupā sociālo kompetenču veicināšanas 

pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo atpalicību ilgstošas 

aprūpes centrā notika adaptētās aptaujas I-S-K-I-E-LV 

pielietojums atšķirību novērtēšanā.  

Insbrukas sociālo kompetenču aptauja I-S-K-I-E-LV 

(Innsbruck Social Competence Questionary) (Krug, 2002), 

aptauju latviešu valodas versijā adaptējusi M. Romaško 

2015. gadā šī pētījuma ietvaros..  

 



Pētījuma dalībnieki 

Pētījuma sākuma posmā tika atlasīti 30 dalībnieki. No tiem atlases 

kritērijiem atbilda 20 no kuriem pētījumā piedalījās 18 dalībnieki, 6 

sievietes un 12 vīrieši, robežās no 24 līdz 67 gadiem ar diagnozi pēc SSK 

10 – F71.01 un divi viņu vērtētāji.  

Pētījuma noslēgumā piedalījās 14 dalībnieki, 6 sievietes un 8 vīrieši 

vecuma posmā no 24 līdz 67 gadiem ar diagnozi pēc SSK 10 – F71.01 un 

divi viņu vērtētāji.  

 



Procedūra 
Pētījuma sākuma posmā  pēc atlases procesa 18 dalībnieku grupa tika 

sadalīta trīs heterogēnās apakšgrupās pēc bioloģiskā vecuma posma. 

 

 

 

 

Pirms un pēc DT tika ievāktas I-S-K-I-E-LV aptaujas un salīdzināti 

iegūtie rezultāti izmantojot Stjūdenta t kritēriju. 

Tika novadītas 10 DT sesijas katrai apakšgrupai, katra 60 min., sesijas  

tika īstenotas divas reizes nedēļā, laika posmā no 2015. gada septembra 

līdz decembrim.  



Rezultāti  

 

Lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem tika aprēķināts 

Stjūdenta t – kritērijs pāru izlasēm grupā  un 

apakšgrupās.  

 

 



Sociālo kompetenču iegūto rezultātu apkopojums 



Secinājumi  

Pozitīvi ir vērtējams izvēlēto tehniku un metožu klāsts, kas 

tika pielietots DT, jo tika sasniegti statistiski nozīmīgi 

uzlabojumi pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo atpalicību 

DT grupā.  

Citu līdzīgu pētījuma grupu rezultāti nākotnē varētu atšķirties 

no šajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem.  

Būtu nepieciešams pārbaudīt DT efektivitātes rezultātus 

lielākā izlasē, lai tos varētu attiecināt uz visu šo 

klientu/pacientu grupu. 

Pētniekam vajadzētu izvirzīt konkrētu sociālo kompetenču 

apakšsadaļu veicināšanas mērķus, ja par instrumentāriju tiek 

izmantota I-S-K-I-E-LV aptauja.  

 



Priekšlikumi  

Turpināt kvantitatīvus un kvalitatīvus pētījumus, lai 

noskaidrotu dažādu sociālo kompetenču veicināšanas iespējas 

īstermiņa un ilgtermiņa DT grupā pieaugušajiem ar vidēji 

smagu garīgo atpalicību.  

Turpināt informēt ārstniecības, rehabilitācijas personas un 

klientus/pacientus par DT metožu un tehniku iespējām un 

efektivitāti simptomu mazināšanai, prasmju attīstības 

veicināšanai.  

Vēlams iekļaut drāmas terapeitu multiprofesionālas komandas 

sastāvā ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, lai veidotu 

sadarbību ar ārstniecības un sociālās rehabilitācijas personām. 

 



Paldies par uzmanību! 


