
 1 

 
 
 
 
 
 
 

LABO PIEMĒRU KONKURSS CILVĒKU AR INVALIDITĀTI INTEGRĀCIJAI  
“MĒS ESAM STIPRI”  

 
KONKURSA NOLIKUMS 

 
 

KONKURSU IZSLUDINA 
Cilvēku ar invaliditāti un viņu draugu apvienība „Apeirons”  
SIA „Comperio”  
Kontaktpersona: Vita Maurīte 
Tel.:67213003, fakss: 67213046, e-pasts: konkurss@tavanakotne.eu   

 
KONKURSA MĒRĶIS 
Apzināt pozitīvus un inovatīvus cilvēku ar invaliditāti integrācijas piemērus.  
 
PAMATINFORMĀCIJA 
Konkurss tiek organizēts ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas Projekta 
„Mācību laboratorija – integrācijai” ietvaros. Projekta pamatideja ir izveidot datu bāzi, kurā 
ikviens interesents var iepazīties ar labās prakses piemēriem gan Latvijā, gan citās pasaules 
valstīs par to, kā cilvēki ar invaliditāti atgriežas darba tirgū, kā viņi integrējas sabiedrībā, kā 
iegūst izglītību un jaunas kvalifikācijas iemaņas. Datu bāze jau ir pieejama projekta mājas lapā 
www.tavanakotne.eu. Ikviens aicināts ne tikai iepazīties ar citu labajiem piemēriem, bet arī 
ievietot piemērus no savas pieredzes. 
Projekta mērķauditorija ir cilvēki, kuri diendienā strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, dzīvo vai 
citādi atrodas ciešā kontaktā. Tie ir gan uzņēmēji, kuri vēlas pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti 
- šī projekta ietvaros viņi uzzinās, kā to vislabāk izdarīt, kādi priekšnosacījumi tam vajadzīgi. Tās 
ir skolas un citas izglītības iestādes – kuras uzzinās, kā izveidot klases vai pulciņus, kuros varētu 
mācīties bērni un pieaugušie ar invaliditāti; un arī paši cilvēki ar invaliditāti – kuri tiks iedrošināti 
aktīvi iesaistīties gan darba tirgū, gan izglītības programmās un citās sabiedriskās aktivitātēs. 
Projekta ietvaros ir veikts arī pētījums par to, kā katrā no partnervalstīm tiek praksē īstenota 
cilvēku ar invaliditāti iekļaušanās darba tirgū, kā viņi var iegūt izglītību un labāk integrēties 
sabiedrībā.  
Projektu koordinē SIA „Comperio” (Latvija), sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienība 
„Apeirons (Latvija), Point Europa (Lielbritānija), Espiral Entitat de Serveis (Spānija) .  
Plašāku informāciju par projektu var iegūt mājas lapā www.tavanakotne.eu. Lapa ir īpaši veidota 
cilvēkiem ar dažādiem fiziskiem ierobežojumiem, paredzot gan dažādus burtu lielumus, teksta 
kontrasta versijas, saprotamus skaidrojumus. 
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PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI 
� Konkursā aicināta piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona, kas pēdējo 5 gadu laikā 

īstenojusi projektu, sniegusi pakalpojumus vai kā savādāk veicinājusi cilvēku ar 
invaliditāti integrāciju izglītībā vai nodarbinātībā; 

� Katrs pretendents var pieteikt vairākus darbus konkursā; 
� Pretendenti labos piemērus var pieteikt paši, tos var izvirzīt konkursa komisija, kā arī 

jebkurš Latvijas iedzīvotājs. 
� Konkursam pieteiktajam piemēram jāatbilst vismaz vienam no zemāk minētajiem 

raksturojumiem:  
- Inovatīvs: labās prakses piemērs piedāvā inovatīvu risinājumu, tas atšķiras no 

tradicionāliem integrācijas un iekļaušanās veicināšanas pasākumiem. 
- Efektīvs: sasniegti vērā ņemami rezultāti, īstermiņa un ilgtermiņa ietekme, ilgtspēja 

utt. (piemēram, pieaudzis cilvēku skaits, kuri iesaistās izglītības aktivitātēs un 
iekļaujas darba tirgū, panāktas izmaiņas saistošās politikas nostādnēs utt.) 

- Apmierināta mērķa grupa: ja īstenoto darbību rezultātā mērķa grupa(s) ir guvušas 
ievērojamu gandarījumu 

- Atpazīstams: sasniegti vērā ņemami informācijas izplatīšanas un uzmanības 
piesaistīšanas rezultāti, (piemēram, informācijas izplatīšana un komunikācija notikusi 
plašā apjomā un/vai izteikti veiksmīgi, mērķa grupas ir labi informētas par 
piedāvātajām iespējām, veiktajām darbībām ir multiplikatīvs efekts utt.), 

- Izmantojams: labās prakses piemērs ir uzrādījis ievērojamu informācijas un rezultātu 
izmantošanas potenciālu, to praksē iespējams pārņemt un izmantot citās valstīs, citās 
organizācijās. 

 
KONKURSA KOMISIJA 
Konkursā iesniegtos darbus vērtēs ekspertu komisija, kuras sastāvā būs Cilvēku ar invaliditāti un 
viņu draugu apvienības „Apeirons”, SIA „Comperio”, valsts institūciju un NVO pārstāvji.  
 
Izvērtējot pieteikto piemēru inovāciju, efektivitāti un citus sasniegumus, konkursa komisija 
izvēlēsies piecus labākos piemērus, no kuriem viens kļūs par konkursa galveno uzvarētāju.  
 
APBALVOŠANA 
Konkursa uzvarētāji tiks nosaukti oktobra vidū konkursa noslēguma pasākumā, kurā piedalīsies 
visi konkursa pretendentu pieteicēji un pretendenti. 
 
Konkursa galvenās balvas ieguvēji balvā saņems portatīvā datora un projektora komplektu. Tiks 
pasniegtas arī četras vērtīgas veicināšanas balvas.  
 
Katrs labo piemēru pieteicējs saņems piemiņas balvas.  
 
PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA:  
 
Pieteikums jāiesniedz līdz 16.09.2009. plkst. 17.00.  
 
Pieteikuma iesniegšana:  

- Konkursa pieteikums jāiesniedz datorrakstā;  
- Jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa; 
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- Jāpievieno konkursam pieteiktais piemērs datu bāzē, kas atrodama mājas lapā 
www.tavanakotne.eu. vai jāiesniedz aizpildīta labā piemēra anketa; 

- Citi pieteikto piemēru raksturojoši dokumenti, attēli, laikrakstu publikācijas, video 
materiāli pēc pretendenta izvēles un, ja tādi ir pieejami; 

- Pieteikuma anketu un citus materiālus var iesniegt personīgi un pa pastu (iesniegumam 
pievienojot arī konkursa pieteikuma elektronisko versiju) vai e-pastu, pārliecinoties, ka 
sūtītie materiāli sasniedz saņēmēju līdz norādītajam termiņam. 

 
Adrese konkursa pieteikumu iesniegšanai:  
Cilvēku ar invaliditāti un viņu draugu apvienība „Apeirons”,   
Kr.Valdemāra iela 38, LV –1010.  
e-pasts: konkurss@tavanakotne.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 
 


