
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Projekta “Mācību laboratorija - integrācijai”                       INFO LAPA Nr.2                        2009.gada 16.jūnijs 

LABO PIEMĒRU KONKURSS 
CILVĒKU AR INVALIDITĀTI 

INTEGRĀCIJAI 

“MĒS ESAM STIPRI”  
 

Šajā numurā lasiet : izsludināts jauns labo piemēru KONKURSS, 
fotogrāfijas no filmas prezentācijas, labā piemēra paraugs. 

 
Projekta koordinators: 

 
SIA „COMPERIO” 
Adrese: Balasta dambis 58/2, 
Rīga, LV 1048, Latvija 
Web: www.comperio.lv 

       Projekta koordinatore: 
       Sanita Kovaļeva 
       sanita@comperio.lv 

Tel.: +371 67213003 
 
Projekta partneri: 
 

 
SO Invalīdu un viņu draugu 
apvienība "APEIRONS"  
Adrese: Kr. Valdemāra 38, Rīga, 
LV-1011, Latvija 
Web: www.apeirons.lv 
 

 
BO „POINT EUROPA” 
Adrese: The Manse, Garrett 
Street, Cawsand,Cornwall PL10 
1PD, Lielbritānija 
Web: www.pointeuropa.org 
  
 

 
NVO „ ESPIRAL ENTITAT DE 
SERVEIS” 
Adrese: c/ Rutlla 22, 17002 
Girona, Spānija 
Web: www.espirals.org 

 

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” 
sadarbībā ar Comperio organizē konkursu, kura mērķis 
ir apzināt un popularizēt labās prakses piemērus cilvēku 
ar invaliditāti integrācijai izglītībā un nodarbinātībā.  

Ar šo konkursu vēlamies popularizēt tās nevalstiskās 
organizācijas, cilvēkus, pašvaldības vai valsts institūcijas, 
kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties darba tirgū, 
integrēties sabiedrībā, iegūt izglītību un jaunas 
kvalifikācijas iemaņas. 

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 iesniegšana līdz 16.09.2009. plkst. 17.00 

Konkursa pieteikums jāiesniedz datorrakstā, aizpildot 
pieteikuma anketu un labā piemēra anketu, kas tāpat 
kā konkursa nolikums ir pieejami projekta mājas lapā 
www.tavanakotne.eu . 

Adrese konkursa pieteikumu iesniegšanai:  

Cilvēku ar invaliditāti un viņu draugu apvienība „Apeirons”,  
Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV –1010 vai nosūtot pa             
e-pastu: konkurss@tavanakotne.eu  

Projekta “Mācību laboratorija - integrācijai” mērķis ir 

apkopot labās prakses piemērus Eiropas Savienības 

valstīs, lai veicinātu un motivētu cilvēkus ar invaliditāti 

efektīvākai integrācijai mācību procesā un darba tirgū. 
 



 

www.tavanakotne.eu 
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ĪSFILMAS 
PREZENTĀCIJA 
 
Trešdien 10.jūnijā notika 
projekta „Mācību 
laboratorija - integrācijai” 
ietvaros uzņemtās 
īsfilmas prezentācija par 
cilvēku ar invaliditāti 
integrāciju izglītībā un 
nodarbinātības sfērā.  
Filma tika uzņemta ar 
mērķi apkopot un vizuāli 
atspoguļot projekta 
partnervalstu pieredzi 
cilvēku ar invaliditāti 
integrācijā Latvijā, Spānijā 
un Lielbritānijā, kā arī 
radīt iedvesmu jaunām 
idejām un izaicinājumiem. 
Lai filma būtu saprotama 
pēc iespējas plašākai 
auditorijai, tā ir skatāma 
gan latviešu, gan angļu, 
gan arī spāņu valodā. 
Filma ir pieejama arī DVD 
formātā, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 
67299277 vai 67213003. 
Diska kopiju varēs saņemt 
Invalīdu un viņu draugu 
apvienība "APEIRONS"  
Valdemāra iela 38 k.1, 
Rīgā. Filma ir skatāma arī 
projekta māja lapā 
http://www.tavanakotn
e.eu/?id=311 . 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

Informācijai: 

Grundtvig programma 
(pieaugušo izglītība un 
mūžizglītība) ir viena no ES 
finansētās Mūžizglītības 
programmas 
apakšprogrammām, kas veicina 
un finansiāli atbalsta 
daudzpusējās sadarbības 
projektus, mācību partnerības, 
individuālās mobilitātes, 
tālākizglītību, tīklojumus. 
Programma atbalsta ar 
pieaugušo izglītību saistītas 
darbības, kā arī visas institūcijas 
un organizācijas, kas sniedz 
šādu izglītību, tai skaitā valsts 
un pašvaldības iestādes, 
kultūras iestādes, NVO un citas, 
kas papildus saviem tiešajiem 
pienākumiem veic izglītojošas 
funkcijas.  
 
Mūžizglītības programmas 
Grundtvig apakšprogrammas 
projektu koordinē SIA 
„Comperio” (Latvija), sadarbībā 
ar Invalīdu un viņu draugu 
apvienība „Apeirons (Latvija), 
Point Europa (Lielbritānija), 
Espiral Entitat de Serveis 
(Spānija).  Sīkāku 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. 
 

 

 

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. 
 

   3 LABĀ PIEMĒRA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI 
INTEGRĀCIJAI PARAUGS 

 
Nosaukums: Jelgavas Pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa” 

Mērķa grupa(s): Pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki  
Ieguvēji: Bērni un ģimenes, kuriem bērni ar attīstības traucējumiem un pārējie 
bērni 
Apraksts: Pirmsskolas izglītības iestādē ir 12 grupas, no tām divas ir 
rehabilitācijas grupas. Iestādi apmeklē 288 bērni, no kuriem 18 bērni ir ar 
speciālām vajadzībām (14 bērni 2 rehabilitācijas grupās un 4 bērni ar speciālām 
vajadzībām iekļauti vispārizglītojošās grupās). Iestāde īsteno vairākas 
pirmsskolas izglītības programmas, tai skaitā arī speciālās izglītības programmu 
izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Izglītības iestādi vada 
pieredzējusi vadītāja Ilze Putniece un tajā strādā 65 darbinieki, no tiem 33 
pedagogi un atbalsta personāla speciālisti: psihologs, logopēds, fizioterapeits, 
masiere, ergoterapeits, mūzikas terapeits. Katrā rehabilitācijas grupā ir 2 
pirmsskolas skolotājas un 2 aukles, bērniem individuālās nodarbības vada 
iepriekš minētie speciālisti. 
Atlases kritēriji:  

Inovācija: Speciālās programmas mērķis ir nodrošināt pirmsskolas vecuma 
bērniem nepieciešamās prasmes, ievērojot attīstības traucējumu korekcijas un 
kompensēšanas iespējas, nostiprināt veselību, izkopt elementāras saskarsmes 
un sadarbības prasmes, sagatavojot bērnus ar speciālām vajadzībām sociālajai 
integrācijai un pamatizglītības programmas apguvei. Programmas kvalitatīvai 
īstenošanai bērniem tiek izstrādāts individuālais plāns, kura pamatā pedagogs 
un atbalsta personāla speciālisti mērķtiecīgi veic diagnosticēšanas, izpētes, 
rehabilitācijas un korekcijas darbu. Bērni ar speciālām vajadzībām ikdienā 
izglītības iestādē ir kopā ar visiem bērniem pastaigās, svētkos un sporta 
pasākumos. Vienu reizi nedēļā ir integratīvā diena, kad bērni ar speciālām 
vajadzībām no rehabilitācijas grupas visu dienu darbojas savam vecumam 
atbilstošā vispārizglītojošā grupā. Iekļaujošā izglītība palīdz sasniegt labākus 
rezultātus sociālajā attīstībā, tai ir nozīme sociālo prasmju apguvē un piederības 
sajūtu veidošanā vienaudžu vidē. 
Efektivitāte: Bērnu ar speciālām vajadzībām attīstības un izglītošanas 
vajadzību nodrošināšanai un diferencēšanai sadarbojas skolotāji, atbalsta 
personāla speciālisti un vecāki, kas nodrošina šo bērnu veiksmīgu iekļaušanu. 
Mērķtiecīgi tiek plānots un izvērtēts pedagoģiskais darbs. 2003.gadā ar Jelgavas 
Domes un Starptautiskā Rotari kluba finansiālu atbalstu tika atvērta vēl viena 
grupa bērniem ar smagiem kustību traucējumiem (ratiņkrēslos, parēzēm un 
paralīzēm), kurā bija 10 bērnu. Lai darbu varētu pilnveidot un piedāvāt lielākas 
iespējas bērnu attīstībā, 2005.gadā ar valsts dotācijas un pašvaldības finansiālu 
atbalstu tika atvērt bērnu peldbaseins. Bērnu skaits jau sasniedza 18-19. Notiek 
konsultācijas vecākiem, kuras apmeklē vecāki kopā ar bērniem no Dobeles, 
Jelgavas un Bauskas rajona. Pirmsskolas izglītības programmā ir iekļauti 17 
bērni ar attīstības traucējumiem, 19 bērni ar runas traucējumiem, 15 bērni ar 
stājas traucējumiem. 
Apmierinātība: pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģisko un rehabilitācijas 
darbu. Iestādes darbs ir atspoguļots presē un TV ekrānos dažādos raidījumos 
par darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Iestādē ir atsauksmju grāmata, 
kurā apmeklētāji izteikuši atbalstu šāda veida bērnu apmācībai. 


