
 

 
 
 
 
“Pievieno savu piemēru datu bāzei”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Projekta koordinators: 

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

 

 

 

 

 

 

Mēs esam stipri un ticam savai nākotnei! Mēs varam darīt daudz 
un dažādus darbus, mēs varam mācīties un varam būt noderīgi 
sabiedrībai. Mēs nevēlamies lai mūs žēlo. Mēs vēlamies, lai mūs 
ciena. Mēs gribam visu apgūt un sasniegt paši, jo mēs to varam 
tikpat labi, kā ikviens cits sabiedrības loceklis. 
 
Lai to pierādītu, ir izveidota unikāla datu bāze www.tavnakotne.eu 
kurā ir ievietota informācija par dažādiem projektiem mūsu valstī 
un ārvalstīs, kurus īstenojušas vai īsteno izglītības iestādes un 
sabiedriskās organizācijas. Šeit atrodama informācija par 
projektiem, kas veicina cilvēku ar invaliditāti veiksmīgu 
integrāciju sabiedrībā – gan piedaloties dažādās izglītības 
aktivitātēs un apgūstot profesiju, gan iesaistoties darba tirgū, kā 
arī pavadot brīvo laiku.  
 
Pasaule ir plaša, pieredze ir daudzveidīga un tāpēc datu bāzē 
ikvienam ir iespēja ievietot informāciju par pozitīvo piemēru no 
savas pieredzes, kā arī atrast citu piemērus, idejas, kontaktus un 
potenciālos sadarbības partnerus, lai īstenotu kādu jaunu ideju, 
atbalstot cilvēku ar invaliditāti integrāciju. 

 
Nāciet un mācieties! Nāciet un pastāstiet citiem! 

 

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. 

 

PIEJAMI PĒTĪJUMA REZULTĀTI 

Projekta ietvaros tika veikts pētījums par to, kā katrā no projekta 
dalībvalstīm praksē tiek īstenota cilvēku ar invaliditāti iekļaušanās 
darba tirgū. Pētījumā apkopota informācija par politiku, likumdošanu 
cilvēku ar invaliditāti integrācijai, nodrošinot izglītības un darba 
iespējas. Viens no būtiskākajiem secinājumiem saistīts ar to, ka katrā 
no projekta dalībvalstīm invalīdu integrācijas metodes, pieredze un 
atbalsta programmas ir ļoti dažādas. Ar pētījuma rezultātiem sīkāk 
varat iepazīties http://www.tavanakotne.eu/?id=303. Pētījums 
pagaidām pieejams tikai angļu valodā. 
 

Projekta “Mācību laboratorija - integrācijai”                       INFO LAPA Nr.1                        2009.gada 2.jūnijs 

Šajā numurā lasiet : Izstrādāta jauna datu bāze, veikts pētījums un 
uzņemta īsfilma par cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, 

kā arī projektu dalībnieku atziņas 
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ietvaros ar dažādu formālu un 
neformālu metožu palīdzību 
dalībnieki tika iepazīstināti ar 
nodarbinātības iespējām un 
mehānismiem Latvijā, Spānijā un 
Lielbritānijā, dažādām atbalsta un 
motivācijas programmām un 
izglītības metodēm. Tika diskutēts 
par cilvēku ar invaliditāti tēlu 
dažādās valstīs, un nākotnes 
redzējumu, kā arī iepazīti dažādi 
labie piemēri, gan klātienē, gan arī 
ar apmācītāju palīdzību. 
Turpinājums 3. lpp > 

 

No 11. - 15. maija notika 
apmācības profesionāļiem, kas 
strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti 
un vēlas apgūt jaunas metodes to 
sekmīgai integrācijai darba tirgū 
un izglītības aktivitātēs.  

Apmācības notika projekta  
„Mācību laboratorija - integrācijai” 
ietvaros Žironas reģionā Spānijā 
un tās vadīja starptautiska 
apmācītāju komanda. Tās 
apmeklēja dalībnieki no visām 
projekta partnervalstīm. Apmācību 

Citāti no īsfilmas 

„Lepnums rodas redzot smaidu 
cilvēku sejās un redzot, ka viņi 
sasnieguši kaut ko, par ko agrāk 
domāja, ka nebūs spējīgi to sasniegt 
nekad. Puisis, kurš lidoja ar 
helikopteri. Jauna meitene, kura 
gandrīz nespēja staigāt, uzkāpa pa 
30 pēdu augstu sienu. Meitene, kura 
nevarēja pakustināt gurnus, uzsēdās 
zirga mugurā. Tieši tas dara lepnu.” 
ECHO CENTER (Lielbritānija) 

 
„Cilvēki ar invaliditāti vai ar 
dažādām spējām, kā mēs reizēm 
mēdzam teikt, es domāju, ir laimīgi, 
kā lielākā daļa no mums, ar tām 
pašām lietām un nav jāmeklē nekas 
īpašs. Viņi ir laimīgi, ja viņiem ir 
godīgs darbs, ir patīkams brīvais 
laiks pilns ar aktivitātēm, un savas 
vajadzības atrisinātas, un tas ir mūsu 
darbs.” 
SANTTOMAS (Spānija) 

 
„Viena lieta, kas apvienībā Apeirons 
ir diezgan būtiska un svarīga ir tā, ka 
mēs neesam pazaudējuši 
entuziasmu, cīņas sparu un vēlmi 
šajā jomā darboties un esam spējuši 
būt līdzvērtīgi partneri ikvienai 
organizācijai un neesam pazaudējuši 
to uzticību cilvēkiem ar invaliditāti.” 
APEIRONS (Latvija) 

Visspilgtāk atmiņā iespiedušās tikšanās ar filmas varoņiem – cilvēkiem, kuri ikdienā rada neatkarīgu  

dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem, par kuriem runā viņu darbi. Patiesi iedvesmojoši piemēri!” 
                                                          -viena no filmas līdzautorēm Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāve Maija Muceniece- 

 

Projekta „Mācību laboratorija - integrācijai” ietvaros 
uzņemta īsfilma par cilvēku ar invaliditāti integrāciju 
izglītībā un nodarbinātības sfērā. Tās starptautiskā 
pirmizrāde notika 12.maijā projekta apmācību laikā Spānijā, 
bet Latvijas pirmizrāde notiks 10. jūnijā.  
 
Filma tika uzņemta ar mērķi apkopot projekta laikā iegūto 
pieredzi, vizuāli atspoguļot projekta partnervalstu pieredzi 
cilvēku ar invaliditāti integrācijā, 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 būs pieejama arī DVD formātā. Tās ilgums ir 
20 minūtes.  
 
Pirmizrāde notiks 10. jūnijā plkst. 15:00, Invalīdu un viņu 
draugu apvienības "APEIRONS" telpās Kr. Valdemāra ielā 38, 
Rīgā. Pēc filmas pirmizrādes tās autoru grupa un 
starptautisko apmācību dalībnieki dalīsies iespaidos par 
projekta un apmācību laikā gūto pieredzi.   
 
PIEDALĪTIES AICINĀTS IKVIENS, IEPRIEKŠ PIESAKOTIES pa 
e-pastu vita@comperio.lv  vai tālruni 67213003!  
 
Vēlāk īsfilma būs skatāma arī projekta mājas lapā 
www.tavanakotne.eu 
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Turpinājumus no 2. lpp 

APMĀCĪBAS PROFESIONĀĻIEM  

Apmācību pirmajā dienā apmācību dalībnieki iepazinās savā 
starpā, kā arī iepazina projektu un tā rezultātus. Tika 
demonstrēta projekta ietvaros sagatavotā filma par labajiem 
piemēriem cilvēku ar invaliditāti integrācijas jomā, dažādas 
motivācijas programmas, kā arī notika diskusija par cilvēku ar 
invaliditāti tēlu sabiedrībā un izpratnes atšķirībām dažādās 
valstīs. Otrā diena tika veltīta nodarbinātības tēmai, apskatot 
cilvēku ar invaliditāti integrācijas darba tirgū piemērus un 
metodes projekta dalībvalstīs, kā arī dalībnieki apmeklēja 
Atbalstītā darba centru Tresc Žironā. Trešajā dienā dalībnieki 
iepazina dažādus risinājumus cilvēku ar invaliditāti integrācijai 
izglītības aktivitātēs, kā arī labos piemērus!  

Kā savā noslēdzošajā runā atzina „Point Europa” (Lielbritānija) 
trenere Pippa Cann, „Šīs apmācības bija ļoti noderīgas, lai veidotu 
kontaktus, iepazītu jaunus cilvēkus, uzzinātus par jaunām un 
citādākām integrācijas iespējām un dalītos labajā pieredzē!”  
 
Pēc brauciena Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāve un 
apmācību dalībniece Daiga Bindere uzsvēra: „Ļoti vērtīgi bija 
uzklausīt katras valsts pieredzi invalīdu nodarbinātības 
veicināšanā. Mērķis mums visiem ir viens, risināšanas ceļi 
atšķirīgi. Protams, labi ja ir valsts finansiālais atbalsts tam visam, 
jo tad paveras daudz plašākas iespējas. Taču, apzināmies, ka šis ir 
tas ceļš, pa kuru mums būs jāiet. Interesanti bija uzzināt 
Lielbritānijas pārstāvju atziņas par kvotu sistēmu invalīdu 
nodarbinātībā - viņi brīdināja, lai mēs neejam šo ceļu, jo tas 
nedarbojas. Vērtīgi bija uzzināt arī par atbalstošo darbu 
Lielbritānijā, par centriem neatkarības veicināšanai, brīvā laika 
aizpildīšanai. TRESC - par atbalstošo darbu, par praktisko 
darbību darba iemaņu apguvē. Jaunums bija tas, ka vairs netiek 
runāts par integrāciju, bet jau par iekļaušanu, kas ir pakāpi 
augstāk!”  
 
Ar apmācību materiāliem variet iepazīties projekta mājas 
lapā sadaļā „Projekta rezultāti” apakš sadaļā „Mācību 
programmas un materiāli” www.tavanakotne.eu/?id=310 

 

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. 
 

Kontaktinformācija 

Projekta koordinatore: 
Sanita Kovaļeva 
sanita@comperio.lv 
Tel.: +371 67213003 
Fax: +371 67213046 
SIA „COMPERIO” 
Adrese: Balasta dambis 58/2, Rīga, LV 1048 
Web: www.comperio.lv 
 

 

Apmācību dalībnieki – 

Daiga Bindere un Māris 

Ceirulis  Liepājas neredzīgo 

biedrības pārstāvji 


