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MĒRĶIS - Attīstīt skolas kā intelektuāla resursa 
pieejamību plašākai sabiedrībai, kas nodrošina 
ne tikai formālo izglītību, bet aktivizē un apvieno 
iedzīvotājus , lai sekmētu bērnu ar speciālām 
vajadzībām un ģimeņu  
- sociālās atstumtības un nabadzības 
mazināšanos, 
- sociālo kopmpeteņču un dzīvesprasmju 
attīstību,  
-pilsonisko līdzdalību un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos 

 

 

 

 



 
 
 
 
Vecāku līdzdalība 

Daudzu ģimeņu bērni dzīvo 
internātā 

Ir svarīgi : 

1. Iesaitīt skolēnu vecākus skolas 
dzīves dažādās norisēs, 
iedrošinot un akcentējot viņu  
lomu. 

2. Izzināt mūžizglītības 
vajadzības,  
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Vecāku līdzdalība skolas apkārtnes sakopšanā. Iekļaušana un labsajūtas 
palielināšanās. 
Svarīgi- lai cilvēks pieļauj kaut mazāko varbūtības iespēju, ka viņš ir daļa 
no pārmaiņu procesa  

Sākums – skaista vide 
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Vecāku konference. 

Svarīgi – izaicinājums un atbalsts, saruna – kas dod pārliecību un drosmi rīkoties. 

Pārmaiņas – uztvert kā iespēju mācīties un darīt lietas citādi un labāk. 
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Ikviens tiek iesaistīts 
Formālā un neformālā izglītība 
nodrošina : 

- Dzīvesprasmju apguvi, 

- Ģimeņu iesaisti un 
iedrošināšanu, 

-Pedagogu kapacitātes celšanu, 

- Mūžizglītību un dzīves kvalitātes 
uzlabošanu. 
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Iesaistām 

visus 

Dažādas fiziskas 
aktivitātes “Ledus 
laušanai” un 
iedrošināšanai. 
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Radošas 
nodarbības, 
dzīvesprasmju 
apguvei. 

Iesaistām 
visus 
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Jaunus resursus 
un sadarbības 
formas meklējot...  

Iesaistām 
visus 



Pensionāru iekļaušana  
-Sadarbība ar skolēniem, veicot 
brīvprātīgu izglītojošo darbu 
(dabaszinību jomā, skolas vēstures 
izzināšanā u.c.) 

-Iesaiste skolas pasākumos un 
ekskursijās, 

- sadarbības ar zviedru draugiem 20 
gadu jubilejas pasākuma 
organizācijā, 

u.c. 
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Gūstam pieredzi 

Pieredzes apmaiņa 
Siguldā .  

“Cerību spārni” – 

 idejas  ... idejas..... 
idejas. 
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Siguldas Dienas centra apmeklējums 
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Pieredzes gūšana biedrībā «Cerību spārni»  
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Reģionālā diskusija 

Kazdanga, 11.06.2013. 

Mācīšanās mums pašiem : 

- par iespējām darboties kopā, 
un katra vietu sabiedrībā; 

- par vajadzībās balstītu darbību, 

- prieks par veiksmes stāstiem. 
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Izpratnes veidošana par iespējām vietējām organizācijām darboties kopā. 
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Izglītojošs seminārs skolā 

15.10.2013. 

Pedagogu tikšanās ar Aiju 
Tūnu. 

Pilsoniskās izglītības 
aktivizēšana un skolas loma 
mūžizglītības sekmēšanā. 
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Izpratnes par komunikācijas un sadarbības uzlabošanu pilnveidošana.  
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Skolas apkārtnes pilnveide Kopīgi paveiktais  

- Bruģēta  celiņa izveide,  
sadarbības ar pašvaldību 
rezultāts. 

Jauna puķe dobe skolas 
pagalmā, iesaistot 
skolēnu vecākus. 

 Jauniešu iesaiste 
neformālās izglītības 
procesos. 

Vecāku mūžizglītības 
akcentēšana. 
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Rezultātu apkopojums. 

• Esam ļāvušies uz lietām paskatīties no “netradicionālās” puses,  

• Ieguvuši pieredzi “Cerību spārnos”, palīdzības sniegšanā 
bērniem ar speciālām vajadzībām, integrēšanai sabiedrībā un 
atbalsta sniegšanai ģimenēm, 

• Organizēti pasākumi, veicinot iekļaujošu pieeju un nodrošinot 
līdzdalību un pozitīvu atbalstu. 

• Skolā aktuāla ir dzīvesprasmju attīstība un palīdzības sniegšana 
bērniem ar speciālām vajadzībām, lai sekmētu sociālās 
atstumtības un nabadzības mazināšanos un sekmētu pilsonisko 
līdzdalību. 

• Izzinātas skolēnu vecāku vajadzības un oktobrī skolā  uzsāks 
darboties radošā skola vecākiem,(1 reizi mēnesī), 

• Skolēnu vecāku “labie darbi” skolai – tiek plānota celiņa izbūve 
uz veļas māju.  
 

 

 



Bieži cilvēki koncentrējas uz to, kā nav, kas nesanāk, un aizmirst 
par otru pusi- kas ir un kas sanāk.  

Uz visu, kas notiek var paskatīties dažādi . 

Mūsu attieksme pret lietām padara tās pozitīvas vai negatīvas. 

Skolai jābūt atvērtai arī tiem, kuriem kādā dzīves periodā ir zudusi 
izglītības nozīmes saprotamība un motivācija. 
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