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IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA CĒSU 2.PAMATSKOLĀ 

S P E C I Ā L Ā S  I Z G L Ī T Ī B A S  S K O L O T Ā J A S -  

E L I T A  B E R N Ā T E ,  A G R I T A  S N I Ķ E R E  

 

 

BĒRNU AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM IZGLĪTĪBAS 

IEGŪŠANAS IESPĒJAS CĒSU PILSĒTĀ LĪDZ 2005.GADAM 

 

Bērns ar speciālām 

vajadzībām 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Speciālās internātskolas 

(valstī) 
          Apmācība mājās 

Attīstības centrs 

JAUNUZCELTĀ  SKOLA  2006. GADS  
BĒRNU AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM IEKĻAUŠANĀS 

CĒSU PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ NO  2006.GADA 

 

Bērns ar speciālām 

vajadzībām 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde 
Speciālās internātskolas 

Vispārizglītojošās 

izglītības iestādes 

Attīstības centrs Pirmsskola 
Pamatizglītība un vidējā 

izglītība 

Grupa bērniem ar 

 speciālām vajadzībām 

Integrē vispārizglītojošās  

pirmsskolas grupās 

Klase bērniem ar  

speciālām vajadzībām 

Integrē vispārizglītojošās  

 izglītības iestādes klasēs  

2006. gada septembrī 

SPECIĀLĀ KLASE 

2015. gada septembrī 

NEPILNĪBAS PAŠVALDĪBAS DARBĀ SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

Nepiemēroti :` 

• dzīves apstākļi bērniem ar kustību traucējumiem; 

• nepiemērots transporta līdzeklis pārvadāšanai uz skolu un 

atpakaļ. 
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PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ (pēc 2006.g.) 

 

• Sociālās mājas celtniecība, kuras 1. stāvā izvietoti dzīvokļi 

ģimenēm, kurās ir bērni ar kustību traucējumiem. 

 

• Transporta iegāde -  bērnu ar speciālām vajadzībām pārvadāšanai. 

 

• Cēsu novada pašvaldības aģentūrā ,,Sociālais dienests’’ izveidota 

struktūrvienība – invalīdu habilitācijas dienas centrs (2011.g.) 

 

 

 

 

STARPTAUTISKĀ PROJEKTA ZVIEDRIJA – LATVIJA - KRIEVIJA ,,BĒRNU AR 

SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM INTEGRĒŠANA’’ IEGULDĪJUMS IEKĻAUJOŠAJĀ 

IZGLĪTĪBĀ 

 

  
• Domes pārstāvju un skolas vadības iesaistīšana projekta  

aktivitātēs. 

• Speciālistu (speciālās izglītības skolotāju, skolas medmāsas, 
logopēdes,  sporta skolotājas un sociālās aprūpētājas) 
izglītošanā. 

• Vides labiekārtošanā. 

• Rehabilitācijas darba attīstīšanā. 

 

KOMUNIKĀCIJU PRASMJU PILNVEIDOŠANA 

IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM 

 

 Alternatīvu komunikācijas veidu izmantošana: 

• žestu valoda; 

• piktogrammas; 

• BLISS simbolu sistēma;  

• pie galvas piestiprināma speciāla gaismas ķermeņa izmantošana. 
 

REHABILITĀCIJAS PROCESA ATTĪSTĪŠANA 

• Ratiņkrēslu iegāde izglītojamiem, ņemot vērā viņu individuālos 

izmērus. 

• Ortopēdisko apavu pasūtīšana un iegādāšanās. 

• Roku ortožu pasūtīšana un iegādāšanās. 

• Vertikalizatora un pārvietojamā krēsla iegādāšanās. 

• Pacēlāja iegādāde bērniem ar kustību traucējumiem. 

• Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības skolā. 

• Nodarbības peldbaseinā. 

 

KLASĒ IZVEIDOTS 

PROJEKTA ,,ESI MANS DRAUGS,, IEGULDĪJUMS  

IEKĻAUJOŠAJĀ  IZGLĪTĪBĀ  

 

• Veicināja izpratni par sociālā pakalpojuma veidu draugs – 
pavadonis bērniem ar speciālām vajadzībām.  

• Jauna sociālā pakalpojuma veida, draugs – pavadonis 
izveidošana Cēsu 2.pamatskolā. 

• Sociālais pakalpojums, draugs – pavadonis veicināja sociālo 
integrāciju un mazināja bērnu ar speciālām vajadzībām sociālo 
atstumtību: 

 skolas, ārpusskolas pasākumu apmeklēšana; 

 piedalīšanās klases, skolas, ārpusskolas pasākumos; 

 sabiedrisko aktivitāšu apmeklēšana brīvajā laikā; 

 izglītojamo darbs skolā, vasaras dienas nometnē.  
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SKOLAS PASĀKUMOS 
ĀPUSSKOLAS  PASĀKUMOS 

SSABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 

STARPTAUTISKĀS KONFERENCES ,,PERSONISKAIS ASISTENTS’’ 

IEGULDĪJUMS  IEKĻAUJOŠAJĀ  IZGLĪTĪBĀ  

• Ārvalstu pieredze personiskā asistenta pakalpojuma attīstībā. 

• Veidoja Latvijas redzējumu par personiskā asistenta pakalpojumu 

nepieciešamību. 

• Personiskā asistenta pakalpojuma ieviešana Latvijā 2012. gadā. 

• Valsts finansēts asistents uzlaboja ikdienas dzīves kvalitāti bērniem 

ar speciālām vajadzībām  

     (mūsu klasē strādā 4  

                personiskie asistenti). 

 

 

BĒRNU AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM IEGUVUMS  

IEKĻAUJOŠAJĀ IZGLĪTĪBĀ 

 

• Bērni ar speciālām vajadzībām veiksmīgi iekļāvušies 
vispārizglītojošā izglītības iestādē. 

• Uzlabojusies ģimeņu, kurās ir bērni ar speciālām 
vajadzībām, dzīves kvalitāte. 

• Nodrošināta individuālo izglītības plānu, mācību, 
komunikācijas līdzekļu un metodisko materiālu izstrāde 
atbilstoši traucējuma veidam. 

• Atrašanās vienaudžu vidē, iespēja draudzēties ar bērniem, 
kuriem nav speciālās vajadzības. 

• Mainījusies sabiedrības attieksme pret bērniem ar 
speciālām vajadzībām 

• Ievērojami paplašinājies bērnu redzesloks. 
 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 


