
 

 

 

Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu 
un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, 
Inčukalna un Stopiņu novados” gaita. 

Aktīvi turpinās 2012.gada februārī uzsāktā projekta realizācija Garkalnes MVV un 

partnerskolās. Projekts vēl darbosies līdz 2014.gada 31.janvārim. 

Kā vienmēr visvairāk atmiņā paliekošais notikums - skolēnu vasaras nometnes 

regulāri tiek pieminētas vēl tagad, ziemā. Daudzi nometņu dalībnieki izsaka patiesu 

nožēlu, ka nākamgad projekts būs beidzies un vasaras nometnes vismaz tik plašā lokā 

kopā ar citu partnerskolu draugiem neplānojas. Lai vasaras atmiņas neizbalētu, 

fotogrāfijas ar ainām no nometnes ikdienas atrodamas skolas mājas lapas galerijā - 

Vasara 2013. 

Visu triju skolu - Gaismas internātpamatskolas, Vangažu vidusskolas un Garkalnes 

Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas skolēniem šo divu gadu laikā bijusi iespēja 

paviesoties visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados. Kopumā 200 bērni pabijuši kādā 

no Latgales, Zemgales, Kurzemes vai Vidzemes pilsētām, iepazinuši Latvijas vēsturi un 

arhitektūru un dabas objektus. 

Karjeras braucienos vecāko klašu skolēni pabijuši gan ražošanas objektos, kur uz 

vietas prasmīgu gidu pavadībā iepazinuši dažādu profesiju pievilcīgās un varbūt ne tik 

ļoti pievilcīgās puses, pavērojuši, cik liels darbs ikdienā jāiegulda dažādu garšīgu, skaistu 

un interesantu produktu radīšanā. Gaismas internātpamatskolas skolēni apmeklējuši 

vairākas arodskolas, kurās viņiem iespējams turpināt mācības pēc pamatizglītības 

ieguves. Vairāki jaunieši jau šogad paspējuši uzsākt izvēlētajās skolās savu tālāko 

izglītību, apgūstot gan pavāra palīga, gan citas sevi interesējošās profesijas. 

Radošajās darbnīcās bērni savā brīvajā laikā iemācījušies veidot interesantus 

dizaina un mākslas priekšmetus, apguvuši prasmi strādāt ar mālu, dažādām jaunām 

rokdarbu tehnikām. Daži ieguvuši sev jaunus hobijus, kurus turpina realizēt savās skolās 
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interešu izglītības pulciņos. Radošās darbnīcas vēl turpinās, atbilstoši ziemīgajiem 

apstākļiem tiek apgūta adīšanas prasme. Vislielāko sajūsmu līdz šim izraisījušas 

darbnīcas „Mācies gatavot”, kur visu partnerskolu 4.-9.klašu skolēni paši varēja nobaudīt 

savus sagatavotos ēdienus.  

Pašlaik uzsākts jauns posms projektā, jo no novembra mēneša uzsākuši darboties 

no izglītības sistēmas izkritušie jaunieši Vangažos un Garkalnē, kuri papildina savas 

zināšanas LAT 2, angļu valodās, kā arī uzlabo datorprasmes. Šiem jauniešiem tiek 

piedāvāta arī iespēja paplašināt savas prasmes galdniecībā, gan visvienkāršāko ikdienas 

darbu veikšanā, gan sarežģītāku galdnieku darbarīku izmantošanā. 

Veiksmīgi turpinās arī mūsu sadarbība ar Valsts izglītības satura centru 5.aktivitātē 

„Izglītojamo ar speciālām vajadzībām un riska grupas ar zemiem mācību sasniegumiem - 

iekļaušana izglītības sistēmā”. Jūlija un augusta mēnešos VISC speciālās izglītības 

nodaļas speciālisti sniedza metodisku atbalstu Garkalnes MVV speciālās izglītības 

programmas bērniem ar jauktiem traucējumiem sagatavošanai licencēšanai. Pašlaik tiek 

gatavota pedagoģiskās padomes sēde, kurā skolotājiem tiks sniegts metodisks atbalsts 

ikdienas mācību procesa organizēšanai speciālās izglītības skolēniem. 

Inese Muižniece, projekta vadītāja    


