
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noslēdzies ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, 

Inčukalna un Stopiņu novados” 

Projekta mērķis – Nodrošināt mācību atbalstu Garkalnes un Vangažu vidusskolas un 

Gaismas speciālās internātpamatskolas bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām 

un garīga rakstura traucējumiem, veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu 

piedāvājumu jauniešiem obligātā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem 

ar zemu mācīšanās motivāciju un jauniešiem, kuri pametuši izglītošanos ir sasniegts 

pilnībā. Projektā aptverti 531 bērns un jaunietis Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu 

novados, tajā skaitā arī 15 no izglītības sistēmas izkritušie jaunieši, kuri nav ieguvuši 

pamatizglītību vai pārtraukuši izglītību tūlīt pēc pamatizglītības apguves, neiegūstot 

vidējo izglītību un profesiju. Šiem jauniešiem sniegts atbalsts angļu valodas un latviešu 

valodas kā valsts valodas kā arī informātikas apguvē, kas uzlabojušas jauniešu iespējas 

iesaistīties darba tirgū, kā arī dota iespēja apgūt pamatprasmes galdniecībā gan vienkāršu 

mēbeļu izveidē un labošanā, gan apgūstot iemaņas darbam ar koku radošā procesā. 

  Projekta laikā uzlabojušās speciālās izglītības skolēnu iespējas integrēties 

vispārizglītojošajās klasēs, jo skolēni, saņemot atbalsta pasākumus un jaunu metodiku 

izmantošanas rezultātā uzlabojuši savas sekmes vispārizglītojošo programmu apguvē. 

Veiksmīgi uzsākta risināt arī skolēnu uzvedības  traucējumu korekcija, izmantojot smilšu 

terapijas nodarbības. Vangažu vidusskolā un Garkalnes MVV skolēniem tika dota iespēja 

apmeklēt kopumā 5 pagarinātās dienas grupas, nodrošinot sekmīgāku mācīšanās procesu 

un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Lielu atbalstu projekta laikā skolēni saņēmuši karjeras izvēles nodrošināšanai. Kopumā 

apmeklēti 8 ražošanas uzņēmumi, kur skolēni uz vietas iepazinušies ar dažādām 

profesijām. Īpaši svarīgi Gaismas speciālās skolas skolēniem ar garīgās attīstības 

problēmām karjeras izvēles braucienos uz profesionāli tehniskajām skolām bija iepazīties 

ar profesijām, kuras var apgūt pēc speciālās skolas beigšanas, kas nodrošina arī viņiem 

turpināt izglītību pēc pamatskolas beigšanas un nodrošina iespēju iesaistīties darba tirgū. 

Atbalstu projektā saņēmuši arī maznodrošināto un sociāli neaizsargāto ģimeņu bērni. 

Notikušas 18 radošās darbnīcas, kurās 130 skolēni, lietderīgi pavadot savu brīvo laiku 

apguvuši gan radošās, gan sadzīves prasme, iemācījušies praktiski darboties. 202 skolēni 

guvuši iespēju ekskursijās Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē iepazīt Latvijas 

kultūrvēsturiskās vietas un iepazīt Latvijas dabu. Kopumā 261 skolēns atpūties vasaras 

nometnēs 2012.un 2013.gadā. 

Projekta darbības laikā izveidojusies ļoti laba sadarbība starp projektā iesaistīto skolu - 

Vangažu vidusskolas, Garkalnes vidusskolas un Gaismas speciālās internātpamatskolas 
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skolēniem un pedagogiem. Pedagogiem tiks turpināta sadarbība pieredzes apmaiņas un 

metodiskās darbības pilnveidošanā kā arī skolēnu starpā sadarbojoties karjeras izglītības 

pasākumos un skolēnu līdzpārvalžu darbībā. 

Projekta laikā izstrādātie mācību metodiskie materiāli - atgādnes arī turpmāk tiks 

izmantoti visās dalībskolās mācību procesā darbā ar skolēniem, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas, vai kuriem ir mācīšanās grūtības atsevišķu mācību priekšmetu 

apguvē. 

Garkalnes MVV iekārtotie smilšu terapijas un Montesori materiālu kabineti arī turpmāk 

tiks izmantoti darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās vai uzvedības traucējumi. Atbalsta 

personāla finansējums gandrīz pilnībā tiks turpināts no Garkalnes novada domes 

līdzekļiem. Inčukalna novada dome daļēji turpinās finansēt izglītības psihologu Vangažu 

vidusskolā. 

Projekta gaitā izveidojusies ļoti laba sadarbība ar VISC Speciālās izglītības centru. Tiks 

turpināta metodiskā sadarbība ar VISC speciālistiem, nodrošinot skolu pedagogu regulāru 

tālākizglītību speciālās izglītības jautājumos. 

Projekta gaitā izveidojusies spēcīga atbalsta personāla komanda Garkalnes MVV, kā arī 

nostiprinājusies sadarbība ar Garkalnes novada Sociālo dienestu un Bāriņtiesu. Šī 

sadarbība tiks uzturēta arī turpmāk, veicinot sociālā riska ģimeņu bērnu un jauniešu, kuri 

izkrituši no izglītības sistēmas piesaisti skolas ārpusstundu darbībai, nodrošinot sadzīves 

prasmju uzlabošanu un palīdzot sagatavoties darba dzīvei. 

Inese Muižniece, projekta vadītāja 


