
 

 

Novada sociālie darbinieki   

Dzelzavas speciālajā pamatskolā 

 

Dzelzavas speciālā pamatskola realizē Eiropas Savienības ERASMUS+ 

vērošanas projektu “Mēs par labo praksi un tās ieviešanu dzīvē”. 

Ar sociālo darbinieku tikšanos Dzelzavas speciālajā pamatskolā šis projekts 

noslēdzās. 

Pagastu sociālie darbinieki ir izglītības iestādes sadarbības partneri. Viņi 

vislabāk pārzina problēmas, ar kurām sastopas pagastos dzīvojošās ģimenes, tāpēc 

aicinājām sociālā dienesta pārstāvjus apmeklēt Dzelzavas speciālo pamatskolu, lai 

viņiem pastāstītu par savu un citu izglītības iestāžu pieredzi darbā ar izglītojamajiem, 

kam ir garīgās attīstības un kustību traucējumi, kā arī lai parādītu mācību vidi un 

atbalsta iespējas izglītojamo izaugsmei. Tikšanos apmeklēja Madonas, Lubānas, 

Degumnieku, Mētrienas un Dzelzavas sociālie darbinieki, Madonas novada 

pašvaldības deputāts un Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un 

sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora. 

ERASMUS+ projekta laikā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 

30.septembrim apmeklējām divas izglītības iestādes : Soderhamnas komūnas skolu 

Zviedrijā un Jonišķu Saules pamatskolu Lietuvā. 

Projekta koordinatore skolotāja L.Bērtiņa iepazīstināja ar prezentāciju par 

redzēto partnerskolās Zviedrijā un Lietuvā un būtiskākajām atziņām. Par piedāvājumu 

Dzelzavas speciālajā pamatskolā stāstīja skolas direktore A.Dadze.  

Soderhamnas komūnas skolā ( iekļaujošā skola) notiek mācību darbs 

kompetenču jeb lietpratības ietvaros. Mums bija iespēja vērot stundas un nodarbības 

skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, doties kopā ar viņiem pastaigā, braukt 

uz peldbaseinu. Interesanta bija vizuālās mākslas stunda, kur vērojām, kā top ģipša 

sejas maskas, rokdarbu stundā katrs skolēns strādāja savā tehnikā. Skolā bērniem ar 

kustību traucējumiem pieejams daudzveidīgs palīginventārs. Bērnu apmācība tiek 

papildināta ar zīmju valodu, ko izmanto komunikācijā. Saziņā ar skolēniem, kam ir 

autiskā spektra traucējumi, tiek izmantotas piktogrammu kartītes. Skolā ir arī 



speciālas datorprogrammas bērniem ar smagiem un vidēji smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem. Zviedrijā gūta vērtīga pieredze tagad tiek iedzīvināta arī mūsu skolā. 

 Saules pamatskolā Lietuvā mūs priecēja mākslinieciskā un estētiskā vide, kā 

arī prasmīgs IT izmantojums mācību procesā. Skolu beigušajiem jauniešiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem ir izveidots Dienas centrs, kuru varējām apmeklēt. 

Sadarbība ar Saules pamatskolu turpinās. 

Prezentācijā par Dzelzavas speciālo pamatskolu varēja gūt priekšstatu par to, 

kādus atbalsta un sociālās rehabilitācijas pasākumus piedāvā izglītības iestāde: tai 

skaitā mūzikas terapijas nodarbības, kanisterapiju, Montesori nodarbības, relaksācijas 

telpas, interaktīvās smiltis. 

Pēc prezentācijām pasākuma otrajā daļā ciemiņi devās ekskursijā pa skolu. 

Apmeklēja ar profesijas apguvi saistītās  telpas- galdnieku darbnīcas, mājturības 

kabinetus, klašu telpas, relaksācijas telpas, internātu, relaksācijas telpu ar sāli, kur 

pašiem bija iespēja to izbaudīt, pirmskolas grupiņu ‘Cālīši”, telpas izglītojamajiem ar 

kustību traucējumiem, Montesori nodarbību telpu, psihologa kabinetu, ārstnieciskās 

vingrošanas telpu un citas. 

Pasākuma trešajā daļā mūzikas terapijas skolotāja V.Krūmiņa īsi pastāstīja par 

to, kā norit terapijas nodarbības un iesaistīja visus muzikālā priekšnesumā. 

Prieks, ka bija ļoti daudz jautājumu, kā arī liela interese par to, ko šeit darām 

un nākotnes iecerēm. Viesi pateicās skolas direktorei un kolektīvam par ieguldīto 

darbu. Kopīgā sarunā sociālie darbinieki izteica vēlmi atbraukt pie mums vēl un 

daudz kuplākā skaitā, bija pārsteigti par skolas izaugsmi, plašo sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu klāstu un atbalsta sistēmu. 

 

 

 


