


1. Biedrība «Mēs saviem bērniem» dibināta 1998. gadā, 

bet reģistrēta 1999. gada 8. jūnijā. 

2. Biedrībā darbojas bērni un jaunieši ar saviem 

vecākiem un audžuvecākiem. 

3. Sākotnēji biedrībā bija iesaistījušās 8 ģimenes, bet uz 

šodienu tās jau ir 30 ģimenes. 

4. 2000. gadā tika izveidota deju grupa «Mazais 

cilvēciņš», deju grupai ir pievienojies ansamblis, kurā 

dzied bērni un jaunieši ar vecākiem. 

5. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.  



Doma par vecāku atbalsta grupas dibināšanu Madonā nelika mieru 

kopš dzīvesvietas maiņas 1998.gadā no Gulbenes uz Madonu. 

Galvenie faktori, kas bija par iemeslu atbalsta grupas dibināšanai: 

Iepriekšējā pieredze,saskaroties ar meitas izglītošanas problēmām valstī; 

Darbojoties Gulbenes «Rūpju bērna» organizācijā; 

Pieredze kopā ar meitu Ievu apmeklējot Latvijas Invalīdu sporta federācijas 

un Tukuma invalīdu sporta kluba kopīgi kvalitatīvi organizētās sporta nometnes 

Engurē; 

2 gadu semināru pieredze ar Zviedrijas speciālistiem un vecākiem un 

visbeidzot laikrakstā «Diena»»izsludinātais Dānijas Ārlietu Ministrijas projektu 

konkurss par iespēju iegūt finansējumu Dienas centra izveidei. 

Ar laikraksta «Stars» starpniecību un Madonas rajona padomes Sociālā dienesta 

atbalstu saaicināju ģimenes, kurās ir cilvēki ardažādiem funkcionāliem 

traucējumiem uz pirmo tikšanos. Zināju, ka nebūs viegli izveidot pilnīgu datu bāzi, 

lai veidotu organizācijas mērķauditoriju un tai vajadzīgos pasākumus, bet 

pamatkodols (8-10 ģimenes) sākumam skaitliski bija un mērķis - dienas centra 

izveide arī. Ar Rīgas pirmā Dienas centra «Saule» direktores - Mārtiņa mammas 

Irinas Rulles iedrošinājumu un padomiem nodibināju Madonas rajona vecāku 

atbalsta grupu «Mēs saviem bērniem». 



Madonas projektu par Dienas centru izveidi apstiprināja Dānijas Ārlietu Ministrija. 

Sākās rosība, darbojās darba grupa no Dānijas, Madonas rajonapadome apsolīja, 

ka sniegs savu - pašvaldības finansējuma daļu, tika sameklētas un izprojektētas telpas 

centram, tika sagatavots 2 gadu projekta darbības plāns. 

Taču dzīvē viss notika savādāk, rajona padome savus solījumus atteicās pildīt un mūsu 

sapnis neīstenojās. Tā kā pati tajā laikā apmeklēju vidējās paaudzes deju 

kolektīvu Madonā, ko vadīja Laimdota Andersone, nejauši aizrunājamies par viņas 2 

gadu pieredzi deju apmācībā Vācijas invalīdiem un dāmām pensijas vecumā. 

Tas bija ļoti neierasti mūsu valstī invalīdam iedrošināties kāpt uz skatuves un dejot, 

bet nolēmām veidot deju kopu, kurā dejos kopā ģimenes ar bērniem - invalīdiem. 

Izdevās sarunāt telpas b/d «Saulīte» un ar lielu prieku 2x mēnesī sestdienās braucām 

no visa rajona uz deju mēģinājumiem. Laimdota prasmīgi 

izveidoja dažādu deju horeogrāfijas un mācējā tām piemeklēt atbilstošu mūziku, kā arī 

tērpus. 

Laimdota kā labs pedagogs darbojās ar katru bērnu individuāli mēģinājumos un 

2000.gadā deju kopa «Mazais cilvēciņš» jau brauca uz savu pirmo lielo 

pasākumu Rīgā - Rīgas 800.dzimšanas dienas svinībām Starptautiskā invalīdu festivāla 

«Solis» ietvaros. Tie bija skaisti, grandiozi svētki un mūsu uzdrošināšanās pirmais 

SOLIS. Mūsu sirsnīgās dejas ar asarām acīs skatījās gan festivāla režisores, 

gan skatītāji. Arī žurnālisti rakstot vietējam laikrakstam apbrīnoja gaismu un mīļumu, 

kas staroja no mazajiem cilvēciņiem. Kopā ar atbalsta grupu svinējām Ziemassvētkus, 

Lieldienas u.c. 



Pēc festivāla "Solis"2000.gadā 

fotogrāfs Uldis Muzikants 

sagatavoja ceļojošo fotoizstādi par 

festivāla dalībnieku 

priekšnesumiem un tā tika izstādīta 

Madonas muzejā un ar to varēja 

iepazīties daudzi apmeklētāji. 





bildes 



Nodrošināt intelektuālās un fiziskās attīstības, patstāvīgas dzīves iespējas 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām; 

Gādāt par morālā, tiesiskā, fiziskā, garīgā stāvokļa uzlabošanu bērniem un 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm; 

Veicināt pilnvērtīgu personas attīstību, palīdzēt kopā ar ģimenēm integrēties 

mūsdienu mainīgajā sabiedrībā; 

Palīdzēt radīt radoša darba iespējas jauniešiem ar īpašībām vajadzībām; 

Radīt iespējas lietderīgi un produktīvi pavadīt brīvo laiku bērniem un 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām kopā ar ģimenēm, organizējot atveseļošanās, 

sportiskās, radošās, izglītojošās atpūtas nometnes un sporta pasākumus. 

BIEDRĪBAS MĒRĶI 



Deju grupa un ansamblis  «Mazais cilvēciņš» ir ļoti aktīva, neskatoties uz pedagogu maiņu, tā ir 

piedalījusies dažādos fesivālos Latvijā gan ārzemēs: 

1. «SOLIS» 

2. «NĀC LĪDZĀS» 

3. «DZIEDĀŠANAS SVĒTKI SIGULDĀ» 

4. «ZILĀ CERĪBU PUĶE» 

5. «LIKTEŅUPE» 

6. «LATVJU DIENAS» Slovākijā 

 

Pateicoties «TALLINK» kompānijai, tika dota iespēja deju grupai un ansamblim «Mazais cilvēciņš», 

sniegt 2 koncertus uz kuģa. 

 

Piedalījās X un XI SKOLU UN JAUNATNES DZIESMU DEJU SVĒTKOS RĪGĀ. 

Biedrības bērni un jaunieši ir ļoti sportiski, piedalās dažādās sporta spēlēs, kas tiek organizētas dažādās 

pilsētās. 

 

Sniedz labdarības koncertus sociālās aprūpes centros un pansionātos Latvijā. 

Biedrības jaunieši spēlē arī teātri. 

 

Biedrība 4 gadus pēc kārtas ar saviem, sponsoru un atbalstītāju palīdzību  ir realizējusi vasaras 

nometnes bērniem un jauniešiem ar īpašām vajdzībām un vecākiem. 

 

BIEDRĪBAS AKTIVITĀTES 







 1.Madonas novada pašvaldību. 

 2.Madonas novada sociālais dienests, 

 3.SIA «CEĻU BŪVE SIA» 

 4.PII «SAULĪTE», 

 5.Latvijas Sarkanais krusts, 

 6.Cesvaines novada pašvaldība,  

 7.Lubānas novada pašvaldība, 

 8.Sarkaņu pagasta pārvalde, 

 9.Aronas pagasta pārvalde, 

 10.Biedrība «Aicinājums Tev» Siguldā», 

 11.Sadarbība ar organizāciju «Velku fonds», 

 12.Biedrība «Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem», 

 13.Biedrība «Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi», 

 14.Biedrībai ir sadarbība ar atbalsta grupu «Saulstariņi» Alūksnē, 

 15.Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrību «Saulstariņi» un citi. 

SADARBĪBA 



Šovasar sadarbībā ar biedrību «Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem», 

norisinājās intensīvās rehabilitācijas programma, kurā piedalījās biedrības «Mēs 

saviem bērniem» 3 bērni un 1 mamma.  

Par šo dalību nometnē dalībnieki bija ļoti priecīgi un vēlētos piedalīties vēl šādās 

nometnēs. 

 



Ir īstenoti 3 LEADER projekti: 

 Materiāltehniskās bāzes izveide, kurā tika iegādāti mūzikas instrumenti; 

 Deju tērpu iegāde; 

 Materiāltehniskās bāzes izveide nodarbību vajadzībām (mūzikas instrumenti, montesorī un 

smilšu terapijas materiāli). 

Biedrība «MĒS SAVIEM BĒRNIEM» pašlaik īsteno  Sabiedrības Integrācijas 

Fonda projektu "Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide 

bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā«. Projektā 

ir iesaistījušies Madonas, Varakļānu, Cesvaines un Ērgļu novadi. Projekta ietvaros tiek īstenotas 

dziedinošās terapijas: 

 Mūzikas terapija; 

 Smilšu terapija; 

 Montesorī terapija; 

 Kanisterapija; 

 Logopēds; 

 Fizioterapija; 

 Psihoterapijas nodarbības vecākiem. 

 

 

PROJEKTI 







 

 

 

 

 

Biedrība «Mēs saviem bērniem» 

Kontakttālrunis: 28601768 

E - pasts: saviemberniem@inbox.lv 

 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 


