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Ievads 

Motivācijas palielināšana dzīves kvalitātes uzlabošanai jaunietim ar īpašām vajadzībām 
tiks sasniegta, stiprinot jaunieša attieksmes un atbildības sajūtu. Tas tiks veikts, sinerăējot 
attiecīgos iekšējās un ārējās motivācijas celšanas aspektus: 

1. Programmai ir konkrēts, noteikts darbības sākums un beigas, kas palīdz 
koncentrēties noteiktā laika posmā uz rezultātu sasniegšanu; 

2. Izvirzītais rehabilitācijas mērėis dalībniekam ir zināms, saprotams un akceptēts; 

3. Konkrēto rehabilitācijas darbu jaunietim uzticēt kā pienākumu (nevis uzlikt par 
pienākumu), atbalstot viĦu šajā procesā; 

4. Noteiktie rehabilitācijas uzdevumi savā sociālajā lokā ir publiskoti, līdz ar to 
dalībniekam ir iespējas gūt apkārtējo – terapeitu, dalībnieku un ăimenes locekĜu – 
atbalstu; 

5. Dalībnieki procesa laikā var apzināt savas gan iespējas un resursus, gan grūtības, 
līdz ar to iemācīties uzticēties sev; 

6. Ar regulāras aktivitāšu dienasgrāmatas palīdzību monitorēt savus panākumus, 
redzēt savu darbības progresu, akcentēt to, labāk apzināt savus resursus un gūt 
iedvesmu tālākiem procesiem; 

7. Darbības grupās palīdz jauniešiem stiprināt savu sacensības garu, palīdzot 
efektīvāk uzlabot savu motivāciju; 

8. Par savu mērėi domāt ik dienu, integrējot rehabilitācijas procesu savā ikdienas 
dzīvē. 
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Aktualitāte un mērķis 

Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, katru gadu dzimst aptuveni 6% bērnu, kuriem veidojas 
attīstības traucējumi, kas lielākā vai mazākā mērā paliek uz visu dzīvi. Šiem bērniem 
ilgstoši jāsaĦem medicīnisku atbalstu, īpaši dažādus rehabilitācijas pakalpojumus visa 
mūža garumā. Latvijā ir grūti saĦemt vienotu rehabilitācijas pakalpojumu sistēmu. Bieži 
rehabilitācijas pakalpojumu saĦemšana ir atkarīga no pašas ăimenes iespējām, cik ăimene 
var pati atĜauties gan laika, gan finansiālā aspektā. Latvijā bērniem līdz 18 gadiem valsts 
apmaksātā rehabilitācija gadā aprobežojas ar 10 ārstnieciskās vingrošanas reizēm, 
atsevišėām rehabilitācijas ārstu konsultācijām, pāris psihologa vai ergoterapeita 
nodarbībām gadā, un pacientam ir jāgaida garās rindās uz šo rehabilitāciju, kas dažkārt 
ilgst no pusgada līdz pat diviem gadiem. Dažās skolās pastāv iespēja atsevišėus 
ārstnieciskos pakalpojumus iegūt arī tur, bet tas nav pieejams visiem, kam tas 
nepieciešams, kā arī ne visi jaunieši ar invaliditāti apmeklē skolu. Sasniedzot šo noteikto 
18 gadu vecumu, jauniešiem ar invaliditāti vairs netiek piedāvātas iespējas bez papildus 
samaksas saĦemt rehabilitācijas pakalpojumus.  

Vēl aktuāla problēma mūsu rehabilitācijas sistēmā ir vienota, ilgstoša rehabilitācijas 
kompleksa pieejamība. Lielākoties tā balstās uz pašas ăimenes atbildību. Vecāki ved savu 
bērnu pie dažādiem speciālistiem, bet iztrūkst vienota terapeitiska mērėa; šie dažādie 
terapeitiskie uzdevumi ir orientēti tikai uz atsevišėu bērna attīstības problēmu risināšanu. 
Vecākiem trūkst atbalsta un, dažkārt, arī zināšanu gan par bērna un jaunieša attīstības, 
veselības un pedagoăijas problēmām, gan par pielietojamajām terapijām, to 
nepieciešamību, gan iespējām, ko pati ăimene var darīt bērna labad. 

Bieži iztrūkst rehabilitācijā iesaistīto personu profesionālā komunikācija. Tas saistīts gan 
ar speciālistu izkliedi, gan ar vienota kopēja uz pacienta orientēta mērėa neesamību. 
Speciālisti strādā katrs savā nozarē, cenšoties pēc iespējas labāk nodrošināt savu 
pakalpojumu, bet bez kopējas iespēju saliedēšanas, rehabilitācijas process var būt 
neefektīvs. TādēĜ arī speciālisti zaudē kādu daĜu no savām potenciālajām iespējām 
sasniegt terapeitisko progresu. 

Šajā sarežăītajā sistēmā bērnam un jaunietim ar īpašām vajadzībām zūd interese un 
mazinās motivācija ilgstoši strādāt savas rehabilitācijas labad. Lai sasniegtu labus 
rezultātus, jāĦem vērā, ka šiem bērniem un jauniešiem ir dažādi deficīti atsevišėās jomās. 
Pacientiem ar bērnu cerebrālo trieku (BCT) vai spinabifida ir traucētas ne tikai fiziskās 
jeb motorās spējas, bet bojājums skar vairākas centrālās nervu sistēmas (CNS) daĜas, kas 
ietekmē arī, piemēram, emocionālās un sociālās dzīves jomas. Bērniem ar attīstības 
traucējumiem dzīve jau pašā sakumā ir atšėirīga. Kopš agras bērnības viĦiem jāsaĦem 
daudzas, bieži arī nepatīkamas medicīniskas procedūras, jāievēro noteikti, īpaši režīmi. 
Tas maina viĦa psihosociālo vietu ăimenes sociālajā sistēmā, jo viĦa īpašo vajadzību 
apmierināšanai ir nepieciešami papildus resursi. Bērns arī savā ăimenē ir īpašāks kā 
pārējie ăimenes locekĜi, kas iespaido viĦa emocionālo un sociālo attīstību. Piemēram, 
bērns nevar pats saviem spēkiem apăērbties, iziet no mājas, lai pavadītu laiku ar saviem 
vienaudžiem. ViĦam nepieciešama asistēšana, kas samazina bērna brīvās gribas un savu 
pašaktivitātes spēju apjausmu. Bieži tas var novest pie sociālas izolācijas. Psihologs Hunts 
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(1965) ir pierādījis, ka mijiedarbības trūkums ar vidi, kas nepieciešams iesaistības sajūtai, 
veido bērnam apātiju. Sociālais un fiziskais ierobežojums samazina bērna līdzestības 
vēlmi būt aktīvam rehabilitācijas procesā, jo viĦš neredz savu mērėi un interesi darboties. 
Tas nopietni apdraud rehabilitācijas procesa pozitīvu iznākumu. 

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas mērėis ir orientēts uz jauniešu ar invaliditāti 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot viĦu sociālās, emocionālās un fiziskās kapacitātes. 
Programmas lielākais uzsvars ir uz pašu jauniešu intereses veicināšanu, jo interese ir 
dominējošā motivācija cilvēka ikdienas darbībā. Psihes pētnieki uzskata, ka interesei ir 
svarīga loma iemaĦu un intelekta veidošanā un attīstībā; tā veicina smadzeĦu, centrālās 
nervu sistēmas attīstību. Interese ir vienīgais motīvs, kas nodrošina cilvēka darba spējas. 
(Izard, 1991). 

Programma ir veidota kā atvērta sistēma, kurā pašiem dalībniekiem ir iespējas būt 
aktīviem, iesaistīties ar savām idejām un interesēm, tā palielinot dalībnieku līdzestību 
programmā. Programmai ir noteikts mērėis un nodarbību rāmis, bet pats saturs ir vērsts uz 
katru dalībnieku individuāli. L īdz ar to tiek panākta katra dalībnieka individuālo mērėu un 
interešu sasniedzamība. 

Katra dalībnieka rehabilitācijas mērėus noteiks ārsts rehabilitalogs, kurš izvērtēs gan 
jaunieša spējas, gan problēmas, gan noteiks rehabilitācijas procesa potences. Svarīgs 
aspekts ir paša bērna rehabilitācijas mērėa izvirzījums un viĦa domas par iespējamo 
rezultātu sasniegšanu, kas šajā programmā tiek akcentēts. Šī procesa mērėa sasniegšanai 
Darbā tiks iesaistīti arī fizioterapeiti, izmantojot dažādas metodikas un metodes. Bet 
programmas plāns ir veicināt ikdienas aktivitātes un uzlabot katra paša dalībnieka iesaisti 
mērėu īstenošanā, tāpēc tiks monitorētas jaunieša ikdienas aktivitātes un viĦa iesaistības 
sajūtas, izmantojot aktivitāšu un sajūtu dienasgrāmatu. Jaunieša psihoemocionālo atbalstu 
sniegs gan profesionāls psihologs ar individuālām nodarbībām, gan dalībnieku atbalsts, jo 
daudzi programmas plānotie notikumi tiks organizēti grupās. Darbs plānots arī ar jaunieša 
ăimenes locekĜiem, sniedzot viĦiem informatīvu atbalstu jaunieša veselības, pedagoăijas 
un psiholoăijas aspektā, palīdzot labāk izprast problēmas, grūtības un, pateicoties 
augstākam informētības līmenim, veidot veiksmīgākas attiecības ar savu bērnu un 
efektīvāk palīdzēt rehabilitācijas procesā. 

Tātad ar programmas palīdzību mēs varam atrisināt jau augstāk minētās problēmas ar 
rehabilitācijas procesa pieejamību un terapeitisko kvalitāti, jaunieša un viĦa ăimenes 
līdzesību šajā ceĜā. Līdz ar to tiks sasniegti galvenie mērėi – uzlabota jaunieša ar īpašām 
vajadzībām dzīves situācija, lai viĦš spētu dzīvot pilnvērtīgu sociāli un ekonomiski aktīvu 
dzīvi, veiksmīgi integrējoties sabiedrībā. 
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Sociālās rehabilitācijas programma 

Dalībnieku uzņemšanas process 

Dalībnieki sociālajā rehabilitācijas programmā tiks uzĦemti pēc dalībnieku un viĦu 
ăimenes locekĜu brīvas gribas, iesniedzot iesniegumu. Pilngadīgie programmas dalībnieki 
iesniedz iesniegumu par savu uzĦemšanu programmā, nepilngadīgo dalībnieku vietā 
iesniegumu iesniedz viĦa ăimenes loceklis  / aizbildnis (skat. Pielikums Nr.1 un 
Pielikums Nr.2). Dalībniekam ir arī jāiesniedz Labklājības ministrijas Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma kopija un sava ăimenes ārsta 
medicīniskais dokuments, proti, izraksts no pacienta ambulatorās medicīnas kartes 
(veidlapa Nr.027/u)* (12.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīĜa noteikumiem 
Nr.265 (Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā). Tālāk dalība tiks 
izvērtēta no ārsta rehabilitaloga puses, apzinot nepieciešamības, vajadzības un līdzestības 
procesa iespējamības, balstoties uz iesniegtajiem medicīnisko stāvokli apliecinošajiem 
dokumentiem. 

Pozitīva dalībnieka darbības apstiprināšanas gadījumā, tiek slēgts vienošanās līgums ar 
dalībnieku, ja viĦam ir 18 gadi un vairāk, vai arī ar dalībnieka ăimenes 
locekĜiem / aizbildĦiem, ja programmas dalībnieks vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu 
(skat. Pielikums Nr.3). 

Programmas īstenotājs izveido Dalībnieku reăistru, kurā uzskaita visus programmā 
iekĜautos dalībniekus, to vārdu, uzvārdu, tālruni, adresi u.c. nepieciešamo informāciju 
(skat. Pielikums Nr.4). Tāpat tiek izveidot Pusaudžu sociālās rehabilitācijas programmas 
aktivitāšu žurnāls (skat. Pielikums Nr.5),kur tiks atzīmētas visas dalībnieka aktivitātes, 
līdz ar to dalība programmas nodarbībās tiek regulāri izvērtēta un atspoguĜota gan pašam 
dalībniekam un viĦa ăimenes locekĜiem, gan arī rodas iespēja to izvērtēt iesaistītiem 
terapeitiem. Tas palielina rehabilitācijas procesa efektivitāti, regulāri izvērtējot dalībnieka 
līdzestību. Katru mēnesi tiek sagatavot jauns aktivitāšu reăistrācijas žurnāls. Programmas 
dalībnieki un nodarbību vadītāji parakstās par saĦemtajām un sniegtajām nodarbībām. 
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Dalībnieku darba grupas 

Komanda ir cilvēku grupa ar noteiktiem sadarbības mērėiem un standartiem. Lai grupas 
darbs būtu produktīvs, tās dalībniekiem ir jāizvirza konkrēts mērėis, skaidra struktūra un 
darbības normas, jāievēro solidaritāte un sadarbības regularitāte. Tieši grupas sadarbība 
nodrošina tās efektivitāti (Mayo, 1949). TādēĜ programmas laikā tās organizatori un 
atsevišėu aktivitāšu vadītāji sekos līdzi, lai dalībnieku grupas būtu saliedētas un darbam 
efektīvas, sasniedzot noteikto aktivitāšu mērėi, piemēram, reăistrējot ikdienas aktivitātes 
ar soĜu skaitītāju. 

Grupas darba efektivitāti nodrošinošie faktori palīdzēs jauniešiem ar invaliditāti uzlabot 
savas sociālās spējas darboties komandā, redzēt un īstenot savus individuālos un grupas 
izvirzītos mērėus, attīstīt empātiju, izpalīdzību un iecietību vienam pret otru, iesaistīties 
sadarbībā. Jaunieši mācīsies veidot savas grupas identitāti, spējas to izkopt un uzturēt, 
aizsargāt savas grupas intereses, apzināties sevi grupā un vienlaicīgi attīstīt prasmi 
dalīties. Darbojoties grupā, jauniešiem ir iespēja saredzēt citu dalībnieku talantus, rakstura 
iezīmes, spējas un īpašības, kas palīdz aktivizēt savas kapacitātes un resursus. 

Programmas dalībnieki ir 34 jaunieši ar īpašām vajadzībām. ViĦu vecums ir no 12 līdz 25 
gadiem. Dalībnieku spējas dažādās jomās stipri atšėiras, katram dalībniekam var būt 
konstatējami atšėirīga daudzuma un variabilitātes deficīti. Tāpēc dalībnieku dalīšana 
aktivitāšu grupās tiks veikta vadoties no jauniešu spējām un interesēm (skat. Pielikums 
Nr.6). 

Grupu skaits un lielums atšėiras plānoto aktivitāšu specifikas dēĜ. Dalībnieku 
apvienošanās grupās katrā no atsevišėām aktivitātēm var būt atšėirīga, tas palīdz veidot 
kopīgu Programmā iesaistīto kopienas izjūtu, nesadaloties mazās, nošėirtās grupiĦās, bet 
palīdz veiksmīgāk apgūt sociālās iemaĦas strādāt dažādas grupās. 

• Programmā paredzētais fizioterapijas aktivitātes apĜa treniĦš grupā apvienos trīs 
dalībniekus, kuri tiks apvienoti vadoties pēc līdzīgām fiziskās aktivitātes spējām. 
Šie grupas dalībnieki tiks apvienoti komandā arī soĜu skaitīšanā, lai pastiprinātu 
savstarpējo atbalstu un palielinātu sacensības garu motivācijas stiprināšanai. Šīs 
mazās grupas būs atbilstošas ciešāku individuālo attiecību veidošanai, lai uzturētu 
ciešākas emocionālas saites.  

• Hidroterapijas nodarbībā grupas arī tiek izdalītas vadoties no dalībnieku fiziskās 
kondīcijas un emocionālā stāvokĜa, katrā grupā ietverot 15 dalībniekus. Tas ir 
optimāls skaits, lai fizioterapeits noturētu efektīvu terapijas nodarbību. 

• Psihologa grupu nodarbības tiks veidotas pēc jauniešu psihoemocionālajām 
iespējām strādā grupā, līdz ar to skaits katrā grupa varētu mazliet atšėirties, bet 
plānots katrā grupā ietvert 10 dalībniekus. Grupā jaunieši varēs izteikt savus 
atzinumus, novērojumus un viedokĜus, kā arī ieklausīties citu dalībnieku pieredzē 
un domās. Līdz ar to ir nepieciešams apvienot ap 10 dalībniekiem, lai būtu 
pietiekami daudz viedokĜu un sarunas biedru. 
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• Radošās nodarbības paredzētas trīs grupās, tātad 10 dalībnieki katrā. Darbs 
radošajās darbībās iekĜauj sevī ne tikai savas iztēles izklāstu, bet arī citu 
dalībnieku darbu novērojumus un sociālo kontaktu veidošanu. 
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Nodarbību izklāsts 

Ārsta rehabilitaloga konsultācijas 

Ārsts rehabilitalogs veiks divas konsultācijas programmas ietvaros. Šīs vizītes tiek 
organizētas kopā ar konkrētā pacienta rehabilitācijas procesā iesaistīto fizioterapeitu un 
fizioterapeita asistentiem. Tā kā daudzi jaunieši apmeklē skolu, konsultācijas paredzētas  
piektdienu pēcpusdienās un sestdienās.  

Pirmajā konsultācijā ir paredzēts izvērtēt dalībnieka veselības stāvokli, izvirzīt 
terapeitisko mērėi un apspriest to ar rehabilitācijas komandu un pašu dalībnieku. Tiks 
izvirzīti tuvākie terapeitiskie uzdevumi un galvenais terapeitiskais mērėis, lai sasniegtu 
programmā paredzēto virsuzdevumu – pacienta dzīves kvalitātes uzlabojumu. 

Otrā konsultācija paredzēta kā rehabilitācijas procesa izvērtējums, sasniegto uzdevumu un 
rezultātu analīze un turpmāko ieteikumu apspriede. Arī šajā konsultācijā piedalīsies visa 
rehabilitācijas komanda. Programmas dalībnieks tiks aicināts arī pats izvērtēt savu 
aktivitāti, dalības ieguvumus un grūtības, resursus, kas palīdzējušas risināt šīs grūtības, un 
izteikt savu turpmāko veselības rehabilitācijas prognozi. 

Sākotnējo konsultācijas informāciju ārsts rehabilitalogs fiksēs pacienta Novērtējuma kartē 
(skat. Pielikums Nr.7), bet pēc programmas noslēgšanās informācija tiek fiksēta 
Noslēguma novērtējuma kartē (skat. Pielikums Nr.8). Arī konsultācijā esošais 
fizioterapeits, un fizioterapeita asistents savus novērtējumus fiksē dalībnieka Novērtējuma 
kartē (skat. Pielikums Nr. 9). 

Ja būs nepieciešamība pēc atkārtotas dalībnieka veselības stāvokĜa novērtēšanas, būs 
jārada iespēja atkārtot ārsta rehabilitaloga konsultāciju.  

Fizioterapijas nodarbības 

Fizioterapijas nodarbībās tiks 
izmantotas vairākas fizioterapijas 
metodes, kas ir apstiprinātas kā 
efektīvas un pacienta individuālajam 
terapeitiskajam mērėim 
nepieciešamas. Tiks izmantotas 
klasiskās metodikas kā muskulatūras 
stiprinošie vingrojumi, muskuĜu 
funkcionalitātes normalizējošie 
vingrojumi un paĦēmieni – muskuĜu 
stiepšanas tehnikas, proprioceptīvās 
neiromuskulārās metodes, masāžas 
elementi u.c., vingrojumi līdzsvara 

un koordinācijas uzlabošanai, vitālo funkciju stiprināšanai - kardiovaskulārie treniĦi un 
elpošanas vingrojumi u.c. tehnikas. Terapijas nodarbībās tiks izmantots fizioterapijas 

Attēls Nr.1  Fizioterapijas sīkais inventārs biedrības telpās Varžu 

ielā 3, Rīgā 
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sīkais inventārs kā lielās un mazās bumbas, slīpās virsmas, sensomotorie paklājiĦi, 
līdzsvara diski un virsmas, elastīgās gumijas un nūjas u.c. rīki. 

Lai rehabilitācijas procesu padarītu terapeitiski efektīvāku un pacientam interesantāku, 
stiprinot viĦa ārējo motivāciju, apĜa treniĦos tiks izmantoti arī trenažieri un vingrošanas 
sistēmas. Programmā, papildus klasiskajām fizioterapijas metodēm, paredzēts izmantot: 

• velotrenažieri; 

• slīdceliĦu; 

• slinga (RedCord) vingrošanas sistēmu; 

• vibroplates. 

Pati terapeitiskā fizioterapijas nodarbība tiks veidota grupā kā apĜa treniĦš. Tajā 
vienlaikus strādā trīs programmas dalībnieki kopā ar fizioterapeitu un diviem 
fizioterapeita asistentiem, darbu organizējot pa attiecīgajām uzdevumu stacijām. Tas 
uzlabos gan terapeitisko produktivitāti, gan arī stiprinās pacienta motivāciju un 
ieinteresētību rehabilitācijas procesā. Jaunieši vingros viens otram blakus, varēs novērtēt 
savus un redzēt citu dalībnieku sasniegumus, tā dodot un gūstot atbalstu viens otram. 
Šādas nodarbības jauniešiem patīk, ir emocionāli stiprinošas un interesantas. 
Fenometoloăiski interesi raksturo relatīvi augsts labsajūtas līmenis. Psihologi uzskata, ka 
tam papildus komonete ir prieks. „Interpersonāli interese parasti saistās ar empātiju, kas 
veido labsajūtu, izprotot otru cilvēku.” (Untināns, 2005) 

Fizioterapeitiski apĜa treniĦš palīdz efektīvāk, jo cilvēks strādā uz vairākiem 
terapeitiskajiem uzdevumiem, piemēram, kombinējot kardiovaskulāro treniĦu uz 
velotrenažiera ar līdzsvara un dziĜās stabilitātes uzlabojošajiem vingrojumiem uz 
vibroplates kopā ar muskuĜu stiepjošajiem vingrojumiem mobilitātes uzlabošanai. 
Dalībniekiem ir noteikts, individuāli izstrādāts terapeitiskais plāns katrai nodarbībai. 
Nodarbībā var tikt kombinēti vairāki trenažieri vairākiem dalībniekiem pēc kārtas, tā 
optimizējot resursus. Katrs dalībnieks noteiktā secībā izmanto savu „darba staciju”, 
kombinējot ar nepieciešamajām relaksācijas pauzēm. Tas dod iespēju uzlabot darba spējas 
un atpūtas pauzē pārrunāt ar savu terapeitu izpildīto veikumu, kas, savukārt, stiprina 
pacienta atbildību par savu rehabilitācijas darbu un uzlabo līdzestību. 

Fizioterapeits veic katra pacienta fizioterapeitisko izvērtēšanu, funkcionālā stāvokĜa 
novērtēšanu un izvirza terapeitisko mērėus, saskaĦā ar ārsta rehabilitaloga izvirzīto 
virsuzdevumu.  

Katram dalībniekam ir noteikta fizioterapeita darba lapa, ko viĦš izmanto darba 
novērtēšanai. Dalībniekiem tik doti mājas vingrojumi, kas tiek fiksēti katra dalībnieka 
individuālajā dienasgrāmatā un kas jāizpilda neklātienē individuāli (skat. Pielikums Nr. 
10).  Sasniegtie rezultāti, progress un grūtības tiek apspriesti ar dalībnieku katrā tikšanās 
reizē. 
Grupas apĜa treniĦā tiks izmantoti biedrībai „Latvijas Bērniem ar Kustību traucējumiem” 
piederošās rehabilitācijas iekārtas. Fizioterapeits nodarbībai būs izvēlējies vienu vai 
vairākus uzdevumus, izmantojot šīs iekārtas. Līdz ar to fizioterapeita darba rezultāts tiks 
paaugstināts, proti, pacienta veselības stāvoklis tiks uzlabots efektīvāk, un, kas ne mazāk 
būtiski, dalībniekam būs lielāka interese nodarboties ar šīm iekārtām. 
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Skrejceliņš 

SkrejceliĦa galvenais terapeitiskais mērėis ir 
uzlabot kardiovaskulāro stāvokli. Bet tas stiprina 
arī visu muskulatūru, jo īpaši kāju muskulatūru, 
uzlabo elpošanas kvalitāti, normalizē vielmaiĦas 
procesus, uzlabo fiziskās darba spējas, kā arī 
sniedz pozitīvu emocionālo efektu. Nodarbībās 
tiks izmantots jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
specializēts skrejceliĦš, lai viĦi varētu sasniegt 
labus treniĦa efektus, neskatoties uz saviem 
fiziskajiem deficītiem. 

Fizioterapeits asistēs šai treniĦu procesā uz 
skrejceliĦa, lai pacienti pareizi izmantotu skrejceliĦu. Pacientam ir jānofiksē pulsa 
mērīšanas ierīce, pareizi jāuzkāpj un jānostājas izejas pozīcijā, jāpielāgo tehniskie 
parametri – pareizs rokturu augstums un attālums. Fizioterapeits būs ieplānojis konkrētu 
sirds – asinsvadus slodzes treniĦu, tādēĜ viĦš arī uzstādīs konkrēto treniĦu programmu. 
TreniĦa laikā terapeits uzmana pacienta stājas un gaitas kvalitāti, rūpīgi seko pulsa 
izmaiĦām. Pēc treniĦa fizioterapeits pabeidz programmu, noĦem pulsa mērīšanas ierīci un 
asistē pacientam pareizi beigt aktivitātes un nokāpt no trenažiera. 

Velotrenažieris 

0Velotrenažieris arī ir efektīvs kardiovaskulārās sistēmas 
terapeitiskais rīks, kas uzlabo arī muskulatūras spēku, 
akcentējot kāju muskulatūru, uzlabojot elpošanas sistēmu, 
regulējot vielmaiĦas procesus un palīdz uzlabot 
funkcionālās spējas. Velotrenažieris ir īpaši nepieciešams 
jauniešiem ar kustību traucējumiem, jo trenē spējas 
pārvietoties ar velosipēdu, dodot potenciālas iespējas 
uzlabot savas mobilitātes iespējas vidē. Ar velosipēdu 
jaunieši ar kustību traucējumiem bieži var pārvarēt 
lielākus attālumus salīdzinājumā kā pārvietojoties kājām, 
sasniegt lielāku pārvietošanās ātrumu un sniedzot 
emocionālu baudījumu esot mobilam. TādēĜ šis 
trenažieris ir Ĝoti nepieciešams dalībniekiem ar 
pārvietošanās traucējumiem. Līdzīgi kā uz skrejceliĦa 
visu tehnisko nodrošinājumu sniedz fizioterapeits – 
fiksējot pulsa mērīšanas sistēmu, izvēloties treniĦu 
programmu, palīdzot pareizi lietot trenažieri un seko līdzi treniĦa procesam. Pēc treniĦa 
tiek analizēts progress un salīdzināts ar esošajiem datiem.  

Attēls Nr. 2 Rehabilitācijas skrejceliņš biedrības 

 telpās Varžu ielā 3, Rīgā 

Attēls Nr.3 Rehabilitācijas velotrenažieris 

biedrības telpās Varžu ielā 3, Rīgā 
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Slinga terapija 

Slingexercisetherapy (S-E-T) – Slinga jeb saišu terapija ir fizioterapijas metode, kuru 
pielieto pacientu rehabilitācijā, izmantojot speciālu profesionālu fizioterapijas aprīkojumu 
REDCORD.  
Slinga terapija jeb saišu terapija ir pilnīga diagnostikas, aktīvas ārstēšanas un vingrojumu 
sistēma, kuras pamatā ir individuāla pieeja katram pacientam ar mērėi panākt pastāvīgu 
muskuloskeletāro traucējumu uzlabošanos. Šis modelis balstās uz mūsdienu aktīvās 
ārstniecības un rehabilitācijas pamatelementiem. Dotā koncepcija ir izveidota un attīstīta 
Norvēăijā, tā balstīta uz zinātniskiem principiem un jaunu pētījumu rezultāti apstiprina šī 
koncepta nemitīgu attīstību. 

0Redcord ir piekares ierīce ar divām 
virvēm, pie kurām papildus var piestiprināt 
dažādu veidu saites un aprīkojumu. Abām 
virvēm, kuru galos ir lences, iespējams 
kontrolēt garumu. Lences un saites tiek 
izmantotas ėermeĦa daĜu iekarināšanai. 
Redcord piedāvā aprīkojuma komplektus –
piemērotus ikvienam cilvēkam mājas 
lietošanai, arī profesionālus aprīkojuma 
komplektus, kuri paredzēti sertificētu 
Slinga terapeitu darbam. 
Izmeklējot un veicot terapiju, šis 
aprīkojums atvieglo gan fizioterapeita 

darbu, gan arī Ĝauj pacientam justies komfortabli, tādējādi jau mazinot atsevišėu 
simptomu izpausmes. 
Dažas no Redcord aprīkojuma pielietošanas priekšrocībām: 

1. palielina pacienta drošības sajūtu; 
2. palīdz vieglāk novietot pacientu pozīcijā bez sāpēm; 
3. palīdz vieglāk saglabāt pacientam komfortablu stāvokli; 
4. padara vieglāku ėermeĦa segmentu kontroli; 
5. atvieglo terapeita darbu. 

Fizioterapeits, izmantojot Redcord iekārtu var pielietot vairākas metodikas, atbilstoši 
savai kvalifikācijai un pacienta nepieciešamībām: 

• NEIRAK- neiromuskulārā aktivizēšana - Redcord sistēma izmanto patentētu 
Neirak metodi, lai stimulētu „guĜošos” un neaktīvos muskuĜus un atjaunotu to 
normālo  

• Vingrojumi bez sāpēm, pateicoties sensorimotorai stimulācijai. Informācija, kas 
nāk uz vai no smadzenēm, muguras smadzenēm vai muskuĜu receptoriem, 
atkārtoti konfigurē kustību programmu. 

• relaksācija – saspringto vai pārslogoto ėermeĦa daĜu atbrīvošana, izmatojot 
dažādas relaksācijas pozīcijas, tās nofiksējot ar aprīkojuma saitēm. 

Attēls Nr.4Slinga terapijas aprīkojums biedrības telpās 

Varžu ielā 3, Rīgā 
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• kustību apjoma palielināšana - hroniski muskolo-skeletāri traucējumi bieži izraisa 
kustību apjoma samazināšanos locītavās. Izmantojot Redcord, tiek izslēgta 
gravitācijas spēku ietekme, pacienti var veiksmīgāk kontrolēt locītavu kustību, 
muskuĜu darbību, palielinot kustību apjomu nejūtot sāpes. 

• veicot trakciju tiek iestieptas locītavu saites, muskuĜi, samazināta kompresijas 
slodze uz locītavām. Izmantojot Redcord aprīkojumu, šī procedūra tiek veikta ar 
mērėi palielināt kustību apjomu, uzlabot asinsriti, vielmaiĦu un samazināt sāpes 
locītavās. Trakciju var pielietot gan kakla un jostas daĜai, gan plecu un gūžu 
locītavām muskuĜu stiepšana. 

• muskuĜu stiepšana. Šī metode tiek pielietota savilktu, sāpīgu, saīsinātu muskuĜu un 
citu mīksto audu atbrīvošanai .MuskuĜu stiepšana veicina impulsu rašanos CNS, 
kas savukārt, rada reflektoras izmaiĦas nervu muskuĜu aparātā (notiek muskuĜu 
tonusa pazemināšanās), pazūd sāpes un sacietējumi muskuĜos, tāpēc stiepšanas 
pielietošana ir fizioloăiski pamatota. 

• vingrošana. Pielietojot Redcord aprīkojumu, iespējams veikt vingrinājumus lai 
palielinātu muskuĜu spēku, izturību, uzlabotu stabilitāti locītavās un stimulētu 
sensorimotorosistēmu. Lai veiktu šos vingrinājumus, tiek izmantots Redcord 
papildus aprīkojums: elastīgās un neelastīgās saites, balansa spilveni u.c. 

Vibroplate 

0Vibrācijas trenažiera jeb vibroplates darbības pamatā 
ir ėermeĦa dziĜās muskulatūras aktivēšana, kas, 
savukārt, ir kvalitatīvas stājas un labas gaitas pamatā. 
Līdzīgus vibrējošus trenažierus izmanto arī veselības 
sportā. Bet šis Galileo aparāts ir atšėirīgs. Tā vibrācijas 
virziens ir speciāli veidots cilvēkiem ar neiroloăiskiem 
kustību traucējumiem, un tam ir iespējamas papildus 
atbalsta sistēmas, vadoties no pacienta funkcionālajām 
iespējām. Uz vibrācijas trenažiera ir iespējams noslogot 
dažādas ėermeĦa daĜas, izmantojot atsevišėus 
vingrojumus. 

Vingrojot ar vibroplates trenažieri, dalībnieki var: 
• uzlabot līdzsvaru un koordināciju; 

• uzlabot muskulatūras īpašības; 
• uzlabot kustību un pozas kvalitāti; 

• uzlabot darba spējas. 

Un līdz ar to panākt labāku stāju, uzlabot gaitu un iegūt labāku fizisku neatkarību.  

Fizioterapeits izvērtē pacienta mērėus un iespējas, izvēlas noteiktu treniĦa programmu un 
grūtības pakāpi, noteiktu ėermeĦa joslu noslogošanu un asistē pacientam visa vingrošanas 
procesa laikā. Pēc vingrojumu izpildīšanas pacientam ir jāieĦem relaksācijas poza, kuras 
laikā var tik apspriests darba process.  

Attēls Nr.5Vibroplate biedrības telpās Varžu 

ielā 3, Rīgā 
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Koka aprīkojums 

Kustību attīstībā svarīgi ir ne tikai spēja veikt attiecīgo kustību, bet jo svarīgāk ir integrēt 
attiecīgo kustību savā ikdienas kustību horeogrāfij ā. Līdz ar to jāpanāk, ka kustība ir 
iespējama, tā tiek sekmīgi veikta un arī tiek pielietota. Lai uzlabotu fizioterapijā iegūtās 
kustību zināšanas, Ĝoti efektīvas un ieteicamas ir nodarbības ar specializētiem aktivitāšu 
rīkiem, izstrādātas pēc vācu fizioterapeites E.Henstenbergas metodikas. Tās ir kustību 
grupas, kurā jaunieši var brīvi kustēties, izmantojot dažādus aktivitāšu rīkus. Šie 
aktivitāšu rīki ir veidoti no dabiska materiāla - koka dažādu apsvērumu dēĜ, proti, 
kokstaktīli ir Ĝoti patīkams, aprīkojums ir stabils, izturīgs, dažādi savienojams, 
kombinējams un izmantošanā drošs. Rīki ir dēĜi, trepes, dažādi paaugstinājumi, kas 
izstrādāti pēc noteiktiem standartiem un tiek kustību telpā eksponēti noteiktā secībā un 
attiecībā vienam pret otru. Šajās nodarbībās jaunieši izpratīs labāk savas kustību spējas, 
iemācīsies tās radoši izmantot, sapratīs savu kustību dinamiku, ritmu un amplitūdu, 
izbaudīs kustību prieku, iegūs motoru pieredzi, integrēs apgūtās kustības savā kustību 
repertuārā. Kustību nodarbības pēc Hengstenbergas metodikas būtu vēlamas jauniešiem 
īpaši aktīvās rehabilitācijas periodā, lai nostiprinātu motorās prasmes. Šāds koka 
aprīkojums biedrības „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” īpašumā nav, taču to 
plānots iegādāties 2015.gada sākumā. 

Biofeedback 

Atgriezeniskās saites metode (Biofeedback) ir viena 
no pasaulē salīdzinoši plaši pielietotām un šobrīd 
aktuālām metodēm gan atsevišėi, gan veidojot 
kompleksu metodiku saistībā ar citām rehabilitācijas 
metodēm. Atgriezeniskās saites sistēma ir medicīnas 
ierīce, kas palīdz pacientam labāk iemācīties 
kontrolēt savu ėermeni, piemēram, stāju un gaitu, 
izmantojot savu iekšējo sajūtu atspoguĜojošu 
sistēmu. AtpakaĜsaites mehānisms balstās uz 
principu, ka nervu impulsi var tik reăistrēti un 
attēloti vizuālā vai audiālā veidā, kas pacientam īpaši ar nervu sistēmas darbības 
traucējumiem, Ĝauj labāk šos signālus uztvert, izprast un realizēt voluntārā darbībā, 
piemēram, muskuĜu darbībā. Pētījumi ir parādījuši, ka ir iespējams modulēt dažādas 
organisma fizioloăiskās funkcijas, kas gan bērniem, gan pieaugušajiem var būt izmainītas 
saistībā ar kādu veselības traucējumu – saslimšanu vai traumu. Atgriezeniskās saites 
metodi var pielietot gan skeletomuskulārās sistēmas funkciju uzlabošanai – muskuĜu 
spazmas, muskulatūras disbalanss, spazmas, dažādas sāpes, gan astmai, tensijas tipa 
galvas sāpēm, paaugstināta asinsspiediena gadījumā. Metodikas pielietošana ir atkarīga no 
konkrētās aparatūras iespējām un pacienta indikācijām. Dažkārt aparatūra Ĝauj savienot 
vairākas fizikālās medicīnas metodikas, piemēram, atgriezeniskās saites terapijas ierīcei 
pievienojot muskulatūras transkutānās stimulēšanas vai limfodrenāžas iespējas. 

Attēls Nr.6Terapijas darbības mehānisms 
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Atgriezeniskās saites terapijas darbības mehānisms ir sekojošs: 

1. pacients novēro savu neirālo signālu vizuāli / audiāli, 

2. pacients izdara kustību / notur pozu, 

3. pacients koriăē kustību / pozu. 

Mediėis – ārsts vai fizioterapeits - izvērtē pacienta stāvokli, nosakot nepieciešamo mērėi 
un izvēlas pielietojamo metodiku. Nodarbībās laikā terapeits palīdz pacientam tehniski 
darboties ar šo sistēmu – piestiprina sensorus, palīdz ieĦemt nepieciešamo pozīciju un 
veikt attiecīgo kustību vai noturēt pozu. Pacients, izpildot noteikto metodikas prasību, 
vēro savus ėermeĦa impulsus uz ekrāna vai uztver tos audiāli un izdara attiecīgo kustību 
vai notur nepieciešamo pozīciju, vadoties no signālu atspoguĜojuma. Tas pacientam palīdz 
labāk sinerăēt savas iekšējās sajūtas ar, piemēram, ekrānā redzamajiem impulsu attēliem, 
un izveidot attiecīgo kustību vai pozas stereotipu. Līdz ar to var panāk muskuĜu darbības 
funkcionalitātes uzlabošanos kā muskuĜu spēka vai izturības palielināšanos. 

Pie centrālās nervu sistēmas traucējumiem atgriezeniskās saites metodi var pielietot bērnu 
cerebrālās triekas gadījumā, pie SpinaBifida, galvas smadzeĦu traumas un insulta 
gadījumā, tāpat arī pie perifēriem nervu bojājumiem, piemēram, dažādas plēăijas un 
traumas. 

Izmantojot atgriezeniskās saites terapiju pacients: 
• iegūst labāku patvaĜīgi darbojošos muskuĜu vadīšanu;  

• uzlabo koordināciju; 

• samazina spastiku; 

• uzlabo muskuĜu darba precizitāti;    

• muskuĜi tiek efektīvāk trenēti un līdz ar to nostiprināti, rezultātā uzlabojas 
muskuĜu funkcija; 

• tiek motivēts aktīvi iesaistīties, jo: 

• rezultāti ir labāk uztverami; 
• terapijas iegūtais progress ir labāk saredzams; 
• pacients labāk apzinās savas spējas un resursus. 

Terapijas kurss var būt individuāls, bet neirālo traucējumu gadījumā bieži tiek ieteikts 10 
terapijas stundu kurss divas reizes gadā. Šādi terapiju var turpināt ilgstoši, bet tas atkarīgs 
no pacienta veselības stāvokĜa, terapijas progresa un aktuālajām pacienta indikācijām. 
Kursa terapeitiskais mērėis var tik mainīts katram atsevišėam kursam, līdz ar to var 
panākt vairāku pacienta veselības uzlabošanas mērėu realizāciju. Piemēram, viens kurss 
tiek orientēts uz stājas uzlabošanu, kādas konkrētas muskuĜu grupas funkcionālās 
stabilitātes uzlabošanu, savukārt nākamais kurss var tik veikts kāju muskulatūras 
attīstīšanai, lai uzlabotu gaitas stereotipu. Šāds aprīkojums biedrības „Latvijas Bērniem ar 
Kustību Traucējumiem” īpašumā nav, taču to plānots iegādāties 2015.gada sākumā. 
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Hidroterapija 

0Hidroterapija ir fizioterapijas metode, kurā specializēti vingrojumi tiek izpildīti ūdenī. 
Ūdenī ėermeĦa svars sastāda tikai 1/10 daĜu no reālā ėermeĦa svara, tādēĜ, izpildot 
vingrojumus ūdenī, samazinās slodze uz ėermeĦa locītavām. Ūdens vide rada pretestību 
kustībām un organisms patērē par 50% vairāk enerăijas, nekā uz zemes. Vienlaikus ar 
fizisko slodzi ėermenis tiek arī masēts, organisms norūdās un uzlabojas pašsajūta. 
Pacientiem ar kustību traucējumiem tie ir Ĝoti efektīvi, jo samazina gravitācijas ietekmi uz 
ėermeni un līdz ar to var tiek paaugstināta skeletomuskulārās sistēmas mobilitāte, iegūta 
lielāka muskulatūras stabilitāte, veidots precīzāks kustību stereotips, kas neiroloăisko 
traucējumu dēĜ bieži tiek pārlieku iespaidots gravitātes dēĜ. Jauniešiem ar neiroloăiskiem 
traucējumiem vingrojumi ūdenī paredzēti, lai atslābinātu saspringtu muskulatūru, 
normalizētu tonusu, apgūtu pareizu elpošanu, uzlabotu kustību ritma izjūtu, stājas 
kontroli, muskuĜu pareizu noslogojumu, kā arī mugurkaula muskulatūras stiprināšanai. 
Vingrošanai baseinā tiek izmantotas vairākas zemāk aprakstītās tehnikas. 

Veselības sporta metodes: 

• vispār attīstoši vingrojumi, 

• līdzsvara spēju uzlabojošie vingrojumi, 

• koordinācijas vingrojumi, 

• elpošanas vingrojumi. 

Fizioterapijas metodes: 

• bobata terapija; 

• PNF tehnika; 

• dziĜās stabilitātes uzlabojošie vingrojumi u.c. 

Specializētie vingrojumi ūdenī: 
• izmantojot tikai ūdens fizikālās īpašības (pretestība, ūdens kustības); 

• izmantojot specializētus vingrošanai ūdenī paredzētus palīglīdzekĜus – peldēšanas 
paklājus, riĦėus un bumbas. 

Attēls Nr.7 Hidroterapijas nodarbības Vaivaru Nacionālā Rehabilitācijas centra baseinā 
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Ir vairākas iespējas, kā vadīt hidroterapijas terapeitisko nodarbību. Ja pacienti ir pietiekoši 
aktīvi un patstāvīgi, terapeits var vadīt pacienta darbu verbāli, dodot norādījumus 
vingrojumu izpildei, piemēram, stāvot pie baseina malas. Bet, ja pacientiem nepieciešama 
liela asistēšana, tad terapeits atrodas baseinā ar savu pacientu. Atrodoties kopā ar pacientu 
ūdenī, ir iespējama lielāka terapeitisko metožu pielietošana. 

 Jau pirms došanās uz nodarbību baseinā jaunietim ar kustību traucējumiem un/vai garīgās 
attīstības traucējumiem, pietiekoši jāizskaidro nodarbības noteikumi un plāns.  Lai 
uzsāktu nodarbību, ūdenī jāievēro daži faktori - psiholoăiskais noskaĦojums (bailes, 
nedrošība, pieredzes), fiziskās spējas, motivācijas līmenis un sociālās prasmes 

Vingrojot kopā ar jaunieti ar kustību traucējumiem, jāievēro specifiskie drošības 
noteikumi un speciālistu ieteikumi, kas ir izstrādāti dažādu ūdens tilpĦu lietošanai. 
Jārūpējas par bērna drošību arī tad, ja uzstādītas drošības barjeras. Tas jo īpaši jāĦem vērā 
darbojoties ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Fizioterapeits izskaidro 
pacientam kā reaăē viĦa kustību un balsta sistēma, piemēram, ka atrodoties ūdenī mainās 
viĦa spaticitātes līmenis, bet stresa situācijā tas var stipri paaugstināties, apgrūtinot 
nepieciešamās palīdzības sniegšanu. Lai sasniegtu labus rezultātus, jaunietim būtu 
jānodarbojas regulāri, katru nedēĜu vismaz vienu reizi. Ilgstošāka un noturīgāka 
terapeitiskā progresa sasniegšanai, vingrojumi jāpielieto vismaz pusgadu, bet tas, protams, 
ir atkarīgs no  problēmas specifikas,  veselības stāvokĜa un ārsta norādījumiem. 

Radošās nodarbības 

0Radošā mākslinieciskā darbība kā cilvēka izteiksme ir vērtība pati par sevi. Jauniešiem tā 
palīdz izturēt savas atziĦas, savu noskaĦojumu, vēlmes, izprast un eksponēt arī savas 
emocijas un pārdzīvojumus. Grupas darbā mākslinieciskās darbības palīdz veidot 
kontaktus ar vienaudžiem, uzturēt pašcieĦu pret sevi un sabiedrībā. Radošais process 
veicina dalībnieku domas sakārtotību, koncentrēšanos kādai noteiktai tēmai. Radošums ir 
cieši saistīts ar iztēles procesu, kas koordinē cilvēka pieredzē uzkrāto informāciju. 
Apzināti vadīts iztēles process ir vērts uz cilvēka mērėu izpratni, analīzi un īstenošanu. 
Līdz ar to radošās darbības jāuztver divos aspektos, proti, tās ir kā jaunieti bagātinošs 
jaunrades process un arī vienlaicīgi kā jaunieša psihosociālās attīstības veicinošs.  

Radošās nodarbības tiks organizētas programmas dalībniekiem grupās. Nodarbību 
vadītājs ir sagatavojis vairākas mākslas tehnikas, kas būtu pielietojamas katram jaunietim 
pēc viĦa īpašajām vajadzībām. Jo dalībniekiem ir dažādas gan fiziskās un mentālās spējas, 

Attēls Nr.8 Radošo nodarbības biedrības telpās Varžu ielā 3, Rīgā 
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gan dažādas intereses vizuālajām izpausmēm. Katras nodarbības galvenais temats tomēr 
paliek kopīgs, piemēram, attiecīgām svētku dienām kā Ziemassvētki un Lieldienas. Tomēr 
liela daĜa tematu, māksliniecisko metodiku un tehniku lietojums būs atkarīgs no pašu 
jauniešu intereses un izvēles. Radošo nodarbību vadītājs nodrošinās visu iespējamo, lai 
process veicinātu jauniešu interesi, rosinātu būt radošiem, eksperimentēt un radīt, nevis 
orientēties tikai uz rezultātu. 

Radošās nodarbības plānotas izmantot dažādas mākslas tehnikas, kā piemēram, 
apgleznošana, veidošana, zīmēšana, batika; dažāda materiālu izvēle kā dabas lietas, 
dažādas krāsu tehnikas kā akrils, guaša, akvarelis. Jauniešiem darbam nepieciešamas 
dažāda izmēra otas, zīmuĜi, šėēres, pamati, lai pēc iespējas vairāk mudinātu uz dažādību, 
sev individuāli tuvāku vizuālas izteiksmes līdzekĜu meklējumiem un atklājumiem. Radošo 
nodarbību vadītājs pārrunās ar jauniešiem viĦu procesu un veikumu, lai nodrošinātu viĦu 
izteiksmes verbālu skaidrojumu. Tas arī sniegs jaunietim precīzāku izpratni par paveikto, 
vadīs iztēles un radīšanas procesu, sniedzot atbalstu jaunieša psihoemocionālajai attīstībai. 

Psiholoģijas nodarbības 

Psihologa darbs tiks organizēts lekciju un individuālu nodarbību veidā. Atsevišėi tiek 
izdalītas nodarbības vecākiem un citiem ăimenes locekĜiem un nodarbības programmā 
iesaistītajiem jauniešiem. 

SeptiĦās plānotajās vecāku nodarbībās tiks pārrunāti vairāki ăimenēm aktuāli jautājumi 
gan par ăimenes harmonizētu attīstību, gan par vecāku lomas nozīmību, gan pašu vecāku 
emocijām un sajūtām aprūpējot savu bērnu ar attīstības traucējumiem. Katra lekcija tiek 
plānota par noteiktu tēmu, kas tiek apvienota ar diskusijām un aktuālu jautājumu 
risināšanu no vecāku puses. Programmas ietvaros tiek paredzēts iztirzāt dažādas tēmas kā 
komunikācija ar jaunieti, emocionālā inteliăence, stresa menedžments u.c. tēmas. 
Programmas laikā tiks sniegts atbalsts ăimenes locekĜiem, uzlabota vecāku pašapziĦa un 
kompetence un  mazināti ilgstoša stresa simptomi, kas nenoliedzami rodas dzīvojot ar 
jaunieti ar īpašām vajadzībām. 

Individuālās psihologa konsultācijas jauniešiem ar kustību traucējumiem 

Psihologa individuālās konsultācijas mērėis ir psiholoăiskā atbalsta sniegšana, grūtību 
apzināšanās un resursu aktualizācija un nostiprināšana. Lai to sasniegtu psihologs strādās 
humānistiskajā un kognitīvibiheiviorālajā pieejā. Terapeitiskā mērėa sasniegšanai 
nepieciešamas desmit nodarbības, no kurām pirmā ir konsultācija, dalībnieka situācijas 
izprašanai, darba režīma sakārtošanai, bet pārējās ir terapeitiskas nodarbības. Kursa beigās 
tiek izvērtēts sasniegtais un izteikti tālākie ieteikumi. 

Pirmā konsultācija tiks veltīta tuvākai iepazīšanai starp psihologu un bērnu/jaunieti, 
kontakta un uzticēšanās veidošanai, bērna/jaunieša psiholoăisko grūtību un resursu 
izvērtēšanai un kopīgai konsultēšanas mērėu nospraušanai. Klients tiks iepazīstināts ar 
konsultēšanas būtību un iespējām, konfidencialitātes principu, iespējamajām tēmām, 
konsultāciju sasaistei ar dienasgrāmatā veiktajiem ierakstiem. 
Pārējās 9 konsultācijās vērstas uz to, lai apzinātos jaunieša ikdienas psihoemocionālās 
un/vai komunikācijas grūtības, tās analizētu un meklētu risinājumus saskaĦā ar 
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bērna/jaunieša resursiem. Tēmas var tikt koriăētas atbilstoši bērna/jaunieša 
individuālajām vajadzībām/aktuālajām problēmām, kas formulētas konsultēšanas procesa 
sākumā vai identificētas dienasgrāmatu analīzes gaitā. 

Psihologa nodarbībās plānots pārrunāt jauniešiem interesantas tēmas: 

• Sociometriskā analīze (tuvāko un tālāko sociālo attiecību tīkla vizualizēšana; 
resursu un problēmu apzināšanās attiecībās);  

• pusaudžu/jauniešu vecumam aktuālo tēmu pārrunāšana – identitātes veidošanās; 

• pašvērtējums un personības unikalitāte;  

• piederības izjūta grupai un sabiedrībai; 

•  nākotnes mērėi un vērtības;  

• vientulības pārdzīvojums.  

Grupu psiholoģiskās nodarbības jauniešiem ar kustību traucējumiem 

Grupu psiholoăiskajās nodarbībās galvenais mērėis ir psiholoăiskā atbalsta sniegšana; 
adaptivitātes, sociālo prasmju sekmēšana un nostiprināšana; pozitīva pašvērtējuma un 
pašapziĦas sekmēšana. 

Tiek plānots izmantot dažādas metodes, lai stiprinātu jauniešu sociālās prasmes, 
piemēram, grupu terapijas un mākslas terapijas elementi; sociālpsiholoăiskā treniĦa 
elementi – lomu spēles, diskusijas, darbs pāros u.c., psihotehniskie uzdevumi. 

Nodarbībām būs skaidra, noteikta struktūra:  

1. Dalībnieku emocionālā stāvokĜa un gaidu noskaidrošana. 
Iesildīšanās / psihotehniskie uzdevumi; 

2. Nodarbības tēmas analīze ar diskusiju vai grupu darbu; ar mākslas terapijas 
elementiem; ar lomu spēlēm; ar individuālu refleksiju par tēmu; 

3. Nobeiguma refleksija;  

4. Mājas darba uzdošana. 

Nodarbību laikā tiks skartas sekojošas tēmas: 
1. Iepazīšanās ar grupas vadītāju un pārējiem grupas dalībniekiem, uzdevumi 

sadarbības un uzticēšanās veidošanai. Grupas dalībnieku iepazīstināšana ar 
nodarbību mērėi, ilgumu, grupas noteikumiem, dalībnieku gaidu (ekspektāciju) 
noskaidrošana par nodarbību ciklu. 

2. Jūtu un emociju daudzveidība. Pamatemocijas un to nozīme. Vadošās emocijas 
grupas dalībnieku pieredzē -emociju karte. Negatīvās emocijas, to izpausmes veidi 
dalībniekiem. Konstruktīvi veidi, kā pārdzīvot negatīvās emocijas un kā pret tām 
attiekties. 

3. Grupas dalībnieku personības unikalitāte un vērtība. Savu stipro pušu/resursu 
apzināšanās un prezentēšana citiem. Identitāte un vērtību hierarhija. 

4. Rūpes par sevi, atbildība par personisko attīstību, pašaprūpi, izaugsmi, iekĜaušanos 
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kopībā (atbilstoši vecumposmam). Grūtības un pozitīvā pieredze šo prasmju 
īstenošanā līdz šim. 

5. Saskarsmes/komunikācijas prasmes: dalībnieku stiprās un vājās/attīstāmās puses. 
Empātija, uzklausīšana, sava viedokĜa izteikšana. Lomu spēles un treniĦi 
empātijas sekmēšanai, viedokĜa formulēšanai, spējai pateikt „Nē”. Konflikts kā 
sadursme starp divu personu uzskatiem, attieksmi, vērtībām, vajadzībām u.tml. 
Dalībnieku pašrefleksija par veidiem, kā viĦi risina konfliktus un to, ko tajā 
vēlētos mainīt. 

6. Mērėi un sapĦi tuvākajai un tālākajai nākotnei. Savu resursu apzināšanās mērėu 
sasniegšanai. Reālistiska skatījuma veidošana uz mērėiem un iespējām tos 
sasniegt. 

7. Kopsavilkuma veidošana par nodarbībās gūto pieredzi un prasmēm. Dalībnieku 
pašrefleksija un pozitīvas atgriezeniskās saites sniegšana un saĦemšana no 
pārējiem grupas dalībniekiem.  

Atkarībā no grupas dalībnieku aktuālajiem pārdzīvojumiem un dzīves notikumiem, kā arī 
izteiktajām vajadzībām kādu jautājumu apspriešanā kāda no tēmām var tikt izvērsta, 
modificēta vai aizstāta ar citu. 2., 3. un 5.tēma katra tiks izvērsta 2 nodarbībās. 

Vecāku nodarbības 

Vecāku nodarbībās paredzēts stiprināt vecāku sociālās spējas veidot labas attiecības ar 
savu jaunieti, lai šo nodarbību laikā sagatavotu labu psiholoăisko vidi. Tam 
nepieciešamas septiĦas nodarbības, kuru tēmas ir sakārtotas, lai viena nodarbības tēma 
turpinātu nākamo. Šāds plāns, kur vecāki aktīvi iesaistās ar savām domām un 
ierosinājumiem, dod lielākas iespējas risināt potenciālos sarežăījumus kā tikai iedodot 
informāciju. Vecāku nodarbībās tiks pārrunāti vairāki ăimenēm aktuāli jautājumi gan par 
ăimenes harmonizētu attīstību, gan par vecāku lomas nozīmību, gan pašu vecāku 
emocijām un sajūtām aprūpējot savu bērnu ar attīstības traucējumiem, kā arī apspriestas 
aktuālās problēmas un to risinājumi audzinot pusaudzi. Katra lekcija tiek plānota par 
noteiktu tēmu, kas tika apvienota ar diskusijām un aktuālu jautājumu risināšanu no vecāku 
puses. Programmas ietvaros tiek paredzēts iztirzāt dažādas tēmas kā komunikācija ar 
jaunieti, emocionālā inteliăence, stresa menedžments u.c. tēmas. Programmas laikā tiks 
sniegts atbalsts ăimenes locekĜiem, uzlabota vecāku pašapziĦa un kompetence un  
mazināti ilgstoša stresa simptomi, kas nenoliedzami rodas dzīvojot ar jaunieti - pusaudzi 
ar īpašām vajadzībām. 

Vecāku nodarbību vispārīgs raksturojums:  

• Dalībnieku skaits -  10-15 dalībnieki un grupas vadītājs ir optimāls dalībnieku 
skaits, dodot iespēju ikvienam piedalīties diskusijas. 

• Grupas tips - slēgta tipa grupa (grupas dalībnieki nemainīgi). Šādi ar katru sesiju 
pieaug grupas saliedētība un grupas dalībnieki uztver grupu kā drošu vidi. Līdz ar 
to pieaug viĦu uzticēšanās, kas veicina sesijas produktivitāti. 

• Sesiju saturs ir savstarpēji papildinošs, katrā sesijā grupas dalībniekiem tiks uzdoti 
mājas darbi, tādēĜ nedēĜas pārtraukums starp sesijām, sekmēs zināšanu, prasmju un 
attieksmju veiksmīgāku apgūšanu un integrēšanu. Katrai sesijai ir sava tēma. 
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Tēmas sakārtotas noteiktā secībā. Tāpēc ieteicams sesiju secību nejaukt, un 
neizlaist nevienu no sesijām. 

Sesijas struktūra -  sesija sastāvēs no 5 blokiem: 
1. Mājas darba pārrunāšana 
2. Īss teorētisks tēmas izklāsts - katra sesija sākas ar nelielu teorētisku 

aktualitātes pamatojumu, izmantojot sociālpsiholoăisko treniĦu elementus; 
3. Dalībnieku aktuālās problēmas pārrunāšana; 
4. Apzinātības prakse; 
5. Mājas darbs. 

Katra sesija sākas ar ierosināšanu. Tie ir īsi iesildīšanās uzdevumi, kuru primārais mērėis 
ir uzlabot grupas atmosfēru, veicināt dalībnieku atbrīvotības sajūtu, sagatavot dalībniekus 
atklātākai komunikācijai. Tad seko mājas darbu pārrunāšana un iesildīšanās uzdevumi, 
kuru aktivitātes ir vērstas uz to, lai sniegtu dalībniekiem priekšstatu par sesijas turpmāko 
aktivitāšu saturu/tēmu. Tālāk seko sesijas teorētiskā - diskusiju daĜa – apjēgšana un 
apzinātības prakses apmācība un praktiska šo vingrinājumu veikšana. Katru sesiju pabeidz 
ar mājas darba uzdošanu un refleksiju. Grupas vadītāja uzdevums ir sniegt grupas 
dalībniekiem dziĜaku izpratni par katras sesijas aktualitāti un mērėiem. Sesijas beigās 
veikt ieguvumu un secinājumu analīzi, izvērtēšanu un apkopošanu.  

1.sesija -  iepazīšanās, darba uzsākšana 
• Iepazīties, veidojot drošu grupas vidi - veidot ērtu, draudzīgu un uzticēšanās vērtu 

atmosfēru, kurā dalībnieki var klausīties un dalīties;   
• Iepazīstināt grupas dalībniekus ar atbalsta programmas noteikumiem, 

konfidencialitāti, mērėiem un struktūru; 
• Sniegt grupas dalībniekiem teorētisko ieskatu par jauniešu invalīdu vecāku stresu, 

vecāku kompetences izjūtu un apzinātības prakses izmantošanu, aktuālajām 
pusaudžu problēmām; 

• Noskaidrot grupas dalībnieku gaidas - iepazīt viena otra mērėus. Dalībnieki 
izstrādā vadlīnijas par pieredzēto grupās, un tiek veicināti izteikt, ko viĦi sagaida 
no šīs grupas; 

• Mājas darbs - rūpēšanās par sevi, citādi nespēj rūpēties par citiem (McCubbin, 
1982, Thompson, 2000); 

• Apzinātības prakse. 

2.sesija – Pašefektivitāte. PašcieĦa. PašapziĦa.  
Stipro un vājo pušu pašnovērtējums, izveidot personīgos mērėus pārmaiĦām. 

• Identificēt kā dalībnieki uztver sevi, aizvietojot negatīvos priekšstatus par sevi ar 
pozitīvajiem; 

• PašcieĦas paaugstināšana; 
• Pašefektivitātes izjūtas izpratne; 
• Savas pašefektivitātes veicināšana; 
• Apzinātības prakse. DziĜās elpošanas relaksācijas apgūšana. 

3. sesija – Stress. 
Izglītot vecākus par stresa izraisītajām problēmām, palielināt izpratni par stresa ietekmi, 
un tā darbību, palīdzēt vecākiem kontrolēt un atpazīt stresu. 
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• Saprast un identificēt stresa avotus (Miller, 1994; Rose, 1987), jo kad persona spēj 
atpazīst stresa signālus, tā var mēăināt prognozēt stresa avotus, un mēăināt tos 
iepriekš novērst; 

• Apzināt stresa fizisko, emocionālo, uzvedības un psiholoăisko ietekmi;  
• Izveidot sarakstu ar dzīves stresoriem, lietām, kas rosina stresu; 
• Uzzināt par iespējamām stresa sekām uz veselību; 
• Apzinātības prakse - Iemācīties par progresīvo (pakāpenisko) muskuĜu relaksāciju 

(PMR). 

4.sesija – Domu, emociju un uzvedības saistība 
• Izpētīt domu un jūtu saistību savā ikdienas dzīvē un sava bērna – pusaudža 

ikdienā; 
• Izprast domāšanas, emociju un uzvedības ciklu; 
• Apzināt fiziskos stresa simptomus un to saistību ar domām un jūtām.  

Mainīt/noĦemt līdzšinējos priekšstatus par  notikumiem (Felman, Werner, 2002), 
un lai mainītu kognitīvos izkropĜojumus un automātiskas domas (Nixon, Singer, 
1993); 

• Saprast stresa pārvarēšanas nozīmību;   
• Sākt mācīties novērtēšanas procesu; 
• Praktizēt apzinātības praksi – apzinātība par apkārtējo pasauli. 

5.sesija - Negatīvā domāšana un domāšanas kĜūdas. Iracionālo domu nomaiĦa 
Šī sesija Ĝauj izprast, kas ir negatīvā domāšana un kādas ir domāšanas kĜūdas. Mācīsimies 
identificēt negatīvās domas un atpazīt un noteikt domāšanas kĜūdas. 

• Izpētīt dažāda veida negatīvo domāšanu un domāšanas kĜūdas; 
• Praktizēt negatīvo domu identificēšanu; 
• Saprast negatīvās domāšanas ietekmi uz uzvedību; 
• Mācīties racionālo domu aizvietošanas soĜus; 
• Praktizēt aizvietot izkropĜotās domas ar racionālām domām; 
• Apzinātības prakse. 

6.sesija - Produktīva un efektīva stresa pārvar ēšana 
• Integrēt stresa menedžmentu ikdienas dzīvē; 
• Saprast pārvarēšanas definīciju; 
• Mācīties pārvarēšanas veidus; 
• Identificēt pārvarēšanas stilus; 
• Mācīties un praktizēt efektīvus pārvarēšanas soĜus; 
• Apzinātības prakse. 

7.sesija – noslēguma sesija. Stress un sociālais atbalsts. 
• Šī ir pēdējā sesija un šajā sesijā dalībnieki uzzinās par to, cik svarīgi ir sociālā 

atbalsta resursi; 
• Saprast sociālā atbalsta ieguvumus; 
• Novērtēt savu sociālā atbalsta tīklu; 
• Izvērtēt iespējamo palīdzību un novērtēt savu sociālo atbalsta tīklu. 

Nodarbību uzdevumi, mērķi: 

• Personības resursi, kas saistīti ar dzīves grūtību pārvarēšanas stratēăijām; 
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• Veicināt prasmi atpazīt savas domas, jūtas un uzvedību attieksmes, uzvedības 
īpatnības un esošos resursus. 

• Veidot stratēăijas, kas palīdzētu mainīt līdzšinējos priekšstatus/domas 
(automātiskas domas) (Singer, 1989) Negatīvo domu pārveidošana, (Singer et al 
1989) (Singer et al 1989) 

• Stresa pārvaldība un relaksācijas iemaĦas (Schultz, 1993; Singer, 1994) 
• Veicināt pašapziĦas, pašcieĦas un pašvērtējuma celšanos. 
• Veicināt vecāku izpratni par problēmām, ar ko saskaras pusaudži un sniegt 

ieteikumus kā strādājot ar sevi, var palīdzēt arī pusaudzim tiks galā ar savām 
problēmām. 

• Veicināt savstarpējo atbalstu un informācijas apmaiĦu starp grupu dalībniekiem. 
Izmantojot tādas relaksācijas metodes kā elpošanas vingrinājumi, progresējošās 
muskuĜu relaksācijas treniĦš, vizualizācija padziĜināt zināšanas par dažādām 
pašregulācijas prasmju attīstīšanas metodēm – pašnovērošanu, pašanalīzi, 
kognitīvo pārstrukturēšanu (attieksmes, domāšanas maiĦa), emociju kontroli.  

Sagaidāmie rezultāti: 

• Mazinājies stress. 
• Paaugstinājusies vecāku kompetences izjūta. 
• Uzlabojusies prasme pazīt savas emocijas, jūtas, attieksmes, uzvedības īpatnības, 
• grūtības un resursus. 
• Zināšanu padziĜināšana par dažādām pašregulācijas prasmju attīstīšanas metodēm 

– apzinātības prakse. 
• Zināšanu padziĜināšana par pusaudžu problēmu risināšanu. 
• Pašvērtējuma paaugstināšanās. 

Pirms sesiju cikla sākšanās, nepieciešamas individuālas tikšanās ar katru dalībnieku, kurās 
tiks noskaidroti katra dalībnieka individuālie mērėi. Tiks veikta pirmreizējā anketēšana. 
Noslēdzot grupu – anketēšana. 
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Inovatīvās metodes jauniešu rehabilitācijā 

Soļu skaitīšana 

Kā inovatīvs un rehabilitācijas procesa ikdienā integrējošs pasākums ir soĜu skaitīšana. 
Tas ir vienreizējs palīgs katra cilvēka mazkustības mazināšanai. Katram programmas 
dalībniekam tiek izsniegta individuāla soĜu reăistrēšanas mērierīce ikdienas aktivitāšu 
reăistrēšanai. Dalībnieks apĦemas to nēsāt katru dienu un dienas beigās reăistrēt savu 
noieto soĜu daudzumu. Jauniešiem ar kustību traucējumiem soĜu skaits ikdienā ir stipri 
individuāls, tādēĜ salīdzināšanai tiks izmantots progresa pieauguma aprēėinājums. Lai 
stiprinātu motivāciju un palielinātu ieinteresētību, tiks veidotas sacensības konkrētā laika 
periodā, izveidojot individuālas un arī grupas sacensības soĜu skaita palielinājumā. 
Novērtēšana un atzinības izteikšana stiprina motivāciju un komandas darbs veicina 
sociālās grupas saites un sociālo spēju paaugstināšanu. Katrā soĜu skaitīšanas grupā tiks 
iekĜauti trīs dalībnieki, kuri būs kopīgā grupā arī fizioterapijas apĜa treniĦā. 

SoĜu skaits tiks reăistrēts dalībnieku aktivitāšu dienasgrāmatā, blakus dalībnieka 
pašnovērtējumam (skat. Pielikums Nr.10). 

Aktivitātes dienasgrāmata 

Dienasgrāmatu rakstīšana kā pašterapijas metode neapzināti tiek izmantota jau gadu 

simtiem, tomēr mērķtiecīgi pielietota, kā arī zinātniski pētīta un atzīta kā efektīva, tā ir 

kopš pagājušā gadsimta 80-tajiem gadiem. Īpaši efektīvi tā darbojas stresa mazināšanā, 

miega uzlabošanā, nomāktības un sāpju mazināšanā, depresīvu stāvokļu ārstēšanā, 

aktuālu grūtību risināšanā, kas saistītas ar attiecībām, vai jebkuru citu dzīves jomu, kā arī 

bērnībā pārdzīvotu traumatisku piedzīvojumu emocionālā pārstrādē. Pielietojot īpaši 

izstrādātas tehnikas un uzdevumus, rakstot dienasgrāmatu, iespējams sevi emocionāli un 

garīgi stiprināt, vienlaikus palīdzot arī savai pašapziņai un pašvērtējumam. Ja uzrakstītais 

tiek pārrunāts grupā psihologa vadībā, dienasgrāmatas rakstīšana var kļūt kā efektīvs 

palīgs labai emocionālai pašsajūtai ikdienas dzīvē. 

Jauniešiem ar īpašām vajadzībām dienasgrāmatas rakstīšanas metode palīdzēs apzināties 

savas iespējas, apzināt esošo stāvokli, grūtību pārvarēšanas resursus. Dienasgrāmatā tiks 

fiksēts jaunieša emocionālais stāvoklis, viņa aktivitāšu pašvērtējums, kā arī veikto soļu 

daudzums. Lai uzlabotu fizioterapijas rezultātus, dienasgrāmatā tiks fiksēti arī 

fizioterapeita uzdotie vingrojumi, kuri jaunietim jāpilda patstāvīgi. Uzdevumu izpilde tiks 

reģistrēta dienasgrāmatā. Regulāra aktivitāšu dienasgrāmatas lietošana uzlabo jaunieša 

iesaisti rehablititācijas procesā, palielinot viņa atbildību par mērķu sasniegšanu. 

Katram dalībniekam tiek nodots lietošanā USB atmiņas karte, kurā pieejama aktivitāšu 

dienasgrāmata elektroniski. Tā tiek nodrošināts, ka dienasgrāmata ir pieejama it visur, 

kur ir piekļuve datoram, kā arī dienasgrāmata nodarbību laikā pieejama psihologam un 

fizioterapeitam, savu atzīmju veikšanai. Jaunietis pilda dienasgrāmatu katru dienu. Ja 

dalībnieks pats nespēj veikt ierakstus, tad to dara viņa ģimenes locekļi. Tāpat 
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dalībniekam tiek nodots lietošanā neliels piezīmju blociņš, kurā tiek pierakstīti 

fizioterapeita un psihologa uzdotie mājas darbi. Pierakstot uzdotos mājas vingrojumus 

blociņā, tiks nodrošināts, ka jaunietis, aizejot uz mājām spēs tos atcerēties, izpildīt un 

tālāk par to atskaitīties elektroniskajā dienasgrāmatā. 

Dienasgrāmatas aizpildīšanas metodika (skat. Pielikums Nr.9): 

• Attiecīgajā ailē tiek atzīmēts veikto soļu daudzums.  

• Ja fizioterapeits ir uzdevis noteiktus vingrinājumus, kuri jāveic mājās, tad 

nākamajā ailē tiek atzīmēts izpildītais uzdevums, reižu skaits vai ilgums, vadoties 

no uzdotā.  

• Lai raksturotu jaunieša sajūtas par savām fiziskajām aktivitātēm, dalībnieks liek 

sev zvaigznītes. Proti, ja jūtas fiziski aktīvs – tad atstāj trīs zvaigznītes, ja vidēji – 

tad divas, ja jūtas vājš – tad vienu. Ja nav bijušas nekādas aktivitātes, piemēram, 

stipri pasliktinoties veselības stāvokli, - tad izdzēš visas zvaigznītes un to vietā 

apraksta radušos situāciju.  

• Pēdējā ailē dalībnieks atzīmē savu emocionālo stāvokli, izvēloties no 

piedāvātajām 5 sejiņām sev atbilstošāko no ļoti apmierināts – apmierināts – 

vidējs noskaņojums/grūti definējams vai labs/slikts – samērā neapmierināts – 

neapmierināts. 

Vasaras rehabilitācijas seminārs 

Programmas ietvaros tiks veidots vasaras seminārs. Tas tiek plānots skaistā kūrorta vidē, 
lai uzlabotu jauniešu un viĦu ăimeĦu fizisko, emocionālo un sociālo veselību. Tas ir Ĝoti 
nozīmīgs pasākums, jo semināra laikā visi dalībnieki dzīvo viens otram līdzās, piedzīvo 
kopīgus pasākumus un nodarbības. Tas veicina kopīgas pieredzes veidošanos. Semināra 
laikā dalībnieki stiprinās savu kopienas sajūtu, stiprinās savstarpējas attiecības gan 
ăimenē, gan starp ăimenēm, apmainīsies ar savu pieredzi, informāciju un atziĦām līdz ar 
to integrējoties sabiedrībā.  

Seminārā piedalīsies 34 jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Šie dalībnieki ir līdzīgi 
pēc savām veselības, dažādām attīstības spējām un sociālās vides.  

Semināra laikā jaunieši saĦems intensīvas rehabilitācijas nodarbības, kas plānotas Ħemot 
vērā jauniešu spējas, bet, galvenokārt, orientējas uz motoro un emocionālo saišu 
stiprināšanas un sociālo integrēšanu. 

Jauniešu motorās spējas uzlabos 7 apĜa kombinētās fizioterapijas nodarbības un 8 
hidroterapijas nodarbības. Nodarbību grafiks tiks plānots tā, lai jaunieši varētu pilnvērtīgi 
regulēt savas aktivitātes un atpūtas nepieciešamības, lai visefektīvākajā veidā uzlabotu 
savas fiziskās spējas. 

Lai jaunieši labāk spētu iekĜauties sabiedrībā un normālajā darba tirgū, paredzētas 
speciālas konsultantu lekcijas. Tiek plānotas divas stila konsultanta lekcijas un divas 
uzvedības un komunikācijas konsultanta lekcijas. Speciālisti izskaidros jauniešiem sociālo 
komunikāciju principus, sava tēla veidošanas nepieciešamību un tā iekĜaušanu sabiedrībā. 
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Semināra laikā tiks organizētas četras radošās nodarbības, kur katras garums ir divas 
stundas. Tas ir optimāls laiks, lai jaunieši spētu izprast nodarbību uzdevumu, izpildīt to 
rezultatīvi. Nodarbību laikā tiks radīti darbi, kuri tiks eksponēti un jaunieši varēs vērtēt 
savu sniegumu un aplūkot pārējo dalībnieku veikumu. 

Sociālo prasmju integratīvai uzlabošanai tiek plānotas četras improvizācijas teātra 
nodarbības pa divām stundām. Tā jauniešiem būs jauna pieredze - atrast tēla specifiku, 
tēmas aktualitāti konkrētajā nodarbībā, stiprināt savas publiskās spējas. Improvizācijas 
laikā jaunieši, paĜaujoties uz savām spējām, iedvesmas un ārējiem impulsiem, radīs 
priekšnesumu, kas pārējiem dalībniekiem palīdzēs izprast savu līdzcilvēku, viĦa intereses 
un aktualitātes. Tas ir jauniešiem Ĝoti saistošs, aktuāls veids kā paust savas atziĦas, izteikt 
savas domas un apmainīties ar pieredzi īpašā veidā. 

Semināra laikā tiks paredzēts arī brīvais laiks, lai dalībnieki varētu nepiespiestā un brīvā 
veidā komunicēt, stiprināt savas attiecības un gūt prieku no kopā būšanas. 

Semināra darbības nodrošināšanā paredzēts iesaistīt vismaz 10 brīvprātīgā darba darītājus 
– dažādu profesiju un vecuma cilvēkus, kas palīdzēs jauniešiem stiprināt savas pašaprūpes 
prasmes un neatkarību. ViĦi palīdzēs jauniešiem pārvietoties, atbalstīs nepieciešamajās 
nodarbību un brīvā laika aktivitātēs, lai mazinātu atbalsta noslodzi vecākiem. 

Sadarbībā ar invalīdu un viĦu draugu apvienību „Apeirons”, plānots uzaicināt pāris 
apvienības biedrus un sabiedrībā pazīstamus dažādu jomu pārstāvjus, kas dotu savu 
ieguldījumu jauniešu socializācijā. Tā būs iespēja jauniešiem un viĦu ăimenēm pavadīt 
kopīgu laiku ar kādu sabiedrībā labi pazīstamu cilvēku – aktieri, dziedātāju vai citu radošo 
jomu pārstāvi un cilvēku, kurš savā dzīvē pārdzīvojis lielas grūtības un tās uzveicis, 
pozitīvi ietekmēties no viĦa pieredzes un atziĦām, lai iedvesmotos tālākai attīstībai. Bet 
arī visi papildus semināra laikā iesaistītie brīvprātīgie būs ieguvēji, jo stiprinās savas 
prasmes strādāt un komunicēt ar sabiedrībā atšėirīgām personībām. 

Nodarbību apmeklētība 

Katrs dalībnieks, iesaistoties šajā programmā, apĦemas apmeklēt nodarbības un 
godprātīgi pildīt uzdotās saistības. Bet, tā kā jauniešiem ir invaliditāte, jāĦem vērā 
pastāvošā iespēja par veselības stāvokĜa pasliktināšanos vai kādas akūtas situācijas 
rašanos, tas jāievēro, izvērtējot rezultātus. Lai programmas rezultāti tiktu sasniegti, 
dalībniekam būtu jāapmeklē vismaz 75% no paredzētajiem pasākumiem un nodarbībām. 
Katra dalībnieka individuālā situācija tiks izvērtēta ar programmas koordinatoru un 
kopīgiem spēkiem tiks meklēts veids, kā vislabākajā veidā to risināt.  

Tā kā programmā paredzēti regulāri dienasgrāmatas ieraksti, tad jau laicīgi var tik 
ievērotas motivācijas vai intereses zuduma pazīmes, kuras tad tiks apspriestas ar 
dalībnieku. Dienasgrāmata ir iespēja arī pašam dalībniekam vērtēt un izprast savas 
grūtības un laicīgi meklēt palīdzības resursus. Katra jaunieša palīgs ikdienā būs viĦa 
ăimene, komandas biedri un programmā iesaistītie nodarbību vadītāji. Ja kādam jaunietim 
programmas darbības laikā radīsies kādas grūtības, viĦš varēs tās apspriest ar nodarbību 
vadītājiem un gūt atbalstu komandā. 



27 

 

 

Rezultāti 

Semināra noslēgumā paredzēta sociālās rehabilitācijas programmas rezultātu un procesa 
izvērtēšana. Tiks vērtēti vairāki aspekti, kas Ĝaus secināt par tās efektivitāti. 

Kopīgai apspriedei tiksies visi iesaistītie speciālisti, izvērtējot dalībnieku terapeitiskos 
rezultātus un kopīgā rehabilitācijas mērėa sasniegumus. Tiks izmantoti rehabilitaloga, 
fizioterapeita un psihologa atzinumi par rehabilitācijas procesu un rezultātu. Kā arī tiks 
izmantoti dalībnieku ikdienā veiktie pieraksti dienasgrāmatā par soĜu daudzumu, 
veiktajiem uzdevumiem, fiziskā un emocionālā pašnovērtējuma. Rehabilitācijas komanda 
sniegs savu novērtējumu par dalībnieka progresu rehabilitācijā un dos ieteikumus 
dalībniekiem par turpmākā rehabilitācijas procesa nepieciešamībām. 

Dalībnieki, noslēdzot programmu, varēs izteikt savu viedokli par programmas 
organizāciju, saturu un kvalitāti, kā arī salīdzinošo veselības stāvokĜa vērtējumu par laiku, 
kad jaunietim nebija rehabilitācijas, ar rehabilitācijas programmā pavadīto laiku ar 
anketas palīdzību. Dati tiks apkopoti un pievienoti kopīgam procesa nobeiguma 
aprakstam. 

Apkopotie rezultātu dati tiks atspoguĜoti interesentiem noslēguma seminārā. Tajā tiks 
aicināti piedalīties visi programmā iesaistītie darbinieki un dalībnieki, kā arī sadarbības 
partneri – Rīgas domes Labklājības departaments, biedrība „Mēs saviem bērniem”, 
invalīdu un viĦu draugu biedrība „Apeirons”, programmas vasaras semināru apmeklējušie 
sabiedrības pārstāvji, un citu NVO pārstāvji. 

Informācija par programmas aktivitātēm un sasniegumiem tiks ievietota projekta 
īstenotāja mājas lapā latviešu un angĜu valodā – www.kustibutraucejumi.lv un 
programmas partneru mājās lapās - www.ld.riga.lv, un 
www.draugiem.lv/messaviemberniem. Tāpat informācija par programmas publicitātes 
pasākumiem tiks izplatīta sociālajos tīklos www.facebook.com, www.draugiem.lv. Līdz 
ar to, sabiedrība un citas nevalstiskās organizācijas, pašvaldību institūcijas, kas strādā ar 
šo mērėa grupu – jaunieši ar invaliditāti vecumā no 12-25 gadiem – tiks informētas par 
sociālās rehabilitācijas programmu un tās laikā sasniegtajiem rezultātiem.  
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Secinājumi 

Jauniešu  sociālās rehabilitācijas programmas „Mēs varam, ja mēs gribam!” ieguvumi būs 
vairāki: 

1. Jaunietis būs palielinājis savas fiziskās, emocionālās un sociālās spējas ar lielu 
līdzestību šajā procesā; 

2. Ăimenes locekĜi būs attīstījuši savas kompetences kā vecāki, uzlabojot 
savstarpējās attiecības ar jaunieti; 

3. Terapeiti būs apguvuši lielisku pieredzi strādāt vienotā komandā visa 
rehabilitācijas posma garumā; 

4. Programma būs uzlabojusi rehabilitācijas pieejamību un sociālo integrāciju 
jauniešiem ar invaliditāti. 
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Pielikumi 
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0  
 

Pielikums Nr. 1 
 

……………………………………………….. 
 (iesnieguma adresāts) 

 
………........................................................... 

(aizbildĦa vārds, uzvārds, personas kods) 
 

......................................................... 
                 (deklarētā  adrese) 

 
…………………………………………………. 

 (tālrunis) 
…………………………….. 

(e-pasts) 
 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu rast iespēju iekĜaut manu dēlu / meitu jauniešu sociālās rehabilitācijas 
programmā. 

 

Dēls / meita ………………………………personas kods: …………………………….. 
     (vārds, uzvārds)                                                              (personas kods) 
 
 

Diagnoze............................................................... 
 
 

Pielikumā: 
� LR Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijas atzinuma kopija; 
� Ārstējošā ārsta izsniegta izziĦa (veidlapa Nr.027/u). 

 
 
........................................................./........................../ 
(aizbildĦa paraksts)                      (vārds, uzvārds)     
……….., 20…. gada ……………………   
  (vieta)                                (datums) 
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Pielikums Nr. 2 
 

………………………………………..                                                                                                                                                     
(iesnieguma adresāts) 

 
......................................    p.k  ......................... 

(dalībnieka vārds, uzvārds personas kods) 
 

......................................................... 
                       (deklarētā  adrese) 

 
................................................................ 

            (tālrunis) 
..................................... 

          (e-pasts) 
 

IESNIEGUMS 
 
Lūdzu rast iespēju iekĜaut mani jauniešu sociālās rehabilitācijas programmā. 
 

Diagnoze: .......................................................................... 
 
 
 
Pielikumā: 

� LR Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas atzinuma kopija; 

� Ārstējošā ārsta izsniegta izziĦa (veidlapa Nr.027/u). 
 
 
........................................................./........................... / 
(dalībnieka paraksts)                         (vārds, uzvārds)     
 
……………, 20… . gada ..............................................      
  (vieta )                                                  (datums) 
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Pielikums Nr. 3 

SAVSTARPĒJĀ VIENOŠANĀS 

……… , 20….. gada  .......... ............... Nr. ………………… 

……………………………………………………………………….vienotās reģistrācijas 

Nr……………………..……., juridiskā adrese………………………………………… 

………………………..……………………………………, tās valdes locekļa …………………………………..…… 

personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā Projekta īstenotājs, no 

vienas puses, un  

 

…………....................................... ….............................p.k............................................... , 
 (dalībnieka  vārds, uzvārds)     (personas kods) 
 

....................................................................................................................., LV -.............…… , 
 (dzīves vietas adrese)  
 

tālrunis:  ............................ , e-pasts: ....................................................; 

 

............................................................................................... 
 (vecāka / aizbildĦa vārds, uzvārds) 

 

tālrunis:  ............................. e-pasts: ........................................... 

turpmāk tekstā, Projekta dalībnieks, noslēdza šo Savstarpējo vienošanos, turpmāk 

Vienošanos, par sekojošo: 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Projekta dalībnieks tiek uzĦemts pusaudžu sociālās rehabilitācijas programmā. 

1.2. Projekta dalībnieks iesaistās Programmas aktivitātēs un apĦemas darīt visu 
iespējamo, lai piedalītos visās plānotajās aktivitātēs. 

1.3. Projekta dalībniekam, lietošanā tiek nodota dienasgrāmata un digitālais soĜu 
skaitītājs, kas jāizmanto īstenojot Programmu. 

2. PROJEKTA DAL ĪBNIEKA TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Projekta dalībniekam ir tiesības saĦemt lietošanā dienasgrāmatu un digitālo soĜu 
skaitītāju. 

2.2. Projekta dalībnieka apĦemas godprātīgi pildīt uzĦemtās saistības un nodrošināt 
Programmas plānoto aktivitāšu apmeklējumu. 
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2.3. Projekta dalībniekam ir jānodrošina dienasgrāmatas aizpildīšana atbilstoši 
Programmas speciālistu norādījumiem. 

2.4. Gadījumā, ja Projekta dalībnieks nespēj aizpildīt dienasgrāmatu paša spēkiem, 
nepieciešamo palīdzību nodrošina vecāks / aizbildnis. 

2.5. Vecāks / aizbildnis ir atbildīga par Projekta dalībnieka savlaicīgu, speciālista 
norādījumiem un vajadzībām atbilstošu dienasgrāmatas aizpildīšanu. 

2.6. Projekta dalībniekam ir jānodrošina dienasgrāmatas klāt esamību katrā nodarbības 
apmeklējuma reizē. 

2.7. Projekta dalībniekam, ikdienā un nodarbību laikā, jāizmanto digitālie soĜu skaitītāji. 
Iegūtie dati, atbilstoši speciālistu norādījumiem, jāuzskaita dienasgrāmatā. 

2.8. Projekta dalībniekam ir pienākums savlaicīgi ziĦot par Projekta dalībnieka 
saslimšanu, visām citām problēmām, kas liedz piedalīties programmā.. 

2.9. Par nodarbību kavēšanu, iesniegt Projekta īstenotājam ārstējošā ārsta zīmi. 

2.10. Saudzīgi izturēties pret dienasgrāmatu, digitālo soĜu skaitītāju un citu Projekta 
īstenotāja inventāru, rūpēties par tā saglabāšanu. 

2.11. Dažādu problēmu gadījumā nekavējoties par to informēt Projekta īstenotāju. 

2.12. Par saviem līdzekĜiem nodrošina Projekta dalībnieka nokĜūšanu norādītajā laikā, 
vietā un attiecīgā apăērbā, kas piemērots Programmas aktivitātēm. 

2.13. Savlaicīgi iesniegt visu pieprasīto informāciju par Projekta dalībnieku, tai skaitā 
nepieciešamās izziĦas, dokumentus un citu informāciju. 

2.14. Projekta dalībnieka vecākam / aizbildnim jāpiedalās viĦam paredzētajās 
Programmas aktivitātēs.  

3. PROJEKTA ĪSTENOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Nodrošināt Programmas aktivitāšu īstenošanu un sekmēt to norisi plānotajā laikā. 

3.2. Laicīgi ziĦot Projekta dalībniekam par apstākĜiem, kuru rezultātā tiek mainīts 
Programmas nodarbību grafiks.  

3.3. Nodrošināt Programmas īstenošanai nepieciešamo speciālistu piesaisti, uzturēt tīrībā 
un kārtībā nodarbību telpas. 

3.4. Dažādu problēmu gadījumā nekavējoties par to informēt Projekta dalībnieka 
vecāku / aizbildni. 

3.5. Gadījumā, ja Projekta dalībnieks neapmeklē nodarbības, nespēj iesniegt attaisnojošu 
ārstējošā ārsta zīmi, kur norādīti kavējuma iemeslu, Projekta īstenotājam ir tiesības 
izslēgt Projekta dalībnieku no Programmas.  

3.6. Projekta īstenotājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Vienošanos, par to 7 (septiĦas) 
kalendārās dienas iepriekš rakstveidā paziĦojot Projekta dalībniekam, šādos 
gadījumos: 

3.6.1. Ja no Projekta dalībnieka puses tiek vairakkārt un apzināti pārkāpts 
Vienošanās 2.2.punkts; 
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3.6.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākĜi, t.i., tādi apstākĜi, kurus Puses 
nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst (dabas katastrofas, kara 
apstākĜu u.c.). 

4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz ……………………….. . 

5. CITI NOTEIKUMI 

5.1. Strīdus vai nesaskaĦas saistībā ar šo Vienošanos Puses risinās savstarpēju pārrunu 
ceĜā. Gadījumā, ja vienošanos neizdodas panākt, jebkurš strīds, nesaskaĦa vai 
prasība, kas izriet no šīs Vienošanās, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 
spēkā neesamību, tiks izšėirts Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un saskaĦā ar Latvijas Republikā spēkā esošām materiālo tiesību 
normām. 

5.2. Vienošanās ir sastādīta un parakstīts 2 (divos) oriăināleksemplāros – 1 (viens) 
Projekta īstenotājam un 1 (viens) Projekta dalībniekam. Abiem Vienošanās 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

6. PUŠU PARAKSTI 

Projekta īstenotājs: Projekta dalībnieks 

 

………………………………………… 

 

 

  ............................................. 

/……………………. /       

 

Dalībnieks: 

........................................................... 

                      
________________________(paraksts) 

Vecāks, aizbildnis: 

........................................................... 

________________________( paraksts) 
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Pielikums Nr. 4 

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas 

DAL ĪBNIEKU REĂISTRS 

N.
p.k 

Dalībnieka vārds, 
uzvārds 

Personas kods 
Vecāka/aizbildĦa 

vārds, uzvārds 
Adrese 

Tālrunis 
(vecāku un pilngadīga 

dalībnieka) 

E-pasts: 
(vecāku un pilngadīga 

dalībnieka) 
1       
2       

3       
4  

 
    

5       

6       
7       
8       
9       
10       
11       
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N.
p.k 

Dalībnieka vārds, 
uzvārds 

Personas kods 
Vecāka/aizbildĦa 

vārds, uzvārds 
Adrese 

Tālrunis 
(vecāku un pilngadīga 

dalībnieka) 

E-pasts: 
(vecāku un pilngadīga 

dalībnieka) 
12 

  
    

13 
  

    

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20 
  

    

21 
  

    

22 
  

    

23       

24       

25       

26       

27       
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N.
p.k 

Dalībnieka vārds, 
uzvārds 

Personas kods 
Vecāka/aizbildĦa 

vārds, uzvārds 
Adrese 

Tālrunis 
(vecāku un pilngadīga 

dalībnieka) 

E-pasts: 
(vecāku un pilngadīga 

dalībnieka) 
28       

29       

30       
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Pielikums Nr. 5 

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas 

DAL ĪBNIEKU AKTIVIT ĀŠU REĂISTRĀCIJAS ŽURNĀLS 201... . GADA…………………….. 
 
 Dalībnieka vārds,  

uzvārds 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 

Paraksts 
(pilngadīgā 
dalībnieka/ 

vecāka/aizbil
dĦa) 

1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
6                                  
7                                  
8                                  
9                                  
10                                  
11                                  
12                                  
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 Dalībnieka vārds,  
uzvārds 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 

Paraksts 
(pilngadīgā 
dalībnieka/ 

vecāka/aizbil
dĦa) 

13                                  
14                                  
15                                  
16                                  
17                                  
18                                  
19                                  
20                                  
21                                  
22                                  
23                                  
24                                  
25                                  
26                                  
27                                  
28                                  
29                                  
30                                  

 
Speciālists Apzīmējums žurnālā Vārds, Uzvārds Paraksts 
Ārsts rehabilitalogs RE   
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Fizioterapeits (ārstnieciskā vingrošana) F   
Fizioterapeita asistents 1 -   
Fizioterapeita asistents 2 -   
Psihologs (grupās) PG   
Psihologs (individuāli)  PI   
Radošo nodarbību vadītājs  R   
Radošo nodarbību vadītāja asistents -   
Hidroterapija baseinā B   

 
Apstiprinu: 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
(organizācija, amats, paraksts, datums) 
 



 

 

0 

 

Pielikums Nr. 6 
Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas 

DAL ĪBNIEKU SADAL ĪJUMS DARBA GRUPĀS 

N.p
.k 

Dalībnieka 
vārds, uzvārds 

Darba grupa 
fizioterapij ā 

(I-X) 

Darba grupa 
psiholoăij ā 

(1-III) 

Darba grupa 
radošajās  

nodarbībās 
(I-III) 

1     
2     

3     
4     

5     

6     
7     
8     
9     
10     
11     

12 
 

   

13 
 

   

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20 
 

   

21 
  

 
 

22 
 

   

23     

24     

25     



42 

 

N.p
.k 

Dalībnieka 
vārds, uzvārds 

Darba grupa 
fizioterapij ā 

(I-X) 

Darba grupa 
psiholoăij ā 

(1-III) 

Darba grupa 
radošajās  

nodarbībās 
(I-III) 

26     

27     

28     

29     

30     
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0  
 

 Pielikums Nr. 7 
 

NOVĒRTĒJUMA KARTE 
 
Speciālists:…………………………………………….. 
 
Dalībnieks: ................... …………….. pers. kods. ............................................ 

 
Diagnoze 
 
 

 
Objekt īvais stāvoklis, izmeklējumi 
 
 
 

 
Pacienta un viĦa ăimenes izvirzītie mērėi un vēlmes 
 
 

 
Terapijas programmas mērėis un uzdevumi  
 
 
 

 
Ieteikumi 
 
 
 
 

 
Speciālists ............................ /…………………/ 
 
20….. . gada ………………
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0  

 
 

Pielikums Nr. 8 

NOSLĒGUMA NOVĒRTĒJUMA KARTE 
 
Speciālists: ……………………………………….  
 
Dalībnieks:  ....................................  pers. kods. ......................................... 
(Vārds, uzvārds,  personas kods) 

Diagnoze 
 
 

Objekt īvais stāvoklis pēc rehabilitācijas programmas 
 
 

Izmeklējumi, testi 
 
 

Terapijas programmas rezultātu novērt ējums, iesaistot pacientu un ăimeni 
 
 

Terapijas programmā sasniegtā mērėa un uzdevumu izvērt ējums  
 
 

Ieteikumi turpm ākajam rehabilit ācijas procesam 
 
 
 
 

 
Speciālists: ............................ /…………………/ 
 
20…. . gada .......  .................... 
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Pielikums Nr. 9 

NOVĒRTĒJUMA KARTE 
 
Fizioterapeits ………………………..(sertifikāta Nr. …………………) 
Fizioterapeita asistents:………………………………. 
Fizioterapeita asistente: ................................................ 
 
Dalībnieks: ................................................p.k. .................... 

(Vārds, uzvārds,  personas kods) 
Diagnoze 
 
 

Objekt īvais stāvoklis 
 
 

Izmeklējumi, testi 
 
 
 

Pacienta un viĦa ăimenes izvirzītie mērėi un vēlmes 
 
 
 

Terapijas programmas mērėis un uzdevumi  
 
 
 

Ieteikumi 
 
 
 
 

 
 Fizioterapeits:………………………………. 

 Fizioterapeita asistents:…………………………. 

 Fizioterapeita asistents: ………………………… 

 

 

201…. . gada …. . …………………… 



 

 

 
Mans nedēĜas apraksts: 

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas                                                        Pielikums Nr. 10 

DIENASGRĀMATA 
Dalībnieks:_______________________________ 

Diena SoĜu skaits Mājas vingrojumi Mana aktivitāte Manas emocijas 

pirmdiena    

 

otrdiena    

 
trešdiena    

 
ceturtdiena    

 
piektdiena    

 
sestdiena    

 
svētdiena    
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