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LABU bēr ie
Šis gads Latvijai ir s ags, krīzes dēļ daudzi ir zaudējuši dar u u erī as, taču e visi ir tik
pesi istiski, to pierāda Ludzas iedzīvotāju aktīvā dar ī a.
Ludzā tika oslēgta part erī a starp Ludzas ovada pašvaldī u, pir sskolas izglītī as iestādē
„Pasa iņa" u „Rūķītis" u Ludzas jau iešu klu u „Lietussargs". Šī part erī a tikai izveidota, ies iedzot
projektu „Latvijas u Bulgārijas reģio u sa iedriskā sadar ī a ēr u ar īpaša vajadzī ā i tegrā ijas
pro esā" je „LABU for CHILDREN" Eiropas Kopie as Mūžizglītī as programmas COMENIUS REGIO
apakšprogra
ā. Līdzīga part erī a tikai izveidota otrā projekta part erī as reģio ā - Bulgārijā,
Svištovas pilsētā. Kopš šī gada augusta projekts LABU for CHILDREN u jau tiek īste ots. Projekta vadītāja
ir Ludzas ovada pašvaldī as Attīstī as u ekusta ā īpašu a odaļas projektu vadītāja Svetla a Ri ša.
Projekta ērķis ir vei i āt Eiropas di e siju izglītī ā, attīstot sadar ī u starp reģio ālām un
part ervalstu pārvaldes i stitū ijā , izglītī as iestādē u evalstisko sektoru izglītī as jo ā, strādājot
kopā pie a pusēji i teresējošā tē ā . Projekts ir orie tēts uz izglītī as kvalitātes uzla oša u u
odar i ātī as vei i āša u. Projekts īste oša as laiks ir o
9. gada augusta līdz
. gada jūlija ,
u šai laikā otiks 4 o ilitātes, je rau ie i, tiks izstrādāts etodiskais ateriāls dar a ar ēr ie
ar īpašā vajadzī ā , otiks starptautiska ko fere e. Projekta ietvaros jau ir otikušas trīs vadī as
ko itejas sa āks es, kurās tika apstipri āta dar a grupa u vadī ās ko iteja, kā arī tika apriesti
svarīgākie jautāju i par aktivitāšu īste oša u. Tika iegādāts teh iskais aprīkoju s, pašlaik tiek veikta
aptauja starp ēr ie , ve ākie u pedagogie . Uzsākta etodiskā ateriāla izstrāde.
23. - 7. septe rī otika
o ilitāšu īste oša a - pir ais rau ie s uz Svištovu, kur Ludzas
ovada part erī as pārstāvji tikās ar Svištovas part erī as pārstāvjie .
Daloties iespaidos par šo rau ie u, evar epie i ēt Bulgārijas skaisto da u u kal us, u
vies īlīgu uzņe ša u. Pa vies ī as logu varējā tīks i āties par skaisto Do avu, u upes otrajā krastā
redzēt Ru ā ijas pilsētu )i ņiču.
4. septe rī ēs tikā ies ar Bulgārijas part erī as pārstāvjie
- Svištovas pašvaldī as
dar i iekie , Spe iālā pir sskolas izglītī as iestādes „Veselī as ēr udārzs" skolotājie u NVO ve āku
apvie ī as „Bēr a sirds" pārstāvjie . Mu s ija iespēja piedalīties Svištovas do es sēdes dar ā,
apspriest a u valstu aktualitātes ar pašvaldī as ēra viet ieku izglītī as u kultūras jautāju os.
Svištovas pašvaldī as pārstāvji prie ājās par sadar ī u u izrādīja lielu i teresi par projekta tē u.
„Kultūras pauzē" ēs iepazi ā ies ar ulgāru a io ālajie ēdie ie u ap eklējā rakstnieka
Aleko Ko sta ti ova ājas, kuras ir pārveidotas par viņa uzeju. A. Ko sta ti ovs ir pasaulslave s
rakst ieks, klasiķis, kuru ir ie īlējis katrs Bulgārijas iedzīvotājs. Viņa āve ija īsta traģēdija viņa sirdi
skara lode, kura ija do āta ita .
Otrajā ūsu vizītes die ā ap eklējā pir sskolas izglītī as iestādi ēr ie ar īpašā vajadzī ā
„Veselī as ēr udārzs". Mu s ija iespēja vērot odar ī as. Uzreiz e az evar pateikt, ka šie

ēr ie ir kādas īpašas vajadzī as. Nodar ī as ija loti radošas u izdo as agātas, kā arī i teresa tas
u e ogurdi ošas.
Ta ī pašā ēkā atrodas arī die as e trs ēr ie ar īpašā vajadzī ā . Tur ar katru ēr u atsevišķi
odar ojas reha ilitētājs, logopēds, so iālais dar i ieks. Bulgārija pavisa
ese pievērsās ēr u ar
īpašā vajadzī ā pro lē u risi āša ai u daudz kas jau ir paveikts. To ēr, pē Latvijas delegā ijas
dalī ieku atziņā , ēs esa pāris soļu uz priekšu vides pielāgoša as ziņā.
Ve āku iedrī a „Bēr a sirds" ir evalstiska orga izā ija, tā apvie o ve ākus, kuru ģi e ēs aug
ēr i ar īpašā vajadzī ā . Biedrī ā u s pastāstīja, ka daudzi ve āki aktīvi iesaistās pro lē u
risi āju u eklēju os: rīko dažādas la darī as ak ijas, i for ē sa iedrī u par to, ka šādi ēr i ir, kopā
ā ās palīdzēt sev u savie
ēr ie . Biedrī as telpas av lielas, taču jūta a sirs īgu a u at alsta
at osfēra.
Mēs ap eklējā arī vidusskolu, kuras audzēkņi u pedagogi piedalās daudzos starptautiskos
projektos u gūst lieliskus rezultātus. Pārsteidza tas, ka klašu telpu ofor ēju s šajā skolā at ilst ēr u
ve u a . Klase, kurā ā ās azāki ēr i, ir izrotāta ar pasaku varoņu attēlie , savukārt vidusskolē u
klasēs uz sie ā ir plakāti ar jau iešu elku attēlie . Šīs pašas die as vakarā u s ija iespēja redzēt
Svištovas pilsētas svētkus, kuri ija krāšņi u eaiz irsta i.
Nāka ajā die ā u s tika sarīkota ekskursija uz reģio a galvaspilsētu Veļiko-Tar ovo. Mēs
apskatījā XII gs. pili, kura tika uz elta Bulgārijas Otrās karalistes laikā. Šo pili e az evar paspēt
apskatīt vie as die as laikā, taču, ja uzkāpj tās pašā virsot ē, tad var redzēt rī išķīgu pa orā u. Vakarā,
atgriežoties Svištovā, ēs audījā Džeza u lūza festivāla skaņas, kurā piedalījās dažāda ve u a
ūziķu grupas. Se i ājā , ka lūzs ir loti izplatīts u ie ie īts Bulgārijā, jo jau ākaja
u dzi ieka
ija
tikai 8 gadi.
Šīs vizītes laikā katra projekta part erī as puse u katrs tās dalī ieks varēja tuvāk iepazīt vie s
otru. Ludzas part erī as pārstāvji vēroja, kādas izglītī as u i tegrā ijas etodes tiek iz a totas dar ā
ar ēr ie , kurie ir īpašas vajadzī as, Bulgārijā, kā arī katrs o u s iepazi a šīs valsts da u u
kultūru. Daudzas lietas ir atšķirīgas, taču Latviju u Bulgāriju vie o vēl e i tegrēt sa iedrī ā ēr us ar
īpašā vajadzī ā u palīdzēt viņu ve ākie . Mēs visi esa satraukti, gaidot to irkli, kad āka ā gada
pavasarī Svištovas part erī as pārstāvji ieradīsies Latvijā, Ludzā, u
ēs varēsi parādīt ūsu skaisto
valsti u pilsētu.
Ludzas jauniešu klu a „Lietussargs" dalī nie e,
projekta LABU for Children dar a grupas lo ekle Renāte Juškāne

