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DIENAS APRŪPES CENTRS
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DIENAS APRŪPES CENTRS
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DIENAS APRŪPES CENTRS
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DIENAS APRŪPES CENTRS

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

MONTESORI KABINETI

 Montesori kabinetos ir kvalitatīvs, izturīgs, speciāli 
Montesori nodarbībām izstrādāts materiāls, kas palīdz attīstīt 
visas piecas maņas – tauste, dzirde, redze, oža, garša; 

 Materiāla klāsts ir daudzveidīgs, tas tiek regulāri papildināts ar 
jaunākajiem materiālu modeļiem, kā arī tiek uzlabots un 
atjaunots esošais materiāls; 

 Montesori kabinets ir aprīkots ar sensoro, valodas un 
matemātikas materiālu, praktiskās dzīves un kosmisko 
materiālu.



Montesori nodarbību rezultāti
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DIENAS APRŪPES CENTRS
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

MŪZIKAS KABINETS – MŪZIKAS NODARBĪBAS 

Izveidots 2014.gadā ar «Borisa un Ināras Teterevu fonds» atbalstu, 

kopējās projekta izmaksas 4800.00 EUR



DIENAS APRŪPES CENTRS
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
MŪZIKAS KABINETS

 Montesori zvani - dzirdes un komunikācijas attīstībai

 Divkāršs inventārs - klientam un speciālistam

 Montesori nošu raksta un mūzikas terminoloģijas apguves 

komplekts – mūzikas valodas izpratnes veicināšanai 

 ORFF instrumentārijs - attīsta komunikācijas un sadarbības 

spējas

 Smilšu centrs - relaksējošs materiāls, spēj atraisīt klientu 

emocijas

 Skaņu bloki - dzirdes  uzlabošanai un skaņu izpratnei

 Akadēmiskās mūzikas ieraksti - mūzikas emocionālās 

pasaules izpratnei, radošuma un komunikācijas attīstībai



Mūzikas nodarbību rezultāti
 BĒRNIEM AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM

✓ 50% gadījumu uzlabotas komunikācijas spējas – spēja ieklausīties, saklausīt un 

uztvert dzirdēto, tam pielāgoties un adekvāti atbildēt

✓ Attīstītas spējas pielāgoties apkārtējai videi un sabiedrībai

✓ Veicināta valodas attīstība

 BĒRNIEM AR CEREBRĀLO TRIEKU
✓ 35% gadījumos ar mūzikas palīdzību izrāda emocijas, tās atpazīst un kontrolē

✓ 85% gadījumos veicināta spēja sadarboties ar speciālistu, izmantot materiālu savu spēju 

atraisīšanai un emociju paušanai

✓ Mūzikas klausīšanās rezultātā panākta droša vide, kurā atslābināties un gūt mieru

 KLIENTIEM AR CITA VEIDA INVALIDITĀTI
✓ Iepazīst skaņas un materiālus, radīta interese par apkārtējo vidi

✓ 45% gadījumu apgūst dziesmas un spēju vokalizēt, apgūto spēj izpildīt uz 

instrumentiem, uzlabojot atmiņu

✓ 10% gadījumu attīstīta spēja improvizēt un atbildēt dažādiem impulsiem

 BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
✓ 85% gadījumos veicināta emociju izpausme un aktivizētas runas spējas ar bungu spēles 

palīdzību (8-10 nodarbību ietvaros)

✓ Attīstīta interese par mūziku, izpratne par tās klausīšanos un emocionālo saturu 

✓ 90% gadījumu uzlabotas sadarbības un savstarpējās komunikācijas spējas ar muzikālu 

spēļu palīdzību



DIENAS APRŪPES CENTRS
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
ERGOTERAPIJAS KABINETS

Izveidots 2018. gadā, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes, Talsu novada pašvaldības un SIA «Pindstrup Latvia» 

līdzfinansēts projekts, par kopējo summu 25 000.00 EUR



DIENAS APRŪPES CENTRS

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

ERGOTERAPIJAS KABINETS
 Ergoterapijas kabinets ir aprīkots ar jaunākajām

tehnoloģijām – «GUDRO ROKU» (Smart glove ierīce), ar

kuru ir iespējams uzlabot parētiskas rokas funkcijas;

 Elektriski paceļams galds, kas ir pielāgojams katram

bērnam, ar dažāda veida tehniskajiem līdzekļiem;

 Speciālais aprīkojums - (karotes, naži, rīves, šķēres,

rakstāmpiederumi, ergoterapijas attīstošās spēles);

 Speciālie pozicionēšanas krēsli, kas pielāgojami bērniem

ar īpašām vajadzībām.



Ergoterapijas nodarbību rezultāti

 uzlabota/adaptēta ēšanas aktivitāte – ar pielāgotu speciālu karoti, šķīvi 
vai pielāgotu pozicionēšanas pozu ēšanas atvieglošanai;

 uzlabota/adaptēta ģērbšanās prasme - apmācīta pogāšanas, šņorēšanas 
u.c. prasmes, rekomendēti  palīglīdzekļi - pogu pogātājs, zeķu uzvilcējs 
u.c.;

 uzlabotas/adaptētas produktīvās aktivitātes – rakstīšanas aktivitātei 
speciāli pielāgoti rakstāmpiederumi, speciālas šķēres, virtuves 
aktivitātēm – speciāli naži, rīves, mizojamās ierīces u.c.;

 rekomendēti tehniskie  palīglīdzekļi, izglītoti tuvinieki par to iegādes 
iespējām, kā arī pielāgoti  individuāli - staigāšanas palīglīdzekļi, 
riteņkrēsli;

 rekomendētas/pagatavotas rokas ortozes – spastikas mazināšanai, 
kontraktūru profilaksei, satvērienu uzlabošanai;

 veikta rokas terapija - satvērienu, manipulācijas, sīkās motorikas 
uzlabošanai, spastikas mazināšanai;

 veikta spēles terapija - izziņas, runas funkciju uzlabošanai un attīstībai.



DIENAS APRŪPES CENTRS

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

FIZIOTERAPIJAS KABINETS
 Kabinets ir aprīkots ar mūsdienīgu un inovatīvu inventāru; 

 Dažādu izmēru, formu un faktūru bumbas - dažādu izmēru, formu un 

faktūru līdzsvara virsmas;

 Dažādu formu un izmēru pozicionēšanas palīgiekārtas - palīgmateriāli 

jaunu iemaņu un prasmju apgūšanai;

 Pilnībā nodrošināts inventārs kvalitatīvām un radošām fizioterapijas 

nodarbībām, sensorās relaksācijas iespējas;

 Pilnībā aprīkota SLINGA iekārta TerapijMaster;

 Pilnībā pielāgota vide.



Fizioterapijas nodarbību rezultāti

 20% gadījumos vitālu funkciju uzturēšana; 

 30% stājas un gaitas uzlabošanās;

 40% – 50% funkcionāla neatkarība; 

 40% - 50% aktīva mobilitāte; 

 100% visos gadījumos - dzīves kvalitātes uzlabošana.



DIENAS APRŪPES CENTRS
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

PSIHOLOGA KABINETS – PSIHOLOGA KONSULTĀCIJAS

Izveidots 2017.gadā, SIA «Pindstrup Latvia» un ĢBAC «Brīnumiņš» 
līdzfinansēts projekts, par kopējo summu 4000.00 EUR



DIENAS APRŪPES CENTRS

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

PSIHOLOGA KABINETS

 Psihologa kabinets ir pilnībā aprīkots smilšu, spēļu

terapijas nodarbībām;

 Kabinetā ir materiāli, kas paredzēti darbam ar autismu, 

autiskā spektra traucējumiem un Aspergera sindromu;

 Pilnībā aprīkots ar nepieciešamajiem materiāliem 

psiholoģisko konsultāciju nodrošināšanai.



DIENAS APRŪPES CENTRS
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
SENSORĀ ISTABA

Viena no svarīgākajām telpām
attīstības veicināšanā 
bērniem ar ļoti smagiem attīstības un 
funkcionāliem traucējiem. 

Bērni to izmanto arī nodarbību starplaikos, 
kad nepieciešama relaksēšanās,
lai varētu koncentrēties 
nākamajās nodarbībās.

Izveidota 2017/18. gadā, SIA «Pindstrup Latvia» un AS «Latvijas valsts 
meži» finansēts projekts, par kopējo summu 8000.00 EUR



DIENAS APRŪPES CENTRS
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
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NODARBĪBU SKAITS

Nr.p.k. Nodarbības 2018.g. 2019.g.

1. Montesori 1628 1629

2. Mūzika 792 846

3. Fizioterapija 440 846

4. Ergoterapija 440 470

5. Psihologs 440 470

6. Canis terapija 5 47



NODARBĪBU SKAITA SALĪDZINĀJUMS
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PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS DAC NODARBĪBU 

NODROŠINĀŠANAI 2018.g., 2019.g.
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ĢBAC «Brīnumiņš» ieguldījums DAC darbības 

nodrošināšanai

 Ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksu nodrošinājums;

 100% nepieciešamo telpu nodrošinājums DAC nodarbību 

vajadzībām;

 Dārza teritorijas nodrošinājums DAC vajadzībām;

 Komunālo, apkures, elektrības un īres izmaksu nodrošinājums;

 Inventāra, palīglīdzekļu un materiālu nodrošinājums;

 Tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums;

 Tehnikas, aparatūras, iekārtu un programmatūru 

nodrošinājums;

 Tehniskā personāla atalgojuma, ēkas un teritorijas 

apsaimniekošanai, nodrošinājums.



ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS

 Reģistrēts 14.12.2018. Labklājības Ministrijā.

 Nodrošinām:

Atbalsta grupu audžuģimenēm;

Atbalsta grupu adoptētājiem, viesģimenēm;

Atbalsta grupu laikā tiek nodrošināta bērnu 
pieskatīšana;

Neierobežotā skaitā (adoptētājiem, audžuģimenēm, 
viesģimenēm) psihologa konsultācijas;

Ar 6.aprīli tiek uzsāktas pirmās apmācības 
audžuvecākiem, kas ilgs līdz 5.maijam.



PROJEKTS, KAS ŠOBRĪD TIEK ĪSTENOTS

 Funkcionāli pielāgotas virtuves izveide, pateicoties a/s 

«Latvijas valsts meži» ziedojumam 2445,43 Euro apmērā, 

ko sadalīja Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu 

apvienība. 

 Rehabilitācijas programma, lai bērni apgūtu 

pamatiemaņas virtuvē, prasmes ēdiena gatavošanā un 

galda kultūrā. 



JAUNIE PROJEKTI

 Hidroterapijas pakalpojums.

 Silto smilšu pakalpojums.

 Bērniem ar invaliditāti pielāgots rotaļu laukums.



«BRĪNUMIŅA» KOMANDA

PALDIES PAR ATBALSTU īpašo bērnu, viņu vecāku un 

ĢBAC «Brīnumiņš» kolektīva vārdā!


