
Preses relīze 

RIAC 2018.g. janvārī ir uzsācis realizēt projektu „Esmu sajūtās un sirdī ar 

Latviju”. Projekta kopējās izmaksas 32 660 EUR, pašu finansējums – 9 435 EUR. 

Paredzēts līdzfinansējums no citiem avotiem: 15 800 EUR. Jau saņemts atbalsts un 

līdzfinansējums 4 000 EUR apmērā no Rietumu bankas Labdarības Fonda. RTA 

Dizaina fakultātes studējošie un akadēmiskais personāls sniedz bezmaksas atbalstu  - 

gatavo RIAC 3 Multisensoro telpu specifikācijas un dizaina projektu. 

Līdzfinansējuma u.c. veida atbalsta meklēšana ir procesā.  Projekta vadītāja - RIAC 

direktore Rita Zommere, kontaktpersona – RIAC metodiķe Ženija Truskovska, 

koordinatore – RIAC metodiķe Ilona Saule.  Projekta īstenošanas laiks un vieta: 

2018.gada janvāris – 2018.decembris, Rēzeknes pilsētā un novadā Latgales reģionā.   

Projekta „Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju” ideja un mērķi: dažādot un 

bagātināt Skolas- centra vidi, padarot to daudzfunkcionālāku, draudzīgāku un drošāku 

audzēkņiem 1) īstenojot skolēnu projektu - dāvanu Latvijas simtgadei „Multisensorā 

Latvijas karte” skolas teritorijā, kas veidota no dabas materiāliem un 2) izremontējot 

un labiekārtojot ar atbilstošu aprīkojumu 3 Multisensorās telpas.   

Tiešie labuma guvēji: 

~ 170 RIAC izglītojamie (1.-9.kl. ar vienu vai vairākiem attīstības traucējumiem) un 

Rēzeknes pilsētas un novada, kā arī visa Latgales Reģiona izglītības iestāžu 

izglītojamie 

~55 RIAC skolas pedagogi un darbinieki, kā arī Rēzeknes pilsētas, novada, un 

Latgales Reģiona izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki 

Netiešie labuma guvēji: 

~170 RIAC skolēnu vecāki 

~350 - 400 RIAC apmeklētāji (konsultāciju, semināru dalībnieki no Rēzeknes pilsētas 

un novada, no Latgales reģiona) 

Projektā „Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju” paredzēts īstenot 2 ieceres, kas 

norādīts mērķa definējumā.  

  

1.Skolēnu projekts - dāvana „Multisensorā Latvijas karte” , tiek plānots ierīkot 

Skolas - centra teritorijā no dabas materiāliem ar mērķi veicināt audzēkņu 

1) iesaistīšanos Latvijas simtgades pasākumos, 

 2) iesaistīšanos skolas vides dažādošanas pasākumu īstenošanā, 

 3) piederības apzināšanos savai valstij, kopienai, pilsētai un skolai, sekmējot 

izglītojamo vispusīgu attīstību un izaugsmi.  

 

Ieguvumi no projekta:  

1)Izglītojamie paši ar savu izdomu un saviem spēkiem sadarbībā ar pedagogiem  

sarūpēs Latvijai dāvanu simtgades svētkos. 

2) Multisensorā Latvijas karte iederēsies Skolas – centra teritorijas vidē, dažādojot to 

un sekmējot tās pieejamību un funkcionalitāti izglītojamo vispusīgai attīstīšanai. 

3) Skolēni to varēs papildināt ar dažādiem dabas u.c. materiāliem un dažādot visā tās 

tapšanas laikā, radoši izpaužoties un bagātinot savu sajūtu pasauli.  



 

2.Trīs multisensorās telpas Skolā – Centrā nepieciešamas vairākiem mērķiem: 

1) veicināt izglītojamo intelektuālo (mentālo) darbību, 

2) veicināt kustību, valodas, sajūtu u.c. prasmju attīstīšanu un  

3) nodrošināt relaksāciju, kā arī iespēju pabūt vienatnē, lai sakārtot savu 

psihoemocionālo stāvokli.  

  

Ieguvumi no projekta:  

Multisensoro telpu izveidošana un aprīkošana: 

1) sekmēs internātpamatskolas audzēkņu u.c. skolu izglītojamo attīstību un izaugsmi, 

īpaši palīdzēs bērniem, kuriem ir valodas attīstības un citi traucējumi; jo bērns 

nedrošāks, ar lielākām valodas attīstības problēmām, jo vairāk jārosina bērna maņu 

jeb sajūtu attīstība, tādēļ ļoti palīdz speciāls aprīkojums, kas daudzpusīgi attīsta bērna 

sajūtas.;  

2) veicinās Skolas – centra pedagogu kvalitatīvu un efektīvu darbu ar audzēkņiem 

rosinošā, interaktīvā un atbilstošā audzēkņu vajadzībām vidē, kur telpa ir gan 

mācīšanās vide, gan mācīšanās instruments  

3) sekmēs kvalitatīvu konsultatīvo un metodisko atbalstu izglītojamo vecākiem, centra 

apmeklētājiem – pedagogiem, studentiem no Latgales reģiona.  

 

Vairāk par projekta aktivitātēm informācija tiks sniegta nākošajā preses relīzē. 

Sagatavoja projekta kontaktpersona RIAC metodiķe Ž.Truskovska. 

 


