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IEVADS

Personība funkcionē sociālajā un individuālajā laukā, kuru darbības īpatnības
determinē daudzi mainīgie lielumi (sociālekonomiskās un sociālkulturālās attiecības,
sabiedrības locekļu kooperēšanās un individuāluma izteiktības līmenis, dominējošā
vērtību sistēma, dažādu personas eksistenci nodrošinošu institūciju tīkla attīstīšana,
individuālā personības raksturojuma un gatavības mijiedarboties ar citiem cilvēkiem
specifika u.c.), kā arī to savstarpējās atkarības izteiktības pakāpe. Likumsakarīgi, ka
šādā sarežģītā savstarpēji mijiedarbojošos sistēmu shēmā vienmēr ir „vājais ķēdes
posms“, kurš noteiktajā vēsturiskajā un sociālajā realitātē it kā saskaņā ar apzinātu
vairākuma sabiedrības locekļu nolemšanu visbiežāk traktējams tieši kā nepietiekami
funkcionāls (personas ar īpašām vajadzībām, asociālu un marginālu personu grupas
u.tml.) un vērtējams kā dažādu sociālās (režīma) aizbildniecības un uzraudzības
formu izmantošanu pieprasošs. Problēma ir tā, ka, vadoties pēc šādas sociālā
vairākuma formālās loģikas un nedaudz greizajiem humānisma principiem, noteiktas
sabiedrības daļas dzīves kvalitātes parametri formulējami kā imperatīvā realitāte
(institucionāla uzraudzība un aizbildniecība, dažādu sociālo garantiju un izmaksu
mehānisma veidošana u.c.), kamēr tajā pašā laikā imperatīvajam mērķim būtu jābūt
ikviena indivīda kā vērtības uztverei un pieņemšanai, paredzot obligātus
priekšnosacījumus viņa kā brīvas un autonomas personības funkcionēšanai dažādās
sociālās dzīves jomās un ikvienam radot apstākļus viņa spēju realizēšanai savu
iespēju robežās, pirmkārt, cenšoties neizjaukt cilvēka pašcieņas un pašvērtējuma
līdzsvaru. Ne nejauši, lai arī pavisam citā kontekstā, pārdomājot cilvēciskās esamības
sarežģītību un paradoksalitāti A. Sent-Ekziperī rakstīja, ka „arī tad Žēlsirdība bieži
mēdza būt aizvainojoša. Lai sabiedrība, nevis atsevišķas personības griba nodrošina
taisnīgu materiālās dzīves labumu sadalījumu. Personības cieņa nepieļauj tai būt
atkarīgai no kāda devības“1. Acīmredzami viens no svarīgākajiem personības cieņas
saglabāšanas nosacījumiem ir kopīga sabiedrības locekļu darbība, tādēļ indivīda
socializācijas procesā īpaši nozīmīga ir nodarbošanās-profesionālā darbība, kuras
veiksmīga apguve un izpilde nodrošina ne tikai personas ekonomisko patstāvīgumu
un dalību noteikta produkta (materiāla vai garīga) radīšanā, kas nosaka ne tikai
personisko un sociālo gandarījumu, bet arī iespēju realizēt savu spēju potenciālu,
izkopt pašvērtības un pašcieņas jūtas, kā arī ieņemt adekvātu vietu sociuma struktūrā.
Būtiska profesionālās integrācijas determinante ir ne tikai juridiskais katras personas
mērķu un iespēju nodrošinājums, kas ir reglamentēts daudzās starptautiskās
deklarācijās un konvencijās, kā arī Lietuvas Republikas likumos, bet arī praktiska to
realizēšana, ko bieži komplicē mainīgajā sabiedrībā strauji notiekošie gan pozitīvie
(atvērtas skolas, integrācijas, humanizācijas modeļi u.c.), gan arī negatīvie (finanšu-
ekonomiskās iespējas, sociālās politikas prioritātes, viedokļu un nostāju dažādība
u.c.) pavērsieni. Neapšaubāmi liela ietekme praktiskajā personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās integrācijas procesā ir arī daudziem citiem dažādi
mijiedarbīgiem komponentiem (indivīda adaptācijas potenciāls, sociuma atzītās
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atbalsta, ambivalentuma vai atstumšanas dominantes, profesionālā kompetence un
darba veiksmes motivācija, integrēšanās priekšnosacījumi u.c.), kuru dinamiskās
īpatnības var noteikt (diezgan bieži arī nosaka) kvantitatīvos un kvalitatīvos pielietotā
profesionālās darbības modeļa pavērsienus (novirzes).

Monogrāfijā analizējami cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas veiksmes priekšnosacījumi, rehabilitāciju, pirmkārt, traktējot kā
ilgtermiņa turpinošos procesu, kura vadība dod iespēju organizēt un kopīgi regulēt
(kooperēti vecāku, cilvēku ar īpašām vajadzībām un attiecīgo institūciju centieni)
indivīda specifiskās psihosociālās attīstības īpatnības, tādējādi nodrošinot (vai
tiecoties nodrošināt) pēc iespējas plašāku personas autonomiju un rīcības brīvību,
darbības motivācijas un sasniegumu veicināšanu, adekvātu Es izpratni, kā arī sava
potenciāla novērtējumu. Pilnvērtīga un veiksmīga rehabilitācija ir iespējama,
konstruējot kooperatīvas un uz dialogu balstītas sociālās vides attiecības ar personu
ar īpašām vajadzībām, tādējādi tiecoties eliminēt vai vismaz samazināt CITĀDA,
ATŠĶIRĪGA, INVALĪDA vai citu personību aizskarošu nosaukumu iesakņošanos un
izplatīšanos. Būtībā tas nav mēģinājums rehabilitācijas jēdzienu no klīniskās
paradigmas mākslīgi pārcelt citas, pirmkārt, sociāli interaktīvās paradigmas formātā
un pierādīt pastāvošās un dažādi izpaudošās kvalitatīvās izmaiņas, jo patiešām
visaptveroša rehabilitācija (saprotot šo procesu ne no formālā birokrātiskā
diferenciācijas viedokļa un vērtējot pēc atbilstošiem kritērijiem) ir personības dzīves
kvalitātes nodrošināšana ar kopīgiem un abpusēji determinētiem personas ar īpašām
vajadzībām un sabiedrības centieniem. 

Problēma nav tā, vai tā nav pamatproblēma, uz kāda metodoloģiskā un pat
ideoloģiskā pamata tiek konstruēta cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas un pilnvērtīgas viņu socializācijas kopumā virsbūve, bet gan kādu
saturu (ne semantisko, bet, pirmkārt, lietisko-priekšmetu nozīmi) reāli piešķiram
attiecīgajā modelī organizējamo procesu kopumam, kas ir virzīts, lai radītu optimālus
nosacījumus šīs personu grupas adaptīvai un sociāli pēc iespējas pilnvērtīgākai
funkcionēšanai. Paredzētā attiecīgā rehabilitācijas intervences satura (zināmā mērā
var runāt par cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas veiksmes
modeli) segmentu identifikācija un empīriskā pārbaude, to specifikas paredzēšana un
iespējamie situatīvie, starp citu, tāpat kā stratēģiskie grozījumi ir sarežģīts process,
kurā ar dažādu intensitāti un iedarbības spēku mijiedarbojas daudzi mainīgie lielumi.
Tas nozīmē, ka pat ideāli uzkonstruēts un pielāgots modelis var tikt realizēts,
saskaroties ar dažādiem šķēršļiem, pirmkārt, ņemot vērā ne tik daudz politiskus,
sociālus, izglītojošus u.c. faktorus, cik cilvēciskā faktora nozīmi. Determinējoši
ietekmējot daudzus objektīvus un subjektīvus mainīgos lielumus, esošā vai
paredzamā indivīda potenciāla izmantošana var būt (ne)veiksmīga pozitīvu vai
negatīvu pavērsienu dažādās personiskajās vai sociālajās struktūrās dēļ, un būtībā
optimāls cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas modelis var tikt
realizēts tikai daļēji. Ir acīmredzami, ka sabiedrības locekļi, pirmkārt, savstarpēji
mijiedarbojas darbībā neatkarīgi no tās funkcionālā uzdevuma un sarežģītības
apmēra (spēles, mācīšanās, sabiedriskā darbība, politiskā, nodarbošanās-profesionālā
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u.c.), tādēļ cilvēciskā faktora ietekme šeit izpaužas vismaz vairākos līmeņos
(personiskais, grupas, dzimuma, ētiskais, kompetences u.c.), kuru attīstībā vienā vai
citā veidā atklājas piederības (pieņemšanas) konkrētai grupai vai grupām
nozīmīgums.

Vēsturiskajā un sociālajā cilvēces attīstībā tā nu ir izkārtojies, ka indivīds
dažādu pazīmju (rase, reliģija, dzimums, akadēmiskie vai kultūras sasniegumi,
psihofiziskās veselības stāvoklis u.c.) dēļ pieder vienai vai citai (MĒS–CITI (vai
VIŅI) grupai, un daļēja pašizvērtēšana saistībā ar grupas statusu kļūst par īpaši
spēcīgu savstarpējo mijiedarbību formulējošu determinanti. Daudzos pētījumos ir
konstatēts, ka paškoncepcija sevī ietver ne tikai personisko identifikāciju, bet
tāpat arī sociālo identifikāciju; tā MĒS sajūta nostiprina indivīda paškoncepciju.
Sociālā identifikācija determinē pakļaušanos grupas normām un noteiktu
(pietiekami bieži pat naidīgu) attiecību ar CITIEM specifiku (saziņas kultūras un
atbilstošu viedokļu dominēšanas līmeni), jo, kā tiek konstatēts, „cilvēkiem,
apvienojoties grupās un identificējoties ar tām, rodas pretēja tendence –
nošķiršanās no tiem, kuri nepieder šai grupai. Tātad, grupēšana – cilvēku
sadalīšana grupās notiek ne tikai saskaņā ar identificēšanos, bet arī saskaņā ar
neidentificēšanos, t.i., citu sadalīšana grupās pēc noteiktām pazīmēm“2. Šī īpaši
spēcīgi ietekmējošā un samērā stabilā cilvēciskā faktora ietekme, neņemot vērā
daudzos pozitīvos pavērsienus dažādās cilvēku sociālās funkcionēšanas jomās, ir
noteikusi un nosaka dažādu cilvēku ar īpašām vajadzībām grupu diezgan
ambivalentā vērtējuma tendences, kā arī, kā vienu no sekām, nepietiekamu viņu
potenciāla novērtējumu un institucionālo aizbildniecību. No otras puses, šāda
veida sociālā hierarhija un izveidojusies attiecību sistēma daļēji noteica savdabīgu
personu ar īpašām vajadzībām (īpaši atsevišķi to grupu) norobežošanos un
neticību gan CITIEM, gan sev, individuālajām iespējām, kā arī pašvērtējuma
specifiku, ko transformējusi piederība tieši citai, pēc vairākuma vērtējuma mazāk
potenciālai grupai. Šajā attiecību sistēmas attīstībā šāds nosacīts „saspīlējums“
kļūst par papildus negatīvu faktoru ne tikai „grupu diferenciācijas“ personiskajā-
sociālajā līmenī dēļ, bet arī ekonomiskā-sociālā (tāpat arī kultūras-ētiskā u.c.)
līmeņa transformācijas dēļ. Fiske (Fiske) (1991, 1992) savstarpējo sociālo
attiecību teorijā nosauc noteiktus attiecību modeļus, izšķirdams četras elementāras
un universālas sociāluma formas: komunālā sadalījuma (communal sharing),
pilnvaru līmeņa izvērtējuma (authority ranking), vienlīdzības noteikšanas
(equality matching) un tirgus cenas noteikšanas (market pricing). Komunālā
sadalījuma formā cilvēki vērtē cits citu kā noteiktu savstarpēji maināmu elementu
apkopojumu un indivīda atšķirīgās īpatnības tiek ignorētas. Pilnvaru līmeņa
novērtējums apzīmē attiecības, kuras nosaka indivīdu sarindošana atbilstoši
līnijveida hierarhijai; vienlīdzības noteikšanas forma paredz savstarpējo attiecību
dalībnieku proporcionālu apmaiņu ar resursiem un, nosakot tirgus cenu, apmaiņa
ar tiem īstenojama tirgū, un visiem četriem savstarpējo attiecību tipiem ir vienāda
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formālā struktūra kā četriem mērvienības tipiem. Teorijā tāpat arī tiek uzsvērts, ka
katram no minētajiem tipiem ir raksturīga arī attiecīga mentālā shēma, kas ir cieši
saistīta arī ar kultūrvides īpatnībām (cit. no Кашима)3. Šīs teorijas kontekstā, ņemot
vērā izcelto universālo formu nozīmi vispārcilvēcisko attiecību izpratnes līmenī
kopumā, likumsakarīgas šķiet indivīdu apvienošanās grupās (MĒS) un attiecību ar
citiem (VIŅI) izpratnes dinamiskās īpatnības, īpaši savstarpējās attiecībās ar
personām ar īpašām vajadzībām sabiedrībā aizvien vēl dominējošā ir tirgus cenas
ietekme, kas nosaka gan kvantitatīvos, gan arī kvalitatīvos attiecību parametrus. Ne
nejauši pansionātā personām ar garīga rakstura traucējumiem veiktais pētījums
atklāja, ka gan tur pastāvīgi dzīvojošie, gan bijušie institūcijas klienti saskaras ar
svarīgāko sociālo attiecību asimetriju, kuru nosaka cilvēka ar īpašām vajadzībām
kompetences traucējumi. Lielāka problēma ir tā, ka nekompetences izpausme,
pirmkārt, personiski ir daudz svarīgāka nekā garīgi atpalikušā etiķete, jo tas tieši
ietekmē indivīda pašvērtējumu un norāda uz tā sociālo nevērtīgumu (t.i., zemo tirgus
cenu), deformē attiecības ar apkārtējiem un ar sevi, kā arī dažādās sarežģītākās dzīves
situācijās var būt pat bīstama. Jāuzsver, „ka ikviena sabiedrība saskaras ar situācijām,
kuru laikā var atklāties cilvēka ar īpašām vajadzībām nekompetence, un ka ikviena
sabiedrība, atkarībā no sociālās kārtības, pielieto dažādus šīs problēmas risinājumus.
Tādēļ šāda indivīda nekompetence var tikt saprasta tikai labi pazīstot indivīda sociālo
un kultūras vidi (Edgerton, 1967; cit. no Ruškus)4.

Ir acīm redzams, ka, analizējot cilvēciskā faktora ietekmi, tāpat kā, starp citu,
arī organizatorisko sistēmu transformēšanas (-šanās) priekšnosacījumus, un,
domājams, optimālos mijiedarbības modeļus ilgstošā (pastāvīgā) cilvēku ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesā, kā īpaši svarīgs nosacījums
iezīmējas nepieciešamība pēc savstarpējo attiecību starp dažādām sabiedrības
grupām attīstības un kvalitatīvajām pārmaiņām. Modelējamajā mainīgo attiecību
shēmā svarīgs ir ne tikai atsevišķu indivīdu un sabiedrības kopumā pastāvīgs
psihosociālais atbalsts (palīdzība, personu ar īpašām vajadzībām iesaistīšana un
sociālās spriedzes mazināšana, u.c.) un tolerance, šīs cilvēku grupas potenciālu
vērtējot ne kā mērķi, bet kā aktivizējamu iespēju.

Attiecīgā attiecību modeļa realizēšana un, likumsakarīgi, nostājas pret
invaliditāti maiņa ir sarežģīts un samērā grūti vadāms process, kurā obligāts (vai
vismaz vēlams) ir abu nosacīto grupu MĒS–VIŅI dialogs un kooperatīva
sadarbošanās, kas, izmaiņas modelējot kā tiekšanos pēc noteikta ideāla, ļautu
tradicionāli dominējošo izpratni, vienai grupai vērtējot otru, pietuvoties MĒS–
VIŅI transformēšanai uz MĒS–VIŅI (VISI KOPĀ). Likumsakarīgi, ka šādas
mijiedarbības prognoze un teorētisko priekšnosacījumu meklēšana, kā arī
empīriskā realizēšana profesionālās cilvēku ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas
procesā ir cieši saistīta un atkarīga ne tikai no vienas sabiedrības puses labās
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gribas, pilsoņa brīvības un atklātu, kā arī elastīgu sistēmu darbības, bet arī no
otras (dažādu cilvēku ar īpašām vajadzībām grupu) puses personiskās un sociālās
aktivitātes un motivēta mērķa integrēties un piedalīties dažādu sociālo struktūru
darbībā.

Šajā divpusējā sarežģītas un biežāk subjektīvu faktoru ietekmētas piederības
shēmā (ņemot vērā ne tikai cilvēciskā faktora ietekmi, bet arī prognozējamas
efektīvas profesionālās rehabilitatīvās sistēmas funkcionēšanu) īpaši svarīga loma
ir pašefektivitātes struktūras īpatnībām un attīstībai. Noteikti jāuzsver, ka
pašefektivitātes attīstība sākas ģimenē un ir atkarīga no ģimenes kā institūcijas
noteiktiem centieniem (bērna, arī ar īpašām vajadzībām, patstāvīguma centienu
stimulēšana un atbalstīšana, autonomijas nodrošināšana un pašvērtības, pašcieņas
u.c. personības kompetencei nepieciešamu komponentu veidošana (-šanās)) un
dažādu institūciju psihosociālā atbalsta un mērķtiecīgi kooperētas darbības, realizējot
agrīnās intervences bērnībā iespēju īstenošanu. Prognozējot cilvēku ar īpašām
vajadzībām pašefektivitātes taktiku un stratēģiju, kā arī iespējamos pozitīvos
pavērsienus atsevišķu sabiedrības grupu attiecību un mijiedarbības vispār sistēmā,
reizē tiek izvirzīti arī samērā pragmatiski mērķi, kuru īstenošana vēlreiz apstiprinātu,
ka ikviena ideja var tikt realizēta, radot noteiktus priekšnosacījumus (paredzot
svarīgus nosacījumus un tiecoties pārcelt paredzētos segmentus uz empīrisko-
praktisko bāzi) un nodrošinot to pielietošanu dažādās personības funkcionēšanas
jomās. Šajā kontekstā iederas V. Džeimsa (James) formulētā doma, ka pareizas idejas
ir tās, kuras mēs varam piesavināties, pamatot, apstiprināt un pārbaudīt. Kļūdainas
idejas ir tās, ar kurām mēs to nevaram izdarīt5. 

Likumsakarīgi, ka, atbildot uz daudziem problēmjautājumiem un gan
teorētiski, gan empīriski izvērtējot vispārcilvēcisko attiecību specifiku kopumā un
attiecību ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām noteicošo faktoru izpausmes īpatnības
(viedokļu dinamika, kompetenču vērtēšana, dialoga un starpniecības nepieciešamība
u.c.), kā arī dažādus profesionālās sagatavošanas modeļus, monogrāfijas mērķis ir
pamatot personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas iespēju
parametru maiņu un, pamatojoties uz sakrātajiem datiem, konstruēt modeli, kura
realizēšana būtībā dotu iespēju sasniegt pēc iespējas pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku
šīs personu grupas darbību (profesionālo, sociālo u.c.), sociālajās struktūrās ieviešot
humānisma pamatnostādnes un reizē arī atsaucoties uz konkurences tirgus
sabiedrības pragmatisma principiem.

Šī monogrāfija ir divu autoru sadarbības rezultāts, tāpēc dabiski, ka,
neraugoties uz teorētisko un empīrisko problēmas risinājuma pozīciju kopību, ir arī
noteiktas atšķirības, saistībā ar individuālo zinātniskā materiāla pasniegšanas stilu un
valodas īpatnībām. Monogrāfijas ievadu, 1. nodaļu (Darbība kā personības
veidošanās un aktīvas funkcionēšanas sociumā determinante) un 2. nodaļu
(Teorētiskie un praktiskie cilvēku ar īpašām vajadzībām darba-profesionālās
rehabilitācijas priekšnosacījumi (problēmas un realitāte)) uzrakstīja doc. dr. Adolfs
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Jodraitis (Adolfas Juodraitis). Doc. dr. Ingrida Baranauskiene (Ingrida
Baranauskienė) uzrakstīja 3. (Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas modeļi), 4. (Starpnieks un starpniecības process cilvēku ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmā) un 5. (Projekts, kā cilvēku ar
īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesa veiksmes
priekšnosacījums) monogrāfijas nodaļu, kā arī, apkopojusi visu teorētisko un
empīrisko materiālu, izveidoja cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas ideālā modeļa parametrus.
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1. DARBĪBA KĀ PERSONĪBAS VEIDOŠANĀS UN AKTĪVAS
FUNKCIONĒŠANAS SOCIUMĀ DETERMINANTE 

1.1. Nodarbošanās-profesionālā darbība kā personības sociālās adaptācijas
un socializācijas procesu determinante

Viens no būtiskākajiem personības funkcionēšanas sociālajā laukā
nosacījumiem un garantiem ir darbība, kuru determinē ne tikai indivīda centieni
aktīvi mijiedarboties ar vidi un tās objektiem, apmierinot nepieciešamās vajadzības
un tādējādi nodrošinot atbilstošus eksistences nosacījumus, bet tāpat arī ietekmē
fiziskās un sociālās vides izvirzītās prasības (normas, vērtības, prosociālās darbības
veidus u.c.), tādējādi permanenti6 stimulējot turpmāku personības attīstību, nosakot
adaptācijas un socializācijas procesu veiksmīgas (nosacīti) realizācijas iespējas.
Visbiežāk darbība definējama kā apzināta cilvēku rīcība, kurai ir noteikts mērķis,
bet tā sasniegšanu veicina vajadzības, motīvi, mērķi7, lai arī būtībā šāds darbības
definējums ir saistīts ar vienpusīgu, tikai indivīda aktivitātes parametru noteiktu
procesu, jo determinanšu ir vairāk. No otras puses, akcentēdami darbībā apzinātības
un mērķtiecīguma segmentus, daļēji it kā definējam noteiktu cilvēku grupu, kuru
darbība formāli atbilst noteiktajiem kritērijiem, un tāpat izdalām (iespējams
priekšnosacījums, ka neformalizējot un vismaz teorētiskā līmenī nepiešķirot lielāku
nozīmi šādai aktivitātes formai) citu personu grupu, kuru apzinātās vai nepietiekami
apzinātās aktivitātes centieni kā darbība var tikt nevērtētas. Radusies dilemma var tikt
atrisināta, nedaudz mainot formulējumu un pārlieku neakcentējot apzinātības,
mērķtiecīguma darbībā komponentu vai pat atsevišķu vajadzību apmierināšanas
svarīgumu, jo atsevišķu personu ar īpašām vajadzībām grupu darbība (fiziskā,
radošā, instrumentālā-darba u.c.) var būt pilnīgi spontāna, neapzināta un
nepietiekami mērķtiecīga, bet būtībā traktējama kā darbība gan sasniegto rezultātu,
gan piedzīvoto pozitīvo apmierinātības ar darbību emociju izpausmju dēļ. Būtībā
darbība, tāpat arī ņemot vērā dažādas tās definīcijas8, ir pārāk sarežģīts, daudzveidīgs
konstrukts, un formalizējot, kā arī ļoti konkrēti nosaucot darbības komponentus un
struktūru kopumā (īpaši izglītojošajā un psiholoģiskajā līmenī), iespējams ievērojami
mainīt jau tā pietiekami strīdīgo sabiedrības viedokli par šo cilvēku aktivitātes veidu. 

Darbību analizējot kā psiholoģisku konstruktu, uzmanība pievēršama ļoti
plašajam šī jēdziena lietojumam un satura dažādībai (cilvēka darbība, dzīvnieku
darbība, ārējā un iekšējā darbība, nervu sistēmas darbība, mnemoniskā9 darbība u.c.),
pēc atsevišķu zinātnieku uzskatiem, tādējādi zaudējot iespēju klasificēt, radušos
pretrunu, nesavienojamības un būtības neatbilstības dēļ. Jāuzsver, ka, runājot par
darbības kā fenomena psiholoģisko analīzi, būtībā vērā tiek ņemta indivīda vai
individuālā darbība, un vairākums teorētisko koncepciju un shēmu, pamatotu ar
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empīriskajiem pētījumiem, ir paredzētas tieši indivīda darbības analizēšanai10.
Lomovs kritiski min, ka bieži nepamatoti identificējot indivīda darbību ar sabiedrības
darbību psiholoģiskajā analīzē netiek ņemta vērā indivīda mijiedarbība ar citiem
cilvēkiem, un viss sarežģītais darbības process tiek saprasts kā iekšējo attiecību
„subjekts–objekts“, bet precīzāk, „viens subjekts–objekts“, izpausme. Jāakcentē, ka
persona ir iesaistīta sabiedrisko attiecību sistēmā tieši savas darbības dēļ un indivīda
īpašības (iezīmes) kā darbības subjekta darinājumi veidojas un attīstās aktīvi
darbojoties šajā divpusējā sistēmā, tādēļ arī viņa darbība var tikt saprasta tikai
vērtējot, kā viņš ir iesaistīts sabiedriskajās attiecībās. Uzmanība jāpievērš tam, ka
šajā secinājumā ir daudz sakarību ar Adlera (1956) individuālās personības teorijas
atzinumiem; vienā no tiem ir uzsvērta indivīda sociālā piederība, akcentējot, ka
„individuālā psiholoģija vērtē un pētī sabiedrībā iekļautu indivīdu. Mēs atsakāmies
vērtēt un pētīt cilvēku izolēti no tās“ (cit. no Хьелл, Зиглер)11. Lomovs konstatē, ka
darbība ir daudzveidīgs, daudzpusīgs process, tādēļ jebkādi mērījumi var tikt
izmantoti arī klasifikācijas pamatā, tādējādi konstruējot ļoti daudz dažādu
klasifikāciju un katra no tām būs saistīta ar kādu konkrētu darbības pusi. Tālākajā
darbības jēdziena un būtības attīstībā, pieturoties pie marksistiskās psiholoģijas
pozīcijām, autors akcentē, ka reālas, savā saturā patiesas darbības diferenciēšanas
un klasifikācijas pamatā vēsturiskajā attīstības procesā ir sabiedrības ražošanas spēku
attīstīšanās un ražošanas (tāpat kā citu sabiedrisko) attiecību attīstība. Nepolemizējot
par filozofiskajiem-metodoloģiskajiem principiem, var apgalvot, ka svarīgs
konstrukts darbības analīzē ir dažādu darbības veidu un to savstarpējās piederības
klasifikācija, kā arī dinamisko īpatnību traktējums, kas dod iespēju noteikt pastāvīgu
interešu, tieksmju, spēju mijiedarbību un izmaiņas dažādos darbības veidos, līdzās
citiem parametriem, novērtējot arī atklājušās tendences profesionālās orientācijas,
profesionālās apmācības un citu praktisko uzdevumu risinājumu jomā. Uzmanība
pievēršama darbību veicinošo faktoru pētīšanai, pirmkārt, akcentējot motīvu un
mērķu jēdziena būtību, tādējādi uzsverot, ka „nemotivētas, tāpat kā nemērķtiecīgas,
darbības vienkārši nevar būt. Motīvs un mērķis veido tādu kā savdabīgu darbības
„vektoru“, kas nosaka tās virzienu, tāpat arī pūļu, ko subjekts pieliek tās veikšanai,
apmēru. Šim vektoram ir sistēmu veidojošā faktora loma, organizējot visu psihisko
procesu un stāvokļu sistēmu, kas veidojas un attīstās darbībā“12.

Jāuzsver, ka, runājot par darbību, īpaši jāizceļ darba pamatloma (pirmkārt,
ņemot vērā padomju laikposma krievu psihologu darbus), un lielāku vai mazāku
lomu šim darbības veidam ir piešķīruši arī citi zinātnieki (Freids (Freud), Adlers
(Adler), Maslovs (Maslow) u.c.), kuri pieturējās pie pavisam citām
metodoloģiskajām pozīcijām un pārstāvēja atšķirīgus psiholoģisko virzienus. Tā
analītiķi uzsver, ka Freida viedoklis par darbu būtībā bija pesimistisks, jo vērtēja to
kā nepieciešamību, kas ir saistīta ar cilvēka vajadzību pēc pārtikas un izdzīvošanas
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nodrošināšanu, tāpēc formālā darba darbības struktūra traucē cilvēkam brīvi
apmierināt fundamentālos seksuālos un agresīvos instinktus. Pēc psihoanalītiķa
domām, organizatoriskās struktūras reglamentē darbinieku uzvedības noteikumu
izpildi un liek viņiem vadīties pēc realitātes un nevis patīkamākajiem baudas
principiem, Ego pastiprināšanās darbu pārvērš par nepatīkamu darbības veidu u.tml.
Taču pēc Freida vērtējuma, darbam ir arī pozitīvā puse, jo darbs strukturē cilvēka
dzīvi un dara to jēgpilnu. „Darbam piemīt pozitīvas funkcijas attiecībā uz cilvēku,
jo tas dod iespēju mācīties un pielāgoties reālajai pasaulei, kā arī nosaka brieduma
sasniegšanu. Cilvēks ir sasniedzis pilnīgu briedumu tad, kad viņa Ego kļūst
pietiekami spēcīgs un var novirzīt tā aktivitāti tādā veidā, lai instinkti tiktu
apmierināti sociāli pieņemamās formā“ (cit. no Фернхем, Хейвен)13. Turpinot
veiktos bezdarbnieku pētījumus, Jahoda (Jahoda) (1982) izveidoja teorijas pamatus,
kas izskaidro latento darba funkciju svarīgumu un psiholoģiskā distresa attīstību,
dažos atzinumos it kā atsaucoties uz Freida spriedumu loģiku, jo, pirmkārt, tiek
akcentēts:

Darbs strukturē laiku. Darbs nosaka katras dienas, nedēļas un vēl ilgāku
periodu kārtību. Laika struktūras deficīts var ievērojami dezorientēt personu.

Darbs ļauj regulāri komunicēt ar citiem. Regulāra komunikācija ar cilvēkiem,
kas nav vienas ģimenes locekļi, kļūst par svarīgu sociālo kontaktu avotu.

Darbs sniedz cilvēkam jaunrades, meistarības un mērķa esamības sajūtu. Pat
ja darbs nesniedz nepieciešamo gandarījumu, tas sniedz noteiktu meistarības vai
sasniegumu sajūtu. Radošā aktivitāte stimulē cilvēkus un sniedz gandarījumu.

Darbs ir personiskā statusa un identitātes avots. Cilvēka ieņemamais amats
ir ļoti svarīgs viņa personiskā statusa sabiedrībā rādītājs. Svarīgi ir tas, ka darbs
nosaka ne tikai paša darbinieka statusu, bet arī viņa ģimenes locekļu statusu. Tādējādi
strādājošs cilvēks kļūst par vienojošo ķēdes posmu starp divām nozīmīgām
sociālajām sistēmām – ģimeni un sabiedrību.

Darbs ir aktivitātes avots. Jebkurš darbs pieprasa noteiktu fizisko vai garīgo
pūļu patēriņu.

Redzams, ka šī „deprivācijas14 teorija“ tika kritizēta niecīgās iespējas
zinātniski pārbaudīt apgalvojumus, metodoloģisko trūkumu dēļ, jo ir sarežģīti ticami
novērtēt deprivācijas ģenēzi, neņemot vērā izmaiņas, ko nosaka laika faktors,
individuālās īpatnības u.c. (cit. no Фернхем, Хейвен)15. Būtībā nerevidējot dažādu
teoriju atzinumus, var apgalvot, ka darbam tāpat kā citiem darbības veidiem, veltāma
liela uzmanība, un tā tas ir ne tikai krievu zinātnieku, kuri pieturas marksistiskajām
tradīcijām, analizējot nodarbošanās ietekmi uz personības veidošanās procesiem,
studijās. No otras puses, pieaug to darbu skaits, kuros darbība netiek obligāti
tradicionāli analizēta caur atsevišķiem indivīda, kas mijiedarbojas ar sociālo vidi,
darbības veidiem, bet tiek mēģināts izvērtēt un pamatot darbību kā universālu
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personības sociālās adaptācijas stratēģiju, uz sasniegumiem orientētu darbību u.c.,
kas bez šaubām paplašina gan pētījumu virzienus, gan pašu darbības jēdzienu. Šādai
teorētiskajai-empīriskajai pieejai tāpat arī ir saskares punkti ar nodarbošanās-
profesionālās darbības, attiecīgi arī ar personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
aktivitātes, likumsakarībām un organizēšanas un vadības īpatnībām.

Konstruējot sociālās adaptācijas modeļus, uzmanība pievēršama mainošajai
materiālajai-garīgajai darbībai kā universālai personības pielāgošanās sociumā
stratēģijai, kuras iespēju izmantošana determinē personības sociālās adaptācijas
ģenēzi16. Dotajā modelī uzsvērts, ka darbības struktūrā jāizšķir divi momenti: 1)
kopējais darbības veids nav atdalāms no sociālās informācijas, pateicoties kurai ir
iespējama racionāla – mērķtiecīga apkārt esošās īstenības pārveidošana; 2) sociālajai
informācijai vienmēr ir darbības pielāgošanās sociālās vides prasībām un individuālu
adaptējošās personas vajadzību nosacījumu un līdzekļu nozīme, citiem vārdiem
sakot, informācija ir fundamentāls mērķtiecīgas adaptīvās darbības sociumā pamats.
Īpašu uzmanību pievērsdams informācijai, šis autors konstatē, ka loģiskā darbības kā
universālas personas adaptācijas struktūra sastāv no 10 atsevišķiem etapiem:
l Informatīva sociālās vides un individuālās darbības nosacījumu skenēšana,

adaptācijas subjekta individuālo un sociālo vajadzību izvērtēšana un
sarindošana;

l Adaptācijas subjekta atgriezeniskās informācijas par vides adaptīvi nozīmīgo
izmaiņu īpatnībām iegūšana;

l Iegūtās informācijas atbilsmes līmeņa analīze, pirmkārt, izvērtējot, cik lielā
mērā tā atbilst svarīgu dzīves apstākļu parametru saglabāšanas mērķiem, un,
otrkārt, pilnvērtīgākas individuālo, materiālo un garīgo vajadzību uzdevuma
apmierināšanas izvērtēšana;

l Ideāla darbības rezultāta konstruēšana, pateicoties psihisko mehānismu
darbībai, tiecoties pēc labākā adaptācijas subjekta individuālo vajadzību
apmierināšanas atbilsmes;

l Perspektīvas darbības ideālo rezultātu sasniegšanas iespējas reālo un
potenciālo barjeru analīze;

l Efektīvāko darbības stratēģiju (vai veidu) jomu noteikšana, kas dod iespēju
likvidēt iespējamās adaptīvās-darbības barjeras un minimalizē atšķirības starp
reālajiem rezultātiem un ideālo mainošās darbības modeli;

l Personības individuālajām vajadzībām visatbilstošāko stratēģiju, kas
nodrošinātu dzīves apstākļus, meklēšana;

l Gaidāmā (vēlamā) rezultāta sasniegšana adaptīvās darbības procesā;
l Iegūtā darbības rezultāta salīdzināšana ar ideālo modeli un turpmākās

darbības koriģēšana, tiecoties pēc subjektīvi nozīmīgiem rezultātiem
personai, kas pielāgojas;

l Informatīvās vides un individuālās darbības apstākļu skenēšana, adaptācijas
subjekta individuālo un sociālo vajadzību izvērtēšana17. 
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Šāda darbības strukturēšana ir pārāk detalizēta un sadalīta, vairāk atgādina
savdabīgu piramīdas teorētisko konstruktu, un tādēļ instrumentu-empīriskā sociālās
adaptācijas īstenošana šķiet īpaši sarežģīts, indivīdam daudz garīgo pūļu prasošs
process, ņemot vērā labi zināmo sabiedrības daudzslāņainību un tās potenciālo
atšķirīgumu. Viena no šādām grupām ir personas ar īpašām vajadzībām, un viņu
potenciālās iespējas augstas prasības izvirzošajā sociālajā vidē ir ievērojami mazākas,
un vismaz šeit sniegtajā adaptīvās darbības shēmā, ignorējot atbalstošo sociālās vides
ietekmi un atbalstu, realizējot adaptācijas mērķus, ir grūti prognozēt iespējamās
pielāgošanās veiksmes robežas. No otras puses, šāds problēmas redzējums un
atainojums apstiprina darbības daudzveidīgumu un sarežģītību, kā arī
nepieciešamību atklāt pēc iespējas vairāk kopējo un specifisko likumsakarību vienam
mērķim: aktīvajā darbībā izmantot visas personības iespējas un rezerves, izvēloties
darbības veidus vai šādu darbību organizējot sociālās vides subjektiem (dažādas
institūcijas, sociālās sistēmas, speciāli sagatavotu cilvēku grupas u.c.).

Dažādu indivīda un grupu darbības mehānismu, īpatnību, veidu u.tml.
pētījumu pārpilnībā izceļas sasniegumu darbības koncepcijas, cieši saistītas ar
motīvu klasifikācijas problēmas risinājuma meklējumiem. Hekhauzena
(Heckhausen) (1974) darbos, kas veltīti sasniegumu darbības koncepcijas
pamatošanai, uzskaitīti pieci nosacījumi, kuriem vienlaicīgi mijiedarbojoties,
subjekts (vai novērotājs) izdzīvo veiktās darbības, un tās tiek uztvertas kā
pieskaitāmas sasniegumu darbībai. Tādējādi tiek akcentēts, ka „darbībai ir 1) jāatstāj
noteikts taustāms rezultāts, kuram 2) jābūt izvērtētam kvantitatīvi un kvalitatīvi,
turklāt, 3) prasības vērtējamajai darbībai nav ne jāsamazina, ne jāpalielina, t.i.,
darbība var beigties veiksmīgi, bet tas var arī nenotikt; kā minimums, darbība nevar
tikt īstenota bez noteikta spēka un laika patēriņa. Darbības rezultātu izvērtēšanai 4)
ir jābūt noformulētai salīdzināmajai skalai un šīs skalas robežās noteiktam
normatīvajam līmenim, kurš uzskatāms par obligātu. Visbeidzot, darbībai 5) jābūt
subjektam vēlamai, un tās rezultātam jābūt viņa paša sasniegtam“18. Konstatējams,
ka sasniegumu darbība ir orientēta uz uzdevumu risinājumu, un, ja noformulētais
uzdevums neļauj saskatīt objektīvo rezultātu, ir zemāks vai augstāks kā subjekta
iespēju robežas, ja tas neuzskata darbības vērtējuma etalonus un normas par
obligātām, tāpat arī, ja uzdevums viņam ir uzspiests vai tā risinājums tiek īstenots bez
viņa līdzdalības, šādā gadījumā sasniegumu darbība ir tikai daļēja, ierobežota. Šajā
kontekstā jāuzsver noteikta darbības robežu paplašināšana, neakcentējot apzinīguma
svarīgumu; un, ņemot vērā atsevišķu personu ar īpašām vajadzībām grupu iespējas,
jau pati piedalīšanās (nodarbinātības segmenti) vienā vai citā darbībā ir traktējama
kā darbība, kas ir svarīgi gan personiskajā, gan sociālajā indivīda funkcionēšanas
līmenī. Tiek apgalvots, ka svarīgi ir ne tik daudz pārbaudīt visu piecu nosacījumu
izpildi, kā uztvert cita rīcību kā sasniegumu darbību, un, ja ir acīm redzama vienas
vai vairāku nosacījumu esamība un nav pilnīga citu nosacījumu deficīta, jau var
fiksēt sasniegumu darbības komponentus. Tas ir svarīgi tādā ziņā, ka, kā tiek
uzsvērts, ir dzīves sfēras, kurās dominē situācijas, kas ir saistītas tieši ar sasniegumu
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darbību, tostarp kā viena no svarīgākajām jānosauc profesionālā darbība mūsdienu
industriālajā sabiedrībā19. Personu ar īpašām vajadzībām profesionālajā rehabilitācijā
un vispār dažādās viņu sociālās dzīves darbības sfērās šāds darbības jēdziens daļēji
eliminē vai mazina klīniskā-korekcijas modeļa veidoto viedokļu un vērtējumu
stereotipus un tuvina sociālās-interaktīvās paradigmas ideju praktiskai realizācijai,
izvairoties no teorētiskiem strīdiem formālajā darbības, tai skaitā arī profesionālās,
vai citu darba aktivitātes formu vērtēšanas kontekstā.

1.2. Personības darbības motivācijas problēmas: koncepcijas, to ietekme uz
teorētisko un empīrisko darbības stimulu interpretāciju

Risinot darbības motivācijas problēmas, pirmkārt, redzams, ka būtībā vairums
klasisko personības teoriju ir motivācijas teorijas, jo psihoanalīze ir instinktu teorija,
kurā tiek apgalvots, ka cilvēku vada tiekšanās pēc nepatīkamas spriedzes
samazināšanas (Freud, 1923), bet Levina (Lewin) (1935) lauka teorijā motivācija ir
esošās spriedzes determinēta starp dažādām dzīves telpas jomām. Humānistiskā
virziena teorijās tiek konstatēts, ka cilvēkiem jau pirmsākumos ir personiskās
izaugsmes un nobriešanas motivācija (Allport, 1950; Maslow, 1954; Rogers, 1961
u.c.; cit. no Капрара, Сервон)20. Būtībā ļoti dažādi traktēdami personības motivācijas
un darbības mijiedarbību, kā arī piederību, veikuši teorētisko un empīrisko motivācijas
mehānismu analīzi, noteikuši dinamiskās īpatnības, situatīvo darbības specifiku u.c.,
atsevišķu virzienu pārstāvji ir radījuši ne mazumu motivācijas teoriju un modeļu
(Orlovs21 norāda vairāk kā 50 motivācijas teorijas, kuras līdz 1989. g. bija zināmas
psiholoģijas zinātnē), kas konstruēti, balstoties uz dažādu metodoloģiju un metodisko-
empīrisko pieeju. Personības teoriju kontekstā galvenais akcents, pētot motivāciju,
tiek likts uz motīvu klasifikāciju, mērķtiecīguma tipiem, dispozīcijām u.tml., tai ir
raksturīga orientācija uz personības motivācijas determinantēm, un nevis uz
motivācijas procesa gaitu. Cita pētnieku grupa par prioritāro uzskata situācijas nozīmi
un, nosaucot uzvedības determinantes, izšķir dažādus situatīvos parametrus. Tomēr
jāuzsver, ka visveiksmīgākie, pētot motivāciju kā vispārīgu dinamisku procesu, bija
trešās teoriju grupas pārstāvji, kas orientējās uz personības un psiholoģiskās vides
(situācijas) mijiedarbības analīzi, ko aizsāka Levina (1935) pētījumi, atklāja, ka
uzvedība ir personības un psiholoģiskās vides funkcija22. Rodas iespaids, ka krievu
zinātnieku motivācijas pētījuma virzienu nosacītā diferenciācija ir samērā ērta, izšķirot
būtiskākās līnijas (virzienus), taču neatklāj visu pētāmās problēmas apmēru un
sarežģītību tādā ziņā, ka netiek ņemti vērā atsevišķi svarīgi konstrukti, kuri darbības
un motivācijas procesos ieņem īpaši svarīgu lomu (gribas procesi, apguves procesi,
instinkti u.c.) un, attīstoties dažādām motivāciju teorijām, tiem bija lielāka vai mazāka
ietekme uz turpmāko koncepciju klasifikāciju un attīstību kopumā.

16

19 Turpat.
20 Капрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.
21 Орлов, А. Б. (1989.) Развитие теоретических схем и понятийных систем в психологии мотивации.
Вопросы психологии, № 5, c. 27–34.
22 Магомед-Эминов, М. Ш., Васильев, И. А. (1986). Анализ когнитивного подхода в зарубежных
теориях мотивации. Вопросы психологии, № 5, c. 161–168.



Šajā teorētisko modeļu kombināciju kontekstā svarīgi ir (tā kā iezīmējas
noteiktas atšķirības starp Rietumu valstu un krievu zinātnieku definīcijām un
kategorijām) nosaukt ne tik daudz dažādu skolu un virzienu atšķirības vai
priekšrocības, bet pašu (motivācijas un motīvu) jēdzienu. Jāuzsver, ka „pēdējā laikā
motīvi tiek definēti kā saturīgas darbības mērķu klases, kuras izpaužas kā izturīgu un
salīdzinoši pastāvīgu vērtību dispozīciju izpausme (forma). Tās ir „augstākās“
pakāpes vērtību dispozīcijas23, citiem vārdiem sakot, tās neieņem noteicošo lomu
organisma funkcionēšanas uzturēšanā, tās nav iedzimtas un attīstās tikai
ontoģenēzes24 procesā, ir atkarīgas no socializācijas un, tātad, no tās vides, kurā tiek
audzināts bērns, sociālajām normām“25. Uzmanība pievēršama tam, ka motīva
jēdzienā neietilpst visas darbības mērķu ekvivalences klases un vispār ir grūti runāt
par to, kādu motīvu skaitu jāizdala kā atšķirīgas saturīgas klases, novērtējot
cilvēcisko darbību mērķu pārpilnību, tādēļ paliek abstraktuma pazīmes un motīvs ir
kā „hipotētiskais konstrukts“. Hekhauzens uzskata, ka tādējādi abstrakti noteikts
motīvs būtībā izpaužas neskaitāmi daudzās dažādās darbībās, kā arī ar tām saistītajos
mērķos, un to ietekmē dažādas pārmaiņas, ko determinē vēsturiskie, laikmeta un
pārejas no vienas dzīves sfēras uz citu faktori. Tradicionāli par motīviem tiek dēvēti
„darbības stimuli, kas ir saistīti ar indivīda vajadzību apmierināšanu: indivīda
aktivitāti veicinošie un viņa darbības virzienu nosakošie vides vai iekšējie faktori;
materiālie vai ideālie indivīda mērķi; indivīda darbību un rīcību izvēles iemesls, kuru
apzinās pats indivīds“26. Šajā gadījumā Hekhauzens mēdz izšķirt sasniegumu motīvus
(tie ir saistāmi ar saturīgu visu darbību mērķu klasi, kuru veiksmīgumu subjekts
novērtē kā nosacītu tiekšanos pēc pilnības standartiem), kuri no konkrēta cilvēka
pozīcijām vienmēr aptver tikai nelielu šīs dažādības daļu. Zinātnieks akcentē, ka šī
nelielā daļa veido personai raksturīgo mērķu ekvivalences klasi, kuras iekšienē viņš
demonstrē noteiktu uz sasniegumiem vērstas rīcības konsekvenci; piemēram,
vairumam cilvēku sasniegumu motīvs ir saistīts ar noteiktu viņu profesionālās
darbības daļu, atsevišķām personām vēl arī ar tiem darbības veidiem, ar kuriem tie
nodarbojas brīvajā laikā. Šīs nav vienīgās atšķirības, jo motīva jēdziens sevī ietver
arī citas individuālo parametru atšķirības, starp tām jānosauc arī aspirāciju27 līmenis,
uz kuru orientējas cilvēks, tāpat arī nostāja veiksmes sasniegšanai vai izvairīšanās no
neveiksmes u.c.28, citiem vārdiem sakot, noteiktam motīvam atbilst liels daudzums
atsevišķu parametru. Izceļot motīvu nozīmi personas darbībā, kā apgalvo Mak-
Klellands (McCllelland) (1985), motīvi tiek iegūti bērnišķīgas pieredzes un
socializācijas procesu rezultātā, tādēļ viņš tāpat arī īpašu uzmanību pievērš
sasniegumu motīvam, attiecīgi izvērtējot gan individuālās atšķirības, gan
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sociālkulturālās sasniegumu motivācijas variācijas (nosaka konkrētās kultūras
socializācijas procesu īpatnības un audzināšanas metodes). Līdzīgi sasniegumu
motīvu konstruktu modelēja Atkinsons (Atkinson) (1964), kurš motivācijas teorijā
ieviesa divus svarīgus komponentus. Balstoties uz priekšgājēju (Levins, 1935;
Tolmans, 1932) darbiem, viņš radīja gaidīšanas-nozīmīguma koncepciju: cilvēks
rīkojas tad, ja cer sasniegt izvirzītos mērķus, kurus viņš uztver kā subjektīvi
nozīmīgus. Tādējādi motivētā izvēles konceptā ieviešams subjektīvā vērtējuma
jēdziens un ar to nomaināms objektīvo iespēju un lietderīguma jēdziens. Atšķirībā
no dziņu teorijas, viņa gaidīšanas-nozīmīguma modelis atspoguļoja tādas cilvēciskās
motivācijas īpašības kā mērķtiecīgums un nākotnes orientācija. Atkinsons atzina, ka
darbība parasti atspoguļo saprātīgu kompromisu starp negatīvajiem un pozitīvajiem
stimuliem, kā arī cerībām, un risks determinē veiksmi vai neveiksmi. Viņa teorijā
sasniegumu motivācija atspoguļo mijiedarbību: 1) veiksmes sasniegšanas un
subjektīvās veiksmes ticamības motīva ar 2) izvairīšanās no neveiksmes un
subjektīvās neveiksmes ticamības motīvu; līdzās citiem segmentiem savā modelī
viņš tāpat arī uzsver motivācijas un motīva jēdzienu atšķirības (cit. no Капрара,
Сервон)29.

Hekhauzens pievērš uzmanību tam, ka attīstoties „zinātniskajai“, t. i.,
eksperimentālajai psiholoģijai, motivācijas problēmas tika pētītas visdažādākajos
kontekstos un izmantojot dažādu terminoloģiju, kas atspoguļoja ne tikai viedokļu
un metožu polaritāti, bet arī pētījumu sarežģītību, un tas joprojām ir aktuāli arī
mūsdienās. Jāuzsver, ka jau motivācijas pētīšanas pirmsākumos (sākot ar Č. Darvina
darbiem, periods no 1859. g., līdz 1927. g., kad J. Pavlova darbi tika iztulkoti angļu
valodā), lai arī zinātniekus pirmkārt interesēja uzvedības problēmas, attīstījās vairāki
atšķirīgi motivācijas pētījumu virzieni. Jānorāda gribas psiholoģijas virziens (Millers
(Muller), 1900; Ahs (Ach), 1910), instinktu teorijas virziens (MakDugals
(McDougall), 1908), teorētiskais-personiskais virziens (Freida 1910.–1915. g. darbi)
un teorētiskais-asociatīvais virziens, kas papildus sadalījās vēl divos (apguves
psiholoģijas līnija (Džeimss (James), 1890; Torndaiks (Thorndike), 1898) un
aktivācijas psiholoģijas līnija (Pavlovs, 1927)) atzarojumos. Jāpiemin, ka šo
zinātnieku darbiem bija vislielākā ietekme uz motivācijas pētījumu virzienu attīstību,
iedziļinoties personības uzvedības un to determinējošo faktoru būtības teorētiskajā
pamatojumā un empīrisko priekšnosacījumu pārbaudē. Hekhauzens uzsver, ka
ievērojami attīstītajā teorētiskajā-personiskajā motivācijas pētījumu virzienā
izdalāmas sešas līnijas (koncepcijas), vienā pētījumu grupā tās ietver situatīvos
faktorus, apguves psiholoģijas līniju, kā arī mūsdienu apguves psiholoģiju, citā grupā
pētījumi ir orientēti uz situatīvajiem un personas organisma faktoriem, tāpat arī
izcelta aktivācijas psiholoģijas līnija un mūsdienu psihofizioloģijas virziens.
Teorētiskajā-asociatīvajā virziena shēmā (jāatzīst, daļa līniju vai virzienu tajā vienā
vai citā veidā atkārtojas, tāpat kā to autori, kuri ietekmējuši virziena vai līnijas
pētījumu attīstībai) norādīti desmit motivācijas pētījumu attīstīšanās bloki, starp

18

29 Капрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.



kuriem vienu grupu veido: 1) personības faktori; 2) personības psiholoģijas līnija
un 3) mūsdienu personības (iezīmju teorija) psiholoģija. Citā grupā ietilpst: 4)
situatīvie faktori; 5) kognitīvā-psiholoģiskā līnija un 6) mūsdienu sociālā psiholoģija;
trešajā grupā izdalītas 7) personības un situācijas faktoru mijiedarbība, 8) motivācijas
psiholoģijas līnija un 9) mūsdienu motivācijas psiholoģija (Veiners (Weiner), Meijers
(Meyer), Hekhauzens (Heckhausen), jeb tā dēvētā Bohumas grupa) un vēl viens
virziens, proti, 10) apguves teorijas virziens30. Likumsakarīgi, ka katrs no šiem
virzieniem vai līnijām ir saistāms ar noteiktām faktoru grupām, kas ar lielāku vai
mazāku spēku un intensitāti ietekmē un nosaka indivīda uzvedību, darbības (starp
citiem darbības veidiem arī darba-profesionālās darbības) motivācijas dinamiskās
īpatnības un determinē personības adaptācijas un socializācijas veiksmes
(neveiksmes) parametrus. Šī virzienu dažādība it kā rada priekšnosacījumus
motivācijas jēdziena precizēšanai, apgalvojot, ka motivācijas procesi sevī ietver
personības un situācijas savstarpējās mijiedarbības dinamiku, kur līdzās situāciju
veicinošajiem aspektiem, kas atklājas caur noteiktu mērķu sasniegšanas iespējamības
izpratni, caur attiecīgajā situācijā aktualizētajiem motīviem un darbību veidiem, kas
kļūst par tādu kā darbības sagatavošanas stadiju, tāpat arī uzsverama personības
faktoru nozīme31. Tikmēr vispārīgajos informācijas avotos parasti tiek konkretizēts,
ka „motivācija – tā ir uzvedības darbību, rīcības veicināšanas process, kuru izraisa
dažādi motīvi; motīvu kopums“32.

Jaunākie pētījumi (tā kā lielākā daļa zinātnieku ir vienojušies par vispārīgo
psihisko pamatmehānismu, kas nosaka personas darbības izvēli, regulēšanu u.c.,
jēdzienu) apstiprina, ka darbības motivē indivīda pašpriekšstats un jūtas pret sevi.
Jāuzsver, ka ar Es saistītie procesi funkcionē kā motivācijas determinantes (tas
vēlreiz apstiprina personu ar īpašām vajadzībām paštēla īpašo nozīmi viņu
psihofiziskās un sociālās attīstības dažādos, īpaši kritiskajos, periodos), jo, spējot
izvirzīt sev mērķus, kontrolēt stratēģijas, analizēt sevi un izvērtēt rezultātus, cilvēks
var patstāvīgi regulēt savu uzvedību un emocionālo stāvokli (Baltas u.c., 1998;
Bandura, 1986, 1999; Karoly, 1993, u.c.; cit. no Капрара, Сервон)33. Šajā kontekstā
vienmēr tiek izcelts G. Olporta ieguldījums, jo viņa teorijas trīs elementi vai nu
ievērojami aizsteidzās priekšā, vai, kā tiek minēts, vienkārši noteica daudz vēlāk
modelēto teorētisko konstruktu un noteikto empīrisko datu ietekmi uz personības
teoriju attīstību, kā arī motivācijas jēdzienu. Konstatēts, ka, pirmkārt, tas ir saistīts
ar personības iezīmju izšķiršanu, kuras viņš nodēvēja kā „neiropsihiskās struktūras,
<...> kas spēj vairumu stimulu pārvērst funkcionāli ekvivalentos, iniciēt pastāvīgas
(stabilas) adaptīvās un ekspresīvās uzvedības formas un pārvaldīt tās“ (Allport, 1937,
295.lpp.; cit. no Капрара, Сервон)34. Otrkārt, īpaši svarīgs ir viņa apgalvojums par
motīvu funkcionālo autonomiju, jo, pēc zinātnieka domām, darbības, kuras
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pirmsākumos bijušas viena motīva (piemēram, apmierināt bioloģiskās vajadzības)
noteiktas, var pašas kļūt par mērķi; tas nozīmē, ka darbības tiek iniciētas pašu darbību
dēļ un uzvedība nav atkarīga no sākotnējā motīva. Olports apgalvoja, ka nevar par
visu darbību pamatu uzskatīt primitīvu instinktu un dziņu kopumu, un tā viņa
funkcionālās autonomijas princips izskaidro neierobežota motīvu daudzuma un
dažādības palielināšanos, atsakoties no psihoanalītiskajiem un biheivioristiskajiem
spriedzes mazināšanas modeļiem. Un treškārt, tas ir viņa ieviestais propriuma
jēdziens, paredzot turpmākus Es psiholoģijas jomas sasniegumus, šajā jēdzienā
integrējot personības pašpriekšstata sistēmu, jo propriums, autoraprāt, ir personiskās
identitātes kodols, kas nosaka personības funkcionēšanas saskaņojamību35.

Ņemot vērā personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas
īpatnības un nozīmi, kā arī lomu, kāda šajā procesā tiek motivācijai, mērķtiecīgi ir
pievērst uzmanību vairākiem aspektiem. Viens no tiem ir saistīts ar Bohumas grupas
biedru meklējumiem. Tā tiek uzsvērts, ka daudzie eksperimenti deva iespēju modelēt
sarežģītus procesu motivācijas modeļus: vienā no tiem konstatējama indivīda
personisko spēju un uzdevuma sarežģītības izpratnes mijiedarbības ar mērķtiecīgu
indivīda uzvedību atkarība (Meijers, 1973); citā – „izvērstajā motivācijas modelī“
līdzās atribūcijas teorijas elementiem izvērtējamas dažādu darbību rezultāta sekas
kopā ar to subjektīvās pievilcības rādītājiem (Hekhauzens, 1977). Svarīgi ir tas, ka
„izvērstais motivācijas modelis“ ir paredzēts mērķtiecīgu darbību izskaidrošanai,
tādēļ tas balstās uz daudzu virzienu idejām: „gaidāmā vērtīguma“ modeli,
instrumentu teoriju, sasniegumu motivāciju un kauzālo atribūciju, lai arī būtībā šis
modelis ir konstruējams, par pamatu ņemot „gaidāmā vērtīguma“ shēmu. Tāpat
uzmanība jāpievērš tam, ka vēl 20. gs. 80. gadu sasniegumu motivācijas pētījumi
ļāva diferenciēt trīs svarīgus (galvenos) motivācijas procesa faktorus, proti,
personības faktoru (motīvu) un divus situatīvos faktorus (subjektīvās veiksmes
ticamības un pievilcības), kas izraisīja sava veida apjukumu šo konstruktu izteikti
kopīgā rakstura dēļ. Jāuzsver arī tie apstākļi, ka motivācijas pētījumus līdz šim
spēcīgi ietekmēja riska izvēles modelis (Hekhauzens, 1985; u.c.; cit. no
Хекхаузен)36. Cits motivācijas pētīšanas aspekts ir saistīts ar personas aktivācijas
problēmām, vienā no teorijām (reversā) sniedzot noteiktu darbības mehānisma
shēmu, saskaņā ar kuru cilvēka nervu sistēmā darbojas divas tā aktivāciju
pārvaldošas sistēmas. Viena no tā, palīdz izvairīties no aktivācijas (tai darbojoties,
subjekts izdzīvo vispatīkamāko stāvokli, kad aktivācija ir minimāla) un maksimālo
lielumu gadījumā stāvoklis transformējas uz mazāk patīkamu. Otra sistēma darbojas
pretēji, jo ir orientēta uz aktivācijas meklēšanu, un, kad tā darbojas, patīkamākais
stāvoklis izdzīvojams, esot maksimālajai aktivācijai, bet ne tik patīkams stāvoklis ir
novērojams, kad aktivācija ir minimāla (atbrīvošanās). Tā Aptera (Apter) un Smita
(Smith) aktivitātes reversa teorijā (reversal theory) analizējami darbību veicinošie
mehānismi, piemēram, profesionālās darbības procesā iespējamā organisma
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pārslēgšanas no vienas regulatīvās sistēmas uz citu, mainot indivīda hedonisko
tonusu37. Emocionālo darbības motivēšanas aspektu (cieši saistītie apmierinātības,
sasniegumu, pašvērtības un pašcieņas u.c. konstrukti) jau samērā sen ir izvērtējuši
dažādi pētnieki un to grupas. Tā, runājot par darba darbības humanizācijas teorijām,
jāuzsver, ka liela ietekme uz teilorisma darba racionalizācijas ideju kritiku bija Furjē
(Fourier) uzskatiem par emocionālās pievilcības lomu cilvēku mijiedarbībā, Meijo
(Mayo) viedoklim par cilvēku attiecību ar darbu lomu, Hercbergera (Herzberger)
koncepcija par darbību veicinošiem „motivētājiem“, saistītiem ar atbildīguma faktora
ietekmi, tiecoties pēc veiksmes u.c. Tāpat arī jāuzsver franču sociologu (Delamo
(Delamot), Želinjē (Želinje), Levi-Lebuā (Levi-Lebuaie) u.c.) noformulēto ideju
pozitīvo nozīmi, akcentējot emocionālās darbinieku iesaistes darba procesā
nozīmīgumu un vispār pievēršot uzmanību tam, ka darba pievilcībai ir jābūt
sasniedzamai, ne tik daudz stimulējot rezultatīvo pusi, cik novērtējot ne mazumu
šajā procesā svarīgo psiholoģisko faktoru: patstāvīgu lēmumu un iniciatīvas iespējas,
darbinieka riska un atbildības par sekām izpratnes segmenti u.c. Kotiks (Kotik)
(1989) uzsver, ka šajā koncepcijā, balstoties uz sociālo pamatojumu, tieši arī pietrūka
psiholoģisko mehānismu darbības principu empīrisko datu sniegšanas un
pamatojuma, kāpēc tieši darba procesā iniciatīva, jaunrade, risks nosaka (un attiecīgi
motivē) emocionālo darba pievilcīgumu38.

Patiešām, kā ievērojuši Fērnhems (Furnham) un Hevens (Heaven) (2001),
daudzi autori no Marksa līdz Maslovam ir apgalvojuši, ka labs darbs ir darbs, kas dod
iespēju iegūt un izmantot jaunas prasmes, pieņemt atbildīgus lēmumus utt., palīdz
pozitīva pašvērtējuma un personīgas sava likteņa kontroles izpratnes veidošanā. Tā,
ja darbā cilvēkam nākas garlaikoties, pazemoties vai piedzīvot stresu, viņš
attālināsies no sava patiesā Es un viņam veidosies disfunkcionāls zems pašvērtējums.
Konstatēts, ka visas pašaktualizācijas teorijas balstās uz tēzi, ka dominējošais
jebkuras darba uzvedības vai uzvedības vispār motīvs ir pēc iespējas lielāka
individuālo prasmju un spēju izpaušana (O’Brien, 1986; cit. no Фернхем, Хейвен)39.

Maslovs tāpat arī apgalvo, ka strādājošs cilvēks var sasniegt pašaktualizāciju,
ja šajā darbībā izmanto savas spējas, tiecoties pēc pozitīviem mērķiem, darbs
apmierina viņa vajadzības un palīdz realizēt tādas vērtības, kā patiesības meklējumi,
unikalitāte, veselums, pilnība un neatkarība40, kas attiecīgi nosaka arī emocionālo
gandarījumu, un turpmāko sasniegumu motivācijas attīstību.

Kotik (1989) daudzās darbības, starp tām arī profesionālajā, jomās izšķir
divus komponentus: procesu un rezultātu, profesionālajā darbībā, pirmkārt,
akcentēdams rezultātu, jo, tāpat kā citi autori, par prioritāti uzskata darbības
produktivitātes kritērijus. Autors tāpat arī uzsver, ka jebkāds profesionālās darbības
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veids var tikt vērtēts kā noteikta sistēma, kurā cilvēks, izmantodams līdzekļus (vai
arī bez tiem) mijiedarbojas ar objektiem noteiktā vidē un noteiktos apstākļos. Viņš
balstās uz Gelfanda (Gelfand) un Cetlina (Cetlin) (1962) noteiktajām
likumsakarībām un pieņēmumu, ka šādas sistēmas darbība var tikt traktēta kā daudzu
mainīgo funkcijas, kuras tāpat var sadalīt divās lielās grupās. Pirmā, nosacīti saukta
par būtisko mainīgo grupu, determinē šīs sistēmas darbību; otra sevī ietver mainīgos,
kas nosacīti tiek saukti par nebūtiskiem, jo, lai arī funkcionē sistēmas darbībā, taču
tiem nav noteicošas nozīmes. Svarīgi ir tas, kā min autors, ka tikai tādas sistēmas,
kurās vienas un otras grupas mainīgie savā grupā paliek pastāvīgi, var saukt par labi
organizētām (pirmā grupa būtībā ir saistīta ar noteiktiem darbības reglamentiem,
normām, noteikumiem, bet otrās grupas mainīgie ir vairāk atkarīgi no darbības
dalībnieka aktivitātes, pieredzes, izvēles u.c.). Kā vēl viens svarīgs profesionālās
darbības nosacījums (var būt arī cita veida darbība) izceļams, ka, jo riskantāka
iespējamo kļūdu pieļaušanas kontekstā indivīdam šķiet darbība, jo mazākām esot
tās īstenošanas iespējām situācija uztverama, kā saspringtāka, kas var noteikt zemāku
produktivitāti; un šajā gadījumā ļoti svarīgs ir līdzsvars starp uzdevuma prasībām un
subjekta iespējām (darbību motivējošu faktoru mijiedarbība īpaši svarīga kļūst
personu ar īpašām vajadzībām profesionālajā rehabilitācijā, izvērtējot visas
specifiskās personiskās un darbības īpatnības). Jāpiemin, ka uzkrājot darba pieredzi,
palielinās personas informatīvums, kurš noteiktā attīstības etapā aizsteidzas priekšā
(var aizsteigties priekšā) darbībā radušos uzdevumu neprecizitātes līmenim, un tas
var mainīt darbības motivāciju41. Ir pierādīts, ka šādā gadījumā var mainīties
(lielākoties palielinās) indivīda jūtīgums pret pārvaldāmo sistēmu un ietekmēt
darbības sfēras paplašināšanās motivāciju. Tiek apgalvots, ka tā veidojas
„ieinteresētība“ par jauniem mainīgajiem (agrāk dominēja būtisko mainīgo grupa) un
plašāku to pielietojumu ar mērķi uzlabot darba kvalitāti42. Šajās sistēmu izmaiņās
veidojas pašizpausmes tendences, kuras realizējusi persona izdzīvo pozitīvas
emocijas sistēmu regulētajā profesionālajā darbībā, kas ir ļoti svarīgi turpmākajā
darba motivācijas uzturēšanas un attīstības shēmā. Uzmanība tāpat arī pievēršama
tam, ka spēcīga ārējā motivācija, kas rodas risinot sarežģītus un „riskantus“
uzdevumus, aktivizē cilvēku tikpat spēcīgi kā garlaicīgs, monotons darbs, bet
minimāla aktivizācija būtībā ir vērojama, risinot vidējas sarežģītības uzdevumus un
tieši tādi ir emocionāli vissaistošākie43. Pētot tās pašas problēmas mainīgos, tika
konstatēts, ka starp ārējo stimulāciju un subjekta aktivizāciju ir līnijveida sakarība
un cilvēkam maz pievilcīga šķiet gan zema, gan augsta aktivizācija, bet tās vidējais
līmenis ir vispiemērotākais personas darbības realizācijai (Хебб, 1955; cit. no
Котик)44. Tā it kā tiek mēģināts izskaidrot, kāpēc, personām sasniedzot augstu
profesionālu meistarības līmeni un samazinoties ārējai stimulācijai, darba procesos
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rodas radošie vai spēles elementi, jo, kā apgalvo šo teoriju autori (Berleins (Berlayn),
1974; Hebs (Хебб), 1955), tā cilvēks mēģina pārkārtot darbības procesu, lai
sasniegtu nepieciešamo aktivizācijas līmeni un attiecīgi justu lielāku tās emocionālo
pievilcību. Hedonistisko pārdzīvojumu darbībā svarīgumu savā teorijā ir pamatojuši
arī citi autori, noteikdami esošo sakarību starp subjekta aktivizācijas līmeņa un viņa
emocionālās apmierinātības ar darbību stāvokļiem (Аптер, Смит, 1979; cit. no
Котик)45. Ir acīm redzams, ka personiskās darbības, tāpat arī nodarbošanās-
profesionālās, determinanšu ir pietiekami daudz, tās darbojas dažādu intensitātes,
biežuma, stipruma režīmu ciklos, nosaka indivīda pašizpausmes, pašcieņas, sociālo
tīklu attīstības u.c. struktūru kvalitatīvās izmaiņas, kas attiecīgi stimulē sociālās
adaptācijas un socializācijas procesu paātrināšanos. Ir konstatēts arī tas, ka darbības
determinantes ir pamatotas ar sarežģītu un mainīgu, dinamisku dažādu mainīgo
izpausmi, kuru sistemātiskā darbība ir cieši saistīta ar personības un sociālās vides
mijiedarbības īpatnībām, ņemot vērā arī mērķtiecīgo un organizēto sociuma ietekmi
uz personības darbību, tai skaitā arī profesionālās darbības, struktūru veidošanai un
pārvaldei.

1.3. Sociālās sistēmas un personības nodarbošanās-profesionālās darbības
perspektīvas: determinējošie un organizējošie faktori

Personības profesionālās darbības izvēli un esošā potenciāla realizāciju
nosaka daudzi faktori; starp tiem jānosauc arī sociālās vides ietekmi dažādos indivīda
attīstības etapos, visbiežāk izšķirot pusaudžu un jauniešu vecumposmus. Tomēr
pareizi pievēršama uzmanība, ka profesionālā attīstība – tas ir process visas dzīves
garumā, un, lai arī pirmā profesijas izvēle nav pēdējā un nemaināma, no tās ir
atkarīgs citu iespējamo profesiju virziens un veids. Jāuzsver, ka cilvēka tieksmi uz
vienu vai citu darbības veidu nosaka daudzu mainīgo savstarpēja mijiedarbība, starp
tām nosaucot socializācijas pamatfaktoru, t.i., ģimeni, kas tieši un netieši ietekmē
profesijas izvēli, jo tieši tajā tiek iepazīti lomu modeļi, uzkrāta pieredze un paredzētas
iespējas, ieviesta noteikta vērtību sistēma. Uzmanība jāpievērš arī šajā sociālajā
sistēmā sniegtajam atbalstam, pamudinājumam, ģimenes tradīciju, cerību un prasību
dinamiskajām īpatnībām46. Runājot par dažādu sociālo sistēmu ietekmi, atsevišķi
autori mēdz izšķirt formālās un neformālās profesionālās izglītības puses: formālajā
izglītībā tiek nosaukti profesionālo mācību pamati vidusskolā, speciālā profesionālā
izglītība, mācības koledžā u.tml., formālās izglītības struktūrā iekļaujot arī apmācību
darbavietā. Neformālā profesionālā izglītība, pēc autoru domām, iezīmējas ar
formām, kas neizceļas: tas ir nolikumu, normu un iecerēto lomu, atbilstošu
konkrētam darbam, apgūšanas process. Uzmanība tāpat pievēršama tam, ka vēl pirms
formālās izglītības iegūšanas personas apgūst neformālās normas un vērtības, kuru
sniedzēji ir vecāki, pedagogi un vienu vai citu profesiju pārstāvji u.c. Indivīdi mācās,
vērojot citus un piedaloties konkrētās sociālās grupas ikdienas dzīvē, un
„neformālajai socializācijai ir tik liela ietekme, ka bieži nosaka mūsu apzināto
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formālās izglītības profesionālajai karjerai izvēli“ (Moore, 1969; cit. no Крайг)47.
Citu zinātnieku pētījumi tāpat apstiprināja, ka ģimenes bērnu profesionālo izvēli
ietekmē arī citā veidā; tās ir kā noteikta dzīvesveida modelis un veido svarīgas dzīves
vērtības un uzskatus, turklāt, ģimenes sistēma dod (vai nedod) iespēju izpausties
individualitātei un autonomijai, nostiprinot vienus vai citus profesionālās karjeras
piemērus (Brečers (Bratcher), 1982). Uzmanība jāpievērš arī datiem, kas apstiprina,
ka strādājošu māšu meitas atšķiras no nestrādājošu māšu meitām ar ievērojami
augstāku sasniegumu motivāciju un lielāku karjeras mērķi (Hoffman, 1989; cit. no
Крайг)48. Pētījumos konstatēts, ka mijiedarbības ar sociālajām sistēmām (ģimene,
pedagogi, vienaudži, masu informācijas līdzekļi) procesā indivīdam veidojas
personiskie uzskati un spējas, pateicoties kuriem, viņš pielāgojas videi, saglabādams
vai mainīdams tradicionālās lomas un tādējādi pats ietekmēdams sociālās vides
sistēmas. Jāuzsver, ka, lai arī dzimuma (gender)49 identifikācijas veidošanās sākumā
dominē vecāku ietekme, vēlāk īpaši nozīmīgu lomu sāk ieņemt brāļi un māsas,
vienaudži, pedagogi u.c. Vecāku ietekme ir saistīta ar diferenciētu dzimuma
socializāciju, izvēloties rotaļlietas un apģērbu, disciplinējošās metodes un
komunikācijas veidus, bet vienaudži ietekmē ar dzimumu saistīto prioritāšu
veidošanu; arī pedagogi un konsultanti dod savu artavu, dažādi vērtēdami zēnus un
meitenes, sniegdami viņiem rekomendācijas, pirmkārt, saistītas ar profesionālās
darbības perspektīvām50. Lai arī savu aktualitāti nezaudējušu, tomēr diezgan sen
veiktu pētījumu dati pierāda noteiktu ģimenes kā sociālās sistēmas ietekmi uz bērna
iespējamās profesionālās veiksmes prognozi. Roja (Roe)(1956) teorijā ir izvērtēti
vecāku un bērnu attiecību tipi (ir izdalīti veseli seši tipi, piemēram, prasīgais,
dzenošais, naidīgais tips u.c.) un diezgan vienkārši ir velkamas paralēles starp
attiecībām un iespējamo bērna interešu orientāciju, tāpat arī profesionālo orientāciju,
tipiem. Šajā koncepcijā prognostiski katrai interešu orientācijai atbilst profesiju grupa
(tās teorijā ir izšķirtas astoņas), piemēram, konkretizējot, ka nevērīgs vecāku un
bērnu attiecību tips nosaka indivīda tehnoloģisko orientāciju no izgudrotāja līmeņa
(pirmais kvalifikācijas līmenis) līdz nekvalificētam (sestais līmenis) darbiniekam.
Jāuzsver, ka, pamatojoties uz šo teoriju tika izveidota anketa (Parent-Children
Relations), lai arī vēlāk veiktie pētījumi neapstiprināja pietiekami ciešu saistību starp
bērnu attiecību ar vecākiem tipu un attiecīgās profesionālās jomas veiksmīgumu
(Roe, Siegelman, 1969; cit. no Кондаков u.c.)51. Izvērtējot iespējamās
metodoloģiskās un pastāvīgi mainīgās vides ietekmes parametru neatbilsmes un citus
mainīgos, jāatzīst, ka ir nepieciešams pētījumā iekļaut vairāk parametru un ņemt
vērā citu faktoru atkarības no profesionālajām tieksmēm saistību, tiecoties pēc
iespējas precīzāk identificēt profesionālo interešu un motīvu ģenēzes dinamiku.
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Tomēr pētījumos tiek apgalvots, ka pastāv sakarība starp autoritatīvām ģimenes
attiecībām un to atspoguļošanos profesionālajā sfērā caur attiecību valdonīguma
izpausmes komponentiem, jāakcentē, ka ģimenes apgādnieka profesionālais statuss
determinē bērna sociālās iemaņas (Horkeimer, 1936; cit. no Капрара, Сервон)52.
Kā apgalvo atsevišķi autori, raksturs (ņemot vērā arī tā veidošanās īpatnības
sociālajās sistēmās) pilda sociālās stratifikācijas53 atražošanas funkciju, jo atsevišķa
cilvēka raksturs ir saistīts ar sabiedrības vērtībām un saglabā tās organizāciju
(Fromm, 1947; Reich, 1945; cit. no Капрара, Сервон)54. Noteiktu sakarības starp
vecāku un bērnu attiecību tipiem izpausmi atzīmē Maslovičs (Machlowitz) (1980),
t.s., uz darboholiķu pētījumu pamata apgalvodams, ka šī „sindroma“ iemesli ir saistīti
ar bērnību, un attiecīgi atsevišķiem bērniem raksturīga ir iekšējā sasniegumu
motivācija, bet citus pamudina vecāki, piemēram, izmantodami pastiprinājumu, t.i.,
vecākiem draudot, ka nemīlēs bērnu, ja viņš neatbildīs viņu pastāvīgie pieaugošajām
gaidām. No otras puses, tiek apgalvots, ka šāda tipa vecāki var vienkārši būt par
paraugu saviem bērniem (cit. no Фернxем, Хейвен)55. 

Analizējot sociālās stratifikācijas problēmas, profesionālās orientācijas un
sagatavošanās profesionālās darbības pamatojumam savu artavu ir devuši arī citi
zinātnieki vai to grupas. Tā atzīmējams, ka Kona (Kohn) un viņa kolēģu darbi, veltīti
sociālās stratifikācijas, darba sfēras un personības pētījumiem, mēģināja sasaistīt šos
dažādos kontekstuālos faktorus ar personības funkcionēšanu, pētot procesus, kā no
paaudzes paaudzē tiek reproducētas sociālās struktūras. Analizēdami profesionālā
statusa ietekmi uz pašregulāciju, t. i., savu darbību brīvības un neatkarības izpratni,
autori pievērš uzmanību faktiem, ka, jo augstāka ir pozīcijas sociālajā stratifikācijā,
jo lielāka nozīme tiek piešķirta pašsavaldībai (pašregulācijai) un tā tiek veidota
pārliecība, ka pašregulācija ir iespējama un efektīva (Kohn, Schooler, 1983; cit. no
Капрара, Сервон)56. Attiecīgi tiek izteikts pieņēmums, ka profesionālās darbības
laikā veidojas ne tikai priekšstati par darbu, bet arī tuvākās vides un personiskie
pašpriekšstati, un, tā kā sociālās struktūras ietekmē priekšstatus sev apkārt un
darbinieku kā nākamo potenciālo vecāku vērtības, tad šo struktūru ietekmes rezultāti
saglabājas no paaudzes paaudzē. Zinātnieki apgalvo, ka ar darbu saistītie un
pašregulāciju ietekmējošie mainīgie ir darba galvenais sarežģījums, stingras
kontroles un uzraudzības neesamība, tāpat arī profesionālās darbības dažādība.
Profesijas, kurās ir zems sevis savaldīšanas (pašsavaldības) līmenis, reizē bojā arī
cilvēka pašsavaldības sajūtu ārpusdarba darbībā, tostarp arī bērnu audzināšanas sfērā
(Kohn, Homczynski, 1990; cit. no Капрара, Сервон)57. Kons ir pārliecināts, ka
kpumā empīriskie dati apstiprina paredzamo sakaru esamību; tā stāvoklis sociālajā
struktūrā ietekmē vecāku profesionālo pašsavaldību, profesionālā pašsavaldība
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ietekmē vecāku vērtības, vecāku vērtības ietekmē bērnu vērtības un, pēc zinātnieka
domām, uzmanīgi vērtējot, jāatzīst, ka pastāv noteikta korelācija. Kons, kurš, kā
uzsver kritiķi, savos pētījumos balstās uz marksistiskajām idejām, konstatē mācību
pieredzes lomu, no paaudzes paaudzē nododot vērtības un mērķus, un tieši šī
izglītības pieredze daļēji nosaka ģimenes locekļu iespējamo profesionālā stāvokļa
ietekmi. Uzmanība jāpievērš tam, ka mācību (izglītojošās) pieredzes ietekme atšķiras
no vecāku ietekmes, uzsverot, ka pašsavaldība mācībās ietekmē pusaudžu un jaunu
pieaugušo vērtības tieši tāpat, kā vecāku profesionālā pašsavaldība ietekmē viņu
vērtības, un neatkarīgs mācību pieredzes efekts var galīgi nonivelēt vecāku ietekmi
(Kohn, Homczynski, 1990; cit. no Капрара, Сервон)58.

Būtībā, vienojoties par iespējamās vecāku un bērnu attiecību ietekmes uz
profesionālo darbību principiālo nostāju un atzīstot, ka profesionālais statuss paliek
par būtisko kontekstuālo raksturojumu, kas veido savstarpējās attiecības, vērtības
un normas, atsevišķas pētījumā izceltas pozīcijas veicina turpmākus pētījumus. Tā
uzmanība jāpievērš tam, ka mūsdienu sabiedrībā redzamās nozīmīgās izmaiņas
samazina ar ģimeni saistīto sociālo normu svarīgumu, bet tas nozīmē, ka agrāk
iegūtie dažādie dati par profesionālo sfēru un personības attīstīšanos ir aizvien
grūtāk sasaistāmi ar mūslaiku reālijām. Zinātniekuprāt, automatizācija
nostiprināšanās, darbavietu samazināšana un pakalpojumu sfēras attīstība diezgan
ievērojamai sabiedrības daļai maina profesionālās darbības veidu, turklāt, to
ietekmē gan uzņēmuma kultūra, gan mikroklimats, kas var būtiski izmainīt to
nozīmi, kuru cilvēki piešķir savam darbam, tādējādi mainīdami arī viņu cerības un
pārliecības (Erez, Early, 1993; cit. no Капрара, Сервон)59. Bez šaubām, mainīgās
informatīvās sabiedrības un attiecīgo vērtību fenomens ietekmē ne tikai iespējamo
vecāku ietekmi uz bērna profesionālās darbības orientāciju, bet arī savstarpējo
attiecību sistēmu, īpaši ņemot vērā kultūru atšķirības un atšķirīgu dzimumu bērnu
audzināšanas stereotipus. Apspriežamās problēmas vērtējot caur kultūru atšķirību
prizmu, tiek apgalvots, ka daudzas zēnu un meiteņu uzvedības atšķirības ir saistītas
ar socializācijas atšķirībām, jo zēni visbiežāk tiek mācīti sasniegt savu mērķi, ticēt
saviem spēkiem, būt neatkarīgiem (tas bez šaubām ietekmē arī darbības motivācijas
īpatnības), bet meitenes tiek mācītas rūpēties par vājākajiem, būt atbildīgas un
paklausīgas (Barry, Bacon, Child, 1957; cit. no Бест, Уильямс)60. Tiesa, analītiķi
norāda, ka šie dati ne vienmēr apstiprinās, lai arī tendences saglabājas un tas ir
saistīts ar uzvedības veicināšanas formām (pirmkārt, izmantojot sodus) dažādu
dzimumu pārstāvjiem. Konstatējams, ka vispār ar dzimumu socializācijas
atšķirībām saistīties dati apstiprina, ar nelielām atšķirībām, kā vecāki izturas pret
zēniem un meitenēm, jo, pat ja vecāki arī nenovērtē dzimumu atšķirību īpatnības,
vienāda vecāku izturēšanās var dažādi ietekmēt zēnus un meitenes bioloģisko
atšķirību dēļ vai noteiktu iepriekšējo prioritāšu dēļ (Бест, Уильямс, 2003; cit. no
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Мацyмoто)61. Autori pievērš uzmanību tam, ka dzimumu stereotipi ir veidojušies,
pirmkārt, ar vienu mērķi – izveidojušās darba sadalījuma nostiprināšanai, jo
stereotipi nosaka, ko attiecīgā dzimuma pārstāvis ir apguvis un vai var izkopt sevī
iezīmes, atbilstošas viņam piešķirtās lomas realizācijai. Vienreiz izveidojušies
stereotipi kļūst par socializācijas modeļiem, kas liek zēniem būt neatkarīgākiem un
drošākiem, bet meitenēm – aizbildnieciskākām un afilitīvākām. Tā sniegtais modelis
atklāj, ka cilvēki plašā dažādu kultūru diapazona rāmjos it kā pieņem stereotipu, ka
viens attiecīgo rakstura īpašību kopums asociējas ar vīriešu dzimumu, bet cits – ar
sieviešu dzimumu, tāpat izvērtējot iespējamās novirzes no sākotnējās normas (Бест,
Уильямс, 2003; cit. no Мацумoто)62. 

Daļa autoru pieturas uzskatam, ka profesionālo pašnoteikšanos un izvēli
nosaka indivīda profesionālā pašefektivitāte, kas ir saistīta ar pārliecību par savām
spējām izvēlēties, sagatavoties un progresēt noteiktā profesionālajā jomā (Betz,
Hackett, 1986; Lent, Hackett, 1987), jo, kā apgalvojis Bandura (1991), pirmkārt,
personas ar augstu pašefektivitāti paredz vairāk iespēju nekā personas ar zemu
pašefektivitāti. Uzmanība pievēršama tam, ka pašefektivitātes atšķirības daļēji var
izskaidrot nevienādo sabiedrisko stāvokli ieņemošo personu vai sieviešu un vīriešu
profesionālo ambīciju un izvēļu atšķirības (likumsakarīgi, ka pašefektivitātes
veidošanā līdzās citiem faktoriem nozīmīgu lomu ieņem arī dažādas sociālās
sistēmas, pirmkārt, ģimene).

Balstoties uz šo premisu63, var pieņemt, ka visticamāk no dzimumu
pašefektivitātes atšķirībām ir atkarīga nepietiekama sieviešu spēju izmantošana un
tas, ka „ne daudzas sievietes izvēlas prestižas, labi apmaksātas, visbiežāk vīrišķīgas
profesijas. Pētīdami koledžas studentus, Becs (Betz) un Hekets (Hackett) (1981)
konstatēja, ka pārliecība par savām spējām noteiktā jomā ļauj precīzāk paredzēt
nākamo profesiju nekā reālās dotības. Tradicionāli nesievišķīgās (piemēram,
inženiera) profesijās no pašefektivitātes atkarīgu sieviešu cerības bija zemākas nekā
vīriešu, bet tradicionāli sievišķīgās (piemēram, slimnieku kopēja) – augstākas.
Pētnieki apgalvo, ka šīs dzimumu pašefektivitātes atšķirības nosaka dzimumu lomu
īpatnības, kas ietekmē arī jauniešu profesijas izvēli...“ (cit. no Lemme)64. Pārspriežot
sociālo sistēmu un dzimumu nozīmi profesionālajā izvēlē, jāatzīst, ka, izvēloties
darba specializāciju, meitenēm apstākļiem, mērķiem, tāpat arī saturam ir pavisam
cita loma nekā vīriešu dzimuma pārstāvjiem, jo, sākot ar ģimeni un beidzot ar darba
devējiem, sabiedrību un profesionālās sfēras izvirzītajām prasībām, viņas saskaras
ar ļoti atšķirīgiem nosacījumiem. Ne nejauši augstāko kursu studentiem dodot 7
faktorus (pašvērtības izjūta, vēlamās akadēmiskās studijas, māksliniecisko-kultūras
spēju atklāšana, labas dzīves garantējums, zinātnes un tehnikas „izaicinājums“,
prestižs un altruisms), kuriem it kā vajadzētu atbilst vispārīgajam dzīves un profesijas
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mērķim, tika iegūti ļoti kontraversāli dati. Meiteņu grupā visvairāk baļļu savāca
altruisms un labas dzīves garantējums, kas attiecīgi parāda sieviešu profesionālo
atkarību no personiskajām īpašībām un ģimenes, kā arī nosaka nosacīti „sievišķīgu“
profesiju (izglītība, aprūpe, sakari, palīdzība u.c.) izvēles motivāciju (Astin, Nikols,
1997; cit. no Handbuch der Berufspsychologie)65. Šajā problēmas eksistēšanas un
risināšanas līmenī svarīgi ir laikus un racionāli izvērtēt Banduras (1989, 1997)
rezumējumu, ka, vērtējot no attīstības pozīcijām, pašefektivitātes izpratne veidojas
indivīda socializācijas procesā. Jaundzimušajam piedzimstot, vēl nav šī komponenta,
un pašefektivitāte veidojas pamazām, balstoties uz uzvedības un rezultāta
pretstatījumu. Tā kā šāds salīdzinājums (uzvedības un rezultāta) bieži ir atkarīgs no
vecākiem, pedagogiem vai citiem pieaugušajiem, kuriem ir noteiktas potenciālās
iespējas, indivīda pašefektivitātes izpratne veidojas, iedarbojoties konkrētai
kultūrvidei, kurā viņš teik audzināts. Ja starp bērna uzvedību un tās rezultātu tiek
mērķtiecīgi noteiktas vai akcentētas sakarības, viņam veidojas pastāvīga
pašefektivitātes apzināšanās, taču, ja pieaugušie nosaka noteiktas sakarības starp
kolektīvo uzvedību un tās rezultātu (jāatzīst, ka šai piederībai ir svarīga loma
institucionālā aprūpē audzinātiem bērniem, transformējot atsevišķās personas
īpašības un reizē komplicējot sociālās adaptācijas un socializācijas procesu plūsmu),
bērniem, pirmkārt, attīstīsies kolektīvās aktivitātes izpratne, t.i., izpratne, ka, mainot
apkārt esošos apstākļus, lielākas iespējas ir kolektīvam (Ямагучи, 2003; cit. no
Мацумото)66.

Izvērtējot dažādus sociālo sistēmu ietekmes uz personības profesionālās
darbības izvēli (iespējamajai profesionālajai orientācijai) modeļus un teorijas, viena
no reprezentatīvākajām ir attīstības teoriju virziena Supera (Super) (1957, 1985)
koncepcija, kura pamudināja profesionālās darbības psihologus neaprobežoties tikai
ar profesijas izvēles pētījumiem, bet tāpat arī pievērst uzmanību karjeras attīstībai un
tās saistībai ar identitāti. Izmantojis E. Ginsburga (Ginsburg) stadiju modeļa
principus, pakoriģējis atsevišķus trūkumus (vispārīgo psiholoģisko likumsakarību
ignorēšanu, mehānisku profesionālo vēlmju un profesionālo reāliju sasaisti, dažādus
metodisko trūkumus u.tml.) un apvienojis fenomenoloģiskos konceptus ar
diferenciālo psiholoģiju, Supers (1952) noformulēja vienu no populārākajām
profesionālās attīstības teorijām. Tajā ir formulētas pamatpozīcijas, kurās apgalvots,
ka 1) cilvēki ir raksturojami pēc to spējām, interesēm un personības iezīmēm; 2)
pamatojoties uz to, ir acīmredzams, ka katrs cilvēks ir piemērots lielai daļai profesiju,
bet profesija – lielai daļai indivīdu; 3) atkarībā no laika un pieredzes mainās gan
objektīvie, gan subjektīvie profesionālās attīstības nosacījumi, kas nosaka
daudzkārtēju profesionālo izvēli; 4) profesionālajai attīstībai ir vairākas secīgas
stadijas un fāzes; 5) šīs attīstības īpatnības determinē sociāli-ekonomiskais vecāku
līmenis, indivīda iezīmes, viņas profesionālās iespējas u.c.; 6) dažādās stadijās
attīstību var pārvaldīt, no vienas puses, veicinot, ietekmējot indivīda intereses un
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spējas, no otras puses, atbalstot indivīda centienus „izmēģināt“ reālo dzīvi un viņa
paškoncepcijas attīstību; 7) profesionālo attīstību būtībā nosaka pašskoncepcijas
attīstība un realizācija; 8) paškoncepcijas un realitātes mijiedarbība notiek,
izmēģinot un „izspēlējot“ profesionālās lomas, fantazējot, konsultējoties ar profesijas
izvēles speciālistu vai reālajā dzīvē; 9) apmierinātība ar darbu ir atkarīga no indivīda
adekvātām iespējām profesionālās situācijās realizēt savas spējas, intereses,
personiskās īpašības u.tml., ko lielā mērā nosaka iespēja realizēt to lomu, kas ir
piemērota profesionālās attīstības stadijā, kuru Supers ir nosaucis par „atmodas un
izpētes“ stadiju (cit. no Kондаков, Сухарев)67. Noteikti jāuzsver, ka zinātnieks savu
teoriju aizvien papildināja ar jauniem atzinumiem, tāpēc dažādos literatūras avotos
atšķiras dotais pamatpozīciju skaits (pieaug līdz 12 idejām), vienos avotos tiek runāts
par četru pakāpju (lūkošanās jeb nostiprināšanās, darba sākuma, tā saglabāšanas un
karjeras palēnināšanās posms) karjeras attīstības un dzīves pakāpju modeli68,
papildinot ar atzinumu, ka pakāpju secība nav nemainīga, jo indivīdi šīs stadijas var
iziet ne vienu reizi vien, aizvien atgriezdamies pakāpes sākumā. Citos avotos ir
sniegts piecu pakāpju modelis, kurā Supera izdalītās pozīcijas (idejas), balstoties uz
agrīnajiem Š. Bjulers (Biuler) un E. Ginsburga darbiem, tiek konkretizētas: 1.
Atmodas stadijā (no dzimšanas līdz 14 gadiem) paškoncepcija attīstās pateicoties
identifikācijai ar svarīgiem pieaugušajiem: fantāzijas (4–10 gadi) fāzē dominē
bērnišķīgas vajadzības, profesionālās lomas tiek tēlotas fantāzijās; interešu (11–12
gadi) fāzē veidojas profesionāli nozīmīgas izvēles; spēju (13–14 gadi) fāzē tiek
pārbaudītas individuālās spējas, rodas profesionālo prasību un profesionālās
izglītības izpratne. 2.Izpētes (15–24 gadi) stadijā indivīds izmēģina sevi dažādās
lomās, orientēdamies uz savām reālajām profesionālajām spējām; tentatīvajā
(maskētajā, 15–17 gadi) fāzē tiek veikta prelimināra profesionālā izvēle, kas tiek
izmēģināta fantāzijās vai reālajā dzīvē un šajā pieredzes līmenī tiek novērtētas
personiskās īpašības; pārejas fāzē vērojams mēģinājums realizēt paškoncepciju;
aprobācijas fāzē tiek meklēts darbības lauks profesionālajā dzīvē. 3. Konsolidācijas
(25–44 gadi) stadija raksturojama ar centieniem nodrošināt pastāvīgu personisko
pozīciju atrastajā profesionālajā laukā. 4. Nosargāšanas (45–64 gadi) stadijā indivīda
profesionālā attīstība notiek vienā noteiktā virzienā, neizejot ārpus atrastā
profesionālā lauka robežām. 5. Krituma (no 65 gadiem) stadijā vērojama jaunu lomu
attīstīšanās, daļēja piedalīšanās profesionālajā dzīvē un citu personu profesionālās
darbības novērošana (Supers, 1957; Supers, Bāns (Bahn), 1971; cit. no Kондаков,
Сухарев)69. Kopā ar stadiju un fāžu izšķiršanu Supera modelī spilgta ir profesionālā
brieduma izpratne, sasaistot ar personības uzvedību, kas atbilst profesionālās
attīstības šajā vecumposmā uzdevumam. Uzmanība jāpievērš tam, ka autora teorijā
liela nozīme tiek piešķirta paškoncepcijai, kas ir ļoti universāla un plaši skaidrojama;
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tas nosaka formālo raksturojumu paškoncepcijas izpratnē rašanos un neļauj pienācīgi
operacionalizēt šo konstruktu, vēloties to izmantot eksperimentālajiem pētījumiem
un vēl jo vairāk diagnostikai (Bender-Szymanski, 1976; cit. no Kондаков,
Сухарев)70. Var pievērst uzmanību tam, ka atsevišķos aspektos Supera teorijai ir
saistība ar Veilanta (Vaillant) (1977) piedāvājumu E. Eriksona modeli precizēt ar vēl
divām papildus stadijām, kuras tika konstatētas, veicot longitūdus71 pētījumus. Kā
apgalvo zinātnieks, persona, atrisinājusi Eriksona nosaukto tuvuma – izolācijas
stadijas krīzi, saskaras ar profesionālās izaugsmes problēmu (20–30 gadu posms), kas
ir saistīta ar profesionālās kompetences iegūšanu, pašatdeve darbam, kurš dod
gandarījumu un apbalvo. Vēlāk (ģenerativitātes – stagnācijas) stadijām krustojoties
persona var kļūt par „nozīmes sargātāju“, tas ir, gūt iespēju savu pieredzi un spējas
izmantot sabiedrības labā (Vaillant, 1977, 1993; cit. no Капрара, Cервон)72. Citu
pētnieku darbos ir precizēta autora koncepcija, kas uzsver, ka starp Eriksona
izšķirtajām tuvuma (intimitātes) un ģenerativitātes attīstības stadijām ir nosacīta
miera stadija, kuru Veilants (1977) nosauc par „karjeras nostiprināšanas“ stadiju, jo
indivīds koncentrējas uz mācīšanos, sava profesionālā statusa nostiprināšanas un
ģimenes nodrošināšanas darbību. Kad personas karjera ir nokārtojusies, persona var
atgriezties pie identiskuma būtības risināšanas, t.i., tieši ģenerativitātes. Cita
zinātnieku ieviesta papildus stadija ir jau vēlākā, vidējā vecumā, starp ģenerativitātes
un ego viengabalainības stadijām Eriksona koncepcijā, un šajā stadijā starp „nozīmes
nosargāšanu“ un „neelastīgumu“ vērojams konflikts, bet iekšējās šaubas par
sociālkulturālo vērtību atzīšanu, to lomu un saglabāšanas veidiem līdz pat dzīves
beigām kļūst mazāk aktuālas, it kā pavājinās. Cilvēks tuvinās tolerantām attiecībām
ar vidi, kas ir svarīgas ego viengabalainībai (veselumam), lai arī tā vēl nav pilnībā
sasniegta73. Analītiķi konstatē, ka G. Veilanta teorijai ir daudz kopīga ar Levinsona
(Levinson) teoriju, jo abi autori analizē būtībā pieauguša cilvēka dzīves ciklu,
apgalvojot, ka mūsdienu sabiedrībā tuvuma (intimitātes) un karjeras problēmas ir
vissvarīgākās. Jāuzsver, ka, zinātniekuprāt, vidēja brieduma vecums ir kā pagrieziena
punkts, no kura notiek attīstīšanās vai nu uz stagnāciju, vai atdzimšanu, abiem
atzīstot, ka attīstība ir saistīta ar personiskā potenciāla realizāciju, neņemot vērā
nelabvēlīgu bērnības vecumposma pieredzi74.

Līdzās dažādu autoru mēģinājumiem periodizēt personības attīstības un
iespējamās profesionālās orientācijas atkarības posmus, jāizceļ Heivighersts
(Havighurst) (1964), kurš tāpat ir paudis savu profesionālās izvēles etapu alternatīvo
vīziju, kurā uzmanība pievēršama ne tik daudz indivīda vajadzībām un spējām, cik
darba iemaņu un nostāju iegūšanai, kas nosaka viņu kā pilnvērtīgu darbinieku
veidošanos:
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1. Identifikācija ar darbinieku (no 5 līdz 10 gadiem). Bērni identificējas ar
saviem strādājošajiem tēviem un mātēm un mērķis nākotnē strādāt kļūst par
paškoncepcijas daļu.

2. Darba pamatiemaņu gūšana un strādīguma veidošanās (no 10 līdz 15 gadiem).
Skolēni iemācās organizēt savu laiku un pūles, veikdami dažādus, tostarp arī
darba, uzdevumus. 

3. Konkrētas profesionālās identifikācijas iegūšana (no 15 līdz 25 gadiem).
Persona izvēlas profesiju un sāk tai gatavoties, iegūst noteiktu darba pieredzi,
kas palīdz izvēlēties un veidot profesionālo karjeru.

4. Kļūšanas par profesionāli periods (no 25 līdz 40 gadiem), kad pieaugušie
atbilstoši darbavietas sniegtajām iespējām pilnveido savu profesionālo
meistarību un sāk kāpt pa karjeras kāpnēm.

5. Sabiedrībai derīgs darbs (no 40 līdz 70 gadiem), darbiniekiem, sasniedzot
savas profesionālās karjeras virsotni, tāpat arī domājot par pilsonisko un
sociālo atbildību, ar kuru ir saistīts darbs, un atrodot laiku pienākumu pret
sabiedrību pildīšanai.

6. Profesionālās darbības produktīvā perioda (pēc 70 gadiem) pārdomāšana,
pensijā izvērtējot noieto profesionālo ceļu un sasniegumus75.
Uzmanība pievēršama tam, ka jebkuru profesionālās darbības izvēles teoriju

jāvērtē elastīgi, jo ne visi cilvēki šos etapus iziet noteiktā un obligātā secībā, īpaši
mainīgajā ražošanas attiecību un vērtību sistēmas sabiedrībā. Jāuzsver, ka daudzi
cilvēki ne reizi vien maina darbu līdz atrod savu vietu profesionālajā sistēmā, liela
ietekme ir ar tirgus vajadzībām saistītajām atlaišanām, tehnoloģiju progresam u.c.,
bez šaubām nosaka arī sasniegumu pārvērtēšanas tendences (Okun, 1984; cit. no
Крайг)76. Šajā kontekstā kā samērā konceptuāls redzams lēmumu virziena teoriju
(Rees, Tomme, Zieler, Tiedeman u.c.) formulējums, par prioritāti nosaucot nevis
individuālus un biogrāfiskus profesionālās izvēles nosacījumus, bet profesionālo
izvēli vērtējot kā dažādu profesionālo alternatīvu orientācijas un lēmuma
pieņemšanas sistēmu. Šajā sistēmā, kā apgalvo zinātnieki, darbojoties iekšējiem vai
ārējiem nosacījumiem, individuālā pārdzīvojuma process tiek pārtraukts un rodas
„neizskaidrojama“ situācija. Vēloties atrisināt šo situāciju, kas pēc sava satura ir
ambivalenta, izvērtējamas dažādas ar indivīda izvirzīto mērķi saistītas alternatīvas,
bet situācijas kognitīvā un motivācijas strukturēšana visas alternatīvas savelk vienā,
kas ir realizējama ar pieņemamu lēmumu (Tomme, Rees, 1977; cit. no Kондаков,
Сухарев)77.

Nerunājot ne par vienas vai citas koncepcijas priekšrocībām, ne trūkumiem,
detalizējot profesionālās darbības izvēles un karjeras attīstību, saistību ar sociālajām
sistēmām un personas īpašību īpatnībām u.c., jo ir pārāk sarežģīti precīzi identificēt
visu mainīgo dinamiskās un motivācijas īpatnības, pietiekami racionāls to praktiskajā
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realizēšanā ir japāņu izmantotais vairāku teoriju apvienošanas modelis. Tiek norādīts,
ka profesionālās orientācijas un motivācijas kontekstā japāņu skolēni jau no 5. klases
var diagnosticēt savas nākamās darbības tendences, kad sākas mērķtiecīgas
„profesionālās vadības“ nodarbības (3 mācību gadu laikā tiek dota iespēja izmēģināt
spējas 48 profesijās), šajā mācīšanas (-šanās) pakāpē, gūstot pamatzināšanas par
sabiedrībai nepieciešamām profesijām, apgūstot to profesionālās iemaņas un
nostiprinot spējas pareizi izvērtēt un izvēlēties vēlmēm un iespējām atbilstošu
specialitāti. Izmantojot radīto instrumentu (Fukuyama test), kura konstruēšanu lielā
mērā ietekmēja arī J. Pārsonsa (Parsons) „metodoloģiskā profesijas izvēles teorija“,
tiek novērtētas personas spējas metodiski izvēlēties profesiju, īpaši akcentējot
vairākus svarīgus principus. Pirmais princips, kurš ir arī kā profesijas izvēles
priekšnosacījums, ir cieši saistīts ar pašanalīzes spējām, tā kā skolēnam ir labi jāzina
un jāprot kvantitatīvi noteikt (t. i. zināt attīstības robežas) savas personības iezīmes
un tieksmes, profesionālās spējas, intelekta līmeni, fiziskās sagatavotības līmeni.
Pēc pamatīgas „pašanalīzes“ viņš saņem pēc iespējas vairāk informācijas par
profesijām, no kurām viņš var izvēlēties „savu“ darbības jomu, izmantojot
metodiskos pētījumus un vērodams tās vai citas profesionālās darbības veikšanu,
studēdams informatīvo literatūru. Pati darba analīze ir kā otrais princips, ar kuru
beidzas profesijas izvēles formālais, iedomātais etaps, jo informācijas par sevi un
darba prasību salīdzināšana dod iespēju pieņemt lēmumu. Trešais, pamata, princips
ir saistīts ar praktiskiem pārbaudījumiem, kas ļauj pārbaudīt „prāta“ izvēles un savas
darba pieredzes atbilsmi, pārbaudīt intereses, spējas un personības īpatnības reālos
profesionālās darbības apstākļos. Katru gadu (12–14 gadus veciem pusaudžiem)
skolēniem tiek dota iespēja pēc izvēles izmēģināt dažādus darbības veidus 16 fiksētās
darba jomās, dodot audzēkņiem pilnīgu patstāvību un reizē liekot uzņemties pilnu
atbildību par veicamo darbu. Starp Japānas skolās izmēģināmajām profesionālās
darbības jomām ir augkopība, lopkopība, zivkopība, divu tipu izstrādājumu
gatavošana: a) izstrādājumu, kas ir tuvi rūpnieciskās ražošanas sfērai, un b) amatu
un apkalpošanas sfēras produkcija (darbs ar metālu, koku, šūšana, darbi ar
mehānismiem, kancelejas darbs, uzņēmējdarbības pamati, darbs ar dažādām cilvēku
grupām u.c.). Jāuzsver, ka šajā profesionālās orientācijas un motivācijas etapā skolēni
līdzās obligātajiem pārbaudījumiem vairāk kā desmit darba darbības sfērās, var
piedalīties arī citās, ne skolā organizētās profesionālās sagatavošanas grupās, uzkrāto
pieredzi attiecīgi novērtējot ar F-testu. Neraugoties uz bieži izteikto kritiku, īpaši
par apzināta personisko iezīmju novērtējuma iespējām noteiktā attīstības etapā u.c.,
Fukujamas „anketā“ svarīgākā ir iespēja novērtēt skolēnu prasmi sagatavoties
gaidāmajai profesijas izvēlei specifiskās īpatnības un palīdzības sniegšanas virzienu
paredzēšanu78. 

Daudzpusīgi pētot šo situāciju, t.i., sociālo sistēmu un personības
profesionālās darbības izvēles determinanšu mijiedarbību, jāatzīmē, ka, atzīstot
sociālā statusa un profesionālās darbības nozīmi, uz personības attīstību nav jāskatās
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no deterministiskajām pozīcijām, jo, pirmkārt, svarīgi ir adekvāti apzināties visu
dažādo parametru un sociālās struktūras komponentu daudzkārtīgo ietekmi; otrkārt,
svarīgi ir saprast, kādā veidā globālu, sarežģītu sistēmu darbība caur tuvākajām
struktūrām un savstarpējām attiecībām dod rezultātus. Pēc analītiķu vērtējuma, tieši
šie rezultāti tiešā veidā ietekmē individuālo pieredzi; tāpat arī tiek runāts par
nepieciešamību saprast, kad, kā un kādā veidā makrosociālās un tuvākās
mikrosociālās vides fenomeni ietekmē personību (House, 1990; cit. no Капрара,
Сервон)79, tādēļ īpaši svarīgi ir pētīt un precīzi identificēt, kā tieši profesionālais
statuss un nodarbošanās mūsdienu sabiedrībā ietekmē atsevišķa cilvēka priekšstatus,
standartus un mērķus.

1.4. Personības īpašības un nodarbošanās-profesionālā darbība.
Personības īpašību, kas ir nozīmīgas veiksmīgai nodarbošanās-profesionālās
darbības realizēšanai, veidošanās un izkopšanas mijiedarbības problēma

Teorētiskajās un empīriskajās studijās, analizējot personības darbības
īpatnības un to nosakošo faktoru (vajadzību, motivācijas, interešu u.c.) dinamisko
mijiedarbību, daudzu autoru darbos īpaša uzmanība piešķirama personības
raksturojumiem, atzīstot noteiktu likumsakarību, ka darba izpilde un gandarījums
par darbu ir atkarīgs no personas īpašībām, spējām un intereses par profesiju
harmonijas. Ne nejauši profesionālās atlases jomā strādājošie psihologi vadās pēc
diezgan vienkāršas tēzes „izvēlēties pareizo cilvēku darbam, izvēlēties pareizo darbu
cilvēkam“ (Fērnhems (Фернхем), 1997), jo šādai praksei ir sava loģika un avoti,
kad vēl pirms Pirmā pasaules kara, atlasot kadrus, tika sākti pielietot personības un
spēju testi80. 20. gs. trešajā desmitgadē dibinātie dažādi institūti un korporācijas
(ASV, Anglija) personības psiholoģijas zināšanu krājumu sāka izmantot
uzņēmējdarbības interešu apmierināšanai, novirzot darbību uz profesionālās atlases
psiholoģijas (vocational psychology) jomu, piemeklējot cilvēkam darbu, izvērtējot
viņa profesionālās specifikācijas (job specification) un „cilvēkpētījumu“ rezultātu
datus (Muscio, 1919; cit. no Фернхем, Хейвен)81. 

Uzmanība jāpievērš tam, ka dažādu pētījumu analīze apstiprina
priekšnosacījumu, ka izvēlētā profesija var daudz ko „pastāstīt“ par personību: „tu
esi tas, ko tu dari“, un tik svarīgi parametri kā darba produktivitāte, darba entuziasms,
darba kavējumi u.c. ir vērtējami kā funkcijas, kas ir atkarīgas ne tikai no
organizatoriskajiem faktoriem (organizācijas kultūra, vadības stils u.c.), bet arī no
darbinieku personiskajām rakstura īpašībām. Jāuzsver, ka, lai arī dažādu studiju par
personas īpašību un profesijas izvēles, darba motivācijas, produktivitātes,
apmierinātības ar darbu, ar darba darbību saistīto stresu u.c. izteikto sakarību dati nav
sasistematizēti (Bernadīns (Bernadin), Bouns (Bownas), 1985; Fērnhems (Furnham),
1992; u.c.), to skaits pastāvīgi pieaug (palielinās). Pēdējā laikā tiek formulēts
pieņēmums, ka profesijas maiņa, novatoriskums, darba izpildes līmenis u.c. ir saistīti
ne tikai ar personas īpašībām, bet arī ar mācību rezultātiem, un, lai arī pētījumi par
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šo tēmu spēcīgi variē, teorētiskie modeļi un uzkrātie uzticamie empīriskie dati
apstiprina saistību starp personības īpašībām un darba darbības rezultātiem82.
Jāuzsver, ka pēc Hogana (Hogan) (1990) apgalvojuma, nav iespējams aprakstīt
personības kopumu, izmantojot tikai kādu vienu parametru; tam jāizmanto vismaz
piecus parametrus, lai gan, kā atzīst arī viņš pats, visiem superfaktoriem nav obligāti
jābūt saistītiem ar visiem darba aspektiem83. Samērā nozīmīga starp citām personas
īpašību un darba izvēles (vai piemērotības) sakarību teorijām ir Holanda (Holland)
(1973, 1985) teorija, kurā ir sniegta tipoloģija, aprakstot sešas personības
pamatorientācijas un to iespējamo ietekmi uz profesijas izvēli, tāpat arī ieviešot
intuīcijas un dzimumu atšķirību ietekmi. Jāmin, ka autors ne reizi vien ir pilnveidojis
šo tipoloģiju, daļā veikto pētījumu, mēģinādams to sasaistīt ar MakKreja (McCrae)
un Kostosa (Costos) piecu faktoru (neirotiskums, ekstraversija, atvērtība, labvēlība,
apzinīgums) personības īpašību teoriju, tāpat arī novērtēja darba tirgus iemaņu un
vēlamo spēju izmaiņu ietekmi uz atsevišķām profesijām84. Balstoties uz bagātīgajiem
datiem, var konstatēt, ka uzticamākā informācija šajā jomā savācama longitūdos
pētījumos, kuros personību īpašību un ar darbu saistītās psiholoģiskās pieredzes (job
experiences) izvērtēšanai parasti tiek izmantoti daudzdimensionāli instrumenti. Van
den Berga (Van den Berg) un Feija (Feij) (1993) pētījums parādīja, ka, balstoties uz
emocionālās stabilitātes un ekstraversijas līmeņa novērtējumu, pieņemot darbā, ir
iespējams prognozēt ar darbu saistītās psiholoģiskās rakstura īpašības, kuras atklāsies
apmēram pēc 1,5–2 gadiem (apmierinātība, spriedzes līmenis, vēlme pamest darbu
u.c.). Jāakcentē, ka zinātnieki faktiski noteica, ka zems neirotiskuma līmenis ir
vislabākais prognostiskais ar darbu saistītās vispārīgās psiholoģiskās pieredzes
faktors85. Citu autoru veiktie pētījumi būtībā apstiprina, ka pastāv loģiska un
statistiski nozīmīga saikne starp personisko rakstura īpašību novērtēšanu un darba
izpildes veiksmīgumu (Dejs (Day), Silvermens (Silverman), 1989; Hogans (Hogan),
1989) un šie dati ir iegūti, pētot visdažādāko profesiju pārstāvjus: no apdrošināšanas
kompāniju darbiniekiem (Ārnsons (Arneson) u.c., 1993) līdz šujmašīnu operatoriem
(Krilowitz, Lowery, 1996; cit. no Фернхем, Хейвен)86. Vadītāju un pētnieku uzskati
sakrīt, ka darba izpilde un apmierinātība ar darbu ir atkarīga no tādu faktoru kā
personības rakstura īpašības, prasmes un interese par profesiju saskaņošanas. Tāpat
tiek minēts, ka katrs no šiem faktoriem var būt saistīts ar noteiktu veiksmīga darba
parametru (Gelertijs (Gellarty) u.c., 1991), bet Adlers (1996) apgalvo, ka darba
darbība vispār ir ideāls „poligons“ personības modeļu pārbaudei, tāpat kā darba
psiholoģisko funkciju pētījumiem (cit. no Фернхем, Хейвен)87. Izņemot dažus
veiktos interesantos un nozīmīgos, lai arī pietiekami šauras specifikas, pētījumus,
analizējot, kā personības iezīmes korelē ar profesionāli relevantu88 uzvedību, tiek
nosaukti seši dažādi skatījumi. Tā, vērtējot personisko faktoru saistību ar profesionāli
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relevantas uzvedības parametriem, zinātnieku koncepcijās acīmredzami ir šādi
pētījumu metodoloģiskie principi:
l klasiskās personības teorijas pamatots skatījums – teorijas uzticamības

apstiprinājums, balstoties uz ar darbu saistītu atkarīgu mainīgo aplēsēm;
l klasiskās darba psiholoģijas pamatots skatījums, t. i., mēģinājumi noteikt

personības individuālās konkrētu darba uzvedības parametru korelācijas
(piemēram, izvairīšanās no dalības aktīvajā dzīvē, nelaimes gadījumi u.c.),
kuras īpaši interesē pētniekus;

l jau pārbaudītas personības anketas izmantošana vai citas veidošana, kas
saistīta ar noteikta darba veida specifiku un kas sevī ietver speciālus
jautājumus par uzvedību darbavietā;

l atbilsmes starp personības struktūru / vajadzībām un darba
apstākļiem / prasībām koncepcijas izmantošana;

l longitūds darba uzvedības pētījums, ar mērķi noskaidrot personības mainīgo
ietekmi uz profesionāli relevantas uzvedības mainīgajiem, kas tiek novērtēti,
atlasot darbinieku pēc daudziem gadiem;

l biogrāfiskie pētījumi vai atsevišķu gadījumu (indivīda vai grupas) pētījumi
(Furnham, 1992; cit. no Фернхем, Хейвен)89. 
Uzmanība pievēršama tam, ka ne visi personības mainīgie var būt ar darba

uzvedību saistītu mainīgo lielumu prognostiskie faktori, vēl jo vairāk, ja arī pati
uzvedība ir atkarīga no citiem faktoriem, tādiem kā prasmes un motivācija, tāpat arī
ir atkarīga no biogrāfiskajiem mainīgajiem u.c. Pētījumos ir pierādīts, ka
organizatoriskie faktori (organizācijas struktūras īpatnības, darbinieku atlases
politika, izmantotās atlases metodes u.c.) tāpat var stipri ietekmēt personības
komponentus un tos pat apslāpēt. Pārbaudot pieņēmumu, ka introverti darbinieki ar
monotonu darbu tiek galā labāk nekā ekstraverti, tika konstatēts, ka adaptācija pie
vienkārša un vienāda darba bija atšķirīga; ekstraverti ievērojami biežāk rakstīja
atlūgumus, jo viņi sliktāk tika galā darba rutīnu, uzkrājies aizkaitinājums nosaka
zemāku produktivitāti un neapmierinātību. Neveiksmīgu darba adaptāciju tāpat arī
ietekmēja neirotiskums (Cooper, Payne, 1967; cit. no Фернхем, Хейвен)90.
Pētījumos tika konstatēts, ka ekstraverti dod priekšroku profesijām, kas ir saistītas
ar augstām kognitīvajām prasībām, uzdevuma prasību tempa maiņu, kognitīvā
kopuma (cognitive closure), ārējiem un iekšējiem pastiprinājumiem. No otras puses,
izrādījās, ka starp neirotiskumu un citiem izdalītajiem faktoriem, izņemot ārējos
stimulus, pastāv negatīva saistība, tāpat, salīdzinot ar introvertiem, ekstraverti būtībā
nebija apmierināti ar kancelejas darbu, saviem vadītājiem un kolēģiem (Sterns u.c.,
1983; cit. no Фернхем, Хейвен)91. Salīdzinot veselu rindu pētījumu par dažādu
profesiju darbiniekiem datus, tika konstatēts, ka parasti ir atrodama loģiski
pamatojama saistība starp personības parametriem un mācīšanās stilu. Tā personības
mainīgie lielumi (ekstraversija un neirotiskums) un noteikti mācīšanās stili
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(refleksīvais un pragmatiskais) izrādījās statistiski nozīmīgi prognostiskie faktori
veicamo darba uzdevumu novērtēšanai. Viena veiktā pētījuma autori (Fērnhems
(Furnham) u.c., 1998) apgalvo, ka cilvēki ar refleksīvo mācīšanās stilu ir piesardzīgi,
vērīgi, rūpīgi un metodiski, taču viņiem ir tieksme izvairīties no tiešām darbībām, ir
neapņēmīgi, nav pietiekami neatlaidīgi un nemīl riskēt (cit. no Фернхем, Хейвен)92.
Tikmēr „teorētiķi“, balstoties uz Honija (Honey) un Mamforda (Mumford) (1982)
klasifikāciju, ir loģiski domājoši, racionāli, objektīvi un disciplinēti, prot uzdot
„zondējošus“ jautājumus, bet nemīl nekonkrētumu, neskaidrību, nekonsekvenci un
mēdz darboties stingri pieturoties amata instrukcijām. Šie un citu pētījumu dati ļauj
apgalvot, ka visas izceltās rakstura iezīmes ir svarīgas, atlasot personas dažādiem
profesiju veidiem kā noteikta „atbiruma“ vai negatīvas prognozes pazīmes
(Фернхем, Хейвен)93. Citi autori, pētīdami „negatīva afektīva“ (nemierīguma,
aizkaitinājuma, neirotiskuma un zema pašvērtējuma kombinācija) iezīmes, secina, ka
personas ar augstu šīs īpašības novērtējumu pastāvīgi piedzīvo distresu un
nervozitāti. Šīs personas izceļas ar tieksmi uz nebeidzamām pārdomām par savām
kļūdām, vilšanos, trūkumiem, un vispār uzmanību koncentrē uz negatīvajām tuvākās
vides pusēm. Atšķirībā no viņiem, cilvēki ar zemu negatīvā efektīvuma novērtējumu
ir apmierinātāki, paļāvīgāki un mierīgi; viņi mazāk uzmanības pievērš ikdienas
dzīves faktoriem, īpaši tiem, kas provocē frustrāciju, aizkaitināmību un reaģē uz
tiem ne tik asi (Levin, Stokes, 1989; cit. no Фернхем, Хейвен)94.

Modelējot personību rakstura īpašību un profesionālās darbības atkarības
mainīgo mijiedarbību, bieži jābalstās uz O’Braiena (1986) darbiem, kuros tiek runāts
gan par profesijas maiņas vai personas reakcijas uz dažādu veidu darbu atkarību no
personības faktoriem, gan arī par iespējamo organizatorisko struktūru un darba
apstākļu ietekmi uz personības rakstura īpašībām un vispārīgo adaptāciju. Šī atkarību
mijiedarbība (skat. 1. att.) neizskaidro iespējamās organizatorisko struktūru ietekmes
uz personības rakstura īpašību izmaiņām vispār, lai arī zinātnieks nenoraida arī šādu
iespējamību. 

1. att. Personības parametru, profesijas izvēles un darba satura mijiedarbības dinamika
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Jāuzsver, ka darba tirgū izveidojušies apstākļi un cilvēka sociāli ekonomiskais
statuss ir galvenie faktori, kas pavājina esošo saistību starp izvēlēto profesiju un
faktiski iegūto darbu. Profesionāli relevantu uzvedību tiešā veidā determinē darba
saturs, tāpat arī tā ir nedaudz atkarīga arī no darba apstākļiem un darbinieka
personības rakstura īpašībām (O’Braiens, 1986; cit. no Фернхем, Хейвен p)95.

Kā viena no svarīgākajām personības rakstura iezīmēm, kas nosaka profesijas
izvēles un apmierinātības ar darba darbību parametrus, ir tā saucamā pašefektivitāte,
ko atsevišķi autori detalizē kā profesionālo pašaktivitāti. Profesionālā pašaktivitāte
saprotama kā pārliecība par savām spējām izvēlēties, sagatavoties un progresēt
noteiktā profesijā (Becs (Betz), Hekets (Hackett), 1986; Lents (Lent), Hekets
(Hackett), 1987); Bandura (1977, 1991) ir apgalvojis, ka indivīdi ar augstu
profesionālo pašaktivitāti paredz vairāk iespēju nekā indivīdi ar zemu pašaktivitāti
(cit. no Lemme)96. Tiek secināts, ka pašaktivitātes atšķirības daļēji var izskaidrot
nevienādu sabiedrisko stāvokli ieņemošu personu vai dažādu dzimumu pārstāvju
profesionālo ambīciju un izvēļu atšķirības, lai arī pēc atsevišķu zinātnieku uzskatiem,
atsevišķu personības rakstura īpašību izšķiršana ir vairāk summas (faktora svars)
rakstura un tā netiek atklāti vai tiek nepietiekami atklāti to strukturālie sakari. Tā
var apgalvot par informācijas zaudēšanu, jo nav precīzi identificējams, kādas rakstura
īpašības faktorā ir svarīgākās, bet, kurām ir tikai perifēra loma un tās būtībā nemaina
noteiktas nozīmes, lai arī interpretējot datus, uz tām tāpat jāraugās no matemātiski
statistiskās pozīcijas. Kritiski jāakcentē spilgtais formālisms, jo, ja informācija par
starp faktoriem esošo saistību (sinerģētisko97- antagonistisko) veidu netiek pietiekami
izvērtēta, var tikt būtiski sagrozītas personības struktūras un tās attīstības prognozes
(tāpat arī paredzot profesionālās sagatavošanās dinamiku) loģika, vēl jo vairāk tāpēc,
ka tas ir atkarīgs no izmantotās faktoru analīzes tehnikas tipa98. 

Ne nejauši ir novērots, ka personības testu bateriju pielietošana kopā ar
neapmierinoši izmērītiem profesionālās darbības kritērijiem ne tikai bieži liek vilties,
bet arī neatbilst augstiem zinātniskajiem standartiem, kā arī nosaka organizatoriskās
psiholoģijas pārstāvju skeptisku personības teoriju vērtējumu. Neraugoties uz
saņemto svarīgo informāciju, zinātnieki konstatē, ka līdz šim kā aktuāla problēma
saglabājas precīzu, sensitīvu99 un apkopotu kritēriju mainīgo novērtējuma iegūšana,
piemēram, tādu kā līderība, personīgā disciplīna, uzvedība, kas samazina darba
produktivitāti, mācīšanās veiksmīgums, radošums u.c. Tikai šādu novērtējumu
iegūšana attiecīgi nosaka konkrēta parametra izvēli (Фернхем, Хейвен)100, lai arī
tas tikai vēlreiz apstiprina personisko rakstura īpašību zināšanas svarīgumu
profesionālās darbības izvēles un realizācijas procesu kombinācijā. 
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2. TEORĒTISKIE UN PRAKTISKIE CILVĒKU AR ĪPAŠĀM
VAJADZĪBĀM DARBA-PROFESIONĀLĀS REHABILITĀCIJAS

PRIEKŠNOSACĪJUMI (PROBLĒMAS UN REALITĀTE)

2.1. Cilvēku ar īpašām vajadzībām rehabilitācija: psihosociālie faktori un
problēmu ģenēze

Personība funkcionē struktūras un funkciju ziņā sarežģītā sociālajā laukā,
kurā darbojas daudz dažādu personisko un sociālo dzīvi reglamentējošo aktu un
normu, saistošu vienošanos un prasību, vērojošu un kontrolējošu sistēmu, kam ir
viena vai cita veida ietekme uz atsevišķu indivīdu vai to grupu eksistenciālo veiksmi
(neveiksmi). Indivīda veidošanās par personību un turpmākas personības nobriešanas
procesā darbojas dažādi faktori un to grupas (bioloģiskie, ģenētiskie101, psiholoģiskie,
sociālie, kultūras, ekonomiskie u.c.), kuri atkarībā no to ietekmes, iedarbības laika,
ilguma, intensitātes, iespējamām paliekošām iedarbības sekām u.c. determinē
personības potenciālu (fiziskās, kognitīvās, psihosociālās, konatīvās102 attīstības
īpatnības), no kuriem tiešā veidā ir atkarīgas arī cilvēka spēju integrēties sociālā
lauka struktūrās, veiksmīgi adaptēties tajās un vispusīgi socializēties robežas.
Realitāte ir tāda, ka sabiedrībā vienmēr ir ne maza cilvēku grupa, kurai sociālā lauka
prasības un „normas” (uzvedības, sabiedriskās mijiedarbības, profesionālās un
sabiedriskās aktivitātes u.c.) ir pārāk sarežģītas, grūti īstenojamas un pat
nesasniedzamas (problēma ir tā, ka, pirmkārt, uz šādu skatījumu fokusējas tieši
atlikusī, lielākā sabiedrības daļa, un tādēļ problēmas mērogs kļūst vēl lielāks). No
otras puses, objektīvi saprotot un apzinoties personības attīstības dinamiku un
specifiku, likumsakarīgi ir tas, ka noteiktas daļas cilvēku ar īpašām vajadzībām
(pirmkārt, cilvēki ar garīgiem traucējumiem, psihiskiem traucējumiem, smagiem
sensorajiem traucējumiem) potenciālu ierobežo tieši šie traucējumi, vēlāk (būtībā
diezgan agri, pat agrīnajā attīstības etapā) šīs robežas vēl skaidrāk novelk sociālā
lauka aģenti (vecāki un tuvinieki, mediķi, pedagogi, dažādas institūcijas u.c.).
Vēsturiski, domājams, to ietekmēja politiskās un ekonomiskās sviras, tā ir izkārtojies,
ka daudzās pasaules valstīs pilsoņi ar īpašām vajadzībām ilgu laiku tika vērtēti pēc
klīniskā, vēlāk kliniskā-korektīvā modeļa piemērošanas robežu noteiktu kritēriju
mērogiem. Tas attiecīgi izveidoja arī zinātniskos pētījumu virzienus, noteica
audzināšanas un sociālās uzraudzības (sociālās izolācijas) sistēmu darbību u.c., taču
svarīgākais, – ne tikai atbalstīja, bet arī nostiprināja sabiedrības locekļu nostāju pret
līdzpilsoņiem ar īpašām vajadzībām kā pret Citādiem, reizē projektējot arī sociāli
psiholoģisko lauku, kurā persona ar īpašām vajadzībām patiešām arī jūtas kā
Citādais. Veiktajās izsmeļošajās personu ar īpašām vajadzībām statusa sabiedrībā
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101 Empīriskajos pētījumos ir apstiprināts, ka emocionālā stabilitāte, ekstraversija, altruisms, kautrīgums
un bailīgums ir stabili mantojamas īpašības; tāpat ar spilgtu ģenētisko komponentu ir saistāmas tādas
personības īpašības kā attālināšanās, agresivitāte, tieksme gūt sasniegumus, līderība, iztēle un labklājības
izjūta.
102 Konatīvais faktors (lauks) – patoloģiski, subordinācijas faktori, introvertums un ekstravertums kā
personības struktūras daļas. 



studijās tiek apgalvots, ka, nostiprinoties humānistiskajām idejām, tika sāktas izvērtēt
klīniskā skatījuma uz cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo integrāciju un
audzināšanu negatīvās sekas, ko nosaka attiecīgie sabiedrības sociālie priekšstati un
nostāja pret invaliditāti. Kā loģisks šādu negatīvu kolektīvo priekšstatu un sociālās
nostājas rezultāts ir mainījusies sabiedrības uzvedība, kurai piemita izteiktas personu
ar īpašām vajadzībām izolācijas, segregācijas vai labākajā gadījumā ambivalentuma
pazīmes. Taču revidējot vecās, mūsdienu informatīvās un globalizētās sabiedrības
attīstības tempiem neatbilstošas koncepcijas, tostarp arī mijiedarbības ar personām
ar īpašām vajadzībām konstruktu saturu, stājoties spēkā jaunam, citādi fokusējamam
viedoklim, formulējama „ticība cilvēka, pat tāda, kam ir vieni vai citi attīstības
traucējumi, potenciālajām iespējām... Būtiska invaliditātes apspriešana dod iespēju
spriedelējumus pamatot ar godprātības, cieņas, radošuma, atsvešināšanās
uzveikšanas, dialoģiskuma, sociālās partnerības un atšķirtības mazināšanas
kategorijām“103. Arī Lietuvas izglītības un sociālajā sistēmā, kā apstiprina daudzu
zinātnieku veiktie pētījumi, kritiskās-analītiskās studijas, inovatīvie projekti u.c., pēc
Neatkarības atjaunošanas ir vērojamas izmaiņas. Bērnu ar īpašām vajadzībām
integrācijas vispārizglītojošajās skolās procesa paātrināšanās, vecāku nevalstisko
organizāciju dibināšana un darbība, vecāku iesaistīšana bērnu izglītības procesā
institūcijās, kopīgi projekti ar partneriem no daudzām ārvalstīm u.c., šie un citi
faktori ir noteikuši jaunas speciālās izglītības situācijas veidošanos valstī104. Būtībā
var konstatēt, ka ļoti ilgu laiku funkcionējušais klīniskais-korektīvais modelis tiek
strauji nomainīts ar sociālo-interaktīvo, personu ar īpašām vajadzībām audzināšanas,
vērtēšanas un iespēju attīstīšana ir saistāma ar pilnīgi jaunām koncepcijām,
tendencēm, filozofiski-sociālo invaliditātes traktējumu mūsdienu sabiedrībā. Ir
acīmredzami, ka jēdziena rehabilitācija lietošana var stimulēt ar klīnisko-korektīvo
modeli saistīto asociāciju atkārtošanās tendences un vismaz teorētiskā līmenī nozīmēt
atgriešanos pēc retrogrādiskām pozīcijām modelētā (modelējamā) personu ar īpašām
vajadzībām esamības formā. Šajā zināmu modeļu piemērošanas (nepiemērošanas)
pārspriedumu līmenī var novērot, ka rehabilitācijas jēdziens, pielietots klīniskā-
korektīvā modeļa kontekstā, tāpat arī iederas sociāli-interaktīvā modeļa kontekstā,
nosaucot personas ar īpašām vajadzībām integrācijas, adaptācijas, socializācijas
procesu sarežģītību un iespējas pārvarēt radušos šķēršļus vai problēmas. Saprotams,
šis jēdziens ir daudz piemērotāks, analizējot bijušo notiesāto personu atgriešanās
sabiedrībā problēmas, vardarbību vai seksuālo vardarbību piedzīvojušu cilvēku
sociālās adaptācijas metodes, adiktīvas105 uzvedības personu psiholoģiskās un
sociālās stabilitātes problēmas u.c. Pirmkārt jāuzsver, ka rehabilitācijas jēdziens ir
ļoti integrāls un komplekss, sevī ietver ne tikai sociālo, bet arī daudzus citus konkrētā
indivīda vai to grupu funkcionēšanas aspektus (izglītības, psiholoģiskos, juridiskos,
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103 Ruškus, J., Mažeikis, G. (2007). Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas. Kritinė patirties ir galimybių
refleksija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 9.lpp.
104 Ruškus, J. (2002). Negalės fenomenas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.
105 Adiktīva uzvedība – ar dažādiem atkarības veidiem (alkohols, narkotikas, azartspēles u.c.) saistīta
uzvedība.



ekonomiskos, sociālkulturālos u.c.). Habilitācijas pamatjēdziens nozīmē prasmi, t. i.
indivīda apgūto darbības izpildes veidu, kas ir pamatots ar dažādām iegūtajām
zināšanām un iemaņām, tāpat arī var nozīmēt gan varēšanu, gan mācēšanu. Loģiski,
ka rehabilitācija, kā norādīts dažādās vārdnīcās, ir saistīta ar „atgūšanu, izlabošanu“,
norādot pat četras nozīmes: 1. nepatiesi apsūdzētas vai apmelotas personas labā vārda
labošana, atgūšana; 2. tiesību, kuras personai bijušas agrāk, atgriešana; 3. nepamatoti
pie kriminālatbildības sauktas personas atzīšana par nevainīgu; 4. med. līdzekļu, kas
palīdz atgūt cilvēkiem ar traucētām organisma funkcijām veselību un darbspēju,
komplekss106. Tā, pamatojoties uz inertu principu, turpmāk tiek konstatēta tikai
juridiskā vai medicīniskā jēdziena satura puse, lai gan patiesībā tas nav pareizi.
Samērā sen publicētā izdevumā (oriģināls 1973. g.), balstoties uz A. Hulko (Hulko),
tiek uzsvērts, ka „rehabilitēšana – tas ir slimai personai pēc iespējas vairāk
atgriežama spēja patstāvīgi dzīvot un strādāt profesionālu darbu un šī indivīda
iesaistīšana sabiedrības aktīvajā dzīvē“ Attiecīgi var secināt, ka „rehabilitēšanā
vissvarīgākais ir atgriezt aklajam patstāvību un neatkarību visās, cik tas ir iespējams,
dzīves jomās un sagatavot viņu, lai viņš būtu noderīgs sabiedrībai“107. Šo problēmu
pārspriežot juridiskā aspektā, jāuzsver, ka rehabilitācijas piemērošana soda nolūkā
ir noziedznieka pāraudzināšana, piespiešana saprast pretlikumīgu darbību un
uzvedības negodīgumu, tā aizšķērsojot ceļu citu noziegumu izdarīšanai. Līdzās tam
akcentējama arī sociālo sakaru starp noziedznieku un upuri atjaunošana, ņemot vērā
zaudējumu atlīdzināšanu un atvainošanos (Лейнг, Стефан, 2003; cit. no
Мацумото)108. Lai gan kategoriski apgalvot, ka ir īpaši ievērojamas atšķirības starp
klīniski-korektīvo un sociāli-interaktīvo modeli, balstoties uz minētajiem piemēriem,
būtu gan neprecīzi, gan pārāk nepietiekami pamatota argumentācija, tomēr var izdarīt
pieņēmumu, ka jēdziens rehabilitācija sevī ietver un ar to var izskaidrot vairāk
personu ar īpašām vajadzībām personiskās un sociālās dzīves aspektu, ne tikai
akcentējot medicīnisko-korektīvo līdzekļu piemērošanu. Pat īpaši specifisku
invaliditātes formu izraisīto seku rehabilitācijas procesā, kur neizbēgami dominē
medicīniskais aspekts (bērnu cerebrālās triekas sekas, iedzimtas ķermeņa patoloģijas,
tādas kā osteohondrodistrofija, artrogripoze, osteoģenēze u.c., skolioze utt.), tika
ieviests sociāli-bioloģiskās vienotības jēdziens ortopēdijā (Biesalskis (Biesalsky),
1907; cit. no Гончарова, Гринина, Мирзoева)109. Būtībā lielu ietekmi atstāja un
acīmredzami lielā mērā turpmāko sociālo politiku pozitīvi ietekmēja ekonomiskā
pragmatiskā loģika. Tika argumentēts, ka katra darba nespējīga invalīda uzturēšana
aizbildnībā valstij izmaksā pa 500 markām gadā, bet kļūstot darbspējīga (pateicoties
ortopēdiskajiem līdzekļiem), persona tās 500 markas nopelna (Čarnomskaja
(Чарномская), 1907; cit. no Гончарова, Гринина, Мирзoева)110. Sociālo faktoru

40

106 Tarptautinių žodžių žodynas (2004). Vilnius. Alma littera.
107 Majevskis, T. (1980). Aklieji tarp reginčiųjų. Vilnius: Mintis.
108 Лейнг, К., Стефан, Дж. (2003).Социальная справедливость с точки зрения культуры. In
Психология и культура (Под рeд. Д. Мацумото). Питер Москва, с. 598–655.
109Гончарова, М. Н., Гринина, А. В., Мирзoева, И. И. (1974). Реабилитация детей с заболеваниями
и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ленинград: Медицина.
110 Гончарова, М. Н., Гринина, А. В., Мирзoева, И. И. (1974). Реабилитация детей с заболеваниями
и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ленинград: Медицина. 



nozīmi ortopēdijā uzsvēra arī Heglands (Haglund) (1936), bet 3. starptautiskajā cīņas
pret bērnu rīcībnespēju konferencē (1936) visas idejas apkopoja šādi: „Mēs, ortopēdi,
lepojamies, ka pirmie enerģiski pieprasām izcelt sociālo pusi kā neatdalāmu mūsu
klīniskās darbības daļu un ka mēs pirmie uzsākām vērtēt katru ortopēdisko klientu
kā aktīvu un produktīvu sabiedrības locekli, kuram jāpiešķir ekonomiski normāla
cilvēka vērtīgums“ (cit. no Гончарова, Гринина, Мирзoева)111.

Neiedziļinoties tālāk rehabilitācijas jēdziena jēdzieniskajos, medicīniskajos,
korektīvajos, sociālajos u.c. segmentos var konstatēt, ka pat vērtējot no klīniskās-
korektīvās paradigmas pozīcijām, rehabilitācijas process ir sarežģīts un ļoti
komplekss veidojums, kura darbības mehānismus un principus papildus determinē,
tāpat kā atgriezeniskās, „spoguļa“ citu procesu mijiedarbības, to bijušās secības,
dinamiskās un specifiskās īpatnības. Vērā tiek ņemtas personas ar īpašām vajadzībām
(jāuzsver, ka atkarībā invaliditātes veida, tās iegūšanas laika un ilguma, sarežģītības
un dažādām komplikācijām šiem procesiem tāpat bija dažāda dinamika) agrīnās
afiliācijas112 īpatnības, kuras tāpat kā citas attīstībā svarīgas un diezgan bieži praksē
novērojamas parādības (separācija113, deprivācija114 u.c.) attiecīgi determinē bērna
adaptācijas, integrācijas, socializācijas procesu specifiku. Tiesa, ilgu laiku
eksistējušajā audzināšanas un sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēmā minētās
determinantes, visticamāk, tika vērtētas neitrāli, domājams, ka to ietekme varēja būt
arī ignorēta, tolaik arī rehabilitācijas process bija īpaši specifisks, jo komisijas
(medicīniskā-psihiatriskā, medicīniskā-psiholoģiskā u.c.), balstoties uz attiecīgiem
kritērijiem un instrukcijām, šķiroja, kādā institūcijā mācīties, kādu profesiju iegūt un
vispār vai persona ir apmācāma. Citu personu (īpaši slimojošu ar alkohola u.c.
atkarības formām) rehabilitācija tika īstenota vēl elementārāk – balstoties uz
direktīvām, piespiedu kārtā izmitinot un ārstējot attiecīgajās institūcijās. Būtība ir
tā, ka neizvērtējot jau minētos faktorus, bet tiem līdzās darbojas vēl ne mazums citu
(vajadzības, motivācija, izvēles tiesības un brīvība, intereses u.c.) faktoru,
rehabilitācijas process tikai tiek dēvēts par mērķi, taču tas ir nevadāms, direktīvs un
pat ne vienmēr klīniski-korektīvs. Problēma ir divpusēja arī tajā ziņā, ka
rehabilitācijas procesā būtībā ir iesaistīta tikai persona ar īpašām vajadzībām
(protams, tajā piedalās arī pedagogi, citi audzinātāji, medicīnas u.c. personāls), taču
rehabilitācija nav iespējama bez sociālās vides iesaistīšanas (vecāki, ģimenes locekļi,
tuvinieki, vienaudži, kolēģi, citi sabiedrības aģenti, piemēram, nevalstiskās
organizācijas, brīvprātīgie, dažādu kustību pārstāvji u.c.). Rehabilitācijas procesā
īpaši svarīgi ir kompetenti identificēt personas ar īpašām vajadzībām bijušo attīstības
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111 Гончарова, М. Н., Гринина, А. В., Мирзoева, И. И. (1974). Реабилитация детей с заболеваниями
и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ленинград: Медицина, c. 13–14.
112 Agrīnā afiliācija – centieni meklēt citu sabiedrību, neatkarīgi no to izdzīvotajām jūtām, perspektīvā
afiliācija ir cieši saistīta ar sociālo atbalstu. G. Olports runā par agrīnās afiliācijas vajadzībām (atkarību,
cieņu un pieķeršanos), kas ir veidošanās pamats pat pirmssociālajos etapos.
113 Separācija konstatējama, pārtrūkstot specifiskajai bērna un viņa sociālās vides saiknei (piem., bērna
atšķiršana no mātes slimības gadījumā, šķiršanās u.tml.; īpaši negatīvas sekas ir bērna 1–5 dzīves gados).
114 Deprivācija – bērnam svarīgo vajadzību apmierināšanas iespējas neesamība, zaudēšana (tiek izšķirta
psihiskā, kognitīvā, sensorā, afektīvā deprivācija u.c.).



etapu un tos pavadošo un ietekmējošo procesu īpatnības (personisko un sociālo
adaptāciju, integrāciju, sākotnējo socializāciju), kas ir pilnīgi nesaistīti ar klīnisko
vērtējumu un diagnostisko konstatāciju arī individualitātes faktora svarīguma dēļ.
Šajā kontekstā iederas viena no A. Adlera individuālās personības teorijas tēzēm, ar
kuru koncepcijas autors individualitāti nodēvē ne tikai par nedalāmu kopumu,
savstarpējo attiecību sistēmu, bet arī par integrālu lielu sistēmu sastāvdaļu – ģimenes,
sabiedrības, un, tā kā cilvēka uzvedība risinās sociālajā vidē, tad arī cilvēciskās dabas
būtību var aptvert tikai saprotot sociālās attiecības115. Tikmēr attiecības vērtējamas
tikai diagnostiskajā aspektā, balstoties uz invaliditātes pazīmēm un izpausmes
tendencēm, ignorējot sociālās vides ietekmes svarīgumu. Rehabilitācijas process
sociāli-interaktīvā modeļa kontekstā ir jārealizē tieši balstoties uz atgriezenisko
procesu īpatnību zināšanu, t. i., izvērtējot, ar kādām problēmām dažādos attīstības
etapos persona ar īpašām vajadzībām ir saskārusies dažādās adaptācijas un
socializācijas stadijās un cik lielā mērā dažādi traucējumi ir varējuši ietekmēt
personības veidošanos (agrīnā afiliācija un komunikatīvās kompetences veidošanās
sākums, patstāvīgums un sociālais atbalsts, atbildība, sociālās kompetences attīstība,
Es struktūru attīstība u.c.). Līdzās tam svarīgi ir noteikt, cik pūļu tuvākā vide ir
pielikusi, minimalizējot pastāvīgi rodošos traucējumu ietekmi uz personas ar īpašām
vajadzībām veidošanās procesiem. Ir acīmredzami, ka pilnvērtīgs rehabilitācijas
process ir sarežģīts, daudzveidīgs, tā laikā tiek realizētas daudz vairāk funkcijas, ne
tikai zaudēto iespēju atgūšana, un šajā procesā saskatot klīniskā-korektīvā modeļa
komponentu izteiksmi, tāpat arī ir svarīgi novērtēt ciešo saikni ar sociālā-interaktīvā
modeļa komponentiem. Apspriestās problēmas kontekstā vispār ir mērķtiecīgi
izmantot precizētus jēdzienus, t.i. nevis rehabilitācija, bet personiskā personas ar
īpašām vajadzībām rehabilitācija, sociālā rehabilitācija u.c., tāpat kā pilnīgi
mērķtiecīgi tiek lietots jēdziens profesionālā rehabilitācija u.tml. Šādas
rehabilitācijas ar holisma pazīmēm īstenošanas piemērs ir konstruktīva agrīno
rehabilitācijas dienestu sadarbība ar ģimenēm, kurās tiek audzināti bērni ar īpašām
vajadzībām, konstatējot orientēšanos ne tikai un vienīgi uz bērna attīstības
veicināšanu, bet arī uz palīdzību ģimenei, speciālistu un ģimenes locekļu savstarpējo
attiecību veidošanu, ģimenes locekļu konsultēšanu un atbalstu (Betelheims
(Bettelheim), Rozenfelds (Rosenfeld), 1993; Detmers (Dettmer) u.c., 1999; cit. no
Ališauskienė)116. Autoru darbu studija atklāja, ka tādējādi var izdalīt šādus
kooperēšanās ar bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem aspektus:
l Palīdzība ģimenei un ģimenes locekļiem (ne tikai vecākiem, bet arī

brāļiem / māsām, citiem tuviniekiem u.tml.).
l Vecāku un speciālistu sadarbība, kuras saturu veido vecāku informēšana un

konsultēšana, kas atbilst viņu interaktīvajai un izglītības kompetencei, kā arī
apmaiņa ar informāciju; ģimenes individualitātes atzīšana, iespēju
nodrošināšana ģimenei, pozitīvums, kopīgs problēmas risinājums, empātija,
valodas vienkāršība.
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l Organizatoriskie darbības aspekti. Agrīnās palīdzības (rehabilitācijas)
dienestu darbībā svarīgi ir koordinēt bērnu ar attīstības traucējumiem vai riska
grupas bērnu un viņu ģimeņu speciālo vajadzību apmierināšanu, palīdzēt
organizēt audzināšanas turpinātību citās audzināšanas iestādēs.

l Orientācija uz sistēmisku, dinamisku un daudzpusīgu bērna izpratni,
akcentējot attīstības vērtēšanas un iepazīšanas turpinātību un izmaiņu
fiksēšanu117.
Kā apstiprina dažādās valstīs nostiprinājusies prakse, agrīnās intervences

dienesti, kuros radāma tāda izglītojošā vide, kurā tiek apvienota palīdzība ģimenei
un bērna audzināšanas programmas elementi, ir perspektīvi. Gan no teorētiskā, gan
empīriskā viedokļa ir acīmredzami, ka uzsākot palīdzības sniegšanu ļoti agri ne tikai
priekšlaicīgi dzimušam bērnam, bet arī visai ģimenei, šī palīdzība ir efektīva jau
pirmajos bērna dzīves gados un tai ir pozitīva ietekme uz turpmāko bērna un ģimenes
attīstību (Smits (Smith), Sīgels (Sigel), 1995; cit. no Ališauskienė)118.

Agrīnās sociālas rehabilitācijas nozīmīgums ir pierādīts arī citu autoru darbos,
pētot emocionālās izteiksmes īpatnības un attīstības ietekmi uz zīdaiņu namu
bērniem, īpaši veicinot viņu sociālo attīstību, paralēli paredzot arī tēvu, māšu, citu
tuvinieku sociālo rehabilitāciju. Pētījumi parādīja, ka izglītojošajā vidē emocionālā
izteiksme mainās, un šis process ir redzams kognitīvo emociju līmenī, bet ar
individuālu, emocionāli tuvu interakciju pamatots sociālais un kultūras izglītības
virziens veicina ne tikai emociju izteiksmes maiņu, bet arī kognitīvus pirmsākumus.
Tā tika apstiprināts, ka, balstoties uz sociālās un kultūras audzināšanas koncepciju,
kas sevī ietver bērna stimulēšanas, sociālās pieredzes iegūšanas, patstāvīgas darbības,
audzināšanas individuāluma u.c. komponentus, var audzināt agrīnā vecuma bērnus
ar īpašām vajadzībām, kas dzīvo zīdaiņu namos. Jāuzsver arī tas, ka izglītojošā
darbība kā agrīnas sociālās rehabilitācijas komponents veicina zīdaiņu namu bērnu
emociju izpausmes neatkarīgi no psihiskās attīstības līmeņa119. Agrīnās rehabilitācijas
(intervences, jo šajā gadījumā būtībā var tikt lietoti abi termini, jo ir saistība ar
iedzimtā potenciāla izmantošanu) iespējas aizvien biežāk tiek pierādītas
psiholingvistu darbos, apstiprinot kontaktu ar īpaši maziem bērniem svarīgumu un
iegūto rezultātu nozīmīgumu. Tā saskaņā ar Buzazona-Bardi (Buason-Bardi)
(1997)120 apgalvojumu, bērni pasaulē nāk kā potenciāli poligloti, spējīgi atšķirt
vissubtilākās valodu nianses, un ne tikai vidēji apdāvināti, bet arī vājdzirdīgi un
garīgi atpalikuši bērni „jau no paša sākuma ir ieprogrammēti runāt“. Izvērtēdami
bērnu valodas attīstīšanās etapus un, pēc zinātnieku uzskatiem, pārāk mazo tempu,
psiholingvisti izveidoja metodes121 (pirmkārt izmantodami žestu-zīmju sistēmu),
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kuras uzlabo vecāku un bērnu kontaktu un palīdz komunicēt. Svarīgi ir tas, ka, pēc
pētnieku domām, neverbālā komunikācija stiprina abpusēju komunikācijas partneru
saikni. Paradoksālākais ir konstatējums, ka neverbālā komunikācija ne tikai
neinterferē valodas attīstības tempu un kvalitāti (kas ilgu laiku bija zinātnieku strīdu
objekts), bet tieši pretēji – stimulē verbālās komunikācijas attīstību. Pēc dažādu
zinātnieku pētījumu datiem, 1–2 gadus vecs bērns parasti ar dzirdi var identificēt
ievērojami vairāk lietu, izdzirdējis to nosaukumu, nekā pats var nosaukt. Dzirdētais
lietas nosaukums var tikt nostiprināts īpaši jūtīgā (akustiskajā) valodas centrā vēl
pirms tā laika, kad motorikas centrs iegūs spēju to atveidot, t.i. pirms vārda
izteikšanas brīža. Jāuzsver, ka bērns, kurš ir piedzimis kurls, nespēj pats no sevis
iemācīties runāt, lai arī gan valodas centrs, gan viss viņa runas motoriskais aparāts
funkcionē: dzirdes traucējumu gadījumā, valoda neveidojas. Uzmanība pievēršama
tam, ka, ja apmēram trīs gadu vecumā kurls bērns, pateicoties operācijai, atgūst
dzirdi, viņš sāk runāt, tikai viņa vārdu krājums ir ļoti trūcīgs (ne vairāk kā 200 vārdu)
un, neraugoties uz speciālistu pūlēm, izruna mēdz būt ļoti kļūdaina. Tas ir
skaidrojams ar kritisko periodu, kas ir raksturīgs laika posmam starp pirmo-trešo
dzīves gadu un ir saistīts ar dzirdes attīstību; ja šajā periodā dzirde nefunkcionē, tas
nosaka arī neatgriezeniskas motoriskā aparāta veidošanās izmaiņas122. Rehabilitācijas
intervences ietekmi, strādājot ar dažāda vecuma un dažādas psihofiziskās attīstības
vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem (neizmantojot žestu un totālās komunikācijas
metodes) pierādīja Guberina (1967)123, izveidodams verbotonālo metodi. Jāuzsver,
ka šīs metodes pielietošana bija saistīta ar sociālās līdzdalības elementiem, jo visās
nodarbībās, veidojot bērnu valodu (tika izmantota speciāla metodika un aparatūra),
piedalījās arī viens no vecākiem vai bērna aizbildņiem. Individuālajās un grupu
nodarbībās, stimulējot fonētiskā ritma attīstību (pielietojot audiovizuālo metodi,
iesaistot ritmisko un muzikālo stimulāciju un runāšanu) ar SUVAG elektroakustisko
aparātu, bērniem ar dzirdes traucējumiem tiek veidoti skaņu valodas pamati. Viens
no svarīgākajiem verbotonālās metodes pielietošanas principiem ir bērnu palikšana
un darbība viņiem ierastajā vidē, kas ir ļoti svarīgi turpmākajā personas ar īpašām
vajadzībām adaptācijas (šajā gadījumā gan personiskās, gan sociālās adaptācijas) un
socializācijas procesu attīstībā. Iegūto datu (gan bijušās Dienvidslāvijas republiku,
gan arī citu ārvalstu pieredze, izmantojot šo metodi) analīze parādīja, ka bērnu ar
dzirdes un komunikācijas traucējumiem integrēšana vispārējās izglītības institūcijās
stimulē (pamatojoties uz rehabilitācijas procesiem) ne tikai viņu pielāgošanos
normālai valodiskajai komunikācijai, bet determinē arī citu personības attīstības
faktoru izteiksmi, pirmkārt, intelektuālumu, emocionālo un motivācijas stabilitāti,
vajadzību pēc atzinības, tāpat arī citus socializējošos segmentus. Jāuzsver, ka tā no
SUVAG centriem Francijā vispārizglītojošajās skolās tika integrēti 57% (1981. g.)
audzēkņu, citos gados līdz 68% audzēkņu, Beļģijā (1981. g.) pat 99% bērnu tika
integrēti vispārizglītojošo skolu 1.–6. klasē, atsevišķās ASV, Kanādas institūcijās
integrējami līdz 70% audzēkņu, kas izglītoti, izmantojot verbotonālo metodi. Vērtējot
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mācību rezultativitāti, konstatēts, ka skolēnu ar normālu dzirdi sekmīgums svārstās
no 51%, kas mācās diezgan labi, līdz 35% pietiekami labi, integrēto SUVAG centru
audzēkņu sekmīgums svārstās no 50%, kas mācās diezgan labi, līdz 32% pietiekami
labi, 8% no viņiem mācās teicami124. Agrīnās rehabilitācijas nozīmīgumu un
iespējamo pozitīvo izmaiņu specifiku (tas, pirmkārt, ir saistīts ar invaliditātes formu
dažādību un bērna audzināšanas vides īpatnībām) nosacīti var saistīt arī ar
imprintinga125 parādību, kuru zinātnieki interpretē dažādi un ko nereti saista tikai ar
dzīvniekiem. Citu autoru (pirmkārt, etoloģiskā virziena pārstāvju) vērtējumā, bērni
izdzīvo noteiktus kritiskos periodus, pieķeroties vecākiem, pateicoties imprintingam,
un tas vēlāk nosaka spēcīgas savstarpējās saiknes starp vecākiem un bērnu
veidošanos. Tiek skaidrots, ka šis pieķeršanās process, pateicoties imprintingam, ir
instinktīvs, un etologi šajā sociālās attīstības etapā izšķir divus periodus; pirmais ir
vispārīgā imprintinga periods, kad bērns sāk spēt reaģēt uz visām cilvēciskajām
būtnēm, vēlāk (no 6 mēn. līdz gada vecumam) sāk funkcionēt specifisks imprintings,
kad bērns uz mammu vai citu par viņu gādājošu personu reaģē noteiktā veidā126. Tā
kā šī parādība ir svarīgs mainīgais, analizējot rehabilitācijas (pirmkārt, agrīnās)
procesa svarīgumu un tā vadības-organizēšanas īpatnības personu ar īpašām
vajadzībām socializācijā, ir jāpaplašina tā vērtēšanas robežas plašāk nekā, tikai
izskaidrojot pieķeršanās jūtu fenomenu. Imprintings ir ļoti sarežģīta parādība ne tikai
dzīvnieku pasaulē, kad ļoti īsā laika posmā pirmais redzamais stimuls nosaka
iekļaušanos ģimenes sociālajā struktūrā (1973. g. Nobela medicīnas prēmijas laureāta
K. Lorenca (Lorenz) darbi), jo imprintings ietekmē arī atsevišķu sensoro sistēmu
(redze, dzirde, tauste u.c.) darbību un var ietekmēt eksistenciālās izmaiņas. Vēl
svarīgāka loma imprintingam ir cilvēka dzīvē, jo līdzās imprintinga specifikai
(„kritiskie“ periodi, kad smadzenēm ir jāuzņem ļoti svarīga informācija, ir ievērojami
ilgāki, tos ietekmē dažādu ienākošo signālu kvalitāte, nozīmīga ir uzkrātā pieredze
u.c.) paralēli funkcionē arī asociatīvā mācīšanās. Balstīdamies uz teorētisko un
empīrisko datu bāzi, Milons (Millon) (1977) izšķīra trīs indivīda dzīvē nozīmīgus
„kritiskos“ periodus, kuriem ir saistība arī ar imprintingu:
l Periods no dzimšanas līdz 18 mēnešu vecumam, kad notiek sākotnējā

sensorās sistēmas attīstība. Akcentējams mātes aktīvas līdzdalības svarīgums,
ņemot vērā ne tikai sākotnējo vides izpratni, bet arī „tuvinieka“ izpratni, jo,
rodoties kontaktu problēmām, bērns attīstās kā „vienaldzīgs pret vidi“ un
vēlāk saiknes ar vidi spējas būs ievērojami samazinātas.

l Periods no 18 mēnešiem līdz 72 mēnešiem, kad sensorā-motorā sistēma kļūst
automātiska. Veidojoties muskuļu sistēmai, sāk darboties atgriezeniskās
saiknes sistēma, pateicoties tai, ir iespējams koriģēt attīstošos maņu orgānu
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darbību, vērojama arī nepārtraukta paškontrole (bērns tuvākās vides objektus
un parādības pazīst, sadarbojoties dažādām sensorajām sistēmām un ar tām
saistītajām motorajām funkcijām). Šajā periodā akcentējama bērna
stimulēšanas un patstāvīguma mācīšanas dažādās darbībās komponentu
organizēšana un adekvāta vadīšana.

l Periods no 5–6 gadiem līdz 18–20 gadiem, kurš, pēc zinātnieka domām, ir ne
tikai garākais, bet arī svarīgākais. Šo periodu autors sauc par „vidējās garozas
iniciatīvu“, uzsvērdams smadzeņu garozā notiekošo procesu izšķirošo nozīmi,
jo tagad svarīgākā loma ir nevis signālu daudzumam, kā pirmajās divās
stadijās, bet gan kvalitātei. Tiek apgalvots, ka šajā periodā veidojas uzvedības
tipi un citas struktūras, kas piešķiramas „tikai“ cilvēciskās garozas daļai –
asociatīvajai zonai, un personības attīstības procesā īpaši nozīmīgas ir iegūtās
konkrētās zināšanas, prasmes un iemaņas mērķtiecīgi organizētajā
audzināšanas procesā (cit. no Хамори)127. 
Uzmanība pievēršama vienai no tendencēm, ka daļu aktuālo sociālo

problēmu determinē jaunu cilvēku skatījums uz sabiedrības struktūru prasībām, tās
ignorējot vai, gluži pretēji, darbojoties pārlieku stingriem sabiedrības noteikumiem.
Jāuzsver, ka abi attīstības varianti nosaka, ka jauni cilvēki, vērtēdami savas prasmes
zaudē realitātes izjūtu un ar pārspīlētu impulsivitāti un emocionalitāti maskē drošu
zināšanu nepietiekamību, kā būtisks iemesls jānorāda „kritiskie“ periodi, kad netika
izmantots esošais potenciāls un smadzenes nesaņēma informāciju vai saņēma to
nepietiekami128.

Imprintinga un nosaukto „kritisko“ periodu kontekstā, neapstrīdot atsevišķu
apgalvojumu pamatotību, var atzīmēt, ka minētās personības veidošanai
nozīmīgajām parādībām un „kritiskajiem“ periodiem ir noteikta saistība ar
rehabilitācijas procesu specifiku un iespējamo dinamiku.

Izvērtējot imprintinga un „kritisko“ periodu svarīgumu personības attīstības
etapos, attiecīgi var konstruēt gan bērna ar īpašām vajadzībām (pirmkārt, tā agrīnās
attīstības etapā) rehabilitācijas procesos pielietoto metožu, gan sasniedzamo
kompetenču secīgumu, konsekvenci un pēctecību (agrīnās intervences aspekti,
patstāvīguma un aktīvas līdzdalības, tostarp arī sociālās līdzdalības komponenti,
akcentējot pašregulācijas un pažizziņas iemaņu veidošanu, izkopjot piederības
sabiedrībai sajūtu). Reorganizēta un sociālās-interaktīvās paradigmas
metodoloģiskajiem un praktiskā darba nosacījumiem atbilstoša personu ar īpašām
vajadzībām audzināšanas sistēma radītu (atsevišķos gadījumos arī rada) visus
priekšnosacījumus viņu adaptācijas un socializācijas procesu veiksmei, tostarp arī
iespējamai iesaistei dažādās sabiedrisko aktivitāšu formās, tostarp arī cilvēku ar
īpašām vajadzībām iespējām atbilstošas darba-profesionālās izglītības ir piedalīšanās
sociālajās-ekonomiskajās attiecībās.
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2.2. Cilvēku ar īpašām vajadzībām darba-profesionālās rehabilitācijas
problēma mūsdienu paradigmu un sabiedrības vērtību maiņu kontekstā

Mūsdienu mainīgajā sabiedrībā īstenojama sociālās integrācijas paradigmas
idejas realizēšana, balstīta uz sociālo-interaktīvo koncepciju, kurā svarīgs mainīgais
ir nevis personas invaliditāte (traucējumi), bet gan sociālās vides traucējumu mērogi
un piešķiramā nozīme (priekšstati par invaliditāti, sociālā nostāja u.c..), kā arī to
kvalitatīvās izmaiņas, apzinoties personas ar īpašām vajadzībām vispusīgas
adaptācijas un socializācijas svarīgumu visai sabiedrībai. Likumsakarīgi, ka
personības socializācijas procesā īpašu lomu ieņem nodarbošanās-profesionālā
darbība, kuras specifikas apgūšanas un pastāvīgas nodarbināšanas nosacījumu
izveidošana ir svarīgs priekšnosacījums ne tikai, lai nodrošinātu pietiekamu indivīda
ekonomisko patstāvīgumu, iesaistītu plašākās sociālajās attiecībās, bet arī realizētu
visu spēju potenciālu, audzinātu pašvērtības un pašcieņas jūtas, ieņemtu noteiktu
vietu sociālajās struktūrās. Nevar noliegt, ka sociālās līdzdalības caur sabiedrībai
noderīgu darbību konstrukts neietver sevī visus sociuma locekļus, jo citādi sociālās
integrācijas, sociālās-interakcijas, sociālās līdzdalības, normalizācijas paradigmu un
koncepciju idejas zaudē sākotnējo nozīmi, bet daļējas profesionālās integrācijas
sistēma daļēji nozīmētu atgriešanos pie klīniskā-korektīvā modeļa, iespējams, ar
modernām iezīmēm, pirmsākumiem. Tas nozīmē, ka arī personas arī īpašām
vajadzībām ir jāiesaista nodarbošanās-profesionālās darbības sistēmā, ņemot vērā
tikai vienu apstākli, – šīs sistēmas nevajadzētu vērtēt kā orientētas uz noteiktas
specialitātes pietiekami kvalificētu apgūšanu, pastāvīgu dalību darba tirgū un
konkrēta produkta ražošanu, t.i. materiālo vērtību radīšanu sociālās vides
vispārīgajiem mērķiem un labumam. Nenoliedzot diezgan lielas daļas personu ar
īpašām vajadzībām profesijas vai citas darba darbības specifikas apguves iespējas,
jāņem vērā arī citus indivīdus ar īpašām vajadzībām, kuru invaliditātes veids un
pakāpe īpaši nozīmīgi samazina viņu atbilstošas dalības darba tirgū iespējas, bet tam
nevajadzētu būt par pretekstu viņu ignorēšanai un eliminēšanai, manipulējot ar radītā
produkta vērtību. Balstoties tieši uz šādu loģiku, būtu jāatgriežas pie jau bijušās,
starp citu, daudzu zinātnieku uzmanību un visdažādākos pētījumus saņēmušās,
sistēmas, kurā bērni ar nelieliem garīgajiem traucējumiem mācījās speciālajās skolās.
Taču marksistiskie pamatpostulāti (darbs radīja cilvēku, darbs ir cilvēka mērs)
neizbēgami veidoja autoritatīvu diskriminējošu nostāju attiecībā pret cilvēku, kuram
tā invaliditātes dēļ nepiemīt ražošanas potenciāls. Cilvēkiem ar lielākiem
traucējumiem audzināšanas sistēmas nebija: tādus cilvēkus izmitināja
psihoneiroloģiskajos internātos vai atstāja audzināšanai ģimenēs129. Likumsakarīgi,
ka šāda tipa sociālā-izglītības modeļa valdīšanas dēļ personu ar īpašām vajadzībām
un viņu ģimeņu sociālā tīkla robežas bija īpaši šauras, bet sociālās pašrealizācijas
iespējas bloķēja gan valdošās sistēmas prasības, gan sabiedrībā nostiprinājušies
stereotipiskie vērtējumi un nostājas. No otras puses, lai arī speciālās audzināšanas
sistēmā iesaistītie cilvēki ar īpašām vajadzībām tika gatavoti arī profesionālajai
darbībai (nevar noliegt daļas no viņiem veiksmīgu profesionālo sociālo integrāciju),
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un to būtu jāvērtē kā profesionālās rehabilitācijas procesa komponentu un pat sekām,
šai audzināšanas procesa strukturālajai daļai bija savas īpatnības. Daudzos padomju
laiku zinātnieku darbos ir pievērsta liela uzmanība speciālo skolu audzēkņu
profesionālajai darbībai, nodēvējot dažādus darba veidus par tādiem, kas veido
speciālas prasmes un iemaņas, kā arī sabiedriskajā dzīvē nepieciešamus faktorus.
Dažādos pētījumos (kustību iemaņu, darba darbības īpatnību, dažādu darba operāciju
veikšanas, profesionālās orientācijas un motivācijas u.c.) tiek analizētas
sagatavošanas perioda īpatnības, sadzīviskā un sabiedriski derīga darba, darbības
ražošanas darbnīcās u.c. specifika, apgalvojot, ka piedalīšanās dažādu veidu
profesionālajā darbībā nodrošina skolēna ar intelekta traucējumiem korekciju un
vispusīgu personības attīstīšanu, kā arī sagatavo viņu profesionālam darbam
(Duļņevs (Дульнев)130; Mirskijs (Мирский)131; Pinskijs (Пинский)132; Karvelis
(Карвялис)133; u.c.). Taču pētnieku secinājumos tāpat tiek konstatēts, ka, neraugoties
uz profesionālās integrācijas centieniem, skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem
intelektuālās un fiziskās attīstības īpatnības neļauj viņiem brīvi izvēlēties profesiju.
Taču pēc Turčinskas (1976) uzskatiem, tas nenozīmē, ka speciālā skola nevar veikt
savu sociālo pamatuzdevumu – sagatavot audzēkņus patstāvīgai darba dzīvei.
Svarīgākais, viņasprāt, ir tas, lai skolēnu ar garīgiem traucējumiem profesionālās
apmācības saturs atbilstu viņu vēlmēm un iespējām134. Ja šajos apgalvojumos arī nav
kontraversitātes pazīmju un ir pieņemama šādas loģiskas nepatikšanas: īpatnības
neļauj viņiem brīvi izvēlēties profesiju – mācību saturam ir jāatbilst viņu vēlmēm
un iespējām un secinājums: sagatavot patstāvīgai darba dzīvei, apgalvot, ka tā tiek
īstenoti būtiski personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas un
integrācijas mērķi, būtu neprecīzi un nepareizi. Paradokss ir saistīts pat nevis ar
loģiskajām pretrunām vai ar formulētajiem apgalvojumiem, bet, pirmkārt, ar tolaik
paastēvējušo realitāti, kura ne tikai nevarēja pietiekami novērtēt bērnu ar intelekta
traucējumiem mērķus, vēlmes, motivācijas u.c., bet tāpat arī ar skolas bāzi, īpaši
darba-profesionālās izglītības iespējām (telpas, materiālais-instrumentālais
nodrošinājums, profesionālās sagatavošanas pedagogi u.c.), ja pētījumos identificētās
problēmas un to praktiskais risinājums nav īstenojami. Veiktie pētījumi atklāja, ka
noteikta daļa (atsevišķās institūcijās pat līdz 25–30%) skolēnu ar garīgajiem
traucējumiem tika gatavoti profesijai, kura ne tikai nesaskanēja ar viņu tieksmēm
un spējām, bet pat rada draudus viņu psihofiziskajai veselībai (skolēni ar bērnu
cerebrālo trieku tika gatavoti galdnieka profesijai, bērni ar plakano pēdu vai
koordinācijas traucējumiem – atslēdznieka amatam, ar dažādiem motorikas
traucējumiem – šuvēja profesijai, kaut gan skolā bija arī dārzniecības specialitāte
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utt.), kas pilnībā nesaskan ar humānistiskajām rehabilitācijas idejām. Problēma ir tā,
ka vienai vai citai speciālajai skolai bija tikai tāda profesionālās sagatavošanas
„bāze“, no otras puses, arī darba grupu komplektēšana pēc klasēm, nevis pēc citiem
īpaši svarīgiem kritērijiem (vēlmes, spējas, motivācijas, veselības stāvoklis u.c.),
administrācijai un pedagogiem bija daudz vieglāk realizējama135. Vērtējot
metodoloģiskajā un empīriskajā aspektā personu ar īpašām vajadzībām gatavošanas
sociāli aktīvai dzīvei (svarīgākais šādas dzīves atskaites kritērijs – profesionālā
izglītība) bijušo sistēmu un atzīstot atsevišķus sasniegumus un priekšrocības
sociālistiskās ideoloģijas un stereotipu mērogos, arī apgalvot, ka dominējošais bija
klīniskais-korektīvais modelis, ir grūti. Kritiski izvērtējot pietiekami bagātīgos datus,
var novērot arī klīniskā-direktīvā modeļa pazīmes, kuras nav iespējams sasaistīt ar
realizējamajiem rehabilitācijas (īpaši profesionālās) mērķiem un uzdevumiem.

Analizējot profesionālās rehabilitācijas jēdziena robežas un formāli vērtējot
tā satura semantiku, klīniskais-korektīvais modelis atsevišķos aspektos ir gluži
pieņemams un ar pamatpostulātiem var precīzi operacionalizēt darbības mehānismu
un dinamikas ģenēzi (persona bija apguvusi profesijas pamatus un veiksmīgi
strādāja; objektīvu vai subjektīvu iemeslu dēļ darbspēju līmenis samazinājās vai tika
zaudēts), jo, identificēdami invaliditāti, to noteikušo faktoru specifiku, atlikušās
darbspējas un citas personības rakstura īpašības, speciālisti organizē profesionālās
rehabilitācijas procesu. Dažādās studijās profesionālās rehabilitācijas organizēšana,
pirmkārt, ir saistīta ar iespēju nodrošināšanas datu bāzi: 1) piederība vecumgrupai,
2) darba stāža ilgums, 3) profesijas-specializācijas specifika, 4) traucējuma klīnisko
seku būtība, 5) pašreizējās darbavietas specifiskie apstākļi, 6) subjekta profesionālais
statuss, konstatējot darbspēju samazināšanos vai zaudēšanu136. Tā diskutējot, var
balstīties uz premisu, ka profesionālā rehabilitācija kā process notiek viena
pamatmērķa dēļ – atgūt, atgriezt zaudēto darbspēju potenciālu, pārkvalificējoties,
apgūstot citu, psihofiziskajām iespējām atbilstošu profesiju, meklējot optimālo veidu,
kā atgriezt personu sociālajās struktūrās, tā saglabājot viņa autonomiju un
ekonomisko neatkarību. Loģiski, ka, balstoties uz šādu formālu profesionālās
rehabilitācijas izpratni, runāt par personu ar īpašām vajadzībām (visdažādāko to
grupu) tieši profesionālo rehabilitāciju ir grūti, jo līdz tās sākumam viņiem nebija
nekādu profesionālo iemaņu un prasmju, un šādā gadījumā precīzāk būtu runāt par
profesionālo intervenci. Taču, kur beidzas klīniskā-korektīvā modeļa darbības
robežas un nostiprinās sociālais-interaktīvais modelis, personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas process ir saprotams kā viens no īpaši svarīgiem sociālās
rehabilitācijas komponentiem. 

Izvērtēdami sociālās vides dažādības aspektus (sociālkultūrālos,
ekonomiskos, psiholoģiskos u.c.), gan zinātnieki, gan politiķi, pirmkārt, akcentē
profesionālās rehabilitācijas procesa sarežģītību un viengabalainības svarīgumu, tā
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izšķirdami četrus profesionālās rehabilitācijas procesa komponentus: 1) kompetenta
profesionālā konsultēšana; 2) moderna un kvalificēta profesionālā izglītība; 3)
palīdzība darba meklēšanā; 4) atbalsts personai ar īpašām vajadzībām un darba
devējam darbavietās (ilgums un atbalsta veids ir atkarīgs no traucējumu veida).
Svarīgs komponents šajā secīgas pārejas ķēdē ir profesijas apgūšanas iespēju
prognozēšana, t.i., identificējot personas ar īpašām vajadzībām, viņa tuvinieku,
profesionālās izglītības speciālistu darba perspektīvas vērtējumu137. Taču attīstot
personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas jēdzienu, jāatzīst, ka
praktiski realizējot nosaukto komponentu secīgu īstenošanu, līdzās savlaicīgai un
kompetentai indivīda izpratnei, profesionālo iespēju izvērtēšanai, atlasei,
profesionālās izglītības satura pielāgošanai u.c., tikpat svarīgs ir darba tirgus
vajadzību izvērtējums, darbavietu veidošana un attīstība, profesionālo un
konsultēšanas (pastāvīga mentora) pakalpojumu sniegšanas komandas izveidošana
u.tml. Svarīgi ir izvērtēt arī tādu apstākli, kā veidojamās (izveidotās) sistēmas (vai
teorētiski-praktiskā cilvēku ar īpašām vajadzībām darba-profesionālās izglītības
modeļa) elastīgums, jo hierarhiski un formāli piemērojot apstiprinātas tā strukturālās
shēmas ir grūti novērtēt un izmantot dažādu cilvēku ar īpašām vajadzībām grupu
(īpaši cilvēkiem ar vidēji smagiem vai smagiem intelekta traucējumiem) potenciālu.
Šajā kontekstā saskares punkts darba-profesionālā izglītība lietots apzināti, ņemot
vērā tās personu ar īpašām vajadzībām grupas, kuru locekļi traucējumu veida un
specifikas dēļ būtībā nevar apgūt konkrētas profesijas un attiecīgi veidotajos
nodarbinātības centros (dienas centri, darba terapijas centri u.c.) viņi veic noteiktu
iemācītu darba operāciju, jo viens no svarīgiem profesionālās rehabilitācijas mērķiem
ir ar darbības veikšanu aizņemta cilvēka „veiksmes sajūta“. Interpretējot K. Levi-
Strosa (Lévi-Strauss) sniegto vispārīgo darbības shēmu (tiesa, viņa modelis
apspriežams, pirmkārt, valodas un totēmu kontekstā), kurā apgalvots, ka sociālā
darbība var tikt novirzīta vai nu uz ārpusi, vai iekšpusi, un tajā vienmēr slēpjas šīs
divas orientācijas, lai arī tās izpaužas dažādās dimensijās un dažādos veidos138.
Svarīga determinante viņa darbības shēmā ir virzīšanās vienā vai citā virzienā, lai arī,
formāli vērtējot, vēlamāka ir ārējā darbības orientācija, ņemot vērā sociāli nozīmīgu
indivīda ieguldījumu kopīga produkta radīšanā. Svarīgi ir tas, cik salīdzinoši ārējā
virzīšanās ir noteiktu prasību, pienākumu, atbildības, izvēles brīvības formulēta,
neatmetot arī personas iespēju īpatnības. No otras puses, iekšējā virzīšanās mehāniski
var tikt novērtēta kā personisko stimulu (piemēram, materiālās labklājības,
personiskā labuma u.c.) apmierināšanas priekšnosacījums, lai arī būtībā ietekme var
būt arī dziļākajām struktūrām, piemēram, pašizpausmes, pašcieņas, personiski
nozīmīgu mērķu sasniegšanas u.c. segmentiem. Sociālās-interaktīvās paradigmas
kontekstā personu ar īpašām vajadzībām profesionālā rehabilitācija var tikt vērtēta
arī kā tāda, kurai piemīt ārējās virzīšanās komponenti (un, domājams, to ir gana
daudz), taču svarīgi ir pieņemt kā realitāti un savā ziņā nepieciešamību iekšējās
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virzīšanās inkorporēšanu, kuras minimālā izpausme tad arī ir „veiksmes sajūta“. Kā
apgalvojuši dažādi pētnieki, personu ar vidējiem un smagiem garīgajiem
traucējumiem darba pielāgoties spējām ir svarīga viņu drošība un rehabilitācija,
saistībā ar profesionālo orientāciju un darba meklēšanu. Viņu vērtējumā šie
komponenti veido profesionālās rehabilitācijas kopumu un nosaka ievērojamas
pārmaiņas, jo darba procesā bērniem veidojas daudz pozitīvu personības īpašību:
mīlestība pret darbu, disciplinētība, patstāvīgums, kolektīvās sadarbības un dzīves
uztvere. Konstatējamas tāpat arī ievērojamas garīgās attīstības izmaiņas, sabiedrisko
interešu paplašināšanās, nodarbošanās veicina arī motivācijas maiņu – egoistisku
motīvu veidu aizvien biežāk nomaina sabiedrisko vajadzību apmierināšanas
svarīgums139. Kā īpaši svarīgu personu ar īpašām vajadzībām darba darbības
komponentu, mākslinieki nosauc komparatīvo (salīdzinājuma) funkciju, kura, ņemot
vērā invaliditātes veidu, ir ļoti specifiska. Izvērtējot šo, tāpat arī citas specifiskās šīs
personu grupas īpatnības, viņu profesionālajā rehabilitācijā ieteicams vadīties pēc
vairākiem principiem. Šīs personu ar smagiem traucējumiem (šajā gadījumā bērnu
no 7 līdz 15 gadiem) sagatavošanas darbam pirmais princips paredz pedagoģiskā
principa pamatošanu, identificējot un izmantojot relatīvi mazāk bojātās funkcijas,
tās izmantojot jaunas un saturīgākas pieredzes veidošanai. Šajā etapā uzmanība
pievēršama faktam, ka bērnu audzināšanas procesā lielākās grūtības ir saistītas ar
pārejas fāzi no „darbības“ uz domu konceptu, līdzīgi kā sadalītas aktivitātes
sasaistīšanu vienotā veselumā etapā, iesakot radoši izmantot specifisko „no rokas
galvā“ mācību metodi. Otrais princips apgalvo, ka ir adekvāti jādozē praktiskie
darbi; no vienas puses, pastāv nepietiekamas apgūto operāciju nostiprināšanas
draudi, no otras puses, pastāvīga atkārtošana un rutīna var izprovocēt jaunu operāciju
apguves mācīšanās atgrūšanu. Trešais princips pieprasa izvērtēt dinamiskumu darba
pielāgošanās procesā, paredzot apgūto darba operāciju veikšanas tempa
palēnināšanos un nepieciešamību cienīt indivīda apgūtās sakarības. Secīgi ievērojot
profesionālās rehabilitācijas realizācijas principus, lai arī būtībā šajā etapā
nozīmīgāka ir „pusprofesionālā“ orientācija, uzmanība pievēršama nepieciešamībai
izvērtēt: 1) pašas personas ieinteresētību un vēlmi strādāt kaut kādu darbu. Šajā
gadījumā svarīgi ir tas, cik lielā mērā cilvēks pats spēj saprast un izvērtēt savas spējas
un cik lielā mērā šīs reālās spējas var tikt realizētas darbā; 2) vides, no kuras nāk
persona ar īpašām vajadzībām pielāgoties darbam, īpatnības, ņemot vērā viņa
nodarbinātības iespēju perspektīvu; 3) vecāku pozīcija un vēlmes attiecībā pret
piedāvāto pielāgošanos darbam, kas, kā tiek uzsvērts, bieži mēdz būt subjektīvi un
ne vienmēr palīdz izvērtēt pareizo „pusprofesionālās“ orientācijas virzienu140. Būtībā
kā organizēts personu ar smagiem attīstības traucējumiem integrācijas process ar
profesionālās rehabilitācijas iezīmēm, kas sācies no normalizācijas teorijas ideju
publicēšanas, tagad veiksmīgi tiek realizēts Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā, Anglijā,
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Vācijā, Itālijā, pēdējā valstī, pirmkārt, kā vērtību akcentējot personas autonomiju un
komunikācijas iespējas.

Apspriestās personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas
procesu izpratnes un iespēju realizēšanas diskursīvajā attīstībā mērķtiecīgi ir pievērst
uzmanību „uzvedības lauka“ definīcijai. Kritiski analizējot uzvedības skaidrojuma
koncepciju dažādību un metodoloģiskās atšķirības, detalizējams, ka par uzvedības
pamatiemesliem saucami: 1) individuālās personības īpašības; 2) situācijas īpatnības;
3) personības un situācijas mijiedarbība, visus šos virzienus nosaucot par tādiem,
kuriem piemīt „naivuma“ pazīmes141. Studijas autors konstatē arī ceturto uzvedības
skaidrojuma viedokli, kurā, balstoties uz darbības veikšanas kritērijiem, tiek spriests,
ka svarīgi ir noskaidrot nevis, kādēļ tiek veikta noteikta darbība, bet gan konstatēt,
kādēļ tā nav izpildāma un kādi faktori var to noteikt. Kā iespējamās determinantes,
pirmkārt, jāuzsver darbības īstenošanas iespēju nepietiekamība vai ierobežots
situatīvais, bet vēl precīzāk ierobežots dzīvojamās vides ekoloģiskais raksturojums.
Konstatēts, ka tieši ilgtermiņa iespēju deficīts ierobežo attiecīgo personības
dispozīciju142 attīstību un reizē arī uzvedības iespēju izmantošanu, lai arī šie
ierobežojumi nav neizbēgami, iesaistot ekonomisko, tehnisko, kultūras, sociālo un
politisko potenciālu. Tā lietojamo ekoloģisko raksturojumu konstruktu pareizi
papildina un precizē arī „uzvedības lauka“ (behavioral seeting) jēdziena ieviešana
(Bērkers (Barker), 1960), kurā tiek uzsvērta lauka neatkarība no indivīda, bet tā
savdabība ierobežo uzvedību ar formām, kas atbilst konkrētai vietai un laikam (cit.
no Хекхаузен)143. Var secināt, ka iespēju deficīta ierobežotības (domājams, šāds
iespēju deficīts nav obligāti saistāms ar dažādām invaliditātes formām, lai arī
pētāmās problēmas kontekstā tas ir visizteiktākais) korekcija arī ir atkarīga no
„lauka“ paplašināšanas, radot tieši tādu ekoloģisko raksturojumu, kas radītu
nosacījumus personas ar īpašām vajadzībām integrācijai un socializēšanai attiecīgi
attīstītajās sociālajās struktūrās. „Uzvedības lauka“ attīstībai, attiecīgi koriģējot, būtu
jāstimulē arī atsevišķu personības dispozīciju attīstība, tā konstruējot
priekšnosacījumus indivīda iespēju deficīta mazināšanai, t.i., hipotētiski it kā
nodrošinot atgriezeniskā procesa kā fenomena divpusējo mijiedarbību: vides un
ilgstoša iespēju deficīta ietekmē tiek ierobežota personības dispozīciju attīstība un,
attīstot un organizējot vidi, stimulējamas personības dispozīciju izmaiņas, kas
pozitīvi ietekmē arī personas iespēju deficīta transformēšanos par vides identificētām
un izmantotām iespējām. Neiedziļinoties daudzu zinātnisko debašu un kontraversu
vērtējumu provocētajā personības psiholoģijas jomā, var novērot, ka mēģinājumi
noskaidrot pilnvērtīgu dispozīciju struktūru ir sarežģīti un lielākoties pētnieki
vienojas par pieciem individuālo atšķirību faktoriem (atsevišķās koncepcijās piecu
faktoru modelis tiek sniegts kā personības teorija, kas izskaidro kognitīvās, afektīvās
un uzvedības sfēru mijiedarbību)144. Šajā apspriežamās problēmas kontekstā pietiek
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ar salīdzinoši vienkāršo un skaidro G. Olporta dispozīcijas būtības skaidrojumu, kā
viņš apgalvo, ar šo izstrādājumu ir saistītas vismaz trīs faktoru grupas. Pirmo grupu,
pēc zinātnieka domām, veido sugas saglabāšanos nosakošās vispārīgās tendences:
refleksi, dziņas, homeostatiskie procesi, pievēršot uzmanību dispozīciju un to
brieduma atkarībai no vispārīgās tobrīd esošās tapšanas situācijas un uzsverot
patīkamu bērna sociālo attiecību nepieciešamību. Citu dispozīciju grupu, kā apgalvo
autors, veido iedzimtība, t.i., kādu īpašību kopumu persona saņem ar gēniem,
saistītiem ar ģimenei, radiniekiem utt. tuvām, līdzīgām īpašībām. Pārspriežot pēdējo
grupu, Olports uzsver, ka „taču par iedzimtām dispozīcijām varam runāt trešajā, no
agrākajām krietni atšķirīgā nozīmē. Tā, cik mums zināms, nav saistīta ar noteiktu
gēnu vai instinkta determināciju, ja vien nerunājam visplašākajā nozīmē. Ņemot vērā
latentos un potenciālos spēkus ar noteicošo lomu tapšanā <…> es runāju par tādiem
spēkiem, kas garantē attīstību un organizētas struktūras veidošanos. Tās piešķir
cilvēka attīstībai raksturīgu stadiālu veidu“145. Zinātnieks prāto par mācīšanos,
precīzāk spēju mācīties, kuru viņš traktē kā struktūras veidošanas dispozīciju, kad,
darbojoties arī iedzimtībai, kā stabilu struktūru sekas traktējama sirdsapziņa,
autokoncepcija un hierarhiskā personības uzbūve. Dispozīciju nozīmes cilvēka dzīvē
apkopojošais secinājums tiek noslēgts ar konstatāciju, ka „personības veidošanās
procesu vada vēl arī dispozīcija saprast savas spējas, t.i., visos savos attīstības etapos
kļūt par raksturīgu cilvēcisku būtni. Bet viena no vissvarīgākajām spējām ir
individualizācija, individuālā dzīvesveida veidošanās“146. Agrīnās rehabilitācijas
(savā ziņā var izmantot arī agrīnās intervences jēdzienu, novērtējot nepieciešamību
sadarboties ar vecākiem u.c.) būtība ir uzvedības lauka maiņas prioritāte, ņemot vērā
gan bērnu, gan arī vides mijiedarbības maiņu un mainīšanu, izmantojot imprintingu,
„kritiskos“ attīstības periodus, stimulējot atsevišķu dispozīciju veidošanos u.c., kas
perspektīvā var noteikt arī personības socializācijas stabilitāti saistībā ar
profesionālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanu. Balstoties uz Olporta koncepciju,
īpaši svarīga ir trešā dispozīciju grupa, vēl jo vairāk tāpēc, ka atšķirībā no pirmajām
divām grupām, šajā gadījumā patiešām ir iespējams rehabilitācijas process, kura
realizēšanas svarīgākais nosacījums ir pieredzes iegūšana mācību procesā, aktīvi
iedarbojoties sociālās vides aģentiem (vecāki, tuvinieki, rehabilitācijas dienestu
speciālisti, pedagogi u.c.) un nodrošinot abpusēju personas ar īpašām vajadzībām
individualizāciju veidojošu mijiedarbību. Likumsakarīgi, ka spriežot par personu ar
īpašām vajadzībām rehabilitācijas veidu, īpaši par personības socializāciju
determinējošu faktoru hierarhijā nozīmīgo profesionālo rehabilitāciju, svarīgi ir
izvērtēt gan dažādas teorētiskās-praktiskās tendences un uzkrāto pieredzi (gan citu
valstu, gan arī esošo Lietuvas sistēmu iestrādnes), gan arī sabiedrības nostāju, kas kā
mainīga dimensija svārstās no negatīvas, segregatīvas līdz neitrālai, atbalstošai-
piekrītošai. Ir veikts pietiekami daudz kompetentu studiju, izvērtējot strukturālās-
funkcionālās paradigmas divu kontraversālu virzienu (klīniskās-korektīvās un
sociālās integrācijas modeļi-teorijas) negatīvo un pozitīvo raksturojumu, kas mainās
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sociālās situācijas funkcionēšanas kontekstā, analizējot jaunākās tendences no
normalizācijas, sociālo lomu valorizācijas, inklūzijas teorijām līdz konfliktam,
konstruēšanas un komunikatīvās darbības paradigmai (Ruškus (Ruškus)147; Daugela
(Daugėla)148; Šapelīte (Šapelytė)149; Gerulaitis (Gerulaitis)150; Ruškus, Mažeiķis
(Mažeikis)151; u.c.). Šķiet, kā apgalvo autori, pietiek zinātnisko argumentu, lai
pārliecinātos, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām labklājība ir tieši atkarīga no sociālā
konteksta elastīguma, spējas integrēt invaliditāti esošajās profesionālajās,
sabiedriskajās struktūrās152. Konstruējot jaunas personu ar īpašām vajadzībām
pilnvērtīgas funkcionēšanas sociālajā vidē koncepcijas, balstāmies uz pavisam citādi
formulējamas un argumentējamas invaliditātes un iespējas došanas izpratnes,
raksturojot šo procesu kā individuālu ceļu, kurā veidojas spēja pašam kontrolēt dzīvi,
no otras puses, šīs veidojošās spējas tiek stiprinātas ar sabiedriskajiem centieniem.
Tiek akcentēts, ka iespējas došana sākas, kad indivīdi paši identificē savas vajadzības
un mērķus, kā arī uzņemas atbildību par lēmumiem153. Būtībā īstenojot šos mērķus
(jāuzsver, ka lielākā to daļa ir īstenojami, atsevišķos invaliditātes aspektos lietojot ne
tik kategorisku formulējumu) un, pirmkārt, personai ar īpašām vajadzībām radot
priekšnosacījumus saprast un dot jēgu personiskajām iespējām, svarīgs nosacījums
pat mūsdienu sabiedrībā, kas atbrīvojas no stereotipiskiem vērtējumiem, ir ilgā laika
posmā izveidojušos vērtējumu, nostāju un vērtību maiņa. Šaubas nerada viena lieta,
ka, vides ietekmē un mainoties sociālekonomiskajiem, sociālkulturālajiem u.c.
apstākļiem (izglītība, dažādas informācijas izplatīšana, cilvēku ar īpašām vajadzībām
sociālās integrācijas temps, zinātnieku un praktiķu iestrādnes sabiedriskajās
struktūrās u.c.), vērtējumu un nostāju maiņas procesi ir acīmredzami dinamiskāki. Un
šajā dinamiskajā sistēmā notiekošajām vērtību maiņām tāpat ir jādeterminē līdz tam
nepietiekami cieši sadarbojušos (nosacīti it kā dažādu, vērtējot tradicionāli
stereotipiski) divu sociālo veidojumu (personu ar īpašām vajadzībām un citu
sabiedrības locekļu) mijiedarbību pavisam citā vērtību pārvērtēšanas līmenī. Tas
nozīmē, ka Citāds tiek nomainīts ar savs, tuvs, kuram var būt dažādas problēmas
tāpat kā ikvienam no mums. Tad to risinājums ir mūsu kopīgā problēma un to
atrisināt iespējams tikai sadarbojoties, kooperatīvi, šajā procesā atstājot telpu
personības Es īpatnībām, pašizpausmes un pašrealizācijas veidiem, sadarbības
procesā rodošos neatbilsmju, atšķirību un citu kolīzijas situāciju risinājumu atrodot
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caur dialogu. Būtisks šādu notiekošo izmaiņu rezultāts ir apziņa kā interiorizēts154

veidojums – katrs cilvēks ir vērtība. Saprotams, ka tā ir lieta, pēc kuras ir jātiecas un
reālajā dažādu sociālo struktūru funkcionēšanā visos līmeņos ir neīstenojama vai
grūti īstenojama perspektīva, jo to determinē daudzi mainīgie un nepietiek tikai ar
sabiedrības „labo gribu“ (pie vispārīgajiem visas sabiedrības lēmumiem un
sadzīvošanas tāpat arī svarīgi ir novērtēt arī politisko lēmumu ietekmi un
nozīmīgumu). Šīs aktuālās problēmas kontekstā īpaši svarīgu lomu ieņem zinātnieki,
kas piedāvā modernus un uz vispārcilvēcīgo vērtību pamata konstruētus personu ar
īpašām vajadzībām pilnvērtīgas personiskās un sabiedriskās dzīves modeļus (dažādas
sociālās integrācijas teorijas, konflikta, konstruēšanas un darbības paradigmas
sociālās līdzdalības koncepcija u.c., skat. Ruškus, Mažeikis155). Taču daļas autoru
darbos (starp citu, uzrakstītos ne C. Lombroso vai Trešā reiha laikos), analizējot
praktiskās ētikas konstruktus, atsevišķi personības un morālo pienākumu
interpretācijas varianti it kā pilnībā noliedz apspriestās problēmas aktualitāti un tās
risinājumu ceļu meklēšanu. Singera (Singer) (1979) ētikas kā pienākuma pret citām
būtnēm izpratnē tiek izšķirtas trīs citu būtņu klases, tā diferencējot morālā pienākuma
jautājumu. Viņš izšķir 1) būtnes, kurai nav apziņas, un, tā kā tām nav svarīgi apzināti
pārdzīvojumi, tām nav vērtības pašām par sevi un attiecīgi attiecībā pret tām nav
nekādu pienākumu; 2) apzināti jūtošas būtnes, pie kurām pieder dzīvnieki ar centrālo
nervu sistēmu. Morālos pienākumus attiecībā pret tiem Singers traktē kā klasiskos-
utilitāros, ņemot vērā baudas piedzīvošanu kā vērtīgumu, kā savdabīgu baudas
„rezervuāru“, apspriezdams dzīvnieku nogalināšanas vai izmantošanas
eksperimentos mērķtiecīgumu vai morālumu, jo tās ir būtnes bez pašapziņas. Mūsu
apspriestās problēmas psiholoģiski-filozofiskajā līmenī kontraversāli analizējama
trešā būtņu klase, – 3) personas, kuras uztver sevi kā individuālas būtnes ar pagātni
un nākotni. Morālo pienākumu pret personām Singers saprot (ne tikai, bet, pirmkārt)
kā vēlmju-utilitāru156. Mums ir jāuzvedas tā, lai tāpat arī novērtētu un ņemtu vērā
visu, kurus skar mūsu uzvedība, vēlmes (intereses, vēlēšanās, nākotnes plānus).
Atšķirībā no tikai apzināti jūtošām būtnēm, personas ir individuāli nemaināmas.
Tām ir individuālas tiesības uz dzīvi“ (cit. no Anzenbacher)157. Paradoksālākais un
īpaši provokatīvs ir viņa izteiktais secinājums, ka būtne ir persona tad un tikai tad,
ja tā spēj pierādīt personas esamības pierādījumus tieši šobrīd, un šajā ziņā cilvēku
embriji, jaundzimušie, sakropļoti vai komas stāvoklī esoši cilvēki nav personas; no
otras puses, pēc Singera apgalvojuma, atsevišķi augstākie dzīvnieki, piemēram,
šimpanzes, gorillas, delfīni u.c. ir personas (cit. no Anzenbacher)158. Saprotams, šāda
vēlmju utilitārisma teorija kā tāda vispārīgi varbūt nepadara mazvērtīgākus (neizvirza
sev tādus mērķus un tiek runāts par praktiskajām ētikas dzīvē izvirzāmajām
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prasībām) sabiedrības centienus vispusīgi sadarboties ar cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, inkorporējot tos visās sociālās dzīves jomās, turklāt, diskusija, pirmkārt,
veicina argumentēšanu, un šādā kontekstā labākais arguments ir notiekošie
rehabilitācijas, integrācijas, socializācijas procesi un vērtību maiņa.

2.3. Cilvēku ar īpašām vajadzībām personības īpatnību un profesionālās
rehabilitācijas mijiedarbība: modelējamā problēmu specifika un risinājums

Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesā un vispār
dažādās viņu darbības jomās būtībā darbojas tās pašas psihiskās un psihosociālās
likumsakarības, noteicoša nozīme ir arī individuālo vajadzību, mērķu, motivācijas
īpatnībām un aktīvumu veicinošajiem motīviem, personības iezīmju specifikai u.c.,
ko ir jāapzinās un adekvāti jāizvērtē gan potenciālajiem darba devējiem, gan arī
personu ar īpašām vajadzībām vides subjektiem (vecākiem, pedagogiem, pašiem
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). Analizējot šo problēmu, pirmkārt, īpaši labvēlīgu
attiecībā pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paradigmu kontekstā, tiek apgalvots,
ka, īstenojot lielāko šīs personu grupas profesionālās integrācijas mērķi, kā arī radot
visus apstākļus darbspējīga vecuma cilvēkiem integrēties atvērtajā darba tirgū,
svarīgi ir izvērtēt atsevišķus faktorus. Starp daudziem no tiem jānosauc arī
nepieciešamība prognozēt iespējamo subjektīvo faktoru ietekmi uz darbavietas
atrašanu un tās saglabāšanu, uzsverot, ka to ietekme var ievērojami transformēt gan
rehabilitācijas procesa dinamiku, gan pašas personas ar īpašām vajadzībām dzīves
kvalitātes perspektīvas. Subjektīvo faktoru līmenī, pirmkārt, uzmanība pievēršama
attiecīgo personu ar īpašām vajadzībām gatavībai adaptēties un strādāt atvērtajā
darba tirgū, bet viens no svarīgiem šādas adekvātas izvēles priekšnosacījumiem ir
invaliditātes akceptēšanas159 līmenis, kas nosaka identitātes un pašvērtības
parametrus, personisko spēju un iespējamo kompetenču darbībā prognostiskos
novērtējumus u.c. Tika konstatēts, ka personām ar īpašām vajadzībām patiesībā
raksturīgas ir tās pašas profesionālās vajadzības, kā citām personām, taču, atkarībā
no invaliditātes veida un pakāpes, viņu profesionālās iespējas ir ierobežotas, tādēļ,
tiecoties kļūt piemērotam noteiktai profesionālajai darbībai, personai ar īpašām
vajadzībām nepieciešams racionālajā un emocionālajā līmenī:
l adekvāti saprast un apzināties savas reālās profesionālās iespējas (to ierobežotumu),
l minimalizēt savas profesionālās vajadzības un intereses un pielāgot tās

reālajām profesionālajām iespējām,
l pārkārtot savas vērtības, pārliecības, nostājas un subjektīvo dzīves kvalitātes

vērtējumu kopumā atbilstoši reālajām profesionālajām un dzīves iespējām,
l koriģēt un attīstīt savu personības potenciālu, tiecoties paplašināt profesionālo

iespēju robežas, 
l attīstīt izturības un tolerantas reaģēšanas uz negatīviem veselo

stereotipiskajiem vērtējumiem iemaņas, kā arī attiecīgu uzvedību16. 
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159 Akceptēšana – pieņemšana, šajā gadījumā invaliditātes izpratne un pieņemšana.
160 Gailienė I. (2006). Negalę turinčių asmenų subjektyvieji nedarbo faktoriai: darbo motyvacijos aspektas.
Specialusis ugdymas, 2 (15), 136.lpp.



Kritiski izvērtējot uzkrātos dažādu studiju un pētījumu datus, jāuzsver, ka
būtībā var izšķirt trīs svarīgākās subjektīvo faktoru grupas, kas nosaka personu ar
īpašām vajadzībām bezdarba iemeslus, nosaucot: 1) vispārīgo kompetenču trūkumu;
2) profesionālo kompetenču trūkumu un 3) personības iezīmes un mērķtiecīguma,
kas saistāms ar indivīda motivācijas īpatnībām, trūkumu161. Atzīstot minēto faktoru
grupas kā subjektīvus personu ar īpašām vajadzībām profesionālās darbības un
profesionālo vajadzību hierarhisku vietu citu personas vajadzību sistēmā
interferējošos aģentus, tāpat uzmanība jāpievērš vairākiem, ja arī ne tā saucamajiem
primārajiem, bet būtībā nozīmīgiem mainīgajiem, kas ir saistīti ar subjektīvo un
objektīvo personas ar īpašām vajadzībām nodarbošanās iespēju pusi. Pirmkārt, ja
nav pietiekams longitūdu pētījumu skaits vai vispār ir maz šādu pētījumu, ir grūti
runāt par profesionālo vajadzību attīstību un noteiktu to konstantumu vai
dinamiskumu, ņemot vērā gan ļoti atšķirīgas traucējumu formas (fiziskie, garīgie,
ar sensoro sistēmu saistītie traucējumi u.c.), gan arī traucējumu pakāpes specifiku
(vājredzīgs, neredzīgs, analizatora bojājumu laiks un iemesls u.tml.). Otrs svarīgs
komponents ir audzinošā vide, t.i., dažādu sistēmu darbība, attiecīgi organizējot,
stimulējot un mērķtiecīgi veidojot personas potenciālās spējas (agrīnā intervence,
audzinot bērna ar īpašām vajadzībām patstāvīgumu, pašpaļāvību, pašvērtības un
pašcieņas jūtas, aktīvas un produktīvas darbības komponentu iesaistīšana personības
veidošanās procesā u.c.) vai diagnosticējot, ka šī personības un sociālās veidošanas(-
šanās) puse vairāku iemeslu dēļ tika ignorēta vai bija pasīva. Trešais aspekts ir saistīts
ar personas ar īpašām vajadzībām aptverošā sociālā lauka esošās problēmas
apzināšanos, identificēšanas un atklātības, kā arī atbalsta specifiku, kurai tāpat var
būt dažāda dinamika un intensitāte, kas mainīgo attiecību un vērtību sistēmā var būt
kā, pirmkārt, personai ar īpašām vajadzībām traucējošs faktors (vienaldzība,
atstumšana, skeptiskums vai labvēlība, pieņemšana, atbalsts u.tml.), jo transformē
attiecības ar sevi un vidi. No otras puses, arī sociālajai videi tas ir ne mazāk sarežģīti,
jo diezgan liela atbildība un uzdevums ir precīzi identificēt, cik un, kādā mērā nosaka
subjektīvie faktori un kā iespējams mazināt to ietekmi, tāpat arī svarīgi ir noteikt, kā
to īpatnības varēja ietekmēt objektīvie faktori (daļa nosaukto problēmu ir pārrunātas
atsevišķās monogrāfijas nodaļās). Ne nejauši studijas autore, spriežot par personu ar
īpašām vajadzībām profesionālās darbības mērķu un iespēju ierobežotības mērogiem,
akcentē speciālistu palīdzības nepieciešamību, eliminējot vai pēc iespējas mazinot
negatīvo objektīvo un subjektīvo bezdarba faktoru ietekmi162.

Izvērtējuši dažādu subjektīvi un objektīvi darbojošos faktoru nozīmīgumu un
to ietekmi uz personu ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības un profesionālās
integrācijas veiksmi (vai iespējamo neveiksmi), atsevišķi zinātnieki pievērš
uzmanību arī atsevišķu jēdzienu un izpratņu raksturotās parādības saturam un būtībai
kopumā, norādīdami uz nepieciešamību precīzāk noformulēt vai precizēt atsevišķus
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161 Gailienė I. (2006). Negalę turinčių asmenų subjektyvieji nedarbo faktoriai: darbo motyvacijos aspektas.
Specialusis ugdymas, 2 (15), 136.lpp
162 Gailienė, I. (2006). Negalę turinčių asmenų subjektyvieji nedarbo faktoriai: darbo motyvacijos
aspektas. Specialusis ugdymas, 2 (15), 135–146.lpp.



no tiem. Tā Sillers (Siller), Čipmens (Chipman)163, Siller, Van Donalds (Vann Donald)
u.c.164, Vaitmens (Whiteman), Lukofs (Lukoff)165, Stančičs (Stančič) u.c.166,
saprazdami, ka personu ar īpašām vajadzībām profesionālā izglītība un nodarbinātība
nav noteicošais viņu sociālās un psiholoģiskās integrācijas faktors, diskutē arī par
vairāku, viņuprāt, svarīgu komponentu mijiedarbību. Viņi apgalvo, ka sociālā un
psiholoģiskā integrācija ir kā piederības noteiktai sociālajai videi izpratne un
pieredze. Šī piederības sajūta, tāpat kā tai pretējā nepiederības (atstumšanas,
atšķirtības) piedzīvošana, ir vērtējama ar emocionālo ekspresiju un stāvokli, ar kādu
personas reaģē uz savu statusu un dzīvi tajā vidē, tāpat arī ņemot vērā cilvēku ar
īpašām vajadzībām aktīvumu un piedalīšanos darba vidē kā objektīvas šīs darbības
sekas. Saprotams, ka jēdzieni „profesionālā darbība“ un „piedalīšanās darba vidē“
nevar tikt vērtēti kā sinonīmi, īpaši formālajā ražošanas attiecību, operāciju un radāmā
produkta izpratnes kontekstā, taču šajā cilvēku ar īpašām vajadzībām darbības līmenī
svarīgs segments ir tieši indivīda aktīvums, ko vispusīgi veicina un atbalsta sociālā
vide. Tikai tā var tikt radīti vismaz minimāli priekšnosacījumi ne tikai cilvēkam ar
īpašām vajadzībām mainīt atsevišķas rakstura iezīmes un adekvāti izvērtēt savas
potenciālās iespējas un kompetences, bet tieši izmantot jau esošās īpašības un spējas,
prognozējot to iespējamās izmaiņas, taču izņēmuma kārtā tikai individuālajā līmenī.

It kā likumsakarīgas ir mūsdienu informatīvās sabiedrības vajadzībām
atbilstošās (pētāmās problēmas kontekstā tās tiek sniegtas tikai kā ilustrējošs un
dažādas darba tirgus diktētas pārmaiņas atspoguļojošs modelis) ASV Pamatprasmju
izkopšanas komisijas noformulētās prasības darbiniekiem, kam ir jānodrošina viņu
profesionālās darbības produktivitāte un veiksme167 (skat. 1. tabulu).

1. tabula
Darbinieka prasmes un iemaņas 
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163 Siller, J., Chipman, A. (1967). Attitudes of the nondisabled toward the physically disabled. New York
University School of Education.
164 Siller, J., Vann Donald, H., Ferguson, L., Holland, B. (1967). Structure of attitudes toward the physically
disabled. New York University School of Education.
165 Whiteman, M., Lukoff, I. F. (1965). Attitudes toward blidness and other physical handicaps. Yournal
of Social Psychology, 66, 135–145.lpp.
166 Stančič, V., Tonkovič, F., Zovko, G. (1979). Profesionalna integracija slijepih. Zagreb.
167 Bez šaubām, šadas prasības būtībā neatbilst personu ar īpašām vajadzībām iespēju un kompetenču
līmenim un to pielāgošana ir sasaistāma tikai ar atsevišķiem prasību pret profesionālo darbību
segmentiem, tāpēc, runājot par atsevišķām cilvēku ar īpašām vajadzībām grupām, piemērots ir gan
„profesionālās darbības“, gan arī „piedalīšanās darba darbībā“ jēdzienu lietojums.

PIECAS PAMATPRASMES

1. Resursu izmantošana: laika, naudas, piederumu, vietas un personāla sadale.
2. Starppersonu attiecības: grupu darbs, mācības, klientu apkalpošana, vadība, sarunas, satikšana ar
dažādu kultūru cilvēkiem.
3. Informācija: datu meklēšana un izvērtēšana, dokumentu sistematizēšana un izmantošana,
izvērtēšana un nodošana, informācijas datorapstrāde.
4. Sistēmas: sociālo, organizatorisko un tehnoloģisko sistēmu jēdziens, izpildes pārvaldīšana un
koriģēšana, sistēmu projektēšana un pilnveidošana.
5. Tehnoloģijas: iekārtu un līdzekļu izvēle, tehnoloģiju piemērošana konkrētiem uzdevumiem,
tehnoloģisko bojājumu lokalizācija un novēršana.  



Avots: ASV darba departaments, 1991 (cit. no Lemme, 331. lpp.168)

Formāli vērtējot, šīs prasības ir samērā standartveida un orientētas uz būtiska
uzdevuma atrisināšanu – darbu meklējošām personām (tāpat arī institūcijām, kas
nodarbojas ar profesionālo orientāciju, atlasi, atbilstošu sagatavošanu u.c.) dot
noteiktus orientierus, pielāgojoties jauniem ekonomiskajiem un tirgus apstākļiem,
kā arī pamatot ar būtībā racionāliem un sociāli pamatotiem kritērijiem. Vērtētas
psiholoģiski-intrapersonālajā aspektā, šīs prasības iegūst it kā divus „mērījumus“;
pirmais var stimulēt noteiktu personas ar īpašām vajadzībām potenciāla mobilizāciju
un prasmju, tostarp arī profesionālo, realizāciju, no otras puses, arī adekvātu savu
iespēju uztveri un izvērtēšanu, kā arī atbilstošus karjeras mērķus, nepārkāpjot
pašefektivitātes struktūras un tā izvairoties no personību traumējošas nespējas
apmierināt svarīgas vajadzības ietekmes. Otrais „mērījums“ ir saistāms ar
atsevišķiem invaliditātes veidiem (tāpat arī ar invaliditātes smaguma pakāpi, tās
iegūšanas laiku, rehabilitācijas intervences metožu piemērošanu u.c.), kad ir
acīmredzami, ka subjektīvo bezdarba faktoru diapazons un to iedarbība ir pārāk
izteikta, tāpēc personas iespēju robežas ir samērā šauras un piedalīšanās konkurences
darba tirgū ir minimāla. Šādā gadījumā tieši ir mērķtiecīgi, izmantojot visu personas
ar īpašām vajadzībām potenciālu, iesaistīt viņu „dalība profesionālajā darbībā“
sistēmā, kas pilnībā nenoliedz profesionālās rehabilitācijas pamatmērķus un
nodrošina indivīda sociālo aktīvumu, kā arī nosaka dažādu kompetenču attīstību.
Izmantojot „dalība profesionālajā darbībā“ formulējumu, pirmkārt, vērā tiek ņemtas
personu ar īpašām vajadzībām grupas, kuru psihofiziskās veselības funkcionālais
stāvoklis neļauj viņiem pilnīgi mērķtiecīgi un motivēti izvēlēties tāda vai cita veida
profesionālās darbības veidu, taču atsevišķas personības īpašības (labā griba,
labvēlība, ievērojama kopības sajūta, spēja iemācīties atsevišķas darba operācijas
u.c.) ir kā noteikta funkcionēšanas sociālajās struktūrās bāze. Grūti pateikt, cik lielā
mērā personu ar vidēju vai smagu garīgo atpalicību audzināšanas sistēmas
veidošanos un attīstību atsevišķās valstīs ietekmēja Tizarda (Tizard) (1958–1960)169
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168 Lemme, B. H. (2003). Suaugusiojo raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 169.lpp.
169 Tizarda 1958–1960 g. Brooklands studija ir paredzēta bērnu ar vidēju un smagu garīgo atpalicību
audzināšanai, balstoties uz viņu fizskās, garīgās un sociālās attīstības līmeni un izmantojot „brieduma
individualizācijas“ (Gessel) principu. Audzināšanas pamatlīdzeklis bija spēle, pamatmērķis – darīt bērnu
laimīgu, organizējot bērnu vajadzību apmierināšanas un attīstīšanas vidē mijiedarbību. Iekārtas un apstākļi
apmierina bērnu vajadzību un spēju līmeni, un viņu rakstura pamatīpašības (nepietiekama runas attīstība,
nespēja spēlēties, ekstrēma emocionālā labilitāte ar apātiju, ļoti nenobriedusi un asociāla uzvedība, galēja
atkarība no pieaugušajiem un naidīgums attiecībā pret viņiem) ievērojami transformējās uz pozitīvo pusi.

TRĪS GALVENĀS IEMAŅU KATEGORIJAS 

1. Pamatiemaņas: lasīšana, rakstīšana, aritmētika un matemātika, runāšana un klausīšanās.
2. Domāšanas iemaņas: radošā domāšana, lēmumu pieņemšana, problēmu risināšana, mācīšanās
iemaņas un spriestspēja.
3. Personiskās īpašības: personiskā atbildība, pašcieņa, komunikācijas iemaņas, disciplīna,
apzinīgums un godprātība.  



un Ginsburga (Gunzburg) (1963–1965)170 veiktie pētījumu projekti vai Nirjes
(Nirje)171 normalizācijas teorijas ideju izplatība, taču atsevišķās valstīs (ASV, Anglija,
Itālija, Horvātija, Slovēnija, Skandināvijas valstis u.c.) cilvēki ar vidējiem vai
smagiem intelekta traucējumiem tiek iesaistīti profesionālās sagatavošanas
programmā un samērā veiksmīgi piedalās profesionālajā darbībā. Par to, cik lielā
mērā šāda integrācija atbilst jau zināmajam principam „pareizais cilvēks pareizajā
darbavietā“, netiek diskutēts, jo arī vadīšanās pēc cita principa „profesijai sagatavots
cilvēks, tam adaptētā darbavietā“ ir samērā nosacīta, jo ir risināmi cita veida
uzdevumi un mērķi, kuru realizācijas procesā prioritārie ir psiholoģiski-sociālie un
nevis ekonomiski-sociālie personības funkcionēšanas sociumā aspekti. Balstoties uz
uzkrāto pieredzi un cilvēku ar dažādiem garīgajiem traucējumiem (tāpat arī personas
ar citiem invaliditātes veidiem un dažādām traucējumu pakāpēm) personības
potenciālu, Ziemeļitālijas institūcijās (OPIMM, ASPHI, CEFOP u.c.) darbs tiek
pielietots arī kā izglītojošs instruments un, vadoties pēc devīzes „mācīties
darbojoties“, tas kļūst arī par produktīvo darbību, radot dažādu pieprasījumu
produktu un izkopjot sociālās iemaņas un kompetences, audzinot motivāciju,
veicinot kooperatīvumu darba un personīgajās attiecībās. Šāda „aizņemtības
terapija“, pirmkārt, ir pamatota ar personas tiekšanos pēc „veiksmes sajūtas“
izjušanas, kas tieši un pietiekami ievērojami stimulē personu ar īpašām vajadzībām
(tostarp personu ar dažādu pakāpju garīgajiem traucējumiem) sociālo un
komunikatīvo iemaņu attīstību, patstāvīgumu, sadarbības un citas spējas, kā arī
gandarījumu par veicamo darbību, jo attiecīgi tiek gan morāli, gan materiāli
veicināts. Arī dažādās Horvātijas, Slovēnijas institūcijās liela uzmanība tiek pievērsta
personu ar vidējiem vai smagiem garīgajiem traucējumiem dalības profesionālajā
darbībā organizēšanai, jo, balstoties uz atsevišķām viņu personības īpašībām
(komunikabilitāte, interese par darbību, atdarināšana, kooperativitāte un ritma izjūta,
attiecību uzturēšana, kas tiek nodrošināts ar sociometrisko metodi u.c.), tiek risinātas
viņu nosacītā sociālā aktīvuma nodrošināšanas problēmas. Jāuzsver, ka
rehabilitācijas procesā kopumā profesionālā informācija tiek sākta izplatīt, dažādos
mācību priekšmetos integrējot zināšanas par cilvēku darba nozīmīgumu, cik svarīgi
ir pareizi izvēlēties darbu, mājturības stundās pastāvīgi tiek veidota profesionālā
interese, liela uzmanība pievērsta brīvā laika aktivitāšu, orientētu uz tehniskajām
darbībām, organizēšanai: darbs ar metālu, koku, būvdarbu specializācija u.c. Braličs
(Bralič) (1978) akcentē skolēnu un viņu vecāku vēlmju noskaidrošanas svarīgumu,
jo tās lielākoties neatbilst psihofiziskajām iespējām un ir nepieciešama atbilstoša
audzinātāju intervences ietekme, mērķtiecīgi pārorientējot ieinteresēto pusi. Svarīgi
ir tas, ka bērnu ar vidēju garīgo atpalicību profesionālā orientācija tiek veikta jau
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170 Ginsburga 1963.–1965.g. Slough projekts ir paredzēts vecākām (16–25g.) personām ar tādu pašu
intelekta līmeni, izkopjot viņu darba iemaņas, patstāvīgumu, dzīvojot atsevišķi no vecākiem un veidojot
sociālās kompetences, kas deva pozitīvus pavērsienus viņu psihosociālajā attīstībā pat šajā brieduma
etapā: konstatēta mazāka impulsivitāte, lielāka pieticība, komunikabilitāte un spēja „dzīvot tālāk no
mājām“, iegūtas patstāvības un darba iemaņas.
171 Zviedrs B. Nirje – kustības par personu ar garīgo atpalicību normalizācijas principu (vairāk kā desmit)
īstenošanas aizsācējs.



pēc speciālā bērnudārza vai speciālās pamatskolas klases beigšanas172. Audzēkņu
aktivitātes centros tiek tik mērķtiecīgi organizētas, ka personām ar vidējiem intelekta
traucējumiem (vecums svārstās no 16–18 gadiem un vecāki par 35–40) vislielākais
sods ir aizliegums strādāt173. Slovēnijas eksperimentālajos centros dalībā
profesionālajā darbībā tiek iesaistītas abu dzimumu personas; atkarībā no
personiskajām īpašībām un produktīvajām spējām tās tiek sadalītas divu virzienu
nodarbinātībā; pēc parastās (ikdienas) programmas, balstoties uz spējām, tiek strādāts
ar mālu, papīru, koku, ādu u.c., tiek ražoti un pārdoti izstrādājumi ar kancelejisku
vērtību. Neierastā (regulārā, pastāvīgā) programma ir saistīta ar kooperatīvās
industriālās sadarbības organizēšanu, kad tiek veiktas ievērojami sarežģītākas darba
operācijas (attiecīgi rodas dažādas problēmas, veicot uzdevumus) un izgatavotā
produkcija nokļūst tirdzniecībā (bērnu rotaļlietas, paklājiņi, rakstāmrīki u.c.), tiek
gūta norunāta peļņa174.

Analizējot personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas
veiksmes priekšnosacījumus, ir acīmredzami, ka mijiedarbojas vairākas faktoru
grupas, starp kurām īpaši svarīgu lomu ieņem personības rakstura īpašības
(intelektuālums, prasmes, sociālo kompetenču attīstības līmenis, emocionalitāte u.c.),
kuras, iespējams, visvairāk traucētas ir cilvēkiem ar dažādiem garīgās attīstības
traucējumiem. Neraugoties uz uzkrāto pieredzi un sociāli-integratīvi orientēto
paradigmu, paliekošs ir stereotipiskais personu ar intelekta traucējumiem potenciāla
vērtējums, apgalvojot, ka bērnam ar garīgu atpalicību ir raksturīgs zems motīvu
apzināšanās līmenis, ātra to maiņa, dominējošo motīvu nepastāvīgums, kas
skaidrojams ar spēcīgu motīva atkarību no situācijas, motīvu pārvaldes procesu
apgrūtinājums, saistīts ar neprasmi izvirzīt un apzināties mērķi, motīvu nozīmīguma
rašanās pārkāpums, kā dēļ motīvs kļūst tikai zināms, bet neveicina darbību. Garīgi
atpalikušo motīvi pēc sava satura ir trūcīgi. Īpaši apgrūtināta ir plašu sociālo motīvu
veidošanās, jo tam ir nepieciešams augsts vispārināšanas līmenis175. Var apgalvot,
ka līdzīga satura definīcijas ir noformulētas, nosakot šo personu ar īpašām
vajadzībām grupas kognitīvo procesu īpatnības, gribas īpatnības, pašvērtības u.c.
personības funkcionēšanas jomu specifiku, lai gan, balstoties tikai uz viņu
motivācijas un sasniegumu iespēju traktējumu, it kā ir acīm redzams, ka, pat
nodrošinot visus iespējamos profesionālās rehabilitācijas un integrācijas apstākļus,
mūsdienu konkurences sabiedrībā, formāli vērtējot, ir grūti cerēt uz pozitīviem
pavērsieniem. It kā likumsakarīgi, ka, balstoties uz šādu klīnisko (daudzos
konstatējamā veida raksturojumos ir grūti atrast korektīvā aspekta pazīmes) un

CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PROFESIONĀLĀ REHABILITĀCIJA:
VEIKSMES PRIEKŠNOSACĪJUMI

61

172 Bralič, B. (1978). Profesionalno orijentiranje lako i umjereno mentalo retardiranih u specijalnom centru
„Juraj Bonači“ u Splitu. In Istraživanja na području defektologije, I, Zagreb, c. 361–366.
173 Smolej, P. (1973). Demonstraciono-eksperimentalni centar za dnevni boravak i radno osposobljavanje
mentalno retardirane omladine srednjeg stupnja u Ljubljani. Pregled problema mentalno retardiranih
osoba. Godište IX, 3–4, Ljubljana, c. 100–101.
174 Smolej, P. (1973). Demonstraciono-eksperimentalni centar za dnevni boravak i radno osposobljavanje
mentalno retardirane omladine srednjeg stupanja u Ljubljani. Pregled problema mentalno retardiranih
osoba. Godište IX, 3–4, Ljubljana, c. 100–101. 
175 Практикум по психологии умственно отсталого ребенка (1985). Москва: Просвещение, c. 41.



psiholoģiski nepietiekami precīzu un stigmatizējoša veida formulējumu it kā nav
iespējams vai ir ļoti sarežģīti organizēt mērķtiecīgu šīs personu ar īpašām vajadzībām
grupas darbību, lai arī izveidojusies prakse apstiprina darba-profesionālās
rehabilitējošās darbības iespējas un pietiekamu darba patstāvību ne tikai personām
ar viegliem intelekta traucējumiem, bet arī cilvēkiem ar ievērojami smagākiem
garīga rakstura traucējumiem. Būtībā, nerevidējot atsevišķu zinātnieku noteikto
personu ar intelekta traucējumiem darbības specifisko īpatnību izpausmes, ir svarīgi
pievērst uzmanību faktam, ka psiholoģijas vēsturē personības pētījumi parasti savijās
ar intelekta pētījumiem dažādos teorētiskajos virzienos un noteica ne tikai tradīciju
izdalīšanos, bet arī svarīgu likumsakarību konstatēšanu. Jāuzsver, ka personības
iezīmju teorētiķi atšķirīgi vērtē intelekta lomu personības struktūrā; tā Cattella
(Catell) traktējumā intelekts ir viens no viņa personības teorijas faktoriem (Cattell,
1957), bet Aizenks (Eysenck) (1947) pirmsākumos intelektu vērtēja kā kognitīvu
personības parametru. Vēlāk, uzmodelējis trīs komponentu (ekstraversija, neirotisms
un psihotisms) personības iezīmju teoriju, viņš izmantoja intelekta jēdzienu trīs tipu
fenomenu – bioloģiskā intelekta, psihometriskā intelekta un sociālā intelekta
nosaukšanai, analizēdams šo intelektu veidu un personības iezīmju mijiedarbību
(Aizenks (Eysenck), 1994; cit. no Капрара, Сервон)176. Rodoties noteiktai
specializācijai, personologi intensīvi pēta uzvedību un afektīvo sfēru, bet intelekta
pētnieki uzmanību koncentrē uz kognitīvajām dotībām, kas izpaužas mācību jomā
(piemēram, verbālā, loģiskā, telpiskā, matemātiskā domāšana), tā vairāk risinādami
arī praktiskās problēmas. Apkopojot daudzu pētījumu datus, var konstatēt, ka
zinātnieki apzinās ne tikai to, ka intelektuālās spējas ietekmē personības
funkcionēšanu un citu cilvēku priekšstatus par cilvēka personību, bet arī to, ka
intelekta pētījumi nodrošina svarīgas informācijas par cilvēka personības struktūras
konceptualizācijas īpatnībām iegūšanu. Tā uzmanība tiek pievērsta trim kognitīvās
funkcionēšanas aspektiem (kompetentumam, kontekstam un pragmatikai), kuri ir
svarīgi jebkurā darbības sfērā (Kantors (Cantor), Kilstroms (Kihlstrom), 1987; cit.
no Капрара, Сервон)177, uzsverot, ka intelekts attīstās un izpaužas reālajos apstākļos
un darbības, būdamas intelekta pazīmes vienā sociālajā-kultūrvidē, ne obligāti tādas
būs arī citā vidē. Komentējot kognitīvās funkcionēšanas aspektus, tiek apgalvots, ka
cilvēki pastāvīgi iegūst jaunas zināšanas, kuras dod dažādu uzdevumu risināšanai
nepieciešamās kompetences, bet atkarībā no sociālās-kultūrvides konteksta var tikt
formulēti dažādi mērķi, kurus ar savu intelektuālo uzvedību cenšas sasniegt indivīds
un pragmatisma komponents atklājas uzvedības mērķtiecīguma intensitātē un
dinamikā. Pētnieki secina, ka personas attīstības procesā aktīva jaunu kognitīvo
iemaņu apgūšana rada priekšnosacījumus jaunu sakaru starp bioloģisko un sociālo-
kultūras sistēmu izveidei, tā veidojot jaunas kontekstuālas specifiskas intelektuālas
spējas (Bidells (Bidell), Fišers (Fischer), 1997; cit. no Капрара, Сервон)178.
Balstoties uz daudzu valstu pieredzi cilvēku ar īpašām vajadzībām, tostarp arī
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dažādiem garīgajiem traucējumiem, profesionālās rehabilitācijas jomā, var apgalvot,
ka būtībā tās pašas likumsakarības ir novērojamas arī, organizējot personu ar īpašām
vajadzībām darbību, kad tiek radīti visi iespējamie nosacījumi, lai varētu izpausties
viņu aktivitātes un prasmes. Personas ar vieglu garīgo atpalicību, izvērtējot viņu
individuālo īpašību specifiku un kopumu vispār, pietiekami labi apgūst darba
iemaņas (atsevišķi zinātnieki akcentē 7–8 mācību gadus) un var veiksmīgi piedalīties
aktīvā profesionālajā darbībā. Likumsakarīgi, ka šo profesionālās rehabilitācijas
procesu atsevišķās stadijās ir attiecīgi jāorganizē un jāvada, ir jāizvērtē dažādi šīs
grupas audzēkņu identitātes, mērķu, spēju u.c. parametri, īpaši uzmanību pievēršot
šo komponentu specifikai un dinamikai. Pētījumos ir noteikts, ka citu cerības tāpat
var ievērojami nosacīt personu ar intelekta traucējumiem darbības veiksmīguma
palielināšanos (Bartels (Bartel), Guskins (Guskin), 1971), un pretēji, klasē mazāku
veiksmi gūstoši skolēni jūtas mazāk spējīgi nekā viņu klasesbiedri, kuriem veicas
(Brūkovers (Brookover) u.c., 1965; Krikšenks (Cruickshank), 1971; u.c.). Uzmanība
tiek pievērsta arī tam, ka skolēni ar vieglu garīgo atpalicību pozitīvi novērtē
personiskās darba spējas un iespējamo profesionālo progresu, kas, pēc pētnieku
domām, pierāda nepietiekamu kritiskumu; un te ietekme ir tieši viņu dzīves skolas
atšķirīgumam, nesaskaroties ar realitāti (cit. no Erlič)179; no otras puses – šīs
raksturīpašības tāpat arī var tikt izmantotas personu ar īpašām vajadzībām darba
motivācijas un profesionālās darbības veicināšanas nolūkos. Šīs tendences ir svarīgas
arī tādā ziņā, ka ir pierādīts, ka, balstoties uz sociālās identitātes teoriju, indivīda
grupas, pie kuras viņš pieder, novērtējums atspoguļojas viņa sociālajā identitātē, kas
nosakāma kā indivīda tā paškoncepcijas daļa, kura ir kā atvasināta, indivīdam
saprotot savu piederību noteiktai sociālajai grupai (vai grupām). Līdzās citiem
parametriem tāpat arī jānovērtē šīs piederības vērtīguma ir emocionāluma nozīme
(Tajfels (Tajfel), 1982; cit. no Ямагучи)180. Tā kā sociālā identitāte ir kā indivīda
paškoncepcijas kā grupas locekļa ekvivalents (Abrams (Abrams), Hogs (Hogg),
1990), indivīds var celt savu pašvērtību, pozitīvi vērtējot savu grupu; tā persona var
celt savu pašvērtību, nebojājot savstarpējo attiecību harmoniju grupā (cit. no
Ямагучи)181. Šīs noskaidrotās piederības ir ļoti svarīgas arī cilvēku ar īpašām
vajadzībām (tāpat kā citās darbības un sadarbības jomās) profesionālajā
rehabilitācijā, radot optimālos nosacījumus viņu personības īpašību pozitīvajām
pārmaiņām un esošā potenciāla izmantošanai.

Nepārspriežot daudzo personu ar īpašām vajadzībām grupu profesionālās
rehabilitācijas un integrācijas īpatnības, jāuzsver, ka būtībā vairāk pētījumu ir par
personu ar redzes traucējumiem profesionālās rehabilitācijas un integrācijas
priekšnosacījumiem un specifiku, kuru zināšana un objektīva izvērtēšana līdz
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minimumam var samazināt (samazina) neveiksmes, kas izpaužas gan intrapsihiskajā,
gan sociālajā līmenī. Pirmsākumos tika pētīta šīs personu grupas adaptācija, šo
procesu sadalot vairākos komponentos, jo, pēc zinātnieku domām, ir svarīgi konstatēt
gan „adaptācijas pie akluma“, gan arī „aklo personu adaptācijas“ specifiskās
īpatnības, jo centieni iesaistīt personu jebkādā aktīvā darbībā var papildus izprovocēt
ievērojamas indivīda Es izmaiņas, ja pastāv problēmas invaliditātes akceptēšanas
līmenī. Jēdzienu adaptācija pie akluma pirmais izmantoja Frenklands (Frankland)
(1937), vēlāk daudzi šai problēmai veltīti pētījumi tika veikti un to dati statistiski
apstrādāti, apmierinoties ar pieņēmumu, ka neredzīgo adaptācijas dinamiskais
pamatfaktors ir attiecību, balstītu, pirmkārt, uz nostāju pret aklumu, sistēma. Tas bija
saistīts ar valdošo uzskatu, ka adaptācija ir vienīgā uzvedības forma, kas vienādi
izpaužas visās darbības sfērās, neņemot vērā atkarību no tā sociālā lauka, kurā dzīvo
persona ar īpašām vajadzībām, īpatnībām. Uzmanība pievēršama tam, ka
„adaptācijas pie akluma“ jēdziena lietošana bieži sevī ietver pārāk daudz problēmu,
un vispārīga veiksmīga akluma apstākļu adaptācija nepamatoti tiek identificēta tieši
ar „adaptāciju pie akluma“. Fitings (Fitting) (1954) uzskata, ka „adaptācija pie
akluma“ sevī ietver šīs jomas: 1) morālā (reāla neredzīgas personas savu spēju cīņai
ar problēmām, kas rodas traucējumu dēļ, izpratne; 2) nostāja pret redzošiem
cilvēkiem; 3) skatījums uz aklumu (reāla invaliditātes apzināšanās); 4) ģimenes
iekšējās attiecības; 5) nostāja rehabilitācijas vērtēšanā; 6) viedoklis par nodarbinātību
(adaptēts neredzīgais atzīst invaliditātes noteikto profesionālo ierobežotību un necer
ne uz kādām privilēģijām vai atvieglojumiem). Pētījumi pēc viņa uzkonstruētas
skalas parādīja, ka starp neredzīgo skolā iegūtu izglītību un adaptācijas izdošanos
pastāv tieša sakarība (cit. no Stančič)182. Skaidrodams neredzīgo adaptācijas
īpatnības, Baumans (Bauman) (1954) pieaugušos pētījuma objektus (443 personas)
sadalīja trīs grupās pēc adaptācijas apstākļiem: 1) strādājoši un vispār labi (kopā
162) adaptējušies indivīdi, 2) neveiksmes darbā piedzīvojoši indivīdi (150 cilvēku
grupa, kuriem neveicās darbā vai kuri nekad nebija strādājuši, bet būtībā apgalvoja,
ka ir normāli adaptējušies) un 3) 131 personas grupa, kuri neveiksmīgi centās
iekārtoties darbā un kuru adaptāciju var vērtēt kā problemātisku. Šīs trīs grupas
atbilda arī trīs adaptācijas līmeņiem, kurus autore, pēc kritiķu domām, formulēja pēc
pārāk izvērstiem rehabilitācijas veiksmīguma kritērijiem, taču tāpat arī deva iespēju
precīzāk diagnosticēt problēmu loku un rehabilitācijas procesa prioritātes. Zinātniece
uzskata, ka rehabilitēta persona ir tā, kura spēj saglabāt savu darbu un, būdama
ekonomiski patstāvīga, tāpat ir neatkarīga arī ceļojumos, viņa ģimenes dzīve un
rekreatīvā aktivitāte ir apmierinoša, ir raksturīgi piemēroti sociālie kontakti un
adekvāts ārējais izskats un higiēna. Tika konstatēts, ka labi adaptētā pirmā grupa pēc
intelektualitātes, manipulācijas spēju un atsevišķu personības emocionālo īpašību
parametriem ievērojami apsteidz trešās grupas pētāmos objektus. Atkārtotajā, pēc
12 gadiem veiktajā pētījumā (Baumans (Bauman), Joders (Yoder), 1966) tika
apstiprināts, ka aklo cilvēku adaptācija ir ievērojami sarežģītāka nekā „adaptācija
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pie akluma“, jo daudzu pētīto personu dzīves savdabīgums, uzvedības formas, kas
atklājušās, zaudējot redzi, ir skaidrojami nevis ar „adaptācijas pie akluma“ jēdzienu,
bet gan adaptācijas akluma stresa stāvokļa ietekmē kategoriju (cit. no Stančič)183.
Baumans apgalvo, ka aklo adaptācija ir atkarīga ne tikai no atlikušās redzes
kvalitātes, veselības, izglītības, ģimenes un sociālās interakcijas, bet lielā mērā to
ietekmē arī intelektualitāte un atsevišķas personības emocionālās rakstura īpašības
(Bauman, Yoder, 1966; cit. no Stančič)184. Citu autoru darbos, analizējot aklo
pusaudžu adaptācijas īpatnības, uzsvērts, ka pastāv cieša saikne pat starp vairākiem
adaptācijas indeksiem (personiskās adaptācijas izpratnes, indivīda identitātes un
ideālā Es mijiedarbības, mātes vērtējums, kā sevi uztver bērns ar īpašām vajadzībām)
un intelektualitātes attīstības līmeni (Kouvens (Cowen) u.c., 1961), ietekme tāpat
arī ir Ego spēkam, nemierīguma izteiktības tendencēm un personiskajai nostājai pret
aklumu (Zarloks (Zarlock), 1961; cit. no Stančič)185, kas vairāk vai mazāk jūtami
korelē ar darba darbību un profesionālās veiksmes parametriem. Raida (Reid) (1960)
veiktajā faktoru, kas nosaka aklo rehabilitācijas izdošanos (neizdošanos), studijā it
konstatēts, ka, ar speciālu adaptētu aptauju analizējot pētāmo objektu datus, viņu
individuālās un kvalifikācijas īpatnības u.c., tika noskaidrots, ka būtiskākā
veiksmīgas rehabilitācijas determinante ir veselība un atsevišķi personības faktori.
Tikmēr, diferenciējot intelektualitātes ietekmi, netika atklāti ticami pierādījumi tās
nozīmei rehabilitācijas procesā, starp citu, arī personības problēmas, kuras var būt
šķēršļi veiksmīgai rehabilitācijai, izpaudās līdzīgi kā personu ar normālu redzi
uzvedībā. Lielāka ietekme uz pētāmo objektu rehabilitācijas veiksmi bija attiecību
ar vecākiem problēmām (likumsakarīgi, ka attiecīgi tās ietekmēja arī personības
īpašību izmaiņas) un cilvēku ar īpašām vajadzībām skatījums ne tik daudz uz
aklumu, kā darbu un dzīvi vispār. Studijā redzams, ka veiksmīgi rehabilitējušies
cilvēki ir pārliecināti, ka citi cilvēki viņus mīl un novērtē viņu pašu dēļ un nevis
vienu vai citu viņu sasniegumu dēļ (cit. no Stančič u.c.)186. 

Zinātnieku grupas veiktais pētījums par aklo rehabilitācijas produktivitātes
saistību ar audzināšanas metodēm un personības raksturīpašībām ļāva noskaidrot
vairākus svarīgus kritērijus, kas nosaka rehabilitācijas veiksmes parametrus, tostarp:
l Nozīmīgs ir pētāmo objektu personības perspektīvas paredzējums un

veselības stāvoklis;
l Izglītības pamati ievērojami determinē gaidāmo izdošanos, īpaši, ja aklajiem

tiek nodrošinātas specifiskās mācību iespējas;
l Zems rehabilitācijas procesa rezultāts tiek konstatēts, ja aklie tiek iekārtoti

viņu spējām neatbilstošās darbavietās;
l Personas, kuru izglītības līmenis ir relatīvi zems, apgalvo, ka var veiksmīgi

strādāt nekvalificētu darbu, kuram nav nepieciešama nekāda papildus
sagatavošanās;
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l Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams mācīties speciāli piemērotās darbnīcās,
jo rehabilitācijas rezultāti ir zemāki par vidējo līmeni;

l Ģimenes izveidojušām personām bija vairāk iespēju veiksmīgai adaptācijai
nespecializētās (atklātās) darbnīcās (vai prakses vietās), salīdzinot ar citām
neredzīgo grupām (Stojanovičs (Stojanovič), Karballo (Carballo), 1963; cit.
no Stančič u.c.)187. 
Šo kritēriju ticamību daļēji apstiprināja Suveijera (Suhweier) (1967) pētījumi,

kuros tika konstatēts, ka redzīgo vidē strādājošie neredzīgie jūtas labi vai pietiekami
labi (96%) un noteikta sociālā statusa iegūšanu ietekmēja nevis dzimums vai redzes
traucējumu pakāpe, bet gan vecums un profesionālā kvalifikācija. Jaunākie (20–40
gadi) pētījuma objekti bija pārliecināti, ka atzinību darbavietā saņēma par
profesionālajām iemaņām, viņiem ir lielākas pilnveidošanās perspektīvas, ir labāk
informēti un veic vairāk funkciju, salīdzinājumā ar vecākiem (40–60 gadi) kolēģiem.
Pētījuma dati tāpat arī apstiprināja, ka vājredzīgajiem ir grūtāk, jo viņi saskaras ar
vairāk problēmām, lai integrētos sociālajā vidē, nekā neredzīgie (cit. no Stančič
u.c.)188. Runājot par integrācijas (profesionālās rehabilitācijas un socializācijas)
veiksmes atkarību no daudziem objektīviem un subjektīviem faktoriem, tāpat arī
pierādot uzvaru profesionālajā darbībā nozīmi, ir svarīgi izvērtēt arī profesionālās
rehabilitācijas saistību ar redzīgo nostāju specifiku. Tā empīriskajos pētījumos tika
noteikts, ka redzīgo un neredzīgo personu sociālās mijiedarbes dinamiku ietekmē: 1)
negatīvā pētāmo objektu skatījuma uz neredzīgo vispārīgo adekvātumu un
emocionālajām īpatnībām pakāpe; 2) neredzīgo kā sociāli kompetentu personu
vērtēšanas pakāpe; 3) akluma kā potenciāli nepatīkama un frustrējoša jēdziena
pakāpe; 4) neredzīgo kā pastāvīgu (vai pagaidu) aizbildniecību pieprasošu personu
vērtēšanas izteiktības pakāpe un 5) gatavības personīgai interakcijai ar neredzīgajiem
pakāpe (Vaitmens (Whiteman), Lukofs (Lukoff), 1964; cit. no Juodraitis)189.
Zinātnieki pārliecinoši pamatoja „sociālās ietekmes“ uz personu ar īpašām
vajadzībām uzvedību nozīmi, kad dinamiski mijiedarbojas persona ar attiecīgu
sociālo stāvokli un to uzvedību determinējoša institūcija (sociālais lauks). Pētīdami
sociālo spēku (social forces) ietekmi uz neredzīgo adaptāciju (šajā procesā, pēc
autoru domām, svarīgu lomu ieņem atbilstoša sociālā loma), Lukofs un Vaitmens
(1969) analizēja turpinātības parametrus „patstāvības-nepatstāvības“ uzvedībā.
Neredzīgo sociālā loma šajā pētījumā tika vērtēta, balstoties uz vairākām uzvedības
formām: 1) darbā iekārtošanās tips (vai, vērtējot bipolāri, neiekārtošanās darbā kā
patstāvības deficīts); 2) uzvedības pie galda stils (ēdiena ņemšana u.tml.); 3)
patstāvīgums ceļojumos un 4) patstāvīgums iepērkoties. Jāuzsver, ka šīs neredzīgo
uzvedības formas, vērtējot no patstāvīguma pozīcijām, savstarpēji korelēja no 0,13
līdz 0,45, un, pēc autoru domām, daudzas šīs cilvēku grupas problēmas var saistīt ar
redzīgo, īpaši to, ar kuriem neredzīgie sadarbojas, nostāju (cit. no Stančič)190.
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Modelējot nostāju pret dažādām amputācijām, kosmētisko stāvokli un aklumu
struktūru, tika konstatēts, ka nostāju pret aklumu veido vairāki identificēti faktori:
l Iekšējās spriedzes stāvoklis sadarbojoties. Komunicējot ar personu ar īpašām

vajadzībām, rodas noteikta iekšējā spriedze, neskaidrība un nezināšana, kā
rīkoties dažādās sociālajās situācijās;

l Tuvuma noraidīšanas stāvoklis, saistībā ar atteikšanos vai izvairīšanos no
personīgām vai (un) ģimenes attiecībām ar personu ar īpašām vajadzībām;

l Vispārīgs atraidīšanas stāvoklis, kad ir novērojama vispārīgi negatīva
orientācija, pazemošanas tendences un savdabīgas reakcijas, kas provocē
netolerantu un segregatīvu uzvedību attiecībā pret neredzīgajiem;

l Autoritāra iztapība. Pēc ārēji pozitīvas nostājas ir acīmredzami centieni
piemērot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām specifiskus korekcijas līdzekļus.
Autoritāro un labvēlīguma izpausmju krustpunktā neredzīgais tiek raksturots
kā tāds, kam piemīt speciāli talanti un vēlamas personības iezīmes, tiek
meklēta labvēlīga uzvedība un tolerance pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
bet ar šiem meklējumiem, tikai tiek izteikta viņu pakļautība;

l Emocionālo īpašību attiecināšana. Cilvēku ar īpašām vajadzībām negatīvās
tieksmes tiek uztvertas kā invaliditātes sekas;

l Ciešanu identifikācija. Personas ar īpašām vajadzībām izraisa negatīvas
veselo personiskās reakcijas pret invaliditāti;

l Funkcionālās ierobežotības attiecināšana. Cilvēku ar īpašām vajadzībām
spējas pielāgoties videi nenovērtēšana, akcentējot nespēju veikt kādu darbību,
būt pastāvīgam un neatkarīgam (Sillers (Siller), Van Donalds (Vann Donald),
Fergusons (Ferguson), Holands (Holland), 1967; cit. no Stančič u.c.)191.
Izvērtēdami determinējošo dažādu faktoru ietekmi uz neredzīgo profesionālās

rehabilitācijas un integrācijas veiksmi, zinātnieki, ievērodami būtiskās psiholoģiskās
un sociālās integrācijas strukturālos segmentus un aktualizēdami indivīda aktīvuma
un līdzdalības darbībā parametrus, diferenciēja svarīgus profesionālās integrācijas
indikatorus, kā arī uzmodelēja attiecīgās hipotētisko faktoru grupas. Tā
demogrāfiskajā (A) faktorā tiek mēģināts noteikt sakarību starp integrācijas
veiksmīgumu un neredzīgo vecumu un dzimumu, redzes traucējumiem (B) faktors
sevī ietver vecumu, kurā persona zaudēja redzi, un iespējamo ietekmi uz integrāciju,
kā arī tās veiksmes atkarību no redzes traucējumu pakāpes. Personības veidošanās
un profesionālās kompetences (C) faktors dod iespēju atklāt ģimenes sintonijas
(saderības) dinamiku neredzīgā bērnībā, vecāku audzināšanas nostājas, viņu
savstarpējo attiecību specifiku, afektīvu attiecību ar māti ilgumu. Tā kā tas ir saistīts
ar integrācijas veiksmes parametriem, tāpat arī identificējams redzes traucējumu
laiks un tā ietekme uz neredzīgā reakciju uz šiem traucējumiem, integrācijas procesa
dinamika, kā arī saistība ar izglītību. Citi faktori sevī ietver neredzīgā personības un
viņa veselības stāvokļa parametrus (D), lokomocijas iespēju robežas (E), ģimenes-
sociālo apstākļu ietekmi (F), darba un darba vides ietekmes nozīme (G), uzsverot, ka
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pastāv negatīva saistība starp profesionālās integrācijas veiksmi un darbavietas
maiņu tajā pašā organizācijā, kā arī darba organizācijas maiņu pēc neredzīgā
iniciatīvas192. Metodoloģiski labi sagatavotais un pētāmo problēmu mērogā
pietiekami plašais pētījums (dažādās 150 darba organizācijās tika veikts pētījums ar
216 neredzīgajiem un 574 personām ar normālu redzi) apstiprināja, ka ir daudz
objektīvi un subjektīvi neredzīgo profesionālās integrācijas veiksmi nosakošu
faktoru. Tika konstatēts, ka šīs cilvēku grupas sociālā un psiholoģiskā integrācija
redzīgo darba vidē ir veiksmīgāka, ja integrējamo profesionālie sasniegumi ir lielāki
un pēc iespējas vairāk izpaužas personības iezīmes, kas ietekmē redzīgo darba vides
pozitīvas nostājas veidošanos, un jo vairāk šī vide ir gatava pieņemt neredzīgo savā
vidū. Pētījumos ir pierādīts, ka neredzīgo profesionālās rehabilitācijas galīgā
veiksme, cieši saistīta ar integrāciju, ir atkarīga ne tikai no pētāmās grupas personu
piemērotības noteiktai grupai pakāpes, bet arī no vairākiem citiem faktoriem. Starp
daudziem mainīgajiem tiek nosaukti gan neredzīgo, gan redzīgo personības iezīmju
īpatnības, tādēļ akcentējams, ka 1) neredzīgo sagatavošanās darbam un dzīvei
redzīgo vidē tikai šaurs viņu profesionālās rehabilitācijas periods nav nozīmīgs;
drīzāk tas ir sagatavošanās aizbildnībai pirms un pēc viņu profesionālās
rehabilitācijas periods; 2) integrētas neredzīgo iekārtošanas darbā sociālajā politikā
liela uzmanība veltīta gan redzīgo sociālās vides struktūras raksturojumam, gan arī
objektīvajiem apstākļiem, kas ietekmē šīs darba organizācijas. Svarīga determinante
personu ar īpašām vajadzībām profesionālajā rehabilitācijā ir izglītības līmenis, kurš
ietekmē gan integrācijas veiksmi, gan arī redzīgo darba vides nostājas veidošanos.
Zinātnieki uzsver, ka lai arī pats par sevi tas nav veiksmes garants, tomēr augstāks
izglītības līmenis dod neredzīgajiem vairāk iespēju, paplašinās viņu sociālā pieredze,
bet redzīgo darba vides nolikumi kļūst elastīgāki. Kā noteikts veiksmīgas
profesionālās integrācijas priekšnosacījums jānosauc nepieciešamība: 1) neredzīgus
jauniešus attiecīgi iesaistīt tādā profesionālās piemērotības un sagatavošanas sistēmā,
kura nodrošinātu vispārīgās izglītības sasniegšanu vismaz profesionālās vidusskolas
līmenī un 2) radīt apstākļus nepārtrauktam (permanentam) jau strādājošu neredzīgo
izglītības celšanai. Noteikts, ka, neskaitot atbilstošu izglītības līmeni, profesionālās
integrācijas un rehabilitācijas veiksmei svarīgas ir mācību formas, jo cilvēki, kas
mācījās gan vispārizglītojošajā, gan specializētajā skolā bija labāk integrēti nekā tie,
kuri mācījās tikai vienā no minētajām skolām. Balstoties uz šiem datiem, ieteicams
piemērot „kombinētu“ mācību formu, kas labāk nodrošina gan speciālo zināšanu,
gan arī sociālās pieredzes apgūšanu, akcentējot, ka neredzīgo profesionālajai
orientācijai un piemērotībai darbam ir jāsakrīt ar objektīvajām viņu attīstības
perspektīvām un nodarbinātības iespējām. Personu ar īpašām vajadzībām
profesionālajā rehabilitācijā kā svarīgs faktors paliek sociālās vides vērtēšanas
parametri, kas tika pierādīts Lukofa un Vaitmena (1969) pētījumos, kā pozitīvs
neredzīgo patstāvīgas rīcības vērtējums determinē īsto patstāvīgumu (cit. no Stančič
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u.c.)193. Taču, ja sociālās vides prasības ir pārāk augstas vai ja vide nav pietiekami
piemērota neredzīgo adaptācijai, pat personas ar augstu adaptācijas potenciālu
saskaras ar daudzām problēmām. V. Stančičs pētījumos apstiprināja, ka strādājot
praktiski līdzīgos adaptācijas apstākļos neredzīgie (fizioterapeiti, pasniedzēji,
profesori, juristi) ievērojami atšķīrās ar saviem adaptācijas veiksmīguma rādītājiem.
Tā starp fizioterapeitiem labi integrēti darba vidē bija 50% pētāmo objektu, bet citas
grupas personas – tikai 33%, un kā viens no svarīgākajiem faktoriem tika nosaukti
darba vides prasības, kas tiem, kas nodarbojas ar intelektuālo darbību, bija neparasti
augstas194.

Likumsakarīgi, ka personu ar īpašām vajadzībām potenciālam adekvātas
sociālās (darba) vides prasības un viņu iespēju izmantošana, kā arī attīstība veicina
viņu darbības motivācijas pārmaiņas un aktīvumu, maina daudzus attiecību sistēmas
parametrus (personas ar īpašām vajadzībām pašvērtējums, pašcieņa, veselās
sabiedrības daļas nostājas maiņa, kā arī pieņemšanas un sadarbības attīstības
tendences u.c.), nosaka dzīves kvalitātes izmaiņas. Šajā kontekstā patiešām svarīgs
ir sociālās vides atbalsts (pieņemšana, prasmju un kompetenču novērtēšana,
profesionālās veiksmes veicināšana u.c.), tā izvairoties vai mazinot pašaizsardzības
stratēģiju izmantošanu. Noteikts, ka negatīva citu cilvēku reakcija (ņemot vērā ne
tikai nostāju pret invaliditāti, bet arī bieži neadekvātas, viņu iespējas pārsniedzošas
prasības) ir vērtējama kā iepriekšēja nostāja pret visu grupu, bieži novērtējot to par
zemu. Tas, kā redzams, atbilst pētījumu datiem, kas apstiprina, ka sasaistot negatīvus
rezultātus ar ārējiem faktoriem, tiek aizsargāta pašcieņa. Atklāta negatīva nostāja
ievaino mazāk nekā subtila, slēpta un pietiekami bieži dažādās sadarbības formās
pastāvoša diskriminācijas izpausme (Krokers (Crocker), Majors (Major), 1989; cit.
no Lemme)195. Uzmanība jāpievērš tam, ka šis mehānisms var tikt izmantot arī citās
situācijās, kurām nav raksturīga iepriekšēja nostāja, bet var izveidoties greiza nostāja
pret sevi un savām spējām, no otras puses, cilvēku ar nelabvēlīgu nostāju uzslavēšana
(personu ar īpašām vajadzībām profesionālajā rehabilitācijā tas var būt īpaši spēcīgs
darbību motivējošs faktors) ir īpaši novērtējama. Ļoti svarīgs apstāklis, kā uzsver
pētnieki, ir arī „atstumto“ tieksme salīdzināt sevi ar citiem grupas locekļiem, ko
nosaka savstarpējais tuvums, saprotama līdzība un tiekšanās izvairīties no sāpīgas
salīdzināšanas ar labvēlīgākā stāvoklī esošām grupām. Jāuzsver, ka, lai arī kādi būtu
iemesli, vērtēdams sevi grupas iekšienē, indivīds aizsargā savu pašcieņu, un kā
apgalvo Krokers un Majors (1989), visu apmierinātība ar sevi ir atkarīga no tā, pēc
kādiem standartiem cilvēks vadās (cit. no Lemme)196, un šajā līmenī var tikt
prognozēts konflikts: sociālās vides standartus un ar tiem saistītās prasības, kā arī
personas ar īpašām vajadzībām standartus determinē visas grupas jau apspriestie
objektīvie un subjektīvie faktori. Kā noteikts, šo piederību apstiprinošs, arguments
tiek izteikts secinājums, ka personu ar īpašām vajadzībām nosauktās bezdarba
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problēmas, kā arī tās izraisošie šķēršļi ir eksternalizēti, vērsti uz ārieni, nav saistāmi
ar viņu personību un netiek pašu pētāmo objektu kontrolēti <...> nestrādājošie cilvēki
ar īpašām vajadzībām izteica vajadzību strādāt, daudzi no viņiem pielika pūles šī
mērķa sasniegšanai, taču tās nedeva vēlamos rezultātus daļēji tāpēc, ka respondenti
darbā iestāšanās procesa šķēršļus lokalizēja ārpusē, tā vietā, lai vairāk koncentrētos
uz sevi, savām personības īpatnībām, kompetenču līmeni, profesionālo vajadzību
un iespēju adekvātumu, t.i., uz subjektīvajiem faktoriem, kas traucē iekārtoties darbā
un saglabāt darbavietu197. Noteikti jāuzsver, ka autoru sniegtie pētījumu dati bieži
apstiprina nepietiekamu personu ar īpašām vajadzībām identitātes un iespēju
apzināšanās līmeni, motivācijas un motīvu specifiskās īpatnības, meklēšnas
aktīvumu un citus svarīgus segmentus, taču vispārīgajā personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas modelī ir jāiekļauj arī citi atvasinājumi
(sociālās sistēmas un to ietekme uz dažādiem indivīda attīstības etapiem, sociālās
vides atbalsta un sociālās līdzdalības komponentu izpausme personības socializācijas
procesā u.c.), kuru ietekme var būt gan pozitīva, gan arī, spriežot pēc dažādu
pētījumu rezultātiem, negatīva. Jebkādu pozitīvu rakstura īpašību (aktivitāte,
zinātkāre, spējas atsevišķās darbības jomās, pedantiskums, atbildīgums u.c.)
izmantošana bez šaubām nosaka personu ar īpašām vajadzībām (ar to domātas
dažādas invaliditātes formas un sarežģītība) sociālās adaptācijas un profesionālās
rehabilitācijas procesu attīstības vienmērīgumu un iespējamo veiksmi. To tāpat arī
apstiprina dažādu pētījumu dati, kas atklāj, ka reālās profesionālās cerības un
„pastiprinājuma faktori“, kas nosaka neredzīgo integrāciju darba tirgū, taču
profesionālās cerības lielākajā daļā gadījumu ir apdomātas, sasaistītas ar esošajām
dotībām, ģimenes atbalstu. Ievērojama ietekme ir arī sabiedrības palīdzībai, tiecoties
pēc izglītības, meklējot darbu, atbilstošu profesionālo kompetenci, pastāvīgi tiek
uzkrāta pieredze u.c. Svarīgs pētījumā noskaidrots faktors ir personu ar īpašām
vajadzībām apmierinātība ar profesionālo darbību un sasniegumiem, kā arī
konstatēšana, ka darbs viņiem ir ne tikai ieņēmumu avots, bet arī pašizpausmes
līdzeklis, pašrealizācijas iespēja198.

Likumsakarīgi, ka personības īpašību un izvēlētās (atsevišķos gadījumos arī
atbilstoši izvēlētas darba darbības vai līdzdalības darba vidē varianti) profesijas
atbilsme nosaka lielāku apmierinātību ar darbu un darba vidi, profesionālo patstāvību
un prognozējamo cilvēka ar īpašām vajadzībām potenciāla izmantošanu, izaugsmi,
augstāku izpildes līmeni u.c. Personām, kas spēj identificēt savu identitāti, mācību
procesā ir bijis vairāk iespēju būt aktīviem, patstāvīgiem un atbildīgiem, kuru
sociālās kompetences un citas svarīgas raksturīpašības tika mērķtiecīgi veidotas un
vadītas, labāk apzinās savu spēju robežas, tieksmes un darbības motīvus, tādēļ
profesionālās rehabilitācijas un integrācijas process, kā arī socializācija vispār var būt
krietni veiksmīgāka un straujāka.
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2.4. Cilvēku ar īpašām vajadzībām pašefektivitātes attīstība kā sociālās un
profesionālās rehabilitācijas mainīgais lielums

Persona ar īpašām vajadzībām funkcionē daudzpusīgā199 sociālajā laukā, kurā
valda noteiktas reglamentējošas normas, attiecību (lietišķās, starppersonu, grupas
u.c.) sistēmas, vērtību pārliecības un nostājas, aizvien vairāk nostiprinās konkurences
principi. Šī mijiedarbība ir abpusēji determinēta, kad indivīds, darbojoties laukā,
nosacīti var ietekmēt sociuma funkcionēšanas saskaņu, tāpat arī viņu ietekmē
sociālais lauks, kura „spiediens“200 personai ar īpašām vajadzībām var būt ne tikai
intensīvāks, stiprāks, bet arī traumējošs. Izvērtējot šādas iespējas ticamību, par
svarīgu dimensiju kļūst kognitīvie mehānismi, caur kuriem cilvēks pazīst pasauli,
sevi un iegūtās zināšanas izmanto pašregulācijas procesu nodrošināšanai. Analizējot
apspriesto problēmu, īpaši aktuāla ir sociāli-kognitīvā teorija, kurā Bandura201 izšķīra
pamata (bāzes) spējas, pateicoties kurām notiek personības konceptualizācijas
process, uzsverot ka „Banduras izvēlētie mainīgie atspoguļo pašu, domājams,
brīnišķīgāko cilvēka īpašību – viņa spēju adaptēties“ (cit. no Кaпрара, Сервон)202.
Personības determinanšu koncepcijā būtībā analizējamas piecas pamatprasmes: 1)
simbolizācijas spēja, kas ļauj cilvēkam uztvert (tāpat arī nodot) informāciju simbolu
veidā. Jāuzsver, ka iespējams spilgtākais cilvēka domāšanas simbolos piemērs ir
runa un tieši šī spēja ir svarīgs priekšnosacījums citām spējām; 2) vikārās (mainīgās)
apguves spēja, saistīta ar zināšanu, iemaņu un afektīvo tendenču iegūšanu, vērojot
vai modelējot203; 3) paredzēšanas spēja – īpaši nozīmīga motivācijas vai
emocionālajai dzīves sfērai, jo indivīdu bieži negatīvi ietekmē nevis reālā pieredze,
bet gan iespējamo notikumu gaidīšana, tā iegūstot distresa pazīmes; 4) pašregulācijas
spēja, saistīta ar mērķu izvirzīšanu, kā arī savu darbību izvērtēšanu, salīdzinot ar
vidējiem standartiem, un 5) pašanalīzes spēja – unikāla cilvēciska spēja domāt par
sevi. Loģisks radītā teorētiskā konstrukta tupinājums ir Banduras204 ieviests
pašefektivitātes postulāts personības funkcionēšanas un maiņas tendenču
paskaidrošanai, ar kuru tiek nostiprināts cilvēka spējas realizēt noteiktu darbību
konsekvenci novērtējums un tā sasniegt atbilstošu rezultātu vai izpildes līmeni.
Jāuzsver, ka „pēc Banduras uzskatiem, pašefektivitāte vai apzināta spēja tikt galā ar
specifiskām situācijām, ietekmē vairākus psihosociālās funkcionēšanas aspektus,
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199 Daudzpusīgums saprotams kā dažādu ekonomisko, kultūras, sociālo, reliģisko, paražu u.c. slāņu iekārta,
kurā ievērojama ietekme ir izveidotajām un bieži maz mainīgajām indivīdu vai to grupu atiecībām,
pārliecībai, veiktspējas skatījumiem, nostājai u.tml., kas nosaka personības iespējas integrēties sociālajā
laukā un attiecīgi tajā funkcionēt.
200 Spiediens var tikt skaidrots ar konkrēta sociālā lauka izvirzītajām prasībām sociuma locekļiem,
objektīvi izvērtējot vidi, ka dažādu iemeslu dēļ (nepietiekama izglītība, personības iezīmju īpatnības,
dažādas invaliditātes formas u.c.) daļa no viņiem nevar izpildīt šīs prasības.
201 Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
202 Kапрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер, c. 158.
203 Vikārās apguves spēja A. Banduras teorijā ir saistīta, pirmkārt, ar iemaņu iegūšanu un daudzos
pētījumos tiek analizēta uzvedības regulācija, taču  ignorēta problēma, kā cilvēki iegūst zināšanas un
iemaņas, kas ļauj viņiem darboties efektīvi.
204 Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental
Psychology, 25, p. 729–735.



<...> efektivitātes pašvērtējums ietekmē uzvedības formas, motivāciju, uzvedības
organizāciju un emociju atraisīšanu“ (cit. no Хьелл, Зиглер)205).

Pašefektivitātes apzināšanās līmenis ietekmē ne tikai personības uzvedību,
bet arī iekšējo psihisko dzīvi. Uzmanība jāpievēršas tam, ka cilvēki, kuriem ir stabila
pašefektivitāte, ar lielāku optimismu raugās nākotnē, izdzīvo mazāk negatīvu
emociju un izceļas ar attīstītāku spēju sasistematizēt sarežģītas kognitīvas iemaņas,
kuras ir nepieciešamas viena vai cita veida šķēršļu un grūtību pārvarēšanai (Кaпрара,
Сервон)206. Bandura207 noformulēja kā hipotēzi, ka pašefektivitātes iegūšana var
notikt jebkurā no četriem izšķirtajiem veidiem (vai to kombinācijā), proti: 1) spēja
paredzēt rīcību, kas ir saistīta ar tiešo pieredzi; 2) netiešā pieredze; 3) verbālā
pārliecināšana un 4) fiziskā un emocionālā stāvokļa regulēšana. Apskatot katru no
tiem, jāuzsver, ka īpaši svarīga aktivitātes determinante ir pagātnē uzkrātā veiksmes
vai neveiksmes pieredze, mēģinot sasniegt vēlamo rezultātu. Tas nosaka ne tikai
atbilstošas uzvedības formas konkrēta mērķa sasniegšanai, ja agrāk tas beidzās ar
cerību īstenošanu, bet arī stiprāku darbības motivāciju. No otras puses, pat
neveiksmes emocijas izdzīvojušam indivīdam pareizs pastiprinošs stimuls
perspektīvā var paaugstināt pašefektivitātes līmeni un radīt priekšnosacījumus spēju
paredzēt (organizēt) rīcību attīstīšanai pēc iespējas racionālāk un izvairīties no
pārliekas neticības savām spējām. Netiešā pieredze Banduras208 vērtējumā nav tik
iedarbīga, taču tāpat var būt augstas pašefektivitātes avots. Citu cilvēku, kuriem
izdodas organizēt savu darbību, vērošana var pastiprināt personas pašpaļāvību un
pašefektivitāti, lai gan iespējamas ir arī pavisam citas, dezorganizējošas sekas, jo
sociālajā laukā ir pietiekami daudz gan stimulējošu, gan interferējošu piemēru. Ar
racionālo pirmsākumu saistīts ir cits, verbālās pārliecināšanas veids, sniedzot
personībai nepieciešamos argumentus par tās esoši potenciālu sasniegt nepieciešamo
(vai vēlamo) mērķi. Problēma ir tā, ka ļoti svarīgi ir objektīvi izvērtēt indivīda reālās
iespējas un prasmes, tādēļ Bandura209 spriež, ka verbālās pārliecināšanas ietekmi
ierobežo apzināti pārliecinātāju statusi un autoritātes. Fiziskais (emocionālais)
stāvoklis nosaka pašefektivitātes līmeni tādā ziņā, ka iespējamās veiksmes (tāpat kā
neveiksmes) iepriekšēja prognoze var izprovocēt gan augstāku, gan zemāku
pašefektivitātes līmeni un atbilstošu uzvešanos, kā arī uzvedību vispār.

Šaubas nerada personības darbības motivācijas mijiedarbība, bet, kā atklāja
vēlākie pētījumi, pastāv cieša saikne starp motivāciju un pašefektivitātes līmeni,
saistībā ar apzinātās kontroles komponentiem. Loke (Locke) ar līdzautoriem (1984)
veica pētījumu, veiksmes gaidīšanas un citu segmentu darbībā pārbaudei
izmantodami Banduras „pašefektivitātes“ novērtējumu metodi. Iepazinušies ar
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205 Хьелл, Л., Зиглер, Д. (1999). Теории личности. Санкт-Петербург: Питер, c. 390.
206 Kапрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва. Питер.
207 Bandūra, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental
Psychology, 25, 729–735.lpp.
208 Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental
Psychology, 25, 729–735.lpp.
209 Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental
Psychology, 25, 729–735.lpp.



uzdevumu (atrast pēc iespējas vairāk uzdotā priekšmeta izmantošanas variantus),
pētāmajiem objektiem bija jānorāda, cik procentuāli viņi ir pārliecināti par citu
sarežģītu uzdevumu izpildīšanas veiksmi (piemēram, daļa pētījuma objektu
apgalvoja, ka vissarežģītāko viņi neatrisinās). No iegūto procentuālo novērtējumu
vidējā aritmētiskā katram pētāmajam objektam tika konstatētas cerības uz veiksmi
(pašefektivitātes novērtējums). Pētījums atklāja, ka mērķa izvirzīšana (t.i.,
motivācijas procesa rezultāts) un sasniegšana (t.i., gribas procesa rezultāts) ir cieši
saistīti. Veiksmes gaidīšana ar ļoti augstu precizitāti paredzēja izvirzīto mērķi un
nedaudz mazāku – sasniegto rezultātu; bet izvirzītais mērķis noteica sasniegto
rezultātu ar tādu pašu precizitāti kā veiksmes gaidīšana (cit. no Хекхaузен)210. Būtībā
var secināt, ka pašefektivitātes apzināšanās motivācijas psiholoģijai ir svarīga trīs
iemeslu dēļ; pirmkārt pašefektivitātes apzināšanās tieši ietekmē lēmumus, darbības
un pārdzīvojumus. Cilvēki, kas šaubās par savas efektivitātes parametriem, cenšas
izvairīties no grūtībām, saskaroties ar problēmām, nepabeidz darbu, izjūt nemieru
(Bandura, 1997; cit. no Kапрара, Сервон)211. Cits svarīgs faktors ir tas, ka
pašefektivitātes apzināšanās ietekmē citus kognitīvos un emocionālos faktorus, kuri
attiecīgi ietekmē sasniegumu līmeni un rīcību. Personāla efektivitātes jēgpilnums
ietekmē cerības uz rezultātu un mērķu izvēli. Cilvēkiem, kas ir pārliecināti par
pašefektivitātes iespējām, ir raksturīga augstāka aspirācija, viņi ir krietni
neatlaidīgāki, tiecoties pēc uzstādītajiem mērķiem (Loke (Locke), Lethems
(Latham), 1990; cit. no Kаnрара, Сервон)212. Dažādu autoru pētījumos ir konstatēts,
ka personas ar attīstītu pašefektivitātes sajūtu, rezultātus mēdz skaidrot ar stabiliem,
kontrolējamiem faktoriem (MakOlijs (MсAuley), Ditsans (Duтcan), MakElrojs
(MсElroy), 1989), bet, kad iegūtā atgriezeniskā informācija nesaskan ar
pašefektivitātes izpratni, cilvēks sliecas situāciju skaidrot ar ārējiem un nevis
iekšējiem (personiskajiem) iemesliem (Aldens (Alden), 1986). Pētījumos tāpat arī ir
pierādīts, ka pašefektivitātes apzināšanās nosaka atbilstošu nemiera līmeni, bet
nemiera piedzīvošana var kavēt sarežģītu kognitīvo uzdevumu risināšanai (Vuds
(Wood), Bandura, 1989; cit. no Kапрара, Сервон)213. Trešais faktors ir saistīts ar
pašefektivitātes dinamiku tajā aspektā, ka var determinēt citu mainīgo, kas var
paaugstināt sasniegumu līmeni, ietekmi. Iemaņu apgūšana un zināšanu iegūšana
paaugstina sasniegumu līmeni, taču pastāv svarīgs nosacījums: cilvēkam ir jābūt
pārliecinātam par savām iespējām visas zināšanas pielietot praksē.

Balstoties uz Banduras sociāli kognitīvās teorijas konstruktiem, tieši
pragmatisku mērķu sasniegšanai, pirmkārt, personu ar īpašām vajadzībām
pašefektivitātes izkopšanai, gatavojot viņus profesionālajai darbībai, uzmanība
koncentrējama uz diviem svarīgiem komponentiem. Pirmais ir saistīts ar
pamatiespējām, konkrētāk ar pašregulācijas spēju, kurš ir saistīts ar mērķu
izvirzīšanu un savu darbību izvērtēšanu, salīdzinot ar vidējiem standartiem. Otrs ir
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210Хекхаузен, Х. (2003). Мотивация и деятельность. Москва: Питер.
211 Kапрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.
212 Kапрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.
213 Kапрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.



mūsu apspriestā pašefektivitāte, tas ir indivīda priekšstats par savām spējām tikt galā
ar konkrētām situācijām (Первин, Джон)214, vai pēc Banduras215 apgalvojuma, – tā
ir spēja veikt un novērtēt noteiktas secīgas darbības, sasniegt atbilstošu rezultātu un
izpildes līmeni. Nemēģinādami meklēt kaut kādas līdzības starp šo divu konstruktu
pazīmēm vai būtiskajām, piemēram, kādā metakognitīvajā līmenī noskaidrotām,
atšķirībām, vēlamies uzsvērt ciešu saistību ar darbību, kas vienā vai citā veidā
determinē personības adaptācijas, pirmkārt, sociālās adaptācijas, un socializācijas
procesu veiksmi vai neveiksmi.

Paškoncepcijā pēdējā laikā ir vienojušies par pieciem būtiskiem psihiskajiem
aspektiem:
l priekšstats par personiskajām īpašībām un atribūtiem;
l pašvērtējums;
l pašefektivitātes apzināšanās;
l metakognitīvās zināšanas par paškontroles stratēģijām;
l personiskās uzvedības izvērtēšanas standarti (Kапрара, Сервон)216.

Konceptuāli tie ir patstāvīgi psihiskie procesi, taču zinātnieku vērtējumā
parasti tie funkcionē noteiktā harmonijā kā vienota sistēma. Šis kopīgais veidojums
veido integrētu Es sistēmu, pateicoties kurai, cilvēks īsteno pašregulāciju217.
Personības pašregulācijas procesa struktūrdaļas ir:

izpildīšana (performance);
vērtēšanas procesi (judgmental process);
atskaite sev (self-responce)218.
Izpildīšanas procesā būtībā orientācija notiek uz vērtēšanas parametriem

(skat. 2. att. 110. lpp.), kuri ir dažādi gan pēc saviem kvalitātes219, gan konstantuma220

(iespējams nosaukt vēl vairāk) kritērijiem un sevī ietver gan situācijas sniegtos, gan
personāli pieņemtos mērķus. Jāuzsver, ka šie mērķi izpaužas kā vērtības, kas nosaka
darbību piemērotību vai nepiemērotību konkrētajā darbībā, un personas piedalīšanās
kādā konkrētā darbībā jau liecina, ka situācijas sniegtie (piedāvātie) mērķi ir
pieņemti, tiek pildītas atbilstošas lomas un (vai) ņemti vērā noteiktie noteikumi.

Apspriežot īstenošanas un vērtēšanas parametru (piemēram, nozīmīguma,
deviantisma, daudzuma u.c.) nozīmi personības pašregulācijas procesos, ir jāsper
retrospektīvu soli atsevišķu filozofu, piemēram, T. Hobesa (Hobbes), noformulēto
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218 Vaitkevičienė, A. (2006). Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas
edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas.
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tādiem parametriem kā ētiskums, nozīmīgums, deviantisms u.c., var atklāties specifiski modāluma
parametri.
220 Konstantums – saprotams kā pastāvīgums, kas sagabājas pat mainoties nosacījumiem un apstākļiem.



apgalvojumu virzienā. Tā ir tikai hipotētiska versija, kura neuzliek par pienākumu
(var apgalvot arī nekorektuma izpausmes) vērtēt mūsdienu sabiedrības locekļus
pašefektivitātes kontekstā nelabvēlīgi vai pat negatīvi. Tomēr, pēc domātāja
uzskatiem, „cilvēkus vada nevis prāts, bet jūtas. Viņi tiecas pēc sevis cildināšanas,
ir neārstējami egoisti, kas bez žēlastības iet uz saviem mērķiem. Cilvēki pēc dabas
nav ne politiski (valsts politikas nozīmē), ne sabiedriski“221. Jāuzsver, ka,
mēģinādams pēc zinātniskajiem principiem pamatot cilvēka uzvedības individuālos
un sociālos aspektus, Hobess mēģināja padarīt egoismu par zinātniski pamatotu
uzvedības skaidrojumu un prātoja par personisko drošību un varu veicinošiem
motīviem un citu personu nozīmīgumu, nodrošinot vai traucējot šo apmierināšanu.
Ne nejauši viņš apgalvoja, ka „tieši tāpat nav taisnības un netaisnības, pareizuma
vai nepareizuma, jo dzīves likums ir tāds, ka ikvienam cilvēkam pieder tikai tas, ko
viņš var iegūt, un tik ilgi, kamēr viņš var to noturēt“ (cit. no Sabine, Thorson)222.

Pārlieku nevispārinot šo nelielo ekskursu, tomēr ir jāatzīst daļu racionāluma
(lai arī caur radikālā individuālisma prizmu) Hobbesa apgalvojumos, tādēļ arī radās
nepieciešamība pievērst uzmanību kādam no vērtēšanas parametriem (piemēram,
deviantismam) pašregulācijas procesa īstenošanas etapā, hipotētiski vilkt paralēles
ar referentīvās izpildes standartiem un normām, un kā galējo variantu atskaites sev
struktūrā izvēlēties pozitīvas sevis vērtēšanas reakciju. Iespējams modelēt šāda
ekstremāla varianta sekas pašregulācijas procesos, īpaši mijiedarbojoties pietiekami
atšķirīgām sociālajā laukā funkcionējošām sabiedrības grupām vai slāņiem (sociālās
atšķirtības grupas, personas ar īpašām vajadzībām, emigranti, dažādu subkultūru
pārstāvji u.tml.). Ne nejauši diezgan pretrunīgajā, taču savā ziņā atbilstošajā brīvā
tirgus sabiedrībā eksistējošo vērtību pavērsienu Dinics (Dinitz) (1969) klasifikācijas
sistēmā līdzās tādiem segmentiem kā:
l deviācija kā noziegums (sevī ietver likumu un normu pārkāpšanu);
l deviācija kā grēks (ķeceri, pravieši, nodevēji, pārbēdzēji);
l deviācija kā atsvešināšanās u.c. klasifikācijas segmenti it arī deviācija kā

nenormālība (fiziskie un psihiskie traucējumi) (cit. no Kovačevič)223.
Ņemot vērā personu ar īpašām vajadzībām pašefektivitātes funkcionēšanas

svarīgumu un mijiedarbību ar pašregulācijas spējām, īpaši svarīgi ir izvērtēt viņu
psihosociālās attīstības ģenēzi (pārdzīvotās krīzes, starppersonu attiecību attīstību,
sociālās adaptācijas un socializācijas aspekti u.c.), kur īpaši nozīmīga ir uzkrātā
pieredze, komunicējot ar citiem sabiedrības locekļiem un to nostāja pret cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Šis novērojums ir aktuāls, apspriežot citu Banduras izšķirtu
pašregulācijas procesa struktūrdaļu – sevis vērtēšanas procesus. Tiek apgalvots, ka
„noteiktā darbības veikšanas laika posmā atklājas, kā savstarpēji saskan personiskais
un ārējais izpildīšanas procesa vērtējums. Šajā kombinācijā atklājas personas ieņemtā
loma, personai saprotamo un situācijas piedāvāto lomu atšķirības, personas veikto
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221 Zeigler, H. (1993). Politinė bendruomenė. Kaunas: Litera, 8.lpp.
222 Sabine, G. H., Thorson, T. L. (1995). Politinių teorijų istorija. Vilnius: Pradai, 477.lpp.
223 Kovačevič, V. (1981) Problemi resocijalizacije maloljetnicka s delinkventnim ponašanjem. Zagreb–
Rijeka.



darbību piemērotība situācijas noteikumiem utt. Tas ir viengabalains personas un
situācijas interakcijas process, kurš notiek, salīdzinot savas veiktās darbības ar
vērtēšanas parametriem, referentīvajām personām, sabiedrības standartiem un
normām“224.

Nebūtu jārodas šaubām arī par citu svarīgu atkarību, kas ir saistīta ar
pašefektivitātes un sevis vērtēšanas dimensijām. Te domāta pašcieņa, kura, pēc
atsevišķu autoru (Tafarodi (Tafarodi), Svons (Swann), 1995) apgalvojuma, tieši
savieno divus atsevišķus parametrus – pašefektivitāti225 un pašpatiku (self-liking).
Pašefektivitāte saprotama kā veiksmīgu manipulāciju, mijiedarbojoties ar sociālo
vidi, rezultāts un identitātē vērtējams kā attapība, veiksmīgums un situācijas
pārvaldīšanas spēja. Pašpatiku nosaka sociālās atzīšanas līmeņa novērtējums un tā ir
saistīta ar vispārīgi atzītas personas identitāti, kā sagaidījušas ne tikai atzīšanu no
abstrakti vispārinātās tuvākās vides, bet arī kā atbilstošu personiskajai vērtību
orientācijai (cit. no Кашима)226. Kā svarīgs fakts šajā kontekstā jānorāda pētījuma
secinājumi (Tafarodi, Swann, 1995), ka pastāv noteikta diskriminējoša validitāte
starp pašefektivitāti un pašpatiku, kas pierāda diferenciētu savstarpējo saistību starp
savu spēju novērtēšanu un indivīda atmiņām, kā pret viņu izturējās vecāki. Jāuzsver,
ka pašpatikai ir izteiktāka korelācija ar attiecībām ar vecākiem nekā ar savu spēju
novērtēšanu; tikmēr pašefektivitātei ir ievērojami lielāka korelācija ar savu spēju
novērtēšanu, salīdzinot ar attiecībām ar vecākiem (cit. no Кашима)227. Runājot par
pašvērtējuma īpatnībām kopumā, pētnieki ir konstatējuši, ka indivīds sevi vērtē
pozitīvi tik lielā mērā, cik viņa identitāte (aktuālais Es) atbilst viņa ideālajam
priekšstatam par sevi (ideālais Es). Ievērojamāka neatbilsme starp aktuālo un ideālo
Es provocē depresiju un nomāktu stāvokli (Higinss (Higgins), Kleins (Klein),
Straumans (Strauman))228.

Pēdējā (trešā) personības pašregulācijas procesa struktūrdaļa ir atskaite sev,
kas nosaka (vai vienā vai citā veidā var noteikt) personas lēmumu par turpmāku
līdzdalību darbībā, viņa aktivitātes izpausmes. Bandura uzsver, ka cilvēka uzvedība
ir visvairāk regulējama, darbojoties pašvērtējuma reakcijām, kuras pašregulācijas
procesā ir kā starpnieki starp ārējo stimulu un ārējo pastiprinājumu. Vienādos
apstākļos uzvedības pozitīvs novērtējums nosaka veicinošu reaģēšanas tipu, bet
negatīvs novērtējums – nosodāmu reaģēšanas tipu (cit. no Хьелл, Зиглер)229. Vispār
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224 Vaitkevičienė, A. (2006). Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas
edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas, 36–37.lpp.
225 Tafarodi, Swann vartoja sąvoką Aš efektyvumas (self-competence), tačiau savo funkcijomis šis
komponentas iš esmės nesiskiria nuo A. Banduros Aš veiksmingumo (self-efficacy).
226 Кашима, Й. (2003). Культура и социальная когнитивная деятельность: к социальной психологии
культурной динамики. In Психология и культура (Под рeд. Д. Мацумото)ю Москва: Питер, с. 516–
574.
227 Кашима, Й. (2003). Культура и социальная когнитивная деятельность: к социальной психологии
культурной динамики. In Психология и культура. (Под рeд. Д. Мацумото)ю Москва: Питер, с. 516–
574. 
228 Higgins, E. T., Klein, R., Strauman, T. (1985). Self-concept discrepancy theory: A psychological model
for distinguishing among different aspects of depresion and anxiety. Social Cognition, 1, 51–76.lpp.
229 Хьелл, Л., Зиглер, Д. (1999). Теории личности. Санкт-Петербург: Питер.



pašvērtējuma reakcijas, kas nereti nosaka arī noteiktu neadekvātumu attiecībā pret
sevi230, ir kognitīvo procesu sekas (skat. 2. att.) un veido noteiktu atskaites sev
veidojumu sistēmu, kura nepieciešamības gadījumā var tikt transformēta ar
terapeitiskajām stratēģijām231.

2. att. Pašregulācijas procesa komponentes (Bandura, 1977; cit. no Vaitkevičienė)232

Būtībā ir acīm redzams, ka kognitīvā Es sistēma un šajā sistēmā svarīgas
funkcijas veicošā pašefektivitāte veidojas no bērnības un tas, kā viņi iegūst spējas
labāk kontrolēt emocijas, plānot un sakārtot (sasistematizēt) savas darbības, lielā
mērā nosaka psihosociālo attīstību. Tā nav aksioma, taču daudzos pētījumos ir
noteikts, ka „personības sociālās uzvedības veidošanai svarīga ir atbilstošu un
pietiekami dažādi funkcionējošu (prioritāšu aspektā) apstākļu sistēma, kuras
hierarhiskā struktūra ir samērā kompleksa (bioģenētiskie, sociālģenētiskie,
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230 Balstoties uz A. Banduras noformulētajiem problēmjautājumiem, vērā ņemti tiek gadījumi, kad cilvēks
atsakās sevi stimulēt, ir daudz prasīgāks pret sevi, lai arī tam nav nekādas nepieciešamības, soda sevi
u.tml.
231 Vērā ņemta Watson, Tharp (1989) piedāvātā piecu pamatsoļu uzvedības paškontroles īstenošanai
sistēma, pielietotas kognitīvās terapijas metodes u.c.
232 Vaitkevičienė, A. (2006). Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas
edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas, 37.lpp.
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psihosociālie, sociālkulturālie, psihopedagoģiskie u.c. faktori) un īpaši mainīga, ņemot
vērā šos faktorus nosakošo sarežģīto procesu komponentu traucējumu intensitāti“233.
Likumsakarīgi, ka dažādu invaliditātes formu, īpaši agrīnās bērnības vecumā, ietekme
uz personības attīstību, izvērtējot augstāk minētos faktorus, ir pietiekami traumējoša234

un var noteikt dažādas personības struktūras transformācijas, īpaši atkārtojoties
attīstības krīzēm, tās izdzīvojot, piemēram, pusaudžu vecumposmā. Balstoties uz
personīgo un empīrisko praksi, tiek apgalvots, ka „cilvēkam ar īpašām vajadzībām ir
divas ārēji atšķirīgas, taču viņa situācijā absolūti identiskas pasaules. Viena no tām
– slēgta telpa ar skaidrām robežām, labi pazīstama, monotona, nospiedoša. Cita – iela
ar skaidrām robežām: vides barjerām, sabiedrisko institūciju „nepielāgojamību“,
dinamiska <...> Abās šajās viņa pasaulēs laužas citi cilvēki, kuri vērtē, skaļi saka un
vienmēr kaut kā uzvedas. Tieši šo cilvēku, īpaši no personības referentīvās grupas
loka, dotās psiholoģiskās atgriezeniskās saites, dēļ cilvēks ar īpašām vajadzībām
uztver sevi kā tādu, kam ir neglīts ķermenis, neradošs gars, kas ir atstumts,
nesaprotošs, neiederīgs, CITĀDS“235. Paškoncepcija ieņem svarīgāko lomu
viengabalainas personības veidošanā, un cilvēka sevis uztverei jau bērnībā, nemaz
nerunājot par vēlākiem dzīves etapiem, jābūt harmoniskai, pretrunīgus, nereti dažādus
vērtējumus neprovocējošai, jo pretējā gadījumā var notikt fragmentācijas process un
cilvēks cietīs, piedzīvodams lomu sajukumu. Formāli vērtējot, bērna paškoncepciju
ietekmē neliels skaits aģentu, taču, kā jau tika minēts, to ietekme var būt traumējoša
un noteikt personas sociālās adaptācijas un socializācijas neveiksmi (skat. 3. att.).

3. att. Bērna paškoncepciju ietekmējošie faktori (Крайг, 2000)236
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233 Juodraitis, A. (2004). Asmenybės adaptacija: kintamųjų sąveika. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 86.lpp.
234 Traumējoša pieredze, pirmkārt, ir saistāma ar psiholoģisku kaitējumu personības struktūrai, ietekmēt var
orgāna nepilvērtīga funkcionēšana, bērna audzināšanas ģimenē īpatnības, vienaudžu atstumšana u.c.
235 Šeporaitis, D. (2003). Identitetą formuojantys kokybiniai tarpžmogiškieji santykiai negalės situacijoje:
latentinės identiteto krizės išvengimas ir pilnutinė integracija taikant dialogiškąjį principą. Bakalauro darbas.
Šiaulių universitetas, 1.lpp.
236 Крайг, Г. (2000). Психология развития. Санкт-Петербург: Питер, c. 139.



Paškoncepcija apvieno gan reālo, gan ideālo Es – mūsu priekšstatu par to,
kādi mēs esam realitātē, patiesībā, un kādiem mums vajadzētu būt237. Cilvēks, kas šos
divus Es uztver kā samērā vienmērīgus un nekonfrontējošus, domājams, kļūs par
nobriedušu personību un viņa adaptācijas procesi tiks veiksmīgi realizēti, salīdzinot
ar cilvēku, kurš reālo Es vērtē zemāk kā ideālo Es. Jāuzsver, ka cilvēki ir tendēti
analizēt savas nostājas un uzvedību, kā arī kontrolēt, lai tie atbilstu mūsu
pašpriekšstatam. „Ja mums šķiet, ka kāda no nostājām vai vērtībām tiem atbilst, mēs
esam gatavi to pieņemt. Ja tas neatbilst mūsu pašu uztverei, mēs, visticamāk, to
neizlaidīsim cauri „filtram“, neatkarīgi no tā, kādu labumu dod mums šī
nepieņemamā nostāja un cik spēcīgi un pievilcīgi ir to iemiesojošie lomu modeļi“238.
Personas invaliditātes gadījumos paškoncepciju ietekmējošo faktoru ietekmes dēļ
(bez šaubām, tas obligāti neskar visas invaliditātes formas un visus cilvēkus ar
īpašām vajadzībām) indivīda paštēls tiek transformēts, mainās identitātes parametri,
un tiek samazināts pašefektivitātes potenciāls. Identitāte tiek definēta kā kognitīvu,
afektīvu un konatīvu239 identitātei nozīmīgu pieredžu vispārinājums, ņemot vērā katra
cilvēka identitātes, domāšanas un darbības kompetences. Tā persona veido savu
identitāti, kurā mijiedarbojas viņa paša pašpriekšstats, iedomātais citu radītais
priekšstats par viņu (iedomātais priekšstats) un citu radītais priekšstats par viņu
(priekšstats)240. Pēc Kobi (Kobi)241 vērtējuma, personas pašidentitāte veidojas
atkarībā no uztveres līmeņa reprezentēt visas bez izņēmuma lomas un katrā no tām
vienmēr atrast „eksistenciālo sirdi“ – nemainīgu savu „Es“.

Pētījumos ir pierādīts, ka īpaša „lūzuma“ fāze bērnam ir pusaudža vecumā,
tā bieži tiek traktēta kā identitātes krīze (Eriksons (Erikson), 1968; Vatermans
(Waterman), 1985, Marsija (Marcia), 1980; Kouts (Cote), Levins (Levine), 1988;
u.c.; cit. no Крайг)242. Līdz šim dominēja uzskats, ka brieduma beigas nosaka arī
identitātes krīzes atrisināšanu. Noteikti jāatzīmē, ka problēmas šajā vecumposmā
var tikt atrisinātas arī tikai daļēji, tās tiek izstumtas vai nomaskētas tā, ka ir vienkārši
neiespējami saskatīt kaut kādas krīzes pazīmes. It kā stabilitātes laika posmi ir tik
relatīvi un visas apslēptās problēmas var atklāties vēlāk un citos apstākļos, jau kļūstot
pieaugušam. Tika konstatēts, ka, ja atkārtota krīze netiek pamanīta un pieveikta,
identitātes krīze kļūst par ilglaicīgu (Tošs (Tausch), Tausch)243. Daudzi zinātnieki
pusaudžu vecumposmu raksturo kā fāzi, kurā ievērojami pieaug identitātes
veidošanai svarīgu situāciju skaits: negatīva personiskā pieredze, situatīvā pieredze,
sociālie novērtējumi u.c. iedarbojas kompleksi un kļūst par stigmatizējošu faktoru
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237 Mead, G. H. (1987). Geist, Identität und Gesellshaft. Frankfurt am Main.
238 Kpaйг, Г. (2000). Психология развития. Санкт Петербург: Питер, c. 139.
239 Konatīvs – neirotiskuma pazīmes nosakošs patoloģijas, subordinācijas, personības introvertiskuma un
ekstravertiskuma faktoru veidojums.
240 Haußer, К. (1995). Identitätspsychologie. Berlin.
241 Kobi, E. E. (1993). Grundfragen der Heilpädagogik. Eine Einführung in heipädagogisches Denken.
Bern/Stuttgart/Wien.
242 Крайг, Г. (2000). Психология развития. Санкт-Петербург: Питер.
243 Tausch, R., Tausch A. M. (1991). Erziehungspsychologie. Begegnung von Person zu Person.
Götingen/Toronto/Zürich.



(Vohens (Wochen)244, Frejs (Frey)245, Rodlers (Rödler)246 u.c.). Invaliditāti izdzīvojot
kā attiecināšanas procesu, tiek radīti draudi normālai funkcionēšanai un tā radītas
identitātes problēmas, kuras katra persona var pārvarēt vai vismaz ir noteikti
priekšnosacījumi šādai pārvarēšanai. Saikni starp stigmatizēšanu un identitātes
izmantotajām stratēģijām krīzes pārvarēšanai empīriski pētīja Vohens (Wochen)
(1983)247. Iegūtie dati ļāva autoram nosaukt deviņas identitātes stratēģijas un piecas
„ievainotas identitātes“ kategorijas. Īpaši kompleksi (metodoloģiskajā un vērtību ziņā)
šo problēmu mēģināja risināt K. Hauzers (Haußer) un H. P.Frejs (Frey), kuri identitātes
analīzei pielāgoja humānistiskās psiholoģijas un simboliskā interakcionisma dotās
interpretācijas iespējas. Šie pētījumi deva iespēju atklāt atsevišķus līdz tam līdz galam
nenoskaidrotus iekšējos identitātes aspektus, parādīt notiekošo intrapsihisko procesu
ietekmi, kā indivīds rīkojas ar identitātes problēmām, kas rodas, un kā veidojas
identitāte. Freja248 radītais „Filter-Speicher“ („Filtrs-tvertne“) modelis, pamatots ar
E. Gofmana (Goffman), L. Krapmana (Krappman) darbiem, socioloģisko P. Bergera
(Berger) un P. Lakmena (Luckman) teoriju u.c., pirmkārt, ir uzvedības modelis. Būtiska
pozīcija te ir svešas uztveres apstrādāšanai un ietverta tiek tikai racionāli organizēta
darbība, kādēļ netiek atbildēts uz atsevišķiem svarīgiem jautājumiem: subtilu signālu
(ķermeņa valodas) nozīme, afektīvas darbības u.c. Ne nejauši tika novērots, ka
„H. P. Freja skatījums ir viennozīmīgi socioloģisks (precīzāk: interakcionistisks), pēc
psiholoģisko atgriezeniskās saiknes mehānismu neņemšanas vērā tas nepavisam nav
psiholoģisks“ (Noiberts (Neubert), Billišs (Billich), Hloerks (Chloerkes))249. Freja
modelī identitātes veidošanās gaita tiek pielīdzināta lēni notiekošam filtrācijas
procesam: informācija „plūst“ no ārējā aspekta caur individuālumu uz iekšējo aspektu
un caur intrapersonisko integrāciju un identitātes prezentāciju atpakaļ ārpusē darbības
stratēģijas veidā. Skaidrākā filtrācijas funkcija šajā procesā ir sociālajam savam Es,
tas neizbēgami ir daudz elastīgāks nekā personiskais savs Es. Sociālā noteikumu
sistēmas izpausme informācijas apstrādāšanas un pārvarēšanas jomā ir kā integrācijas
un harmonijas sasniegts rezultāts, „saprasta“ identitāte, kurā iekšējo un (vai) ārējo
attiecinājumu elementi var tikt (vai tiek) sajaukti un izjaukts līdzsvars. Shematizējot
Freja identitātes modelis izskatās šādi:

IDENTITĀTE kā
l ārējās tipizācijas un attiecināšanas procesa sekas (ārējais aspekts);
l iekšējās tipizācijas un attiecināšanas procesa sekas (iekšējais aspekts);
l specifiska personas vadība integrācijai (integrācijas un harmonijas aspekts).

Jāakcentē, ka, runājot par ārējo aspektu, personai piešķirams statuss, kurš
sevī ietver caur citiem notiekošu sociālo un personisko identificēšanos. Pie ārējā
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244 Wochen, H. (1983). Am Rande der Normälitat. Heidelberg.
245 Frey, H. P. (1983). Stigma und Identität. Weinheim/Basel.
246 Rödler, P. (1993). Menschen, lebenslang ouf Hilfe anderer angewiesen. Frankfurt am Main.
247 Wochen, H. (1983). Am Rande der Normälitat. Heidelberg.
248 Frey, H. P. (1983). Stigma und Identität. Weinheim/Basel.
249 Neubert, D., Billich, P., Chloerkes, P. (1991). Stigmatisierung und Identität. Zur Rezeption und
Weiterführung des Stigma Ansatzes in der Behindertenforschung. Zeitschrift für Heilpädagogik, 42, S.
681.



aspekta pieder indivīda pieredze un informācija par viņu aptverošos priekšmetisko
vidi un personām. Svarīgāko nozīmi šajā modelī ieņem komunikācijas partneris,
kurš piešķir indivīdam sociālo un personisko identitāti (statusu) un kuram ir
specifiskas cerības (skat. 4. att.).
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4. att. Identitāte kā situatīvās un transsituatīvās integrācijas un harmonijas
rezultāts (saskaņā ar H. P. Frey, 1983).



Iekšējais aspekts (Frejs ar to domā personisko „Es“) ir saprotams kā reflektīvs
process, kurā izšķirami divi konstrukti: sabiedriskais250 savs „Es“ (Sociale Selbst) un
personiskais savs „Es‘ (Private Selbst). Sabiedriskais savs „Es“ it kā ir saistīts ar „iekšējo
sirdsapziņas platību, kurā persona sevi definē no savas vides perspektīvas“ (Frejs)251.
Šajā līmenī svarīgs ir jautājums, kā citi redz indivīdu un kā indivīds pieņem šo skatījumu.
Sociālais savs „Es“ pieņem informāciju no ārienes, diferenciē svarīgo informāciju un tā
rodas citu uzskatu atainojums. Personiskais savs „Es“ nodarbojas ar pašinterpretāciju,
vērtēdams no personīgajām perspektīvām: kādu es redzu pats sevi? Kā minējuši šīs
problēmas pētnieki, atbilde slēpjas „iekšējā sevis pieredzē, kuru persona par sevi pati ir
„atzinusi“, un personīgu pieredžu, komunicējot ar citiem pārņemto zināšanu par sevi
pašu“ (Frey, Haußer, 18.lpp.)252. Tā personiskais savs „Es“ kļūst par „transsituatīvās
pieredzes nogulsnēm“253. Personiskais savs „Es“ izvērtē sabiedrisko savu „Es“, pārņem
tā saturu vai noraida to un tādā veidā rodas personiskā sava „Es“ apziņa.

Analizējot integrācijas un harmonijas dinamiskās īpatnības, akcentējams
interpersoniskas integrācijas process, kurā iekšējo un (vai) ārējo attiecinājumu
elementi ir sajaukti vai izjaukts līdzsvars. Tas notiek informācijas apstrādes procesā
uz ārieni vērsto darbības stratēģiju dēļ. Frejs būtībā piedāvā identitātes jēdzienu
piemērot, runājot tikai par trešo (integrācijas un harmonijas) aspektu. Identitāte
integrē personisko savu „Es“ un sabiedrisko savu „Es“, tāpat arī vērā tiek ņemta cita
svarīga informācija, „vada“ rīcību un paredz identitātes atainojumu.

Frejs uzsver, ka, skaidrojot sociālo realitāti, stigmatizāciju nevar uztvert tikai
kā automātisku, kad „skartajam“ nav iespēju izvēlēties un izlemt. Pirmkārt, viņa
modelis pievērš uzmanību iekšējās psiholoģiskās stigmatizācijas sekām, un kā
uzvedības modelis atklāj noteiktu daļu reālo iespēju. Un svarīgākais ir tas, ka sociālā
noteikumu sistēmas izpausme informācijas apstrādes un pieveikšanas jomā ir kā
integrācijas un harmonijas sasniegts rezultāts, „saprasta“ identitāte254.

Izmantodami dažādas identitātes stratēģijas, katra persona (arī personas ar
īpašām vajadzībām) cenšas novērst nepatīkamas nesaderības. Izpratnes jomā rodas
iespēja jauno, nepatīkamo informāciju atlasīt, uztvert to sagrozīti (kognitīvā
disonanse). Negatīvā informācija var tikt samazināta, tai var nepievērst uzmanību vai
tā var būt vērtējama kā labāka, nekā ir patiesībā. Tādā veidā izvairāmies no
sabiedriskā sava „Es“ izmaiņām. Darbības (aktivitātes) jomā indivīdam ir iespēja
viņa veidoto vides tēlu koriģēt ar atbilstošu uzvedību un argumentiem, kā viena no
identitātes stratēģijām var būt nepatīkamu attiecību pārtraukšana vai citu partneru
meklēšana. Frejs koncepcijas būtība ir tā, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām var
aizsargāt pozitīvu sabiedrisko savu „Es“, izvairoties no stigmatizējošas ietekmes,
bet tas perspektīvā pozitīvi ietekmēs viņu pašefektivitātes attīstību
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Hausers255, kurš identitāti definē kā svarīgu pieredžu vispārinājumu, sniedz
savu koncepciju, pamatotu ar trim komponentiem, kas savstarpēji mijiedarbojas
(skat. 2. tabula).

2. tabula
Identitātes veidošanās komponenti un to dinamika

(saskaņā ar Hauseru)256

Hausers identitātes veidošanos modelē it kā citādi (nav tādu segmentu kā
„personiskais Es“, „sociālais Es“, „statuss“, nav atklāta pieredzes bāze kā Freja
modelī u.c.), taču svarīgākie segmenti (vērtēšana saistībā ar kognitīvajiem un citiem
komponentiem, pašvērtējums, pašpriekšstats u.c.), kas vienā vai citā veidā determinē
identitātes veidošanos, koncepcijā ieņem noteiktas pozīcijas. No otras puses, var
apgalvot, ka abas koncepcijas viena otru papildina un sniedz atbilstošas norādes,
veidojot personu ar īpašām vajadzībām identitāti un reizē arī orientierus, prognozējot
iespējamās pašefektivitātes izmaiņas. Būtība ir tā, ka, racionāli vērtējot zinātnieku
sniegtos modeļus, ir acīmredzami, ka personas ar īpašām vajadzībām grib paši
kompensēt savus „trūkumus“, tādēļ nevar visu savu dzīvi palikt viņus „sargājošā“
telpā, jo tā būs sarežģīti izveidot stingru pašapziņu un nostiprināt pozitīvu nostāju
pret sevi257.

Minēto identitātes veidošanās modeļu kontekstā (loģiski, ka tas mijiedarbojas
arī ar pašefektivitātes attīstības problēmu) svarīgi ir izvērtēt ļoti svarīgu apstākli,
kuram ir īpaši liela nozīme personu ar īpašām vajadzībām adaptācijas un
socializācijas procesos. Identitātes veidošanās procesā atbildot uz jautājumiem „Ko
es pieredzu savā vidē?“, „Kāds es citiem šķietu?“, „Kādu mani redz citi?“ svarīgu
lomu ieņem informācijas izplatīšana, kas veido daļas (nereti lielākās) sabiedrības
vērtējošo viedokli par personām ar īpašām vajadzībām, nostāju, komunikācijas un
sadarbības nepieciešamību ar viņiem, būtībā liek noteiktus sociālās kultūras pamatus.
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Ir konstatēts, ka viena ne maza sabiedrības daļa, kuru uztrauc tās tēls masu
medijos, ir personas ar dažādiem traucējumiem, gan fiziskiem, gan psihiskiem
(Kumberbačs (Cumberbatch), Negrins (Negrine), 1991; cit. no Харрис)258. Jāuzsver,
ka ikreiz (jo būtībā šīs problēmas netiek masveidā ekspluatētas) dažādās pārraidēs
tiek sniegta stereotipu „nikna vārguļa“ vai „vārguļa supermena“ pavadīta
informācija. Pirmajā gadījumā cilvēks ar īpašām vajadzībām ir nomākts un dusmīgs
sava nespēka un citu cilvēku nespējas vērtēt viņu kā pilnvērtīgu personību dēļ. Nereti
šāda sižeta līnija formulē kāda centienus personāžam pieņemt sevi tādu, kāds ir,
reizēm persona ar īpašām vajadzībām atklāj, ka šāda spēja pieņemt sevi tādu, kāds
ir, brīnumainā veidā veicina brīnumainu fizisko izveseļošanos – visticamāk, tas var
būt apslēpts mājiens, ka laime ir iespējama tikai esot fiziski veselam. No otras puses,
radot „vārguļa-supermena“ priekšstatu, parasti tiek palīgā ņemts ar pārcilvēciskām
spējām apdāvināts ratiņkrēslā sēdošs paralīzes mocīts nesavtīgs varonis, kurš pārvar
milzīgus attālumus, vākdams līdzekļus labdarībai, cīņai pret vēzi; vai akla meitene,
kas palīdz atšķetināt mīklainu noziegumu, balstoties uz iegaumētajām skaņām vai
smaržām, kam redzīgie cilvēki nav pievērsuši uzmanību. Uzmanība jāpievērš tam,
ka šajos priekšstatos tiek ietilpināta maskēta ideja, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām
veiksmīgas dzīves galvenā determinante ir individuāla adaptācija; svarīgi ir tikai
ieņemt pareizu nostāju. Tā tiek samazināta tādu svarīgu faktoru kā sabiedrībā
pastāvošas iepriekšējas negatīvas nostājas, kā arī sociālo un fizisko barjeru nozīme
(Longmors (Longmore), 1985; cit. no Харрис)259

Uzmanība pievēršama arī pozitīvu priekšstatu nozīmīgumam, apgalvojot, ka
viena no vispārliecinošākajām bijusi 1986. g. uzņemtā kinofilma Children of Lesser
God, kuras aktrise Marlija Metlina (Marlee Matlin) tika apbalvota ar „Oskaru“ par
kurlas sievietes lomu. Krisa Bērka (Chris Burke) tēlotais personāžs ar Dauna
sindromu uzbūvēja ceļu uz televīziju personām ar psihiskiem traucējumiem u.c.260

Balstoties uz dažādu autoru darbiem (Šūberts (Schubert), 1989, MakKinnejs
(McKinney), 2005; Brentlingers (Brantlinger), 2004; Nensijs (Nancy), 2001; u.c.)
konstatēts, ka „audzināšanas saturs interiorizē un nodod kultūras vērtības un sociālās
attiecības, priekšstatus par invaliditāti mācību grāmatās varēsim traktēt nevis kā
mācību materiālu, bet arī kā grāmatu autoru nodotās invaliditātes nozīmes un
izturēšanās pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām modeļus“261. Veicot pētījumus,
vērtējot mācību grāmatu sniegtās informācijas blokus par personām ar īpašām
vajadzībām (Ruškus, Pocevičienė, 2004; cit. no Ruškus, Mažeikis)262 jāuzsver, ka
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viens īpaši spilgts audzināšanas saturā atrodams negatīvs stereotips ir priekšstats par
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. Tekstos tiek dēstīts viedoklis par viņu
neadekvāto, vispārīgajām normām neatbilstošo un savādo uzvedību, niecīgajām
iespējām piedalīties izglītības un sabiedriskajā dzīvē. Paradoksālākais ir tas, ka šāda
veida informācijas visvairāk ir lietuviešu valodas un literatūras mācību grāmatās, no
tās neizbēg arī ētikas mācību grāmatas. Jāuzsver, ka „lietuviešu autoru tekstos biežāk
kā ārvalstu autoru darbos invaliditāte tiek norādīta kā iemesls niecīgām personas
iespējām, cita nosaukšana par muļķi kā dusmu izpausme. Lietuviešu autoru tekstos
cilvēki ar īpašām vajadzībām bieži ir pasniegti kā nelaimīgi cilvēki, kas cenšas pēc
iespējas mainīt savu traucējumu stāvokli, atbrīvoties no invaliditātes, citiem vārdiem
sakot, tiek uzsvērts negatīvais invaliditātes moments, to definējot kā aprioru
ļaunumu“263. Neraugoties uz notiekošajiem pozitīvajiem pavērsieniem no klīniskā-
korektīvā modeļa pārejot uz sociālo-interaktīvo tomēr šī reliktā parādība ir daļēji
likumsakarīga, jo, pirmkārt, ir saistīts ar salīdzināšanas un vērtēšanas fenomeniem.
Bez šaubām, ja lielākā daļa sabiedrības sociālo fenomenu definē vienādi, tad arī
reakcija uz šo fenomenu ir pilnīgi vienāda. Invaliditātes gadījums ir vienlīdz
atzīstams par citādību un novērtēts negatīvi, tāpēc, runājot par invaliditāti, tā bieži
tiek vērtēta kā no normas novirzījusies uzvedība. Jāuzsver, ka invaliditāte būtībā nav
kaut kas negatīvs. Šajā aspektā tiek runāts nevis par pašu gadījumu, bet par šī
gadījuma negatīvu formulējumu. „Runājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
mums dažādos veidos „tiek piedāvātas“ redzamas un neredzamas pazīmes. No tām
redzam, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām – citādi nekā mēs. Personai ar īpašām
vajadzībām ir viena īpašība, kas ir īpaša, proti stigma“264. 

Dažādu līmeņu masu informācijas līdzekļi, starp tiem arī pedagoģiskā mācību
literatūra, nekā nespēj izvairīties no stereotipiem un stigmatizācijas attiecībā pret
personām ar īpašām vajadzībām. Ne nejauši veiktie pētījumi parādīja, ka skolās
bērniem nodotā informācija par invaliditāti ir negatīva un pat diskriminējoša rakstura,
pilnībā neorientēta uz tolerances un sapratnes ieaudzināšanu attiecībā pret šo cilvēku
grupu. Kā pamanījuši veiktā pētījuma autori, pozitīvs ir tas fakts, ka skolēni konstruē
savu invaliditātes diskursu, kurš diezgan ievērojami atšķiras no samērā negatīvā
mācību grāmatu un pedagogu invaliditātes diskursa. Tiek apgalvots, ka „skolēni
konstruē pozitīvu invaliditātes diskursu: aktualizē pozitīvas komunikācijas,
draudzības, kopīgas brīvā laika darbības pieredzi ar bērniem invalīdiem un bērniem
ar īpašām vajadzībām, skolēni saskata šādu bērnu izglītošanas iespējas“265.
Izvērtēdami minētās likumsakarības, analītiķi ne nejauši min (šis novērojums nav
obligāti vispārīgas sociālās parādības konstatēts), ka būtībā izveidotā, attīstītā un
pielāgotā rehabilitācijas sistēma, kura sevī ietver mācību iestādes, brīvo laiku, dzīves
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vietu un profesiju266, netiek līdz galam izmantota, paliek samērā nosacīta. Tālāk,
analizējot sabiedrībā valdošās tendences, tiek apgalvots, ka „neraugoties uz to, ka
lūkodamies no interaktīvajām un psihodinamiskajām pozīcijām, redzam, ka veselo
izdzīvotās pretrunas, sabiedrības ietekme ir nepieciešama arī identitātes veidošanai;
– pret bērnu ar īpašām vajadzībām izturamies citādi. Uzsvērdami, ka tā rīkojamies
viņa paša labā. Līdz mūsdienām paliek neskaidrs, vai ir atkarīgas un cik lielā mērā
svarīgas ir identitātes veidošanās pieredzes no citām „īpašām, atšķirtām, pielāgotām
darbības jomām“267. Atbildot uz šo jautājumu viennozīmīgi būtu sarežģīti to
apstiprināt vai noliegt, jo, izvērtējot vispārīgās identitātes un pašefektivitātes
veidošanās likumsakarības, mums tāpat arī ir jāizvērtē daudzi mainīgie (invaliditātes
veids un laiks, individuālās personības īpatnības, īpaši konatīvā lauka specifika,
tuvākā sociālā lauka ietekmes dinamiskās īpatnības u.c.), kuru ietekme var būt ļoti
atšķirīga. Kompleksi pētot aklo profesionālās integrācijas veiksmi nosakošo faktoru
mijiedarbību, tika konstatēts, ka galīgā rehabilitācijas veiksme nav atkarīga tikai no
to pienācīgas sagatavošanās noteiktai darbībai pakāpes, bet arī no daudziem citiem
faktoriem (Lukoff, Whiteman, 1963; cit. no Stančič, Tonkovič, Zovko)268. Uzmanība
jāpievērš tam, ka a) aklo sagatavošanas darbam un dzīvei redzīgo vidē nav nozīmīgs tikai
šaurs viņu profesionālās rehabilitācijas periods; tas drīzāk ir sagatavošanās aizbildnībai
pirms un pēc viņu profesionālās rehabilitācijas periods; b) integrētas aklo iekārtošanas
darbā politikā bez uzmanības nevar atstāt gan redzīgo sociālās vides strukturālo
raksturojumu, gan arī objektīvos apstākļus, kuros funkcionē šīs darba organizācijas. Tāpat
arī tika noskaidrots, ka subjekti, kuri izglītību ieguva gan parastajā, gan specializētajā
skolā, bija labāk integrēti nekā tie, kuri mācījās tikai vienā no minētajām skolām.
Balstīdamies uz šiem datiem, autori rekomendē piemērot „kombinētu“ mācību veidu,
kas nodrošina gan speciālas zināšanas, gan arī sociālās pieredzes vispār apgūšanu
(Stančičs, Tonkovičs, Zovko)269. Būtībā var apgalvot, ka sociālās pieredzes attīstība (tiesa,
minētā pētījuma subjekts bija tikai 163 personas ar redzes traucējumiem un tāpēc ir grūti
vispārināt), kuru nodrošina mijiedarbības ar dažādām cilvēku grupām iespējas, nosaka
arī augstāku personu ar īpašām vajadzībām ticības savām spējām līmeni, bet tas ir cieši
saistīts (korelē) ar identitāti un pašefektivitātes struktūrām. 

Iedziļinoties personu ar īpašām vajadzībām mijiedarbes ar sociālo vidi
specifikā, tika veikts pētījums, kādā mērogā personas identitāti veidojošās
nepietiekamas starpcilvēku attiecības var noteikt pašpriekšstata un iedomātā
priekšstata disfunkciju un sociālo dezintegrāciju270. Tika konstatēts (būtībā apstiprinot
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citu zinātnieku iegūtos datus, ar dažādām metodēm tiem pētot atšķirīgas cilvēku ar
īpašām vajadzībām grupas), ka identitātes pašefektivitātes struktūru pamati liekami
tuvākajā sociālajā vidē. Vairāk kā citu referentīvās grupas locekļu, pirmkārt, vecāku
nostāja pret bērna invaliditāti nosaka viņa pašvērtības sajūtas, pašcieņas,
pašdefinējuma un adaptīvas komunikācijas ar citiem subjektiem kvalitatīvās
izmaiņas. Svarīgākās referentīvās grupas locekļu negatīvā nostāja271 un negatīvas
komunikācijas iezīmes transformē arī komunikācijas kvalitāti, kas liek šī procesa
laikā piedzīvotās neveiksmes individualizēt un tās „pieņemt sev“, tā paātrinot sevis
kā nevērtīga, mazkompetenta un Citāda izolēšanas procesu. Šajā kontekstā ir svarīgi
pievērst uzmanību vēl vienam ļoti svarīgam aspektam: ir pierādīts, ka Es shēmas
ietekmē ne tikai informācijas par personisko Es apstrādi, bet arī apgūstot un
interpretējot informāciju par citiem cilvēkiem. Personības īpašības, kuras indivīds
sevī vērtē īpaši labvēlīgi, kļūst viņam par svarīgākajām, vērtējot arī citus cilvēkus
(Leiskis (Lewicki), 1983; cit. no Капрара, Сервон)272. Tas var nozīmēt tikai vienu:
vienā vai citā veidā pauzdami savu negatīvo nostāju attiecībā pret personu ar īpašām
vajadzībām, tuvinieki ne tikai bloķē un traucē viņa identitāti un citu struktūru
attīstības procesus, bet reizē arī sagroza nākamo attiecību ar sociālo vidi būtību
(uzticēšanās, tolerances, sadarbības, atzīšanas u.c. parametri). Šeporaitis tāpat arī ir
noskaidrojis, ka nedrošība un bailes zaudēt kontaktu ar sadarbības partneri bieži
veicina personas ar īpašām vajadzībām savu patieso sajūtu slēpšanu, to neatklāšanu,
kā viņam šķiet, „nepareiziem“ vārdiem un darbībām. Šādā veidā personas struktūrā
polarizējas divas īpatnības (reprezentatīvais „Es“ un patiesais „Es“), bet ar to
apvienojumu var nosaukt personas ar īpašām vajadzībām tuvākās vides apsūdzēšanu
viņa jūtu nesaprašanā un atraidīšanā. Nedrošības (nepārliecinātības) sajūtas
komunikācijas-interakcijas procesā var skaidrot ar ambivalentu vērtējumu no
komunikācijas partneru puses biežumu attiecībā pret personu ar īpašām vajadzībām,
kas apgrūtina iespējami adekvātas komunikācijas dinamiku. No otras puses,
atbilstoša pieredze mudina personu ar īpašām vajadzībām mācīties (vai pilnveidoties)
„pielāgošanās stratēģiju“, kuras mērķis ir saglabāt adekvātu komunikācijas procesa
tempu, plašāku sociālo tīklu u.c. Pētījums parādīja, ka itin svarīgs un iedarbīgs
komunikācijas elements, kas palīdz indivīdam konstruēt harmonisku savdabības
koncepciju, ir komunikatīvā-interaktīvā stratēģija-vienošanās „atlaižu došanas“ veidā
kā abpusēja darbība. Pētījuma laikā iegūto datu analīze deva iespēju izdarīt
apkopojošu secinājumu, ka personas ar invaliditāti savdabība273, kas veidojas
komunikācijas un sadarbības procesā, var iegūt „ievainotas savdabības“ pazīmes un
tā transformēt identitātes arī pašefektivitātes attīstību274. Minētais pētījums tikai
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271 Negatīvai nostājai šajā pētījumā bija dihotomisks aspekts: negatīvi, marginalizējoši un aizskaroši verbālie
stimuli un tuvinieku neapzināti centieni iepotēt neuzticēšanos, vēloties aizsargāt no apkārtējo iespējamās
intervences (vardarbība, aizskaršana u.c.), lai arī tas jebkurā gadījumā interferē pašvērtējuma attīstību.
272 Капрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.
273 Savdabību veido visas zināšanas, jūtas un viedokļi par sevi kā unikālu, funkcionējošu personu.
Svarīgākie savdabības būtību atklājošie jēdzieni ir paškoncepcija, pašcieņa un identitāte.
274 Šeporaitis, D. (2003). Identitetą formuojantys kokybiniai tarpžmogiškieji santykiai negalės situacijoje:
latentinės identiteto krizės išvengimas ir pilnutinė integracija taikant dialogiškąjį principą. Bakalauro darbas.
Šiaulių universitetas.



apstiprināja daudzu zinātnieku (Džeimss (James), Kūlijs (Cooley), Mīds (Mead),
Bandura u.c.) pierādīto likumsakarību, ka pašapziņa ir sociāls produkts un sociālās
attiecības ir nozīmīgas ne tikai veidojot SAVDABĪBU, bet arī to noturot vai mainot
(cit. no Lemme)275. Tas nozīmē, ka personas ar īpašām vajadzībām identitāti
veidojošās kvalitatīvi nepietiekamās starpcilvēciskās attiecības nosaka personas ar
īpašām vajadzībām pašpriekšstata, kā arī iedomātā priekšstata disfunkcijas un sociālo
dezintegrāciju un, vēloties izvairīties no šādas perspektīvas, nepieciešamas dažādas
stratēģijas (par dialoga validitātes iespējām skat. 2.5 nodaļu).

Svarīgi ir atbildēt uz jautājumu, vai, izvērtējot personas ar īpašām vajadzībām
psihosociālās attīstības specifiskās īpatnības un mijiedarbes ar sociālo vidi
sarežģītumu, ir iespējams modelēt situācijas vai pat to kopumu ar mērķi mainīt
pašefektivitātes kvalitatīvos parametrus. Izmantodama mākslinieciskās izpausmes
iespējas Vaitkevičiene veica jauniešu ar vidēji smagiem intelekta traucējumiem
pašefektivitātes izpausmju izkopšanas interpersonālajā un intrapersonālajā līmenī
studiju276. Metodoloģiskajā un empīriskajā aspektā sarežģītais pētījums tika pamatots
ar hipotēzēm, ka jauniešu ar vidēji smagiem intelekta traucējumiem pašefektivitāte
tiks attīstīta, ja:
a) radošajā darbībā izglītojošas situācijas būs pamatotas ar adekvātu vērtējumu,

t.i., ņemot vērā ne tikai viņu kognitīvajam briedumam atbilstošās zīmējuma
attīstības stadijas pazīmes, bet arī viņu pārdzīvojumu īpatnības mijiedarbībā
ar sociālo vidi;

b) audzēknis varēs pilnīgi brīvi un spontāni savus pārdzīvojumus realizēt
mākslas darbā, kā arī pedagoģiskās mijiedarbības laikā paust pedagogam savu
viedokli, cerības un 

c) pedagogs būs aktīvs, radot mākslinieciskajai izpausmei nepieciešamos
apstākļus un meklējot dažādus veicināšanas veidus, taču paliks pasīvs
audzēkņu radošā procesa laikā, lai netraucētu audzēkņu aktivitātei.
Veiktais longitūdais pētījums atklāja, ka, izmantojot sadarbības modeli

jauniešu ar vidēji smagiem intelekta traucējumiem audzināšanas procesā, ir
iespējams pārvietot pašefektivitātes fenomenu, izmantojot vienu no pašefektivitātes
īpatnībām – tās nosacītību. Izmantojot dažādus pastiprinājuma līdzekļus, kā arī
veidojamās lomas, tiek atklāta audzēkņa pašregulācijas mehānisma funkcionēšana un
attiecīgi stiprināts viņa pašvērtējums. Balstoties uz darba rezultātiem, tāpat arī tika
uzkonstruēts teorētiski hipotētiskais jauniešu ar vidēji smagiem intelekta
traucējumiem pašefektivitātes attīstīšanas modelis, kurš sevī ietver sociālās
paradigmas un pašefektivitātes teorētiskos konstruktus: pašefektivitātes attīstīšanu,
audzēkņa un audzinātāja mērķu saskaņu un līdzvērtīgu mijiedarbi. Modeļa
īstenošanas procesā līdzās citiem svarīgiem mērķiem acīm redzamas ir
pašefektivitātes attīstības izmaiņas, kas izpaužas kā jauniešu ar vidēji smagiem
intelekta traucējumiem lēmums radīt mākslas darbu pēc izvēlētās tēmas, bet
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275 Lemme, B. H. (2003). Suaugusiojo raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
276 Vaitkevičienė, A. (2006). Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas
edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas.



„lēmuma pieņemšanu ietekmējušo darbību analīze noteica audzēkņu vērtību, kuras
kā vērtēšanas parametri noteica lēmuma pieņemšanu, domāšanas operāciju, kas
funkcionējušas lēmuma pieņemšanā, un pašvērtējuma reakciju, kas radušās uz
emociju pamata, nosaukšanu“277. Svarīgākais ir tas, ka radītais un realizētais
pašefektivitātes attīstīšanas modelis kā iedarbīgs un efektīvs iedarbības veids atklāj,
kā audzinātāja konstruētie izglītojošo situāciju stimuli ietekmē afektīvo-kognitīvo
sistēmu, noteikdami pašefektivitātes attīstību. Vaitkevičienes teorētiski pamatotais un
empīriski pierādītais jauniešu ar vidēji smagiem intelekta traucējumiem
pašefektivitātes attīstīšanas un attīstības modelis papildina citu zinātnieku darbus,
kuri ir svarīgi ceļa rādītāji, organizējot mērķtiecīgai cilvēku ar īpašām vajadzībām
darbību, īpaši darba-profesionālo kā vienu no personības veiksmīgas adaptācijas un
socializācijas garantiem.

2.5. Dialoga validitāte kā cilvēku ar īpašām vajadzībām socializācijas
attīstības nosacījums

Vienā no saviem daudzajiem darbiem, diskutēdams par pedagoģijas objekta
un subjekta problēmas tēmu Vabals-Gudaitis (Vabalas-Gudaitis) (1929) izglītošanas
būtības atklāšanai sāk izmantot ,,mijiedarbības principu“. Pētīdams mijiedarbības
struktūru, viņš izšķir trīs būtiskus komponentus (mijiedarbības locekļus): aģentu,
reaģentu un to psihi. Zinātnieks apgalvo, ka mijiedarbības dalībnieki ir divdabīgi, jo
tajā pašā laikā var būt gan aģenti, gan reaģenti, un divu veidu: homogēni un
heterogēni. Vabals-Gudaitis akcentē, ka „no nosauktajām mijiedarbībām, man
visvairāk rūp sociālā mijiedarbība, kura ir tuvāka pedagoģijai. Sociālās mijiedarbības
dalībnieki visbiežāk ir cilvēki, un te galvenokārt domāta psihiska mijiedarbība. Tādēļ
arī trešais dinamiskais mijiedarbības dalībnieks šeit ir psihisks. Kā jau minēju, visi
mijiedarbības dalībnieki ir divdabīgi, tāpat arī šīs trešais dinamiskais sociālās
mijiedarbības dalībnieks izpaužas divējādi – iejūtība278 un līdzjūtība“279. Ievērodams
bipolārisma principu savā konstruktīvās mijiedarbības pedagoģijā viņš izšķir
destruktīvo sociālo mijiedarbību280 un konstruktīvo sociālo mijiedarbību281, kas var
būt divējāda: antropoloģiska un politiska, kad piedalās tikai pieaugušas personas, kā
arī pedagoģiska, kad piedalās augošie un pieaugušie. Vispusīgi analizēdams
piedāvātās koncepcijas būtiskos komponentus, Vabals-Gudaitis atzīmē ļoti svarīgu
principu, ka pedagogs nedrīkst aizmirst mijiedarbības dalībnieku vienlīdzības
principu, ar to domādams prasību skolēnam tāpat kā pieaugušajam atzīt tādas pašas
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277 Vaitkevičienė, A. (2006). Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas
edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas, 151.lpp.
278 Iejūtība – iejušanās. Pēc Vabala-Gudaiča vētējuma iejūtība ir ārpuscentrāla psihiskā funkcija, kad
cilvēks cenšas it kā ieiet cita cilvēka stāvoklī, saprast un pat just līdzīgi viņam.
279 Vabalas-Gudaitis, J. (1929). Konstrukcinės sąveikos pedagogika. In Psichologijos ir pedagogikos
straipsniai (1983). Vilnius: Mokslas, 106.lpp.
280 Destruktīva sociālā mijiedarbība novērojama konfliktsituācijās, audzēkņu antisociālu rīcību gadījumos,
taču notiek samērā īsi, epizodiski.
281 Konstruktīva sociālā mijiedarbība – personības attīstību nosakoša mijiedarbība, pamatota ar savstarpēju
dinamisku sakaru uzturēšanu un stiprināšanu.



personības tiesības282. Atzīstot vienlīdzību un iedziļinoties mijiedarbības principus,
ir acīm redzams kādēļ zinātnieks īpaši izcēla atklātu skolēnu sarunu savā starpā un
ar pedagogiem nozīmi, kas nosaka daudzus personības audzināšanas komponentus:
intelektu, jūtas, gribu. Ne nejauši šeit tiek sniegtas viena no izcilākajiem lietuviešu
zinātniekiem domas, mehāniski nevelkot paralēles starp viņa konstruktīvās
mijiedarbības pedagoģijas konceptiem un konstruktīvisma teoriju (Delantijs
(Delanty)283, Jonasens (Jonassen) u.c.284), jo tos šķir ne tikai laiks, bet arī
metodoloģiskā un metožu pieeja, un tomēr var atrast noteiktas kopīgas iezīmes.
Nenosaucot daudzu dažādu autoru izšķirtos raksturojumus, uzmanību pievērsīsim
vienai no Duglas (Douglas), Šeperds (Shepherd)285 izšķirtajām īpatnībām, ka
mācīšanās ir kā sadarbošanās. Tiek runāts par sociālo mijiedarbību un komunikāciju,
kas veicina audzēkņus konstruēt un transformēt zināšanas, veidot izpratnes struktūras
un iemaņas, sarunājoties, skaidrojoties, strīdoties, apspriežot un uzdodot jautājumus.
Tāpat, tikai jau citi autori286, modelē veiksmīgas sadarbības iezīmju sistēmu, kurā
brīvprātīga sadarbošanās (starp vecākiem un pedagogiem, bet tas ir spēkā arī
sadarbībai starp skolēniem un pedagogiem) pieprasa dalībnieku vienlīdzību,
dalīšanos savās izgudrošanas spējās, intelektuālajos resursos u.c. Nevar noliegt,
ka minēto komponentu nav Vabala-Gudaiča konstruktīvās mijiedarbības
pedagoģijā (jāuzsver audzinātāja psihofiziskās īpatnības, audzēkņa psihofiziskās
funkcijas, kuras piedalās mijiedarbībā, mijiedarbība veicina tās dalībnieku
pastiprināšanos un dinamisko sakaru paplašināšanos, jo „ir jānotiek kolektīva
locekļu satuvināšanai, ir jādzimst aktīvajai mīlestībai un nedrīkst ļaut apdzist
indivīda iedzimtības dotībām, bet tās jāpaplašina, jāaizdedz“287. Viss, kas pateikts
iepriekš, ir svarīgi tajā aspektā, ka daudzu autoru darbos pastāvīgi tiek izšķirti
vienā vai citā veidā nosaukti sociālās mijiedarbības konstrukti, pirmkārt, akcentējot
komunikāciju un sadarbību. Likumsakarīgi, ka attīstības procesā, komunicēdams
ar citiem cilvēkiem, bērns pieņem sociālās nozīmes un mērķus, sasniedz
personiskās identitātes sajušanu. Šāda saskaņota nozīmju saprašana ir pamatota
gan ar lingvistisko komunikāciju, gan neverbālo ekspresiju, un reāls dialogs tiek
tā kognitīvo un afektīvo dalībnieku īpatnību determinēts. Veidojošās
komunikatīvās (bez šaubām, šo procesu ietekmē deprivācijas, īpaši kognitīvās un
emocionālās, parādības, kas ir samērā biežas personu ar īpašām vajadzībām
sociālajā vidē) spējas intensīvi ietekmē personības izaugsmi un funkcionēšanu.
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282 Vabalas-Gudaitis, J. (1929). Konstrukcinės sąveikos pedagogika. In Psichologijos ir pedagogikos
straipsniai (1983). Vilnius: Mokslas, 101–114.
283 Delanty, G. (1997). Beyond Constructivism and Realism. Buckingham: Open University Press.
284 Jonassen, D. (1991). Objectivism versus constructivism: Do we need a new philosophical paradigm?
Educational Technology Research and Development, Vol. 39 (3), 5–14.lpp.
285 Douglas, E. J., Shepherd, D. A. (2002). Self-employment as a career choice: Attitudes, Entrepreneurial
Intentions, and utility maximization. Entrepreneurial Theory and Practice, Vol. 26 (3), 81–90.lpp.
286 Cook, L., Friend, M. (1991). Principles for the practice of collaboration in schools. Preventing School
Failure, Vol. 35 (4), 6–9.lpp.
287 Vabalas-Gudaitis, J. (1929). Konstrukcinės sąveikos pedagogika. In Psichologijos ir pedagogikos
straipsniai, (1983). Vilnius: Mokslas, 110.lpp.



Jāuzsver, ka komunikatīvo un metakomunikatīvo288 iemaņu apgūšana ir svarīgs
priekšnosacījums pilnvērtīgu attiecību noteikšanai, abpusēju saistību izpildei, kas
attiecīgi ietekmē šīs attiecības un efektīvu sadarbošanos ar citiem cilvēkiem.
Sadarbības attiecības dabiski nosaka pašattīstību, veidodami sociālās-emocionālās
iemaņas, kas nepieciešamas tieši tuvu attiecību nodibināšanai un uzturēšanai (Brēms
(Brehm), 1992, cit. no Kапрара, Сервон)289. Uzmanība jāpievērš jau samērā sen
pierādītām likumsakarībām, ka komunikācijas procesā cilvēks audzina spēju
konstruktīvi spriest par sevi un par sociālo pasauli (Mīds (Mead), 1934; Vigotskijs
(Vygotsky), 1934; cit. no Kапрара, Сервон)290. Interaktīvās apziņas teorijas
atzinumu piemērošana atklāj, kā psihiskās cilvēka attiecību reprezentācijas iegūst
saistību ar iekšējo pašiniciatīvu jeb iekšējo dialogu291, kas nosaka arī Es veidošanos.
Šo procesu ietekmē iekšējā mijiedarbība starp Es un citu cilvēku priekšstatiem
nosaka patiesās attiecības ar viņiem un dod jaunu pieredzi, kā arī veicina attīstīšanos.
Personības komunikācijas ar sevi un sociālo vidi plāksnē (īpaši vērā ņemot personas
ar īpašām vajadzībām un veiksmīgas sadarbības svarīgumu viņiem) ir vērts pievērst
uzmanību zinātnieku centieniem modelēt komunikatīvās kompetences konstruktu.
Formulēdami, ka komunikācija – tā ir kopīga darbība, zinātnieki min, ka indivīdi
tāpat arī var tikt atšķirti no savām attiecībām un grupām, kurās tie ir iekļauti. Tas ir
saistīts ar apstākļiem, ka, kas ir labs vienām attiecībām, var negatīvi ietekmēt citas
attiecības vai personu, kas nav saistīta ar attiecībām. Cilvēki saskaras ar kopīgu
komunikācijas problēmu – sabalansēt konkurējošās afiliācijas292 prasības, kontroles
spēju un tikt kontrolētam daudzās attiecībās ar galējiem starppersonu resursiem.
Jāuzsver, ka viņiem ir jāizmanto šos resursus lai saglabātu saikni ar savu vidi, kā arī
ar citiem cilvēkiem, pielāgodamies videi un pielāgodami to sev293. Šajā līmenī īpaši
svarīga ir komunikatīvā kompetence, kas definējama kā atbilstoša sociālo zināšanu
un sociālo iemaņu pragmatiska izmantošana attiecību kontekstā (Vīmans (Wiemann),
Kellijs (Kelly), 1981; cit. no Уайменн, Джайлс)294. Autori pievērš uzmanību
vairākiem svarīgiem komunikatīvās kompetences raksturojumiem: 1) uzvedībai ir
jāatbilst kontekstam, kurā tā izpaužas; parasti (bet ne vienmēr) primārais konteksts
ir saistīts ar dalībnieku attiecībām; 2) komunikatīvā kompetence nozīmē, ka
komunikācijas noteikumu zināšana un adaptīvās iemaņas, kā arī elastīgums, īstenojot
šīs zināšanas ir obligāts priekšnosacījums komunikācijas kompetences sasniegšanai
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288 Metakomunikatīvās spējas – sadarbības būtību veidojošu normu un nozīmju , kā arī tā, kā šie veidojumi
nodrošina attiecību uzturēšanu, zināšana.
289 Kапрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.
290 Kапрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Москва: Питер.
291 Iekšējais dialogs – balstoties uz M. Bahtina koncepciju, veidojama ideja, ka cilvēks spēj ne tikai pasīvi
atkārtot informāciju, bet arī aktīvi analizēt un reorganizēt kognitīvo materiālu un tas nosaka ievērojami
dziļāku sevis izpratni.
292 Afiliācija – cilvēka tieksme un centieni tuvāk saieties, piederēt dažādām grupām.
293 Уайменн, Дж., Джайлс, Г. (2001). Коммуникация в межличностных и социальных отношениях.
In Перспективы социальной психологии. Москва: Эксмо, c. 342–371.
294 Уайменн, Дж., Джайлс, Г. (2001). Коммуникация в межличностных и социальных отношениях.
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attiecībās (iespējams, ka apzināti var tikt konstruētas arī nekompetentas attiecības);
3) komunikatīvā kompetence ir saistīta ar attiecībām un nevis ar indivīdiem; tas
nozīmē, ka tiek runāts par kompetentām attiecībām un sociāli saprātīgiem
indivīdiem295.

Ir acīmredzami, ka komunikatīvā kompetence (tāpat kā instrumentālā,
profesionālā, sociālā kompetence) ir audzināma, kas īpaši svarīgi ir personu ar
īpašām vajadzībām sociālajā adaptācijā un socializācijā, veidojot nepieciešamos
identitātes parametrus, kā arī pašefektivitāti un eliminējot stigmatizēšanas un sociālās
atstumtības sekas. Jau tika minēts (skat. 2.4. nodaļu) Hausera identitātes skaidrojums,
kurā apgalvots, ka ikviens cilvēks, balstīdamies uz savas uztveres, domāšanas un
darbības kompetencēm, rada savu identitāti, kurā mijiedarbojas viņa paša
pašpriekšstats, iedomātais svešā radītais priekšstats par viņu (iedomātais priekšstats)
un svešā radītais priekšstats par viņu (priekšstats). Vērtējot no šāda modeļa
pozīcijām, ikviens cilvēks ar īpašām vajadzībām, arī cilvēks ar psihiskiem
traucējumiem, ir komunicēt spējīgs subjekts296. Izvērtēdami šo apstākli, zinātnieki
pievērš uzmanību kontaktu ar personu ar īpašam vajadzībām svarīgumam, jo, ja
vēlamies radīt priekšstatu par viņu un izveidot pareizu viedokli, mums ir jāuzsāk
dialogs. Jāuzsver, ka integrācija pieprasa uzticamus kontaktus un uz dialoga
jautājumiem („klusi“ – „skaļi“ vadāms dialogs) tiks atbildēts citādi: bez
hipotētiskiem konstruktiem, minējumiem un spekulācijām par cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, pazīstot viņus tādus, kādi viņi ir, un tam vajag tikai „spēt komunicēt,
mācīties komunicēt, sevi un citu pazīt un skaidrot dažādās situācijās, sevi un citu
pārcelt citā plāksnē, palūkoties uz sevi un citu no dažādām perspektīvām. Šādā veidā
atrast un veidot sociālās uzvedības (gramatikas) noteikumus“297. 

Daļa zinātnieku spriež, ka viens no ļoti svarīgiem stigmatizācijas
pārvarēšanas veidiem ir dialogs, dialoģisko principu piemērošana dažādās darbības
sfērās (piemēram, pielāgojot sociālās mācīšanās konceptus nevienmērīgās, t.i.,
heterogēnās, spēļu, mācību un darba grupās). Izšķiramas trīs būtiskas dialoģiskā
principa pazīmes: partnera pieņemšana, ticēšana partnera potenciālam un sarunas
īstums298.

Katra persona, arī ar īpašām vajadzībām, ir vienā vai citā veidā dialogu uzsākt
spējīgs subjekts un izmanto visus savas individuālās domāšanas, izpratnes un
darbības spēkus, apzinādamies savu identitāti un regulēdams sava Es attīstīšanu. Tā
Hanselmans (Hanselman) argumentē, ka katru personu ir jāatzīst par komunikācijas
partneri un jāciena viņa identitāte neatkarīgi no invaliditātes formas un smaguma:
„Citiem cilvēkiem tāpat ir savs Es un ikvienam viņa Es ir viņam galīgais. Viņš ar
savu Es pārdzīvo to pašu prieku un to pašu postu kā mēs“ (cit. no Makrowetz)299.
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Dialoģiskais princips būtībā bieži ir pretrunā ar mūsu sabiedrības normām
un akcentē nepieciešamību citādi paraudzīties uz atšķirīgumu, uz „novirzi“ no
normas, jo tikai tādā veidā ir iespējams invaliditāti uztvert un pieņemt kā vienu no
daudzajām esamības formām. Cita izprašanai un pieņemšanai Kobi piedāvā iejusties
daudzās iekšējās un ārējās attiecībās, gan atšķirīgās, gan savstarpēji saistītās, jo tikai
tā spēsim saprast starp cilvēkiem veidojošās attiecības.

Dialoģiskais princips māca uzticēties partnera potenciālam, balstīties uz
personas iekšējiem spēkiem, un tas veicinās ātrāku un racionālāku radušos problēmu
(ne tikai komunikācijas) risināšanu. Jāuzsver, ka tieši cilvēki ar smagiem attīstības
traucējumiem atklāj dialoga izpratnes un spektra robežas, jo atklāj jaunus līdz šim
svešus komunikācijas kanālus, atšifrējot, saprotot un mācoties šo valodu300. Bubers
(Buber) konstatē, ka nemaz nepārsteidz tas, ka „mēs veselie mūsu komunikācijā ar
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārlieku bieži uzvedamies „neīsti“ un
„nesaprotami“. Sarunas īstums ir trešā svarīgākā dialoģiskā principa pazīme. Īstā
sarunā pie partnera vēršamies patiesi, tātad vēršamies ar visu būtību“301. Citi autori
tāpat arī pievērš uzmanību personas īstumam un vaļsirdībai attiecībās ar citu un
analizē „īstuma-vienotības-vaļsirdības“ dimensijas tās pretstatīdami „ārišķībai-
nepiekrišanai-neīstumam“. Viņu vērtējumā cilvēka pretrunīgums starp būt un šķist,
starp īstumu un lomas tēlošanu vienā vai citā veidā nosaka personas šķelšanos divās
dzīves pozās, vienā slēptajā Es un attiecību Es (Taušs (Tausch), Tausch)302.
Dialoģiskās komunikācijas būtību mēģināts skaidrot ar dialoga validitātes303

jēdzienu, kura pirmsākumi ir saistīti ar simboliskā interakcionisma koncepciju, kurā
tika piefiksēts, ka, lai iegūtu „sava „Es“ izpratni noteikti ir reizē jāspēj pieņemt arī
citas personas pozīciju, jo, tikai balstoties uz pretrunām, ir iespējams veidot „Es“
konceptu un paredzēt tālāko sociālo uzvedību304. Dialoga validitāte nav saprotama
kā atšķirīgs un īpašs komunikācijas stils. Ja ņemam vērā Šulca fon Tūna (Schultz von
Thun) piedāvāto dažādu komunikācijas stilu sistēmu, kura sevī ietver „vajadzību-
piederību“, „palīdzību“, „pats par sevi-neatkarīgumu“, „agresīvu-vērtību mazinošu“,
„sevi pierādošu“, „distancējošos“, „padalošos-dramatisku“, tad dialoga validitāte ir
augstākais princips, kas raksturo cilvēciskās komunikācijas esamības momentu un
var koriģēt komunikācijas veidus305.

Var apgalvot, ka dialoga validitāte ir nozīmes izpratnes pievienotā daļa, kas
palīdz labāk orientēties sociālajā vidē un tajā pašā laikā to veido. No tādām cilvēku
aktivitātes formām kā izpratne, domāšana, jušana, uzvedība, refleksija un no citām
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iegūtajām zināšanām par reāli uztveramām un eksistējošām lietām un personām tiek
radītas nozīmes. Likumsakarīgi, ka uz to pamata izšķirošās un jēgu dodošās
perspektīvas var komentēt, aprakstīt, interpretēt un noteikt to ticamību, t.i., savu un
cita viedokli komunikācijas procesā „sapludināt vienā“, rast konsensusu, kas ir īpaši
svarīgi personu ar īpašām vajadzībām adaptācijas un socializācijas procesos. Ne
nejauši tiek minēts, ka dialoga validitāte ir strukturāla palīdzība inovatīvi veidojot
dialogu starp veselajiem un personām ar īpašām vajadzībām. Tas nozīmē, ka nav
jāizvairās no kontaktiem ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īpaši kad esam
apzinājušies, ka ir veidi, kurus izmantojot ir iespējams komunicēt ar viņiem,
izvairoties no distances, vienaldzības, palīdzības nesniegšanas vai pārliekas tās
piedāvāšanas. Būtībā netiek runāts par mēģinājumu likvidēt vai notušēt atšķirības,
kas rodas starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veselajiem; ar to tiek domāta
dialoga uzsākšanas nepieciešamība un vajadzība saprast vieniem citus no atšķirību
pozīcijas. Netiecoties pēc cilvēku ar īpašām vajadzībām un veselo kļūšanas
līdzīgiem, tiek konstruētas humānas vispārcilvēcīgās attiecības, pamatotas ar
komunicējošo personu reālu vienam otra pieņemšanu un mēģinot atbildēt uz
dialoģisku jautājumu „Kas tu esi man un kas es esmu tev“306.

Dabiski, ka dialoga validitāte negarantē absolūti uzticamu zināšanu un galīgo
patiesību, jo palīdz veikt citas funkcijas; no savstarpēji konkurējošām, nereti
sagrozītām interpretācijām izšķir reāli eksistējošus fenomenus, viedokļus,
novērtējumus u.c., kā arī mēģina tos saskaņot vienu ar otru. Tāpat arī dialoga
validitāte nav saskaņas un pārliecināšanas process, kad dialogu nomaina monologs,
balstoties uz racionāliem un loģiski saistītiem argumentiem vai tiesiskajām
dispozīcijām. Tas ir dinamisks process, kura mērķis ir jaunu ideju gūšana, jauna
pārdale un diskursa noteikumu pielāgošana kā interaktīva zināšanu apgūšanas
iespēja. Sistematizējot dažādas atkārtojošās pazīmes, var piefiksēt, ka „<...> iegūtās
zināšanas kalpo identitātes atrašanai, identitātes politikai, stigmatizēšanas vadībai,
aktīvai, radošai identitātes izvēršanai. Dialoģiski valīdas identitātes veidošanai
svarīgas pieredzes pastāvīgi ved pie „aktuālajām zonām“, kuras, laikam ejot, ved
atkal pie jaunām. Subjekts tādējādi kļūst par radošu savas identitātes attīstības
veidotāju“307.

Ir izšķiramas sešas dialoga validitātes ideālas attīstības tēzes, kuras
Makrovecs (Makrowetz) stigmatizēšanas pārvarēšanas teorijā atklāj iespējamo un
sasniedzamo izmaiņu būtību308. Pēc teorijas autora domām, stigmatizēšanas
pārvarēšanas process ir cieši saistīts ar dialoga validitāti, kurš dod iespēju vēlreiz
pārbaudīt jau iegūtos uzskatus, nostājas, savdabīgu „nosodīšanu“ u.tml. par vienu
sociālo objektu un pārskatīt to pareizumu, kā arī saglabāšanās iespējas. Pareizums ir
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novērtējams komunikācijas procesā kopā ar stigmas „skarto“ personu „pārskatot“
izveidojušos viedokli, priekšstatu, piefiksētos attiecinājumus, un šajā ziņā validitāte
iegūst pragmatisku dimensiju un nosaka uzvedības un vērtību revīziju un izmaiņas.
Pirmā tēze deklarē nepieciešamību pirms attiecību ar personu ar īpašām vajadzībām
uzsākšanas noskaidrot abu pušu komunikācijas traucējumu iemeslus. Var nosaukt
gana daudz interferējošu iemeslu, starp tiem var izšķirt vairākus:
l Personas ar īpašām vajadzībām neatbilst sabiedrības normu un vērtību

standartiem, un tas nosaka vārda Citāds piešķiršanu;
l Cilvēkam ar īpašām vajadzībām nereti tiek piedēvēta neatbilstoša (deviantīva)

uzvedība, viņš tiek stigmatizēts;
l Priekšstats par personām ar īpašām vajadzībām sabiedrībā atbilst

tradicionālajam vecu cilvēku priekšstatam;
l Daudz nemieru un bailes izraisošu vīziju par personu ar īpašām vajadzībām,

kuras ne teorētiski ne praktiski neatbilst realitātei. Visbiežāk tiek sniegta
versija, ka negatīvu īpašību summa (tajā ietverot visu invaliditātes grupu
īpatnības) skar ikvienu cilvēku ar īpašām vajadzībām (piemēram, cilvēkam ar
fiziskiem traucējumiem sabiedrība piedēvē arī intelekta traucējumus u.tml.);

l Mūsu zināšanas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām saistāmas ar viņiem
vajadzīgās palīdzības nepieciešamību un visu dzīvi paliekošu atkarību no
citiem dažādās darbības jomās, kas determinē komunikatīvās attiecības ar
personām ar īpašām vajadzībām.
Otrā tēze skaidro, ka dialoga validitāte ir ar vērtībām un humānismu pamatots

process. Šajā procesā ikviens cilvēks neatkarīgi no viņa traucējumu smaguma un
veida ir komunicēt spējīgs. Dialoga validitāte stigmatizējamajam ir kā identitātes
,,uzbrukuma“ stratēģija, lai būt iespējams izvairīties no identitātes ievainojumiem.
Stigmatizējošajam tā ir iespēja reāli revidēt un precīzāk formulēt uzskatus, cerības,
viedokli par personu ar īpašām vajadzībām. Dialoga validitāte attiecībās starp
personām ar īpašām vajadzībām un veselajiem palīdz realizēt „jaunu“ domāšanu,
maina vērtēšanas kategorijas un nosaka „vecu cilvēku priekšstata“ izzušanu.

Trešajā tēzē uzsvērts, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām nav pasīvi subjekti,
kas vēro, kā viņu Es veido citi, t.i., situācijas un komunikācijas partneri. Viņi ir tādi
paši darbīgi un aktīvi cilvēki, kas veido savu identitāti un mēģina to saskaņot ar
īstenību.

Ceturtā tēze apgalvo, ka dialoga validitāte nav vienpusējs diagnostisks,
analītisks process ar mērķi atklāt līdzības un citādības dimensijas, kas nosaka
vienpusējus pielāgošanas sasniegumus. Viena no šī procesa funkcijām ir pastāvīgi
nodrošināt savstarpīgumu attiecībās, lai būtu iespējams atbildēt uz jautājumu „Kas
tu esi man un kas es esmu tev?“ Šajā aspektā svarīgi ir tas, ka, savstarpēji
mijiedarbojoties, pašpriekšstats, iedomātais priekšstats un priekšstats veido
personības identitāti (skat. 4. att., 113. lpp.).

Piektā tēze formulē, ka dialoga validitātes procesa mērķis ir uzmanīga
komunikācijas partneru vērtēšana, kas neuzliek par pienākumu pilnībā atteikties no
novērtējumiem un attiecinājumiem. Dialoga validitāte nesniedz garantiju, ka nebūs
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nosodošu uzskatu, izvairīsies no stigmatizēšanas, taču tiek cerēts izvairīties no
negatīvas ietekmes un uz identitātes aizsargāšanu. Formulēts pieņēmums, ka tuvākajā
laikā, pateicoties dialoga validitātei, integrācijas un izpratnes sfērās būs vairāk
tolerances, mazāk nepamatota nemiera, ievērojami samazināsies tieksme stigmatizēt.

Sestajā tēzē apkopots, ka dialoga validitāte ir kopējs process un to neierobežo
situatīvās pieredzes un pārdzīvojumi. Reizē tas ir arī sarežģīts process, kurš notiek
pa fāzēm: kontakta uzsākšana, sakrišana un pārstrādāšana309.

Racionāli un elastīgi pielāgojot dialoga validitāti komunikācijas un sadarbības
attiecībās ar personām ar īpašām vajadzībām, ir jāizvērtē apstāklis, ka identitātes
problēmas ir individuāli atšķirīgas un atkarīgas no apkārt esošā sociālā konteksta.
Svarīgi ir pakāpeniski samazināt, sašaurināt atšķirīgas, tīras sociālās vides, integrējot
bērnus ar īpašām vajadzībām citādā vidē, sākot ar pēc iespējas agrīnākiem attīstības
periodiem, tā radot priekšnosacījumus integrācijas darbības laukā mijiedarboties
dažādām psihofiziskās attīstības bērnu grupām un apgūt nepieciešamo konstruktīvo
pieredzi (agrīnās intervences organizēšana).

Bērnu sociālās uzvedības pētījumi, kas tika veikti integrētajā sagatavošanas
klasē, parādīja, ka vispārīgā bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu veselo vienaudžu
darbība (konstruēšana, izmantojot klučus, zīmēšana, pasaku klausīšanās) bija
veiksmīga un netika novērotas nekādas komunikācijas grūtības. Izmantojot
observācijas310 metodiku dažādos pētījumos, tika konstatēts, ka bērni, kuru fiziskie
traucējumi ir smagi, nodibināja pilnīgi normālus kontaktus un komunikatīvos
sakarus ar veselajiem, bet bērnu ar nelieliem runas traucējumiem komunikācija
bieži izraisīja dažādas grūtības. Veselie bērni attiecībās ar saviem klasesbiedriem
ar īpašām vajadzībām bija ļoti uzmanīgi, atbalstoši un vispārīgā mācību darbība
nekaitēja ne viņu verbālajai sadarbībai, ne mācībām vispār (Dejs (Day), Perkinss
(Perkins), Veintalers (Weinthaler), 1979; cit. no Крайг)311. Likumsakarīgi, ka citu
cilvēku personības raksturiezīmju un mentālo procesu apzināšanās ir svarīgs
sociālās domāšanas nosacījums un sociālo attiecību sistēmā ieņem ļoti svarīgu
vietu. Bērnam ir jāsaprot, ka citiem cilvēkiem tāpat piemīt unikālas īpašības, kuras
palīdz mums viņus atšķirt, ka citi cilvēki ir domājoši, zinoši un jūtoši, un tas palīdz
nodibināt un uzturēt attiecības. Veiktajos pētījumos tika konstatēts, ka jaunākā
vecuma bērni, pirmkārt, uzmanību pievērš cilvēka ārējām pazīmēm (izskats,
apģērbs, radniecības statuss u.c.), bet septiņu astoņu gadu vecumā ir novērojams
ievērojami sarežģītāks aprakstu, kas ir saistīti ar iekšējām psiholoģiskajām
iezīmēm, izvērtējums (rakstura īpašības, vajadzības, nostājas u.c.). Vēlākie
pētījumi apstiprināja, ka, pieaugot bērnu pieredzei, cita cilvēka vērtēšana aizvien
biežāk koncentrējama uz iekšējo psiholoģisko pazīmju nosaukšanu, veidojas
samērā precīza dažādu sociālo aspektu (draudzība, abpusēja atbildība, abpusējas
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saistības) izpratne (Ņūmens (Newman), 1991; Ervins (Erwin), 1993; u.c.; cit. no
Даркин)312. Atklājot šādas psiholoģiskas izpratnes mehānismus tika novērots, ka
bērna emocionālās izpratnes ģenēzē ir fiksējams savdabīgs „iztēles lēciens“, kad,
balstīdamies uz personiski izdzīvotām sajūtām, bērns saprot, ka citi cilvēki tāpat
izdzīvo līdzīgas sajūtas (Heriss (Harris), 1989). Svarīgs aspekts bērna šādas sociālās
attīstības kontekstā ir gadījumi, kad attiecīgas sajūtas izraisa pieaugušo verbālie
līdzekļi vai iejaukšanās pieredzē (Dans (Dunn), 1988; cit. no Даркин)313.

Citas personas uztveres un psiholoģiskās novērtēšanas pirmsākumiem ir cieša
saikne ar Hofmana (Hoffman) darbiem, kuros empātija ir kā palīdzības sniegšanu
motivējošs spēks, izdzīvojot „empātiska žēluma“ (empathic distress) sajūtas.
Empātisko žēlumu veido divi komponenti – emocionālā uzbudinājuma komponents
un sociāli-kognitīvais komponents. Uzmanība pievēršama tam, ka emocionālā
uzbudinājuma komponents ir novērojams jau pavisam mazu bērnu uzvedībā, lai arī
viņiem vēl nepiemīt spēja atšķirt savus un svešus pārdzīvojumus. Sociāli-kognitīvais
empātiskā žēluma (līdzjūtības) komponents pamazām mainās psihofiziskās attīstības
laikā un, pirmkārt, ir saistīts ar lomu pieņemšanas attīstību. Bērns, sākot atšķirt sevi
un citus cilvēkus (pirmā gada beigās), iziet dažādas empātijas spēju stadijas un spēja
saprast citu cilvēku kļūst aizvien adekvātāka (Hofmans, 1978, 1981; cit. no
Хeкхаузен)314.

Atceroties Freja personas ar īpašam vajadzībām identitātes veidošanās
aģentu darbības shēmu (skat. 4. att., 113. lpp.), svarīgi ir pievērst uzmanību lomu
atšķiršanas, empātijas, tolerances komponentiem. Loģiski, ka, ja ir lomu
atšķiršanas fāze, tad ir arī lomu pieņemšanas fāze. No otras puses, var diskutēt,
cik lielā mērā Freja sniegtais modelis ir piemērots tikai personām ar īpašām
vajadzībām un cik personām ar normālu psiholoģisko attīstību identitātes (tāpat
arī pašefektivitātes) veidošanai, jo acīmredzami ir viens – personība attīstās pēc
tām pašām likumsakarībām, un dažādi invaliditātes veidi atkarībā no etioloģijas un
dinamikas var noteikt tikai noteiktu specifiku, kuras veids ir atkarīgs arī no sociālā
konteksta. Nepiešķirot pārlieku nozīmi vienu koncepciju apgalvojumiem un
nemazinot citas pozīcijas, jāatzīmē humānistiskās sabiedrības principiem atbilstošs
invaliditātes traktējums. Uzmanība jāpievērš tam, ka „nekāda invaliditātes
definīcija, kategorizācija nav absolūti pareiza: medicīniskā un izglītības
klasifikācija mainās atkarībā no laika un telpas <...> invaliditāte ir saprotama nevis
kā objektīva indivīda īpatnība, bet formulējama atkarībā no tā, kā konkrētajā
sociālajā-kultūrvidē tiek uztvertas sociālās lomas un indivīdu spēja veikt noteiktus
uzdevumus“315.
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2.6. Sociālā kompetence un sociālā līdzdalība: problēmas un pārmaiņu
priekšnosacījumi

Veiksmīgai personības funkcionēšanai dažādu sociālā (ekoloģiskā) lauka
struktūru sistēmās316 kā aktīvam subjektam, kas darbojas mērķtiecīgi, ir svarīgas gan
personiskā Es (personiskās identitātes), gan arī sociālā Es (sociālās identitātes)
veidošanās īpatnības, kuras nosaka daudzi segmenti (īpaši acīm redzami tas ir
attiecībā pret personām ar īpašām vajadzībām). Sociālā identitāte ir formulējama kā
cilvēka uztvere, kas viņš ir atkarībā no grupas piederības. Tas ir ļoti svarīgi jau tajā
vien aspektā, ka sociālās identifikācijas procesu dinamikas īpatnības nosaka
starpgrupu uzvedību (Tafels (Tajfel), Tērners (Turner), 1986; cit. no Браун)317, kas
attiecīgi ietekmē integrācijas kvalitatīvos komponentus, sociālās adaptācijas un
socializācijas efektivitāti.

Būtībā var piekrist, ka sociālās zināšanas par personisko Es nav nosaucamu
patstāvīgu faktu reģistrs, bet gan sarežģīta savstarpēji mijiedarbojošos priekšstatu
sistēma, kurā atklājas stabilu kognitīvo struktūru loma starppersonu un sociālajā
cilvēka dzīvē. Veicot kopēju teorētisko personības kognitīvo sistēmu pētījumu, tika
konstatēts, ka sociālās zināšanas un zināšanas par personisko Es veido ciešus
savstarpēji mijiedarbojošos deklaratīvo un procedūras zināšanu blokus; tas rada
priekšnosacījumus sarežģītu zināšanu noteiktās darbības sfērās struktūru veidošanai
(Kantors (Cantor), K\ilstroms (Kihlstrom), 1987; cit. no Капрара, Сервон)318. Tas
ir vērtējams kā priekšmetiski specifiskā sociālā intelekta attīstības atbilstība, tās
būtību veido kopējas zināšanu struktūras individualitāte, neraugoties uz to, ka tās
attīstības un funkcionēšanas pamats – vispārīgie psihiskie procesi (Higinss (Higgins),
1999; cit. no Капрара, Сервон)319. Neizceļot dažādas koncepcijas un to autorus, ir
acīmredzama vairākuma no viņiem piekrišana, ka izpratne, reizē arī intelektuālie
procesi, ir cieši saistīti ar parādību, kuru zinātnieki dēvē par adaptācijas turpinātības
(nepārtrauktības) uzvedību. Citi pētījumi apstiprina kognitīvo faktoru svarīgumu arī
sociālajā adaptācijā, uzmanību pievēršot spējai noteikt sociālās situācijas, rīcības un
attiecības ar apkārtējiem kā būtiskas sociālā intelekta pazīmes. Likumsakarīgi, ka
personības adaptācijas un socializācijas procesu veiksme (neveiksme) ir cieši saistīta
ar daudziem mainīgajiem un (un no tiem ir atkarīgs), kuru darbības konstantuma
parametri var tikt prognozēti un vadīti, labāk iepazīstot to darbības mehānismus,
principus, dinamiskās īpatnības u.c. Viens no šādiem īpaši svarīgiem mainīgajiem ir
sociālais intelekts (Cantor, Kihlstrom, 1987; Walker, Foley, 1973; Cantor, Harlow,
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1994; u.c.; cit. no Капрара, Сервон)320, atsevišķu autoru darbos saukts par sociālo
attīstību (Phillips321, Stančič322 u.c.), sociālo kompetenci (Fischer, Sollie, Morrow323;
Berhman324, Caldwell325, Juodaitytė326 u.c.). Pastāvīgi mainīgā tirgus attiecību
sabiedrības un vērtību krīzes apstākļos sociālās kompetences un to maiņas problēma
ir aktuāla dažādu sabiedrības slāņu un grupu pārstāvjiem, tostarp arī personām ar
īpašām vajadzībām. Cita problēma ir tā, ka sociālā kompetence (starp citu, tāpat kā
daudzas citas svarīgas definīcijas) dažādu autoru darbos tiek atšķirīgi interpretēta, un
šīs atšķirības nav obligāti saistītas ar metodoloģisko vai empīrisko pieeju. Šajā
kontekstā svarīgākais akcents ir pieņēmums, ka sociālā kompetence ir īpaši svarīgs
mainīgais personības adaptācijas un socializācijas procesos un lielā mērā determinē
cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas attīstības īpatnības. 

Formulēdami sociālās kompetences jēdzienu, zinātnieki būtībā akcentē
prasmju, kas visbiežāk saistītas ar attiecību nodibināšanu un to uzturēšanu, kopumu,
lai arī atsevišķu autoru darbos šī sociālās uzvedības determinante skar samērā
atšķirīgus segmentus. Tā daļa zinātnieku sociālo kompetenci nodēvēja par personas
prasmi nodibināt sakarus un komunicēt ar citiem konkrētā sociālajā kontekstā
noteiktos sociāli pieņemamos un derīgos veidos (Combs, Slaby327; Goleman328),
efektīvi darboties viņam ierastā vidē (White, 1959; cit. no Dodge u.c.329) un reaģēt
uz dažādiem (individuāliem un specifiskiem) dzīves gadījumiem un to izmaiņām,
attiecīgi koriģējot savas darbības (Goldfield, d’Zurilla, 1969; cit. no Dodge u.c.330)
u.c. Tomēr visbiežāk sociālās kompetences konstrukts ir saistāms ar indivīda
uzvedības efektivitātes parametriem331, kas īpaši svarīgi ir dažādos personības
attīstības etapos, pirmkārt, bērnībā un pusaudža gados. Likumsakarīgi, ka
atšķirīgos indivīda attīstības posmos sociālajai kompetencei piemīt attiecīgas
specifiskas iezīmes, jo to ietekmē (un, bez šaubām, atšķirīgi ietekmē) sociālās
kompetences struktūra vai to determinējošas raksturiezīmes, kuras zinātnieki atkal
traktē pietiekami dažādi. Neiesaistoties metodoloģiskajā un nozīmju polemikā,
varam novērot, ka analizējot sociālo kompetenci un mijiedarbojošos konstruktus,
tiek nosaukta sociālā atbildība (Berkowitz, Daniels, 1964; u.c.; cit. no
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Хeкхаузен)332; sociālais atbalsts (Pierse, Sarason un Sarason, 1990; Stroebe un
Stroebe, 1992; u.c.; cit. no Bierhoff)333, sociālā salīdzināšana (Tajfel, Turner, 1986;
Lassegard, Ford, 1986; Brown, 1978; u.c.; cit. no Brown334; Seltzer, 1989; Atwater,
1992; u.c.; cit. no Крайг)335, sociālā vēlme (Lück, 1975; u.c.; cit. no Хeкхаузен)336.
Analizējot sociālo kompetenci, neapstrīdama tāpat arī ir abpusēja determinējoša
pašcieņas, paškoncepcijas, paškontroles, pašefektivitātes u.c. piederība, no kā
acīmredzama ir šī konstrukta sarežģītība un nozīmīgums personības personiskajā un
sociālajā funkcionēšanā.

Sociālās vides izpratne un sociālās kompetences attīstība būtībā sākas agri, un
kā uzsver A. Juodaitīte, „periods no dzimšanas līdz sākumskolas vecumam, saskaņā
ar psihologiem, ir bērna straujas fiziskās, psihiskās, sociālās attīstības laika posms.
Bērnības laika posms, kas sevī ietver 1–12 (13) cilvēka dzīves gadus, ir sākotnējais
tā sociālās veidošanās etaps“337. Īpaši svarīgas funkcijas, pirmkārt, determinējot
uzvedību, sociālā izpratne veic vidējās bērnības un pusaudžu vecumposmā. Jāuzsver,
ka tieši vidējā bērnībā bērniem ir jāiemācās risināt draudzīgu attiecību komplikācijas
un izvērtēt taisnīguma problēmas, ievērot sociālos noteikumus, cienīt varu un godīgu
likumu, ar dzimuma īpatnībām saistītas vienošanās. Bērni sāk izvērtēt cilvēku pasauli
un pakāpeniski saprast tās pastāvēšanas principus un noteikumus (Ross, 1981; cit. no
Крайг)338. Pirmais sociālās izpratnes komponents ir sociālais slēdziens – minējumi
un nojautas, kā jūtas, domā vai ir nodomājis rīkoties cits cilvēks (Flavell, 1985;
Flavell, Miller, 1993; cit. no Крайг339. Sešu gadu vecumā bērni apjauš, ka citu
cilvēku domas atšķiras no viņa personiskajām, astoņu gadu vecumā apzinās, ka cits
cilvēks spēj iztēloties viņa domu gaitu un saturu. Desmit gadu vecumā bērni jau spēj
iztēloties, ko domā cits cilvēks, tāpat kā aptvert, ka viņu domas var būt cita cilvēka
pārdomu priekšmets. Var secināt, ka precīzu sociālo rezumējumu attīstības process
turpinās vēl arī pusaudžu gados (Shantz, 1983; cit. no Крайг)340. 

Otrais sociālās izpratnes komponents ir bērna sociālo attiecību izpratne. Bērni
pakāpeniski uzkrāj zināšanas par noteiktām saistībām cilvēku attiecībās, aptverdami
draudzībā svarīgo godīguma un uzticamības saistību nozīmi, cieņu pret autoritāti,
tāpat arī taisnīguma un likumīguma jēdzienu būtību, pastāvīgi iedziļinādamies un
paplašinādami to izpratnes robežas.

Trešais sociālās izpratnes aspekts ir sociālās pavēles, pirmkārt, saistītas ar
paražu un norunu bāzi. Bērni precizē un dod jēgu paražām un sociālajām norunām,
kuras sākumā tiek apgūtas mehāniski vai veiktas elementāras atdarināšanas veidā
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un tikai vēlāk, iemācoties elastīgāk reaģēt uz sociālajām pavēlēm un izdarot pareizus
sociālos secinājumus, pilnveidojas sociālo attiecību izpratnes līmenis.

Vērojot un veicinot bērnu problēmu risinājumu stratēģijas, akcentētais
uzvešanās atbilstoši noteikumiem kritērijs kā svarīga sociālās kompetences pazīme
un sociālajai situācijai neadekvāta uzvedība var būt signāls, ka trūkst sociālās
kompetences vai ir kognitīvo spēju (darbību sistēmas vai domāšanas operāciju)
deficīts341. Veiktie pētījumi apstiprināja pieņēmumu, ka ar noteikumiem pamatota
viņu uzvedība ir cieši saistīta ar runas spējām, kas nosaka dialoga (pirmkārt, ar
uzvedību kontrolējošiem pieaugušajiem) jēgpilnumu un atbilstošu lēmumu
pieņemšanu342. Ne nejauši, izvērtēdami šī komponenta svarīgumu, atsevišķi
zinātnieki, nosaukdami bērnu sociālās kompetences robežas, tās paplašina līdz
komunikatīvās-valodas kompetencei (skat. 2.5. nodaļu), kas atspoguļo bērna kā
sociāla indivīda sasniegumus. Būtiskākās sasniegumu pazīmes ir bērnu komunikācija
ar cilvēkiem, orientēšanās vidē un atbilstoša uzvedība, kas noteiktā līmenī ir saistīta
ar bērna spēju uzņemties noteiktas sociālās lomas un tām atbilstošos darbības
modeļus343. Kritiski analizēdama bērna audzināšanas un socializācijas īpatnības,
A. Juodaitīte vēl vairāk attīstīja bērna sociālās kompetences jēdzienu, izvērtēdama
viņu spējas diskutēt, paust savu viedokli, viņu kritisko skatījumu uz noteikumiem un
normām, kas viņiem var traucēt gūt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī sociālās
darbības. Tiek apgalvots, ka „bērnu sociālā kompetence atspoguļo ne tikai formālos
bērna sasniegumus, bet arī viņa sociālās spējas, mijiedarbības formas ar apkārtējas
vides objektiem un cilvēkiem. Bērns, iegūdams sociālās kompetences un pastāvīgi
tās attīstīdams, kļūst ne tikai par audzināšanas objektu, bet arī pilnvērtīgu sociālu
subjektu“344. Uzmanība jāpievērš nepieciešamībai audzināšanas procesā aktivizēt
bērna sociālo pieredzi, jo tā tiek attīstīta iegūtā sociālā kompetence, kura, lai arī ir
cieši saistīta, tomēr atšķiras no iemācītās sociālās kompetences. Ir acīm redzams, ka
bērna sociālā pieredze ir realizējama un attīstāma tikai mijiedarbojoties ar vidi,
komunicējot gan ar pieaugušajiem, gan vienaudžiem, iesaistoties diskusijās un
aktīvās savstarpējās sadarbības formās.

Otrs īpaši svarīgs sociālās kompetences attīstības etaps ir pusaudžu vecums,
kurš ir pārejas periods ar visām raksturīgajām krīzes pazīmēm (identiskuma un lomu
sajukums, ekonomiskā un daļēji sociālā atkarība u.c.) un no to risinājuma
veiksmīguma ir atkarīgas personības turpmākās adaptācijas un socializācijas procesu
attīstības īpatnības. No otras puses, šajā vecumposmā attīstītas tiek tās sociālās
kompetences struktūras, kuru pamati tika konstruēti bērnības vecumposmā,
mērķtiecīgi organizējot un elastīgi vadot notiekošos procesus. Bez šaubām, dažādi
interferējoši faktori (psihofiziskās attīstības īpatnības, ģimenes specifika:
sociālkulturālais un ekonomiskais statuss, vērtības un audzināšanas dispozīcijas,
sociālo institūciju un vienaudžu ietekme u.c.), kas varēja determinēt bērna sociālās
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kompetences attīstību un izpausmi, attiecīgi ietekmē viņus arī vēlākajos
psihosociālās un kognitīvās attīstības etapos. Kā ierasts, zinātnieku sociālās
kompetences mainīgo lielumu pusaudžu vecumā diferenciēšana ir atšķirīga, lai arī
būtībā kādas spilgtas atšķirības, salīdzinot ar bērnības vecumposmu, viņi nenosauc.
Tiesa, atsevišķi autori kā sociālās kompetences pamatkonstruktu nosauc pusaudžu
spēju iegūt jaunus draugus un saglabāt vecos345. Taču līdzīgi arī citi pētnieki,
analizēdami sociālās kompetences pazīmes, akcentē sociālos rezultātus, pēc kuriem
tiecas bērni (pusaudži), proti: lai viņam ir draugi, būt populāram un citu mīlētam,
veiksmīgi sadarboties ar vienaudžiem (Anderson, Messick, 1974; Foster, Ritchey,
1979, cit. no Hubbard, Coie)346. Parker un Asher 347 apgalvo, ka viena no draudzības
ar vienaudžiem funkcijām ir sociālās kompetences attīstības veicināšana, pēc citu
autoru apgalvojumiem, bērnu attiecības ar draugiem ir pamatoti ar pārliecību, ka tie
ir ne tikai piemērota vide viņu sociālās kompetences attīstībai, bet arī attiecību
kvalitātes nodrošināšanai (Hartup348; Howes349; Chen u.c.)350. Pikūns (Pikūnas)351

sociālo kompetenci formulē kā spēju draudzīgi sadzīvot ar saviem vienaudžiem,
citām personām un to grupām, veidot apmierinošus un veiksmīgus ilgtermiņa
starppersonu sakarus. Citi zinātnieki, apspriezdami sociālās kompetences struktūru,
balstās uz dažādām sociālajām spējām, kā, piemēram, lēmumu pieņemšana,
problēmu risināšana, sevis izpratne, empātija, stresa pārvarēšana u.c. (Argyle, 1983;
Sarason, 1981, cit. no Hubbard, Coie352; Bulotaitė353). Minētās spējas ir saistāmas ar
sociāli-kognitīvajiem procesiem, kuri veicina sociālās kompetences attīstīšanos
(Lemerise, Arsenio, 2000; Frederickson, Turner, 2003; Mayeux, Cillessen, 2003;
u.c.; cit. no Vyšniauskytė-Rimkienė)354. Apkopojot dažādus viedokļus un vērtējums,
tiek apgalvots, ka sociālā kompetence būtībā formulē sociālo uzvedību, kuru veido
kompleksa sociālās apgūšanas, sociālo motīvu, sociālo iemaņu un prasmju, paražu
un zināšanu sistēma. Tiek secināts, ka sociālā kompetence ir apgūtās un mantotās
sociālās uzvedības sastāvdaļa355. Kā vēl viens svarīgs sociālās kompetences attīstības
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faktors (atsevišķi autori to uzskata par pamatprasmi) tiek izšķirta sociālā
salīdzināšana. Šī prasme dod iespēju pusaudzim (bez šaubām, sociālās salīdzināšanas
spēja ir raksturīga arī bērnības vecumposmā) veidot personisko identitāti, tāpat arī
dod iespēju noskaidrot un izvērtēt citu personu svarīgākās iezīmes. Tieši balstīdamies
uz šiem vērtējumiem, pusaudži izvēlas draugus un attiecīgi nosaka savas attiecības
ar dažādām grupām, kas veido daļu no vienaudžu vides. Jāuzsver, ka sociālā
salīdzināšana ir process, kas palīdz izvērtēt savas spējas, uzvedības formas,
personības iezīmes, izskatu, reakcijas uz vispārīgo paštēlu, salīdzinot ar citiem, un
tam ir īpaša nozīme pusaudžu un jaunības vecumposmos356. Jaunībā sociālās
salīdzināšanas procesi mainās; draugu meklēšana tiek pamatota ar līdzības principu
(lai arī tiek izmantoti salīdzināšanas komponenti), mainot draugu kvantitāti pret
tādām tuvu draugu kvalitatīvajām pazīmēm kā viedokļu un vērtību atbilstība
(Seltzer357; Atwater, 1992; cit. no Крайг)358. Tā kā šajā vecumposmā viņu paštēlu
ietekmē vienaudžu grupa, svarīgi ir tas, kā jaunie cilvēki iekļaujas tajā un cik lielā
mērā atbilst izvirzītajām prasībām, viņu vērtību sistēma bieži ir atkarīga no citu
cilvēku vērtībām (Douvan, Adelson, 1966; cit. no Крайг)359. 

Ir acīm redzams, ka zinātnieku uzmanība pret attiecību ar vienaudžiem, kā
sociālās kompetences attīstības determinanti, īpatnībām ir likumsakarīga, jo uz
dažādiem pamatiem (klase, mikrorajona grupa, sporta nozares vai uz citu interešu
pamatiem izveidojusies grupa u.tml.) veidojošās grupas ir viens no svarīgākajiem
personības socializācijas faktoriem, kas papildina ģimenes un sabiedrības
informēšanas pasākumu ietekmi. Indivīda spēja veidot pozitīvas starppersonu
attiecības ir uzskatāma par svarīgu faktoru kopējai personības attīstībai un veiksmīgai
psihosociālajai adaptācijai (Ullrich, de Muynck360; Hinsch, Pfingsten)361. Tā jāuzsver,
ka skolēnu attiecību ar vienaudžiem kvalitāte un stabilitāte ietekmē viņu
pielāgošanos skolā362, vienaudžu pieņemšana ir cieši saistīta arī ar sociālo un
akadēmisko alkompetenci (Asher, Hymel363; Hartup364), traucētas attiecības
vienaudžu grupā nosaka dažādu emocionālo un sociālo dezadaptācijas formu rašanos
(Valickas365; Wentzel366; Žukauskienė367; u.c.). Pētniekus interesē, kā vienaudžu grupa
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nosaka pusaudža sociālās kompetences attīstību, kas izpaužas viņa sociālajā
uzvedībā. Tika konstatēts, ka, jo vairāk laika indivīds pavada ar vienaudžiem un
draugiem, jo lielākas ir viņa iespējas izmēģināt sociālās lomas un apgūt pareizus
sociālās uzvedības modeļus (Fine, 1981; cit. no Vyšniauskytė-Rimkienė)368, attiecīgi
nododami informāciju par uzvedības modeļa piemērotību vai nepiemērotību. Tas ir
saistīts ar noteiktiem uzvedību reglamentējošiem noteikumiem, kurus jaunie cilvēki
rada komunicēdami, vēl jo vairāk – daudzi no šiem noteikumiem nozīmē viņu
neatkarību no pieaugušajiem369. Mijiedarbodamies ar sociālajām sistēmām (ģimene,
pedagogi, vienaudži, masu informācijas līdzekļi), pusaudži veido savus personīgos
uzskatus, pilnveido spējas u.c., pateicoties kam viņi pielāgojas videi, saglabādami vai
mainīdami tradicionālās lomas (iespējams eksperimentēt ar lomām), tā daļēji
mainīdami arī pašu sociālo vidi. Runājot par sociālajām lomām (īpaši ņemot vērā
dzimuma identifikāciju), novērojams, ka vecāku ietekme tiek definēta kā dzimuma
socializācijas diferenciējums, attiecīgi izvēloties rotaļlietas un apģērbu,
disciplinējošās metodes un komunikācijas veidus. Vienaudži ietekmē dzimumam
atbilstošu izvēļu veidošanu, bet pedagogi un konsultanti dažādi vērtē zēnus un
meitenes, dod viņiem rekomendācijas, īpaši saistībā ar profesionālās darbības
perspektīvām370. Minēto darbību kopums (noteikumu ievērošana, sociālās lomas,
sociālā uzvedība, komunikācijas spējas, vērtību izplatīšana u.c.) noteiktā līmenī nosaka
personas stāvokli (statusu) grupā un viņa adaptācijas un socializācijas perspektīvas.
Dažādu pētījumu rezultāti norāda uz pastāvošo pozitīvo saikni starp iegūto statusu un
psihosociālo pielāgošanos (Rosenblum, Olson371; Luthar372; u.c.). Atsevišķi autori
uzskata, ka popularitātei bez ierunām būtu jābūt svarīgākajam konstruktam, pētot bērnu
un jauniešu sociālās kompetences parametrus un to attīstību (La Fontana, Cillesseno,
1999; cit. no Lekavičienė)373. Pētījumu dati apstiprināja, ka pusaudži, kas nesaņem
efektīvu atbalstu no vienaudžiem, nokļūst noteiktā „slēgtā“ lokā, jo, tiecoties pēc
kontroles, atzīšanas un uzmanības, bieži tiek izmantoti negatīvas sociālās uzvedības
veidi un tas vēl vairāk komplicē starpersonu attiecības un statusu grupā374. Tika
konstatēts, ka grupā atstumto bērnu uzvedības novērojumu sociometriskie dati
apstiprina viņu hiperaktivitāti, uzvedības destruktīvumu savstarpējā sadarbībā (Coie
u.c., 1990), tieksmi uzvesties agresīvi un mazāku draudzīgumu, savdabīgu
norobežošanos, jāatzīmē vājākas kognitīvās iemaņas, salīdzinot ar vidēja statusa
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bērniem (Hughes ir kt., 1991; Franzoi u.c., 1994; cit. no Vyšniauskytė-Rimkienė)375.
M. Barkauskaite uzskata, ka šāda situācija rada nemieru, jo pusaudži ar zemu statusu,
nespēdami pienācīgi apmierināt savu vajadzību pēc komunikācijas klasē, visbiezāk
atzīšanu meklē ārpus klases robežām, tā pametot pedagogu ietekmes lauku.
Likumsakarīgi, kad sašaurinoties sociālo sakaru tīklam, pavājinoties emocionālajiem
sakariem, atraujoties no skolas un klases dzīves, pusaudži kļūst psiholoģiski viegli
ievainojami376. Uzmanība jāpievērš tam, ka skolēniem ar negatīvu statusu ir ievērojami
mazāk sociālās izvēles iespēju, kas nosaka viņu orientēšanos uz asociālām vienaudžu
grupām (Valickas377; Hughes u.c., 1991; cit. no Vyšniauskytė-Rimkienė378), viņiem ir
raksturīgs augstāks sociālā stresa līmenis, spēcīgi tiek pārdzīvota vientulības sajūta
(Asher, Wheeler, 1985; Crik, Ladd, 1993; cit. no Vyšniauskytė-Rimkienė379).

Pēdējā laikā veiktie pētījumi atklāja, ka sociālais statuss, reputācija starp
vienaudžiem klasē un pašcieņa ir viena no pusaudžu sociālās kompetences
sastāvdaļām, no kurām visspēcīgāk izpaužas pozitīvas reputācijas starp vienaudžiem
faktors. Tika konstatēts, ka pusaudži ar atšķirīgu sociālo statusu sevi nevērtē vienādi;
atstumtajiem, tāpat kā izolētajiem, pusaudžiem biežāk tika konstatēta zema pašcieņa,
augsta – populārajiem. Būtībā, runājot par vairumam pusaudžu raksturīgajām
vidējām sociālās kompetences izpausmēm, tika novērots, ka ir nozīmīgas atšķirības
starp meiteņu un zēnu pašcieņu. Tā vairāk meiteņu nekā zēnu izceļas ar zemu
pašcieņu, zēni parasti atšķiras ar augstāku pašvērtējumu; šajā vecumposmā (13 gadi)
labvēlīgi vērtējama tāda uzvedība, kas nodrošina tuvāku savstarpējo saikni sava
dzimuma grupā380. Noteikti jāuzsver, ka atsevišķos parametros iegūtie pētījuma
rezultāti korelē ar citu autoru veiktajiem pētījumiem, īpaši analizējot dažādu
dzimumu lomas un to pašvērtības noteikto rezultātu iezīmētās tendences. Tika
konstatēts, ka sociālās kompetences līmenī (izpausmes un instrumentālās lomas
specifika)381 vīrieši parasti atšķiras ar pozitīvu paškoncepciju, spēcīgāku pašcieņas
un pašefektivitātes attīstības līmeni, biežāk pārvērtē savas spējas (Basow, 1992;
Kling, Hyde u.c., 1999; cit. no Lemme)382. Vidēji vīrieši biežāk nekā sievietes ir
pārliecināti, ka prot daudzas lietas, un tas pastiprina pašpaļāvību. Sievietēm
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raksturīgāka ir negatīva paškoncepcija, zemāka pasčieņa (īpaši meitenēm no 12 gadu
vecuma), vājāka pašefektivitāte, vispār novērojama lielāka nosliece novērtēt savas
spējas zemāk pat tad, ja uzdevums ir izpildīts veiksmīgi (Volmer, 1986; Amerikas
universitāšu sieviešu asociācija, 1991; cit. no Lemme)383. Problēma kļūst īpaši
sarežģīta, jo zemāka pašcieņa samazina mērķa sasniegšanas motivāciju, īpaši ja tas
tiek uztverts kā sarežģīts.

Izvērtējot vairāku apstākļu un zinātnieku uzskatu par sociālo kompetenču
būtību un struktūras veidojumiem dažādību un apgalvojot, ka pastāv vismaz trīs
kompetences skaidrošanas virzieni: 1) kompetence kā personības atribūts; 2)
kompetence kā noteikta darbība, rīcība, uzvedība; 3) kompetence kā rīcības sekas
(Ashworth, Saxton, 1991; cit. no Lekavičienė)384, acīmredzams ir sociālās
kompetences visās tās izpausmēs nozīmīgums adaptīvai un efektīvai personības
funkcionēšanai sociālajās situācijās un vispār sociālajā laukā. Cits svarīgs aspekts ir
tas, ka, pirmkārt, jebkura personības un tās veidojumi veidojas pēc tām pašām
likumsakarībām, tikai svarīgi ir izvērtēt arī veidošanās procesu ietekmējošo faktoru
specifiku; otra šī aspekta puse ir cieši saistīta ar viedokli par indivīda fiziskās,
kognitīvās un psihosociālās attīstības īpatnībām. Šajā līmenī, vērtējot sociālās-
interaktīvās paradigmas skatījumā, sociālās integrācijas un personas funkcionēšanas
veiksme visvairāk ir atkarīga nevis no indivīda traucējumiem, bet no sociālās vides,
t.i., sociālo normu, nostāju elastīguma un gatavības sadarboties, savā ziņā no
ievērojami kompleksāku humāno spēju attīstības tempa. Izmantojot sociālās
ekoloģijas konstruktu, akcentētā pastāvīgā adaptatīvā mijiedarbība starp personu un
vidi, kā arī šīs mijiedarbības būtība, ietekme un sekas abiem dalībniekiem, svarīga
determinante šajos procesos ir atbilstības līdzsvara funkcionēšana. Šo personas un
vides atbilstības līdzsvaru veido trīs struktūras daļas:
l Persona un tās problēmu risināšana, personiskais briedums un pilnveidošanās

iemaņas.
l Sakari starp personu un tām sistēmām, ar kurām tā ir saistīta (ģimene, draugi,

darbs, izglītība, reliģiskā, sociālā, politiskā u.c. sistēmas).
l Sistēmu iespējas efektīvi apmierināt cilvēku ar īpašām vajadzībām vajadzības

(Zastrow, Kirst-Achman, 1990; cit. no Ruškus)385.
Diskutējot par personu ar īpašām vajadzībām sociālās kompetences attīstību

un minēto atbilstības līdzsvara pirmo struktūras daļu, pirmkārt, ir jāizvērtē personības
veidošanās ģenēze (neiejaucoties dažādu personības teoriju vērtējumos), tā pievēršot
uzmanību L. Vigotska un A. Adlera darbiem, viņiem formulējot invaliditātes sociālās
realizācijas un kompensācijas sociālā mērķtiecīguma tēzes. Salīdzinot abu zinātnieku
apgalvojumus, redzams, ka viņi konsekventi „pieturējās pie uzskata, ka sociālā vide
nosaka personas ar īpašām vajadzībām attīstību. Turklāt Vigotskis, tāpat kā Adlers,
norāda tādu pašu bērna ar īpašām vajadzībām attīstības triādi: defekts –

106

383 Lemme, B. H. (2003). Suaugusiojo raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
384 Lekavičienė, R. (2002). Kai kurie Lietuvos studentų socialinės kompetencijos ypatumai. In Lietuvos
psichologijos akiračiai. Vilnius, 194–205.lpp.
385 Ruškus, J. (2002). Negalės fenomenas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.



nepilnvērtības sajūta – kompensācija“. Tikmēr būtiskākā atšķirība starp abiem
autoriem ir tā, ka „Vigotskis pastāvīgi uzsver, ka invaliditātes kompensācijā
noteicošo lomu ieņem nevis palīdzība (atbalstu un iedrošināšanu akcentē Adlers),
bet pats šķērslis, kas traucē normāli funkcionēt, un sociālais pasūtījums, it kā nākošs
no sociuma“386. Šajā kontekstā svarīgi ir koncentrēt uzmanību uz Adlera norādītajiem
iemesliem, kas vienā vai citā veidā determinē nepilnvērtības sajūtu un var traumējoši
ietekmēt ne tikai cilvēka ar īpašām vajadzībām, bet arī būtībā vesela indivīda
psihosociālo attīstību. Zinātnieks kā iemeslus nosauca 1) iedzimtus organisma
trūkumus; 2) pārlieku aizbildnību un 3) bērna atstumšanu (pirmkārt, no vecāku
puses), kas pietiekami bieži gadās visdažādākajos sabiedrības slāņos, neatkarīgi no
ģimenes ekonomiskā, sociālkulturālā un mentālā statusa. Tā gan Vigotskis, gan
Adlers runāja par kompensāciju, superkompensāciju, pseidokompensāciju un to
ietekmi uz personības attīstības īpatnībām, taču jāatceras Olporta (1954) pētījumus,
pamatojoties uz kuriem, tiek apgalvots, ka „bērna raksturs un psihiskā veselība ir
ļoti atkarīgi no attiecībām ar māti agrīnajos dzīves gados. Šķiet, ka naidīgas attiecības
bieži rada nepārvaramus šķēršļus iedarbīgas terapijas veikšanai vēlākos dzīves
posmos. Noziedzība, psihiskas novirzes un etniskie aizspriedumi – tie ir daži no
nesociāliem stāvokļiem, kas rodas no agrīnā bērnībā piedzīvotas jūtu deprivācijas un
traucējumiem“387. Daudzos pētījumos, kas veltīti bērnu ar īpašām vajadzībām
funkcionēšanai ģimenē, tiek atklātas noteiktas likumsakarības, kurām lai arī ir
acīmredzamas kontraversitātes pazīmes, tomēr tās ir vērojamas daudzās bērnu ar
īpašām vajadzībām audzinošās ģimenēs. Tomēr apkopojot, var apgalvot, ka šāda
ģimene piedzīvo tikai tām raksturīgas specifiskas grūtības (likumsakarīgi, ka ļoti
liela ietekme ir bērna invaliditātes veidam un smaguma pakāpei) un, pirmkārt,
nelabvēlīgi tiek ietekmēta tieši mātes un bērna emocionālā saikne (Doherty, 1985;
Seligman, Darling, 1986; u.c.; cit. no Ruškus)388. Studēdams invaliditātes fenomenu,
J. Ruškus izšķir noteiktus bērnu ar īpašām vajadzībām audzinošu ģimeņu un tās
locekļu pārdzīvojumu krīzes etapus (autors tos sauc par pakāpēm), kas ir svarīgi ne
tikai izvērtējot ģimenē notiekošo pārmaiņu dinamiku, bet arī paredzot nepieciešamās
sociālās-psiholoģiskās palīdzības prioritātes. Tiek nosauktas šādas bērnu ar īpašām
vajadzībām sagaidījušās ģimenes skumju un pārdzīvojumu pakāpes: noliegums,
kaulēšanās, dusmas, depresija, samierināšanās. Šajā dinamikā svarīgi ir visi faktori
(intensitāte, ilgums, verbālās un fiziskās reakcijas, veidojošas nostājas un to
turpinātība u.c.), un izvērtējot pat to apstākli, ka ģimenes pēc daudzām pazīmēm ir
atšķirīgas, svarīga ir viena kopēja iezīme – ietekmētā un transformētā ģimenes
identitāte389. Vai iespējams noliegt, ka izmainīta ģimenes identitāte attiecīgi
neietekmē un nemaina arī bērna ar īpašām vajadzībām identitātes veidošanās
dinamiku un īpatnības, jo viena patiesība ir acīm redzama: bērna attiecību ar tuvāko
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sociālo vidi veids iegūst diezgan daudz iezīmju arī ar negatīvas pieredzes pazīmēm.
Šajā attiecību sistēmā svarīga ir dažādu komponentu darbība (vajadzību
apmierināšana, agrīnā afiliācija390, paškoncepcijas, pašvērtējuma un pašregulācijas
Es sistēmā sākotnējo struktūru veidošanās u.c.) un, kas ir likumsakarīgi, sociālās
vides atbalsta tendences un veids, organizējot un vadot šo komponentu darbības
raksturojumu. Tikmēr var konstatēt, ka pirmais problēmu etaps, ģimenei piedzīvojot
krīzi (pilnīgi iespējams, arī vēlākajās pakāpēs), ir bērna ar īpašām vajadzībām
vajadzību apmierināšana, jo tieši Horneja (Horney) (1939) pievērsa uzmanību
apmierinātības un drošības pamatvajadzību apmierināšanas svarīgumam, pieaugušo
attiecībās ar bērniem īpaši akcentēdama vajadzības pēc drošības apmierināšanas
kvalitāti391. 

Neapkopodami visas daudzās invaliditātes formas, kuru gan fiziskā, gan
psiholoģiskā ietekme uz cilvēku ar invaliditāti un viņa tuvāko vidi ir īpaši traumējoša
un ievērojami interferē Es sistēmas attīstību, uzmanību pievērsīsim vienai, iespējams,
stereotipisku vērtējumu visvairāk skartajai cilvēku grupai – personām ar intelekta
traucējumiem, par kuriem viedokļos iezīmējas vairums negatīvu nostāju. Ir
noskaidrots, ka atšķirīgas cilvēku invaliditātes formas rada atšķirīgus sociālos
priekšstatus, kas attiecīgi nosaka arī nostāju virzienu, un starp citiem traucējumiem,
priekšstatu par intelekta traucējumiem nosaka tādi vērtēšanas segmenti kā attiecību
problemātiskums, dīvainas emocionālo pārdzīvojumu pazīmes, uzvedības traucējumi
u.c. (Morvan, 1988; cit. no Ruškus)392. Savā ziņā tās ir likumsakarīgs paliekošs
izveidojušās nostājas, ka sociāli dezadaptēta uzvedība un intelekta traucējumi ir
neizbēgami saistīti un atkarīgi, rezultāts, kura sekas ir jūtamas, no klīniskā-korektīvā
modeļa pārejot uz sociālo-interaktīvo personu ar īpašām vajadzībām integrācijas
modeli. Jau 1910. g. nostiprinājās nostājas par uzvedības izmaiņas skaidrojošiem
iemesliem, ka: 

1) būtisks delinkventas uzvedības etimoloģiskais faktors ir zems intelektuālās
attīstības līmenis;

2) intelektualitātes līmenis ir viens no daudziem noziedzību ietekmējošajiem
faktoriem;

3) intelektuālā atpalicība vispār nav saistīta ar delinkventu uzvedību;
4) zems intelektuālās attīstības līmenis nosaka atsevišķas (pirmkārt –

brutalitātes un seksuālo noziegumu) delinkventās uzvedības veidus393, kas līdz šim
ietekmēja daļas sabiedrības locekļu apziņu. 

Jāatzīst, ka daļa patiesības te ir, jo novērojumos un empīriskajos pētījumos ir
konstatēts, ka bērniem ar intelekta traucējumiem jau samērā agrīnā vecumā iezīmējas
raksturīga „nepiemērota“ uzvedība. Šādas uzvedības izpausme traucē afiliācijas,
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pieķeršanās, vispār pamatvajadzību apmierināšanas procesiem, vēl vairāk sagroza
attiecības ar ģimenes locekļiem un var pagarināt ģimenes pārdzīvojumu krīžu
pakāpju ilgumu. Taču, runājot par šo bērnu nemierīgumu, dominējošo raudulīgumu,
nedraudzīgumu un pat agresivitātu, noteikti jāatceras, ka šādas uzvedības un emociju
izpausmes ir iespējamas arī bērniem ar normālu psihofizisko attīstību, īpaši agrīnajā
attīstības etapā. Tomēr „nepiemērota“ bērnu ar intelekta traucējumiem uzvedība,
atsevišķu zinātnieku vērtējumā, ir uzvedības sarežģījumu sekas, kas mijiedarbojas ar
intelektuālo potenciālu. Problēma ir tā, ka mazākās intelektuālās spējas traucē viņiem
sasniegt uzvaras un konkurēt dažādās personiskās un sociālās sadarbības jomās
(nepilnvērtības sajūtas un tiekšanās pēc pārākuma dinamika interakcijā, rotaļu
darbībā, kognitīvo procesu specifika u.c.) un neveiksmes provocē uzvedības maiņu.
Pēc pētnieku domām, bērniem ar intelekta traucējumiem, pirmkārt, traucē
psiholoģiska veida šķēršļi, kurus līdzās sākotnējam iemeslam bieži nosaka
„nepiemērotas“ uzvedības reakcijas (Korlaet394 395; Uzelac, Mejovšek396; Poldrugač,
Rusan397; u.c.). Tika konstatēts, ka bērnu ar intelekta traucējumiem emocionālo
problēmu daudzums savieno it kā divējādu traucējumu pazīmes, un tas pastiprina
traucējumu kompleksumu. Kārtējo reizi uzmanība pievēršama tam, ka bērnības
psiholoģiskās problēmas var būt raksturīgas gan bērniem ar intelekta traucējumiem,
gan arī viņu vienaudžiem, kas attīstās normāli, jo, pirmkārt, tas ir saistīts ar
emocionālajiem konfliktiem un vajadzību apmierināšanas ģimenē un citās sociālā
lauka struktūrās trūkumiem. Ne nejauši tiek apgalvots, ka apspriežamās grupas bērni
nedemonstrē uzvedības un emociju reakcijas, kuras neparādītu arī bērni ar normālu
intelektuālo attīstību. Būtiskākā šo divu bērnu grupu atšķirība ir tā, ka pirmie mēdz
vairāk atklāt „nepiemērotas“ uzvedības reakcijas, un šāda viņu uzvedība ilgst daudz
ilgāk. Pētot bērnu ar intelekta traucējumiem emocionalitātes dinamiskās īpatnības,
novērojams, ka šajā aspektā viņu vajadzības ir kvalitatīvi identiskas normāli attīstošos
bērnu emocionālajām vajadzībām un viņiem ir svarīgi apmierināt šīs vajadzības:
1. Vajadzība pēc atzīšanas. Tāpat kā visiem pārējiem, šiem bērniem ir savs

„Es“, kuram ir nepieciešama atzīšana.
2. Vajadzība pēc drošības, piederības grupai, saprotama kā bērna vēlme tikt mīlētam,

pieņemtam un aizstāvamam, kā arī apkārtējo gatavība tām situācijām, kuru prasības
neatbilst bērna spējām (Hornejas īpaši izšķirta vajadzība, jo tās apmierināšanas
īpatnības nosaka bērna, bet vēlāk arī pieaugušā psihiskās veselības stāvokli). 

3. Bērnam ar intelekta traucējumiem nepieciešams sniegt adekvātu viņa
sasprindzinātā (arī emocionālā) stāvokļa atvieglošanu, palīdzēt izvairīties
no provocējošiem „nepiemērotas“ uzvedības reakcijas faktoriem.
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4. Apkārtējiem ir svarīgi saprast un atzīt, ka bērnam piemīt arī derīgas spējas.
Pienācīgi novērtējot un dodot iespējas tās attīstīt (patstāvīguma un aktīvuma
veicināšana, sociālais atbalsts un līdzdalība) šīs spējas var tikt maksimāli
izkoptas un būt viens no veiksmīgas adaptācijas sabiedrībā
priekšnosacījumiem.

5. Bērni ar intelekta traucējumiem vēlas, lai viņu problēmas tiktu uzklausītas un
saprastas visos personības attīstības posmos. Īpaši svarīga šī vajadzība kļūst
pusaudzības periodā, jo dzimumbrieduma laikā ir vērojama abpusēji
interferējoša parādība: viņi bieži tiek apkārtējo atstumti mazāku
komunikācijas spēju ar abu dzimumu vienaudžiem dēļ, un tā tiek
nostiprinātas pašizolācijas no apkārtējiem tendences, koncentrējoties un
noslēdzoties savu problēmu lokā (McLacklan, 1955; u.c., cit. no Juodraitis)398.
Var vērtēt kā likumsakarību, ka, saskaroties ar dažādiem šķēršļiem, bērni ar

intelekta traucējumiem var reaģēt ar neadekvātām uzvedības un emociju reakcijām,
kas nākotnē var kļūt par savdabīgu fiksētu iemācītās uzvedības formu un sarežģītu
personības identitātes struktūrdaļu. Līdzīgas pozīcijas ietur Adlera sekotāji Dreikurs,
Blūmentāls (1997), Dreikura Fergusone (2000), uzsvērdami, ka sagrozītas sociālās
vides un bērna attiecības veido vairākus nepiemērotas bērna uzvedības mērķus: alkas
pēc uzmanības, spēka demonstrēšanu, atriebību un bezspēcības demonstrēšanu399.

Sagrozītas sociālās vides un bērna attiecības līdzās jau minētajiem iemesliem
var noteikt ar invaliditāti cieši saistītais socializācijas tipu bērnībā („slāpējot“ un
„piedaloties“) variants, kurš ir atkarīgs no atšķirīga vecāku vai citu pieaugušo cilvēku
viedokļa par bērnu kā veidojošos personību. Socializācijas tips „piedaloties“ dod
bērnam noteiktu brīvību pašam izmēģināt un izzināt sociālās vides objektus un
parādības – „pieaugušo uzraudzība ir vispārīga, ievadoša vidē, kura ir droša un
stimulējoša. Tēvs un māte piedalās ņemdami vērā bērna vajadzības, un nevis kontrolē
viņa uzvedību“400. Bērna socializācijas tips „piedaloties“ sevī ietver (nosauc)
vairākus mijiedarbības parametrus, starp kuriem svarīgi ir izšķirt patstāvīguma
segmentu, jo personas ar īpašām vajadzībām adaptācijas un socializācijas procesos,
neatkarīgi no invaliditātes veida un smaguma pakāpes, tam ir īpaša nozīme. Ir grūti
projektēt personu ar īpašām vajadzībām lomu, identitātes, sociālās kompetences u.c.
struktūru maiņas attīstību, nenovērtējot vai nepietiekami novērtējot patstāvības
nodrošināšanas un attīstības nozīmīgumu viņu ikdienas darbībā. Zinātnieki, kuri
pievērsa uzmanību šim bipolāri401 determinētajam konstruktam, atzīmē, ka,
akcentējot izglītojošo spēju pilnvērtīgumu, domāšanas operāciju svarīgumu,
pašpalīdzības, ikdienas un sociālo pašapkalpošanās iespaidu nepieciešamību u.c.,
novēroja, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām tiek traktēti kā šiem kritērijiem neatbilstoši
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un tāpēc nespējīgi vai ar ierobežotām iespējām būt patstāvīgām personām
(Reindal402; Wehmeyer403; u.c.). Balstoties uz šo koncepciju, bieži vienkārši tiek
noliegtas cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības būt patstāvīgiem, jo viņi it kā nespēj
pieņemt kompetentu lēmumu (Abery, Stancliffe404, Wehmeyer u.c.405). Apspriežot
personu ar īpašām vajadzībām atsevišķu grupu patstāvīguma iespējas, jāatzīmē, ka
bērna ar garīgiem traucējumiem uzvedību determinē personības motivācijas
īpatnības, izšķirot iekšējās un ārējās motivācijas specifiku (Zigler406; Switzky407;
u.c.). Zinātnieki apgalvo, ka bērna patstāvības attīstības procesā ļoti svarīga ir vecāku
pozīcija; svarīgi ir ļaut darbībā vadīties pēc iekšējiem motīviem, radot nosacījumus
vides izpētei, savas darbības iespēju apzināšanai. Problēma ir tā, ka bērnu ar īpašām
vajadzībām pētījumi bieži beidzas neveiksmīgi un, sagaidījuši negatīvu atgriezenisko
informāciju, viņi, vēloties izvairīties no negatīviem pārdzīvojumiem, „atsakās“ no
iekšējās motivācijas noteiktas darbības408. Vispārīgo personas ar īpašām vajadzībām
sociālās adaptācijas un socializācijas „plānu“ tad var pakoriģēt vecāku darbības
atbalsta izpausme: vīlušies bērna bezspēcībā un viņa niecīgajā kompetencē patstāvīgi
rīkoties, tuvinieki sāk par viņu vispusīgi gādāt un apkalpot, tādējādi vēl vairāk
komplicējot pašefektivitātes veidošanās attīstību. Jāatceras Adlera individuālās
personības teorijas tēzes, kurās tika izšķirta nepilnvērtības sajūta, kā arī saistība ar
pārliekas bērna aizgādnības tendencēm un kā sekas – nepilnvērtības komplekss409.
Bez šaubām, bērna ar īpašām vajadzībām patstāvības zaudēšanas vai tās
minimalizēšanas  tendences un nepilnvērtības kompleksa veidošanās dinamika ir
cieši saistīta ar iemācītās bezspēcības fenomenu. Iemācītās bezspēcības pētījumu
būtībā nav daudz, vēl jo vairāk saistībā ar personu ar īpašām vajadzībām
funkcionēšanas īpatnībām, un visbiežāk tie ir saistīti ar psihosomatiskajām
problēmām, pētot sasniegumu un motivācijas, kā arī tos determinējošu faktoru
mijiedarbību u.c., piemēram, sakarības ar stresa un distresa parādību. Pirmkārt
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iemācītās bezspēcības izpausmes tika konstatētas, eksperimentējot ar dzīvniekiem,
taču Seligmans (1975) novēroja, ka šī parādība var tikt novērota arī cilvēka uzvedībā,
piemēram, nomākta stāvokļa vai depresijas pārņemts cilvēks kļūst pasīvs, jo,
viņaprāt, tik un tā pūles nebūs efektīvas (cit. no Майерс)410. Zinātnieks apgalvo, ka
piedzīvotās situācijas nevadāmības pietiek, lai reizē ar motivācijas un kognitīvo
deficītu tiktu provocētas arī depresivitātes emocijas. Citi pētījumi (Abramson u.c.,
1978) atklāja, ka, lai rastos depresivitātes emocijas, nepietiek tikai ar nekontrolējamu
situāciju vien, tāpat arī subjekts ir jāzaudē cerības sasniegt ļoti vēlamās darbības
sekas (rezultātus) vai jābūt spiestam ņemt vērā īpaši negatīvu notikumu spiedienu
(cit. no Хeкхаузен)411. Par vienu no iemācītās bezspēcības fenomena
apstiprinājumiem kļuva pētījumu rezultāti, kas atklāja, ka maksimāla bezspēcības
pārcelšana uz citām situācijām ir raksturīga tiem bērniem, kuri sasniegtos zemos
rezultātus skaidro ar prasmju trūkumu (Tennen, Eller, 1977; Dweck, Repucci, 1973;
cit. no Хeкхаузен)412. Tika konstatēts, ka kognitīvās ar pašvērtējumu saistītās
parādības, bet pie tiem pieder arī ar nespēju saistīta bezspēcības noteikta neveiksmes
situācija, var ievērojami transformēt dažādu uzdevumu risināšanas procesus.
Uzmanības vērts ir fakts, ka, vērojot šo parādību, noteikti jābūt pazeminātam
motivācijas līmenim, pretēji, tieši ievērojami lielāka motivācija var noteikt spējas
atrisināt uzdevumu traucējumus. Zinātnieki to ir nosaukuši par funkcionālo deficītu
(Kuhl, 1981; Brunstein, 1986; cit. no Хeкхаузен)413. Citi autori, runājot par
meklēšanas aktīvuma samazināšanās tendencēm, uzsver, ka visbiežāk atteikšanās no
meklēšanas ir vērojama situācijā, kad jebkāda meklēšanas uzvedība tiek sodīta un
negatīvā pastiprināšana kļūst par permanentu esamības nosacījumu. Tas vēl vairāk
pastiprina iemācītās bezspēcības izpausmi dažādās indivīda personiskās un sociālās
dzīves situācijās414. Izpētot ikdienas dzīvē novērojamos iemācītās bezspēcības
pieredzes gadījumus, fenomenoloģiskā analīze deva iespēju izšķirt deviņas
bezspēcības sajūtas kategorijas, no kurām kā centrālā ir nosaukta nepietiekama (vai
pilnībā nekontrolējama) rezultāta kontrole. Šis negatīvo pārdzīvojumu apkopojums,
pirmkārt, ir saistīts ar notikumiem, kurus vienā vai citā veidā pavadīja neveiksmes.
Svarīgākais bija pārdzīvojums, zaudējot savu veikto darbību kontroli, kad pat
centieni to atkal atgūt nedeva nekādus rezultātus. Bezspēcības sajūtas kategorijas
(Mikulincer, Caspy, 1986; cit. no Хeкхаузен)415 ir šādas:
l Pārliecība par pilnīgu rezultāta nekontrolējamību;
l Vēlme ātrāk izbeigt šādu situāciju;
l Vēlme pārtraukt visus centienus;
l Paškontroles zaudēšana;
l Cerība rast risinājumu;
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l Noticēšana savai personiskajai nespējai;
l Vēlme aizbēgt no šādas situācijas;
l Niknums pret sevi;
l Niknums pret apkārt esošajiem ārējiem objektiem.

Šī pētījuma dati apstiprināja uzskatu (Kuhl, 1981), ka bezspēcības efekts ir
saistīts nevis ar motivācijas centienu, vērstu uz uzdevuma atrisinājumu, deficītu, bet
gan ar darbības kontroles funkcionālo deficītu. Ir formulējams pieņēmums, ka
paškontroles zaudēšanai vienmēr ir divas tiešās psiholoģiskās sekas: 1) novirza
cilvēku no izglītojošās darbības, saistītas ar darbības alternatīvu meklēšanu un
mērķtiecīgu uzdevuma risināšanu, un 2) uzmanību fokusē uz esošo emocionālo
stāvokli un savām negatīvajām īpašībām (cit. no Хeкхаузен)416. Ņemot vērā, ka
lielākā daļa pētījumu tika veikta pat ne ar bērniem, bet ar skolēniem, studentiem un
pieaugušajiem, analizējot sasniegumu un atribūciju stila mijiedarbību, acīmredzama
ir šādu studiju nepietiekamība, īpaši tādu, kas iedziļinās iemācītās bezspēcības
ģenēzē dažādu invaliditātes formu gadījumos un iespējamajā ietekmē uz personības
funkcionalitāti. Šajā kontekstā pietiek ar sakarības radīšanu starp iemācītās
bezspēcības un pašregulācijas (pirmkārt, emocionālās) procesiem, lai būtu iespējams
prognozēt personu ar īpašām vajadzībām sociālās kompetences attīstības un
perspektīvas tendences. Daudzi zinātnieki pievērš uzmanību emociju regulēšanas
svarīgumam, īpaši pirmo septiņu gadu laika posmā, jo tas ir likumsakarīgs bērna
psihosociālās attīstības nosacījums. Tiek spriests, kāda mēroga problēmas varētu būt
sagaidāmas nākotnē, ja bērna centieni pēc autonomijas un vēlme pilnveidot iemaņas
saskaras ar pastāvīgām neveiksmēm un frustrāciju, kad viņam praktiski nav iespēju
pamēģināt izdarīt kaut ko patstāvīgi vai ja vide ir tik nekonsekventa, ka viņi nevar
pārliecināties, kādus rezultātus ir devušas viņu darbības. Jāakcentē, ka visiem
bērniem ir raksturīga vajadzība pēc autonomijas, vajadzība apgūt tuvāko apkārtni
un vajadzība justies kompetentam, spējīgam sagaidīt veiksmi. Periodiski bloķējot
šo vajadzību apmierināšanas iespējas, bērna personības attīstība var iegūt specifiskas
iezīmes, jo, ja bērna centieni sasniegt saprātīguma un kompetences sajūtu rada viņam
daudz nepatīkamus pārdzīvojumus, indivīds atsakās no mēģinājumiem un kļūst
pasīvs. Pētījumos ir pierādīts, ka šādi bērni neattīsta savu aktīvo, pētošo un uzticošos
skatījumu uz mācīšanos, kuru Vaits un Vatss (White; Watts) (1973) nosauca par
mācīšanās kompetenci. Autori uzsver, ka svarīgākais mācīšanās kompetences
komponents ir bērna pārliecība par savām spējām kaut ko iemācīties (cit. no
Крайг)417. Uzmanība pievēršama faktam, ka ir diezgan daudz apstākļu, kas nosaka
bērna centienu pēc autonomiskumua ierobežojumus, jo fiziskās invaliditātes vai
hronisku slimību gadījumā personai praktiski nav iespēju izmēģināt savu meistarību,
apgūstot tuvāko apkārtni (Rutter, 1979; cit. no Крайг)418. Longitūdos pētījumos tika
skaidrotas pārdzīvotā niknuma, saskaroties ar darbības neveiksmēm, sekas un tika
konstatēts, ka arī pieaugušie pētāmie objekti radīja daudz sev nelabvēlīgu situāciju,
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nespējot vadīt pašregulācijas procesus. Starp daudzajām sociālās adaptācijas
problēmām, ko izraisa sociālās kompetences specifiskās īpatnības, visbiežāk
nosaucami darbavietas saglabāšana un laulības krīze (Caspi, Elder, Bem, 1987; cit.
no Крайг)419. 

Balstoties tikai uz pēdējo vispārīgās problēmas segmentu, iespējams
noformulēt pieņēmumu, cik veiksmīgi var būt personas ar īpašām vajadzībām
darbavietas meklējumi (nerunājot par vietas saglabāšanas ticamību), ja viņa sociālās
kompetences attīstība jau agrīnajos veidošanās etapos tika darbības autonomijas,
patstāvības deficīta un, pilnīgi iespējams, iemācītās bezspēcības paliekošo parādību
interferēta. Problēma ir arī tā, ka, kā uzsver R. Vaičekauskaite, „bērna ar īpašam
vajadzībām patstāvības audzināšana tēma vēl nav sagaidījusi vispusīgus Lietuvas
izglītības zinātnes pētnieku, sociologu, psihologu pētījumus“420, tāpat kā, starp citu,
arī sociālās kompetences pētījumi ir tikai atsevišķi mēģinājumi skaidrot atsevišķu šī
konstrukta segmentu īpatnības un to funkcionēšanu.

Diezgan vispusīgi un kompleksi analizējot bērnu ar īpašām vajadzībām
patstāvības audzināšanas specifiku, tiek uzsvērts, ka bērnu ar īpašām vajadzībām
patstāvīgumu nosaka divas faktoru pamatgrupas:

Individuālās personas raksturīpašības (prasmes, izglītojošās iespējas u.tml.);
Vide (iespēja izdarīt izvēles, vecāku nostāja u.tml.) (Field, Hoffman, 1999;

cit. no Vaičekauskaitė)421. 
Apskata autore piefiksē, ka pētījumos (ārzemju autoru darbos) liela uzmanība

pievēršama individuālo personas rakstura īpašību audzināšanai, bet trūkst studiju,
kurās būtu pētīta vides ietekme uz bērnu patstāvības attīstību. Būtībā, apkopojot
daudzu autoru veiktos bērnu ar īpašām vajadzībām patstāvības audzināšanas vidē
pētījumus, tiek apgalvots, ka dažādu zinātnieku pozīcija, neatkarīgi no teorētisko
viedokļu atšķirībām, ir atzīt ģimenes lomas un mijiedarbības ģimenē svarīgumu.
Uzmanība pievēršama dominējošajiem personības īpašību un īpaši sociālkulturālo
vides faktoru izvērtējuma un pielietojuma, attīstot patstāvību, parametriem, tostarp
īpaši izšķirot sociālās lomas, kuru tēlojums ļauj apgūt noteiktus uzvedības modeļus,
apzināties hierarhisko ģimenes locekļu struktūru sarežģītību un būtību.
Likumsakarīgi, ka, nodrošinot šādu mijiedarbību, tiktu veicināta bērna ar īpašām
vajadzībām sociālā, emocionālā un kognitīvā attīstība422. Bērna ar īpašām vajadzībām
patstāvības attīstības problēmas risinājums ģimenē lielā mērā ir saistīts ar šādu
ģimeņu lielāku satraukumu par esošās situācijas stabilitāti, darbojoties „normāluma“
diskursam, un nemotivē nepieciešamo līmeņu aktivitātei, patstāvībai423. Savā ziņā
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likumsakarīgi, ka bērnu ar īpašām vajadzībām audzinošā ģimenē ir grūti uzturēt
konsekventu audzināšanas sistēmu, jo vecāki ir spiesti piemērot atšķirīgus
audzināšanas principus, ir grūti aptvert audzināšanas iespējas, jo par dominējošo
bērna personības iezīmi kļūst invaliditāte. Pētījumi apstiprināja, ka vecāku sadarbību
ar bērniem ar īpašām vajadzībām determinē esošā pieredze, kad bērna patstāvība
projektējama caur nosacīti vesela bērna prizmu. Audzinot bērnus ar īpašām
vajadzībām, dominē maigums, žēlums, iecietība, un vecāku audzināšanas motīvs
sargāt un gādāt krustojas ar nepieciešamo uzmanību bērna brieduma stimulēšanai,
aktivitātei, spontānai pašizpausmei. Tiek secināts, ka nepietiekama vecāku uzmanība
darbības dimensijai samazina bērna ar īpašām vajadzībām patstāvību, kas bez
šaubām ietekmēs arī sociālās kompetences funkcionalitātes līmeni424. Kā noteiktu
likumsakarību turpinājumu var vērtēt veikto pētījumu datus (tiesa, paraugu ir pārāk
maz, lai varētu izdarīt plašākus kopsavilkumus), konstatējot, ka bērni ar mācīšanās
traucējumiem atšķiras ar zemāku sociālās kompetences līmeni. Kā mazāk attīstītas,
salīdzinot ar vienaudžiem, nosaucamas tādas sociālās iemaņas kā aktivitāte, kontakti
ar citiem, empātiskums, skolas (balstoties uz Vaitu un Vatsu, visticamāk, mācīšanās
kompetence) kompetence, taču kā īpaši problemātisku jāmin šīs grupas bērnu
pesimistiskais skatījums uz sevi un savām iespējām425. Diskutējamās problēmas
kompleksuma robežas vēl vairāk paplašinās vēlākajos attīstības etapos, jo ievērojama
ietekme ir vecuma posmu krīzēm un to radīto problēmu risinājuma veidiem.
Personām ar īpašām vajadzībām, īpaši ar garīgās attīstības traucējumiem, pubertātes
periods ir tikpat sarežģīts kā citiem, taču rodas papildus šķēršļi, kuri šajā posmā vēl
vairāk komplicē iespējamas pārmaiņas uzvedībā. Piedzīvojuši diezgan daudz
problēmu bērnībā (attiecības ar tuviniekiem, komunikācijas un rotaļu darbības
īpatnības, hobiju un interešu specifika u.c.), dzimumnobriešanas periodā viņi
saskaras ar citu stresoru grupu, kas nosaka papildus grūtības integrācijas un
adaptācijas procesā. Aizvien vairāk iezīmējoties pusaudžu ar intelekta traucējumiem
un normāli attīstošos vienaudžu psihiskās attīstības atšķirībām, spēju, motivācijas
un darbības specifika vēl vairāk sagroza sociālo attiecību, īpaši ar vienaudžiem,
izpausmes. Savā ziņā likumsakarīgi var arī vērtēt kā paštēla veidošanās procesu
turpinātību nobriestošu pusaudžu ar īpašām vajadzībām dominējošo sevis kā
nevienam neinteresantu, nevajadzīgu un pat defektīvu subjektu vērtēšanu. Problēmas
mērogi pieaug, jo šādas personiskās sava nederīguma un nepiemērotības uztveres
tendences aizvien pastiprinās426. Šādā attiecību ar sevi un sociālo vidi attīstībā
neparasti svarīgas funkcijas var veikt sociālās vides uzturēšana kā noteikta sociālās
līdzdalības predispozīcija.

Dažādos teorētiskajos apskatos, pirmkārt, tiek sniegti dati par stresa ietekmi
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mazinošu afiliācijas ietekmi, jo tuvu un mīlamu cilvēku, draugu tuvums mazina
spriedzi, nemieru un neveiksmes gaidīšanas sajūtas. Kisela (Kissel) (1965) pētījumi
parādīja, ka drauga līdzās būšana, viņam pat nerunājot un nedarbojoties, ievērojami
samazina sarežģīta uzdevuma dēļ radušās spriedzes ietekmi, bet nepazīstama cilvēka
būšana šādu efektu nerada (cit. no Буунк)427.

Jāuzsver, ka sociālais atbalsts – tā ir cita tevis atbalsta sajūta, parasti sadalāma
četros komponentos: emocionālais atbalsts; vērtējošais atbalsts; informatīvais
atbalsts; instrumentālais atbalsts. Detalizējot šo komponentu svarīgumu un
funkcijas, tiek precizēts, ka emocionālais atbalsts ir saistīts ar sajūtu, ka par tevi
rūpējas, mīl un novērtē; vērtējošais atbalsts ir saistīts ar sociālo salīdzinājumu
un atbildi uz jautājumu, vai pareizi tiek novērtēta tā vai cita parādība. Informatīvā
atbalsta komponents ir saistīts ar informāciju, kā saprast parādības, bet
instrumentālā atbalsta komponents paredz konkrētas iedarbīgas palīdzības
saņemšanu (House, 1981; cit. no Буунк)428. Konstatēts, ka daudzos pētījumos ir
apstiprināta īpaši labvēlīga sociālā atbalsta iedarbība situācijās, kas ir saistītas,
pirmkārt, ar stresa mazināšanu veselības problēmu gadījumā, piedzīvojot
finansiālas problēmas, saspringtu situāciju darba vidē u.c. (Cutrona, Russel, 1987;
Wills, 1991; Buunk, 1990; cit. no Буунк)429. Saprotams, ka šie pētījumi ir veikti,
analizējot dažādas sociālās psiholoģijas problēmas un ir maz saistīti ar personu ar
īpašām vajadzībām adaptācijas un socializācijas, profesionālās integrācijas
jautājumu risinājumu meklēšanu, taču šaubas nerada būtiskākā pozīcija, – to
psihosociālā attīstība provocē līdzīga veida specifiskas grūtības un jebkādas
norādes uz svarīgiem personu ar īpašām vajadzībām Es attīstības aspektiem rada
lielākas rehabilitācijas perspektīvas. Uzmanība pievēršama emocionālā atbalsta
tuvu attiecību attīstībā īpašo iedarbīgumu, jo spriedzes vai konfliktsituācijās ar
vidi esošs cilvēks var sarunāties tikai ar tiem, kas viņu pieņem, uz kuriem viņš var
izgāzt negatīvas emocijas, neriskējot tikt atstumts un kas var palīdzēt atgūt ticību
sev (Wills, 1991; cit. no Буунк)430. Citu autoru darbos, kas veltīti sociālā atbalsta
konstrukta nozīmīguma personības sociālās funkcionēšanas procesos
detalizēšanai, atzīmēta palīdzības saņemšanas un sniegšanas rezultativitāte
cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams tikt galā ar smagām dzīves situācijām un
ikdienišķām nepatikšanām (Morgan, 1990; cit. Бирхофф)431. Atklājas noteiktas
atšķirības, izšķirot sociālā atbalsta veidus; pētnieki nosauc kognitīvo sociālo
atbalstu (sociālā atbalsta pieejamības izpratne) un sociālo uzvedības atbalstu (tas
nozīmē palīdzības sniegšanu / pieņemšanu) (Schwarcer, Leppin, 1992; cit. no
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Бирхофф)432. Tāpat arī tiek nosaukti trīs sociālā atbalsta problēmas traktējumi
(Pierce, Sarason, Sarason, 1990): 1) sociālie tīkli jeb strukturālā pieeja; 2) sociālais
atbalsts kā palīdzība jeb funkcionālā pieeja, un 3) pieeja „vispārīgā sapratne“ (cit. no
Бирхофф)433. Neraugoties uz biežāk iegūto sociālā atbalsta rezultativitātes faktiem,
zinātnieki formulē jautājumu, cik lielā mērā tomēr sociālais atbalsts glābj personu no
nelabvēlīgi ietekmējošiem dzīves notikumiem, un atbildēdami apgalvo, ka
nepieciešams salīdzināt datus par vispārīgo pašsajūtu un negatīviem afektīviem
stāvokļiem (visbiežāk par tādiem tiek dēvēti stress un skumjas). Pētījumos ir
pamatots, ka vispār noteiktā līmenī sociālais atbalsts palīdz, saskaroties ar stresainām
dzīves situācijām (Cohen, Wills, 1985), tam ir pozitīvāka ietekme uz psiholoģisko
pašsajūtu un ne obligāti tikai stresa situācijas ietekmē (Stroebe, Stroebe, 1992; cit.
no Бирхофф)434. Uzmanība tāpat arī jāpievērš tam, ka sociālajam atbalstam var būt
gan pozitīva, gan arī negatīva ietekme, jo īpaši svarīgi ir tas, lai sniegtā palīdzība
atbilstu indivīda vajadzībām (Nadler, Fisher, 1986), jo, ilglaicīgu psihisko stāvokli
traumējošu seku ietekmē, daļa pētāmo personu mierinājumu un mēģinājumus
nomierināt uztvēra kā pilnīgi veltīgus (Lehman, Ellard, Wortman, 1986; cit. no
Бирхофф)435. Citu autoru darbos ir atzīmēts ļoti svarīgs šāda veida mijiedarbībai
traucējošs faktors, kad sociālo palīdzību sniegt mēģinošā persona nezina, kā tā tiks
uztverta (būtībā šeit darbojas vairāk faktoru, jo ir atkarīgs no atbalstu piedāvājošā
personības un kompetences īpatnībām, kā arī pieņemošā personības īpatnībām,
komunikācijas un šādu problēmu risināšanas pieredzes, uzticēšanās pakāpes u.c.).
Konstatēts, ka šādos gadījumos, saskaroties ar negatīvu atbalstu saņemošā reakciju,
to var uztvert kā draudus pozitīvam pašvērtējumam (Wortman, Conwey, 1985; cit.
no Бирхофф)436.

Zinātniskajos darbos, kas orientēti uz sociālā atbalsta ietekmes izvērtējumu
caur starpkultūru pārvietošanās prizmu, par to tāpat arī tiek runāts kā par vienu no
galvenajiem veiksmīgas psiholoģiskās adaptācijas faktoriem (Fontaine, 1986), kas
nosaka tāpat arī psihiskās veselības saglabāšanu (Schwarzer, Jerusalem, Hahn, 1994;
cit. no Уорд)437. Tiek runāts par dažādiem sociālā atbalsta avotiem, starp kuriem
izšķirama ģimene, draugi un paziņas. Atsevišķi pētnieki īpaši izšķir ģimenes nozīmi
un kā galveno sociālā atbalsta faktoru nosauc laulāto attiecības (Naidoo, 1985; cit.
no Уорд)438. Šajā kontekstā noteikti jāizvērtē faktu, ka bērna ar īpašām vajadzībām
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piedzimšana un tā specifiskā attīstība ģimenē rada stresu, kas, kļūdams par distresu,
īpaši negatīvi ietekmē ģimenes fizisko un psihisko stāvokli. Konstatēts, ka šādā
situācijā ģimene kļūst apdraudēta, un draudu radītās briesmas ir atkarīgas no tā, kā
ģimenes locekļi atbalsta viens otru un cik atbalsta viņi saņem no sociālās vides, vai
sagaidītā palīdzība (atbalsts) ir adekvāts izdzīvojamajai krīzes situācijai. Jāmin, ka,
„tā vietā, lai tiektos pēc neatkarības, brieduma un individualizācijas, ģimene redz
tikai bezcerību, atkarību un sociālo izolāciju. Stress var ietekmēt arī ģimenes sistēmu:
vērtības, robežas, mijiedarbības ģimenē modeļus, sociālās lomas“439. Neprecizējot
iespējamos ģimenes kā sociālas institūcijas transformēšanās modeļu (attiecību starp
laulātajiem spriedze, norobežošanās no problēmas risinājuma meklēšanas, izmaiņas
brāļu un māsu attiecībās, adiktīvas uzvedības pazīmju rašanās, vardarbības uzplūdi,
šķiršanās) variantus, var hipotētiski prognozēt sociālā atbalsta (šādā gadījuma,
visticamāk, distinkcijas)440 struktūras novirzes.

Pirmkārt, ir acīm redzams, ka bērnu ar īpašām vajadzībām sagaidījušai
ģimenei ir nepieciešams tuvākās vides (radinieki, kaimiņi, draugi, kolēģi u.c.)
sociālais atbalsts, sākot ar emocionālā un beidzot ar instrumentālā atbalsta
komponentu saskaņošanu un sadarbību. Atbilstošās vides sociālā atbalsta centieni
ne tikai dotu iespēju ģimenei ātrāk pārvarēt skumju un pārdzīvojumu pakāpes, kā arī
mazināt tās (krīzes) sekas, bet arī visu centienus konstruktīvi novirzītu ģimenes
locekļa ar īpašām vajadzībām sociālajam atbalstam. Tikmēr pašā ģimenē veidojošās
attiecības441 ne tikai neveicinātu bērna ar īpašām vajadzībām patstāvību, apkārtnes
iepazīšanu, komunikācijas iemaņu u.c. attīstību, bet vēl vairāk traumētu viņa psihi
un personības attīstības dinamiku ierobežotu ne tikai invaliditātes īpatnības, bet arī
palielināta jūtīguma un baiļu no apkārtnes, sevis norobežošanas un deviantas
uzvedības izpausmes tendences. Pētījumos pastāvīgi tiek apstiprināts, ka viena no
acīmredzamākajām komunikācijas un apmierinošu sociālo sakaru pazīmēm ir
vientulība, kas izpaužas kā emociju, kas rodas īpaši pamanāma sociālo sakaru
kvantitātes un kvalitātes deficīta dēļ, kopumu. Vientulība ir nosaucama kā četru
sajūtu un pārdzīvojumu kompleksu kopums: 1) bezcerība (vilšanās sajūta, paniskas
bailes, bezspēcības un pamestības sajūta); 2) depresija (skumju, nomāktības, posta,
žēluma pret sevi un norobežošanās sajūtas); 3) nepārvarama garlaicība (apmulsuma,
neiecietības, garlaicības sajūtas, koncentrēšanās spēju zaudēšana); 4) sevis ienīšana
(personiskās nepievilcības sajūta, muļķīguma un pastāvīgu briesmu sajūta) (Shaver,
Rubinstein, 1980; cit. no Бyyнк)442. Uzmanība jāpievērš tam, ka ne tikai tuvu, bet arī
draudzīgu attiecību trūkums var noteikt vientulības sajūtas attīstību. Tiek apgalvots,
ka būtībā eksistē divas vientulības pamatformas: emocionālā izolācija, kad līdzās
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nav tuva cilvēka; un sociālā izolācija – kā draugu un sociālo sakaru neesamības sekas
(Weiss, 1975; cit. no Бyyнк)443. 

Likumsakarīgi, ka šādu attiecību ģimenē veidošanās modeļi ir lielāka realitāte
nekā ticamība, un bērna ar īpašām vajadzībām sociālās kompetences (nepiešķirot
pārlieku lielu nozīmi šim veidojumam, jo būtībā tas skar visas svarīgākās personības
funkcionēšanu nosakošās struktūras) attīstības nosacījumu nodrošināšanas garanti,
pirmkārt, ir saistāmi ar ģimenes turpmākās dzīves filozofiju, izvēli prognozējot pēc
augošās personības iespējas kritērijiem. Šeit mērķtiecīga ir divkārša darbība: cerot
uz pozitīvu un mērķtiecīgu bērna ar īpašām vajadzībām sociālo atbalstu ģimenē,
obligāts ir arī atbilstošs sociālās vides atbalsts, kā arī palīdzība bērnu ar īpašām
vajadzībām audzinošai ģimenei. Saprotams, ka optimāls variants ir profesionāļu
sniegta psiholoģiskā, metodiskā u.c. palīdzība, ar to domājot visu sociālā atbalsta
komponentu (emocionālais, vērtējošais, informatīvais un instrumentālais atbalsts)
pastāvīgu saskaņošanu un to mijiedarbību. Pirmā šāda sociālā atbalsta ģimenei
problēma ir saistīta tieši ar ģimeni, precīzāk ar tās nostāju par šādas palīdzības
galīgajiem rezultātiem un uzticēšanos kā svarīgu komponentu šāda veida
pakalpojumus piedāvājošām (sniedzošām) personām vai komandai. Runājot par
mērķtiecīgu sociālo un izglītojošo atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām
vajadzībām, sniegšanas garantiju kopumu, pētnieki izvērtē nepieciešamību kritiski
izvērtēt integrācijas koncepcijas, veidu un formu meklēšanas problēmu, kuras
risinājums palīdzētu vecākiem kļūt par aktīviem savu bērnu audzināšanas procesa
dalībniekiem. Jāuzsver, ka „šādām sociālo pārmaiņu rīcībām konceptuālu pamatu
liek konstruktīvisma, komunikatīvās darbības, konflikta un iespējas došanas
paradigmas, kas noraida spēju un pasīva pakalpojumu izmantotāja (vai izmantotā)
lomu, un piedāvā izglītošanās, ko un kā var darīt paši vecāki, formu un veidu
meklēšanas, kā arī sociālās līdzdalības ideju“444. Pirmkārt, jāakcentē, ka izglītojošā
un sociālā palīdzība ģimenei tiek pamatota ar sistēmisko skatījumu, kas, kā uzskata
atsevišķi autori, nozīmē nedalāmas un kopīgas ģimenes izpratni; visas sociālās,
psiholoģiskās vai cita veida grūtības ir nozīmīgas gan vienam, gan visiem ģimenes
locekļiem (Варга445; Walch446; u.c.). Likumsakarīgi, ka atbilstoša palīdzība ģimenei
būtu jāsniedz pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā visas specifiskās bērnu ar īpašām
vajadzībām sagaidījušas ģimenes pārdzīvojamo pakāpju un iespējamo attiecību
transformāciju sekas. Jau kļuvusi par ierastu praksi, agrīnās intervences paradigma,
kuras realizācija atšķirīgās valstīs, lai arī iezīmējas ar dažādām prioritātēm un nav ar
vienādu agrīnās palīdzības struktūru, būtībā tiek pamatota ar pēc iespējas agrāku
bērna stāvokļa identifikāciju, audzināšanu un palīdzību ģimenei447. Kā uzsver
pētnieki, agrīnā intervence bērnībā raksturojama kā problēmbērnu (riska grupas,
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personas ar attīstības traucējumiem) audzināšana un palīdzība ģimenei, norādot šādus
pamatmērķus:
n „Palīdzēt pārvarēt bērna un viņa vides riska faktorus, kas nosaka attīstības

atpalicību;
n Veicināt agrīnu pareizu bērna mijiedarbību ar vidi;
n Palīdzēt ģimenēm audzināt bērnu;
n Sniegt emocionālo atbalstu ģimenēm;
n Dot iespēju bērnam komunicēt tuvākajā vidē (verbālajā vai neverbālajā

līmenī);
n Koordinēt bērna un ģimenes iesaistīšanu integrētā audzināšanas sistēmā“448.

Veiktais vispusīgais agrīnās rehabilitācijas dienestu (ARD) un bērnus ar
īpašām vajadzībām (priekšlaikus dzimušus) audzinošu vecāku gatavības sadarboties
un sadarbības īpatnību pētījums, pirmkārt, apstiprināja pārāk biežu medicīnisko
(deficīta) modeļa piemērošanu, kas īsti nesader ar integrācijas, iesaistes, līdzdalības,
sistemātiskuma u.c. principiem. No otras puses, izanalizējot šādās ģimenēs
dominējošās tendences (vecāku nostājas pret priekšlaikus dzimušiem bērniem,
pašvērtības un nostājas pret sevi pretrunīgums, viedokļu dažādība par ARD darbību
u.c.), ir acīm redzama agrīnās intervences nepieciešamība un pastāvīga tās
funkcionēšanas, mijiedarbojoties ar ģimenēm, principu un metožu pilnveidošana.
Kā vienu no svarīgākajiem ģimenes locekļu psihosociālajā stāvoklī notiekošajiem
pavērsieniem var vērtēt vecāku centienus aktīvi piedalīties bērna audzināšanas
procesā, sadarboties ar speciālistiem, pilnveidot ARD darbību, kas rada
priekšnosacījumus pārmaiņām bērna ar īpašām vajadzībām personības pašattīstībā.
Šādu pārmaiņu ticamība kļūst reālāka, jo, īstenojot vienu no koncentrētās grupas
metodes pielietojamības modeļiem, tas „veicināja pozitīvas pārmaiņas gatavībā
sadarboties un palīdzēja noteikt sadarbības modeļa struktūru. ARD un ģimenes
sadarbības modeļa struktūru veido kritēriji, kas sakrīt ar teorētisko modeli:
pozitīvums, informācijas apmaiņa, vispārīgs problēmas risinājums, empātija,
ģimenes individualitātes atzīšana, iespējas došana ģimenei, speciālistu komandas
attiecību stabilitāte, pašrefleksijas, speciālists – padomdevējs vecākiem, orientācija
uz bērna traucējumiem“ (Ališauskienė, 145. lpp.)449. Tāpat arī nosaukti konstatētie
nozīmīgie pārmaiņu periodā noskaidrotie kritēriji, kā arī kritēriji, kas nesakrīt ar
sadarbības modeli un tāpēc traucē sadarboties. Nozīmīgākais veiktā pētījuma analīzē
ir empīriski pārbaudītais pieņēmums, kas ļauj apgalvot, ka teorētiskā, metodoloģiskā
un empīriskā veidā uzkonstruētais modelis ir pielietojams agrīnās intervences teorijā
un ARD darbības optimizācijas praksē, bet modificējot esot iespējas pārcelt arī uz
citu izglītojošo vidi450. Ņemot vērā bērnu ar īpašām vajadzībām audzinošas ģimenes
paplašināto problēmu loku un biežo to projekciju uz savu bērnu, kas interferējoši
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ietekmē personības struktūras un mijiedarbes ar vidi veidošanās procesus, agrīnās
intervences bērnībā piemērošana ir, iespējams, labākā rehabilitācijas veiksmi
ietekmēt spējīgā kompleksā metode. Tāpat arī jāizvērtē acīmredzamo sociālā atbalsta
kā sociālas parādības un procesa pāriešanas citā kvalitātē iespējamību, kas nodrošina
arī citu attīstošās rehabilitācijas pakāpi, proti, sociālo līdzdalību. Kritiskajā un
metodoloģiski labi sagatavotajā monogrāfijā, kas veltīta cilvēku ar īpašām
vajadzībām sociālās integrācijas un sociālās līdzdalības problēmu apskatam, daudz
uzmanības veltīts S. Ebersoldam (Ebersold), kurš konceptualizēja cilvēku ar īpašām
vajadzībām sociālo līdzdalību (Ebersold, 2002; cit. no Ruškus, Mažeikis)451. Tā
norādīts, ka sociālās līdzdalības pamatnosacījumi ir personas aktīvums un atvērta
sabiedrība, kurā ikvienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no savām psihiskajām
vai fiziskajām īpatnībām, būtu tās pašas iespējas un nosacījumi piederēt kolektīvajai
dzīvei un tajā piedalīties. Nesamazinot paradigmas autora iestrādņu svarīgumu,
pievēršot uzmanību cieņas pret atšķirībām principa vispārcilvēciskajai būtībai, tomēr
svarīgi ir izvērtēt arī dažādu laiku domātāju izteiktos argumentus, kuri, lai arī nav
tieši saistīti ar invaliditātes parādību, akcentēja būtiskākās vērtības.

Tā Cicerona vērtējumā visi cilvēki ir vienlīdzīgi. Viņi nav vienlīdzīgi
izglītošanās ziņā, un valstij nevajadzētu mēģināt salīdzināt viņu īpašumus, taču,
viņaprāt, tajā ziņā, ka tiem ir prāts, savas psiholoģiskās uzbūves būtība un savs
vispārīgais viedoklis par to, kas, pēc viņu pārliecības, ir godājams vai zemisks, visi
cilvēki ir līdzīgi. Visiem cilvēkiem un visām cilvēku rasēm, pēc viņa teiktā, piemīt
tās pašas spējas gūt pieredzi, un tādu pašu veidu pieredzi, un visi vienādi spēj atšķirt
labo no ļaunā. Apkopoot Cicerons min, ka ikvienam cilvēkam vairāk vai mazāk ir
raksturīga cilvēciskā cieņa un ka ikviens ir pelnījis cieņu; ikviens pieder lielajai
cilvēku brālībai, neviens nav tās izstumts452.

Bez šaubām, tiek runāts par valsts vadīšanu, pamatprincipiem un attiecībām
ar visiem sabiedrības locekļiem bez izņēmuma, taču, vērtējot ne pēc politiskajiem,
vai ne tikai politiskajiem, bet arī sociālajiem mērogiem, viņa filozofijā iezīmējas
atsevišķas pilnvērtīgai sociuma funkcionēšanai īpaši nozīmīgas idejas. Līdzīgus
prātojumus var atrast arī citu domātāju darbos, taču starp viņiem izceļas viens
Oksfordas ideālists Grīns (Green), kura centieni tika novirzīti filozofisko ideālisma
pamatproblēmu sastrukturizēšanai: personības iedzimtība, sociālās sabiedrības
iedzimtība un to savstarpējās attiecības, kas bija īpaši aktuāli visās sociālās
pētniecības jomās.

Pēc Grīna pārliecības „pilnvērtīga morālā līdzdalība sociālajā dzīvē ir
augstākā sevis pilnveidošanas forma, bet radīt iespēju šādai līdzdalībai ir liberālas
sabiedrības mērķis“453. Svarīgākais viņa darbos nosauktais ētikas princips deklarē, ka
indivīdu un sociālo sabiedrību, kurā viņš funkcionē, saista abpusēja saikne un tāpēc
„es ir sabiedriskais es“. Grīna morāluma ideāls pieprasa, lai sabiedrības locekļi
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komunicētu kā morālā ziņā līdzvērtīgas personas, attiecīgi vērtētu un viens uz otru
raudzītos ar cieņu, uzsverot, ka viņu domas un darbus būtu jākontrolē pilnīgai
morālajai atbildībai. Apkopojot var konstatēt, ka personu sabiedrība ir mērķu
karaļvalsts, kurā ikviens ir traktējams, kā mērķis, un nevis tikai kā līdzeklis. Tā kā
tāda būtībā ir ideāla sabiedrības un personas iedzimtība, ikvienam vajadzētu būt
iespējai realizēt tādu dzīvi atbilstoši savām spējām. Tādēļ patiesi liberālai
sabiedrībai nevar būt mazāks mērķis kā dot visiem cilvēkiem tiesības morāli pašam
izlemt un aizstāvēt savu morālo cieņu, kas ir personības nosacījums un tiesības454.

Atgriežoties pie Ebersolda cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās līdzdalības
koncepcijas, svarīgi ir pievērst uzmanību individuālisma principam, kurā viņš
apgalvo, ka cilvēks ar īpašām vajadzībām ir pilnvērtīgs komunikācijas, audzināšanas,
terapijas vai profesionālā procesa dalībnieks, spējīgs pieņemt lēmumus par savu
esamību, tā kļūdams nevis par palīdzības objektu, bet par sevis veidošanas subjektu.
Uzmanība pievēršama dialoga nepieciešamībai un svarīgumam (skat. 2.5 nodaļu),
pateicoties kuram tiktu identificētas personas ar īpašām vajadzībām vajadzības un to
apmierināšanas iespējas, piedalīšanās sociālajās un ekonomiskajās attiecībās pakāpe,
gatavība aktīvi piedalīties dažādās sabiedrības dzīves jomās. Šajā koncepcijā ir
svarīga doma, ka sociālās līdzdalības modelis nenosaka noteiktus iepriekšējus
nosacījumus, kādam vajadzētu cilvēkam ar īpašām vajadzībām, kādos apstākļos un
kur viņam jādzīvo, jo sociālā līdzdalība akcentē indivīda iekļaušanos grupā,
sabiedrībā apzinātu saistību ceļā455. Jāuzsver, ka sociālās līdzdalības ideja netiecas
adaptēt vai rehabilitēt personas ar īpašām vajadzībām, tieši tiek akcentēti centieni
samazināt cilvēka ar īpašām vajadzībām sociālās līdzdalības šķēršļus, izmantojot
dažādus resursus un radot apstākļus, lai viņš pats var sasniegt aktīvāku iesaistīšanos
sociālajā dzīvē. 

Šajā kontekstā varam atzīmēt, ka sociālās līdzdalības koncepcija kā atbilstošu
mērķi nenosauc personu ar īpašām vajadzībām adaptāciju vai rehabilitācijas procesu
organizēšanu, vadību un īstenošanu, tiecoties pēc iespējas nodrošināt viņu dzīves
kvalitāti (aktīva, saistības uzņemošās, apzināta, autonoma un tajā pašā laikā sociāli
determinēta personības iesaistīšanās sociālajās norisēs). Taču tas nenozīmē, ka
sociālā līdzdalība nerada priekšnosacījumus (tieši tas tiek akcentēts, runājot par
šķēršļu samazināšanu) personiskās un sociālās adaptācijas procesu attīstības
veiksmes nodrošināšanai. No otras puses, rehabilitācijas procesam nevajadzētu
obligāti būt saistītam ar klīnisko-korektīvo modeli, kā tika saprasts pietiekami ilgu
cilvēces eksistences posmu un īpaši plaši bijušajā PSRS sistēmā (skat. 2.1. nodaļu).
Sociālās līdzdalības koncepcija ar to arī ir nozīmīga un svarīga mūsdienu sabiedrības
attīstības etapā, kad rodas daudzveidīgas sociālās mijiedarbības un vērtību sistēmas
problēmas, ka turpinādama un padziļinādama normalizācijas idejas,456 sniedz īpaši
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humānas norādes personas ar īpašām vajadzībām socializācijas nodrošināšanai. Vēl
viens svarīgs moments ir saistīts ar invaliditātes formu dažādību, kad sociālās
līdzdalības koncepcijā izšķiramais indivīda aktīvums un apzināta saistību uzņemšanās
var tikt saprasta kā saskaņota dimensija, un vienu no svarīgākajām lomām tad ieņem
citi ar personu ar īpašām vajadzībām mijiedarbojošies subjekti (vecāki, vienaudži,
audzinātāji, brīvprātīgie, dažādas nevalstiskās organizācijas). Principā tas nav pretrunā
un pilnībā nenoliedz (nerevidē) sociālās līdzdalības koncepcijas idejas un nostājas, jo,
izvērtējot invaliditātes veidu, ilgumu un sekas, var atšķirties (ļoti nosacīti) sociālās
līdzdalības aktivitātes parametri un pat specifika, ņemot vērā personu ar īpašām
vajadzībām pašpalīdzības grupas, kuru darbība ir pamatota vairāk ar homogēnisma un
nevis heterogēnisma mijiedarbības komponentiem. 

Revidēdams psihisko slimnieku integrācijas sabiedrības struktūrās situāciju,
Karlings (Carling) 457 apgalvoja, ka lielākais vairākums no tiem 5,5 miljoniem
amerikāņu, kas, balstoties uz diagnozi, ir dēvējami par ilglaicīgiem psihiskajiem
slimniekiem, dzīvo nepielāgotās, nepiemērotās mājās, nekur nestrādā, viņiem trūkst
nepieciešamā atbalsta vai viņi ir vienkārši bezpajumtnieki. Vislabāk vajadzību
apmierināšanas un pašregulācijas iespējas atklāj viena no bijušajiem slimniekiem
komentārs: Es varu runāt, bet netikšu sadzirdēts. Es varu piedāvāt, bet mani
piedāvājumi netiks uztverti nopietni. Es varu skaļi izklāstīt savas domas, bet tās var
tikt novērtētas kā murgi. Es varu stāstīt par savu pieredzi, bet tā tiks interpretēta kā
fantāzijas. Būt par pacientu vai pat bijušo pacientu nozīmē tikt noraidītam. Tava
etiķete ir īstenība, kas tevi nekad nepamet458.

Mainīgais viedoklis par personām ar īpašām vajadzībām (ASV normalizācijas
idejas radīja visus priekšnosacījumus personu ar īpašām vajadzībām integrācijas
sabiedrībā politikas maiņai un pārmaiņām sabiedrībā) ļauj konstatēt, ka sākas jauna
ēra, kuras pamatā nav institucionāla domāšana, kad cilvēki tika redzēti tikai caur
savas slimības prizmu un vērtēti ar invaliditāti saistītos terminos. Karlings459 runā par
jauno skatījumu kā pārveidošanos, kad uz psihiskajiem slimniekiem raugās kā uz
līdztiesīgiem pilsoņiem, kuriem ir traucējumi, bet kuri dalās ar visiem pilsoņiem
potenciālā un tiesībās uz pilnīgu integrāciju un līdzdalību. Mainoties skatījumam,
radās arī citādas ārstēšanas un rehabilitācijas perspektīvas, īpaši lielu nozīmi piešķirot
iespējas došanas perspektīvai, paredzot pašu cilvēku ar psihiskiem traucējumiem
spēju izmantošanu, veidojot labāku pakalpojumu sistēmu un tā pilnībā atmetot vēl
dzīvos mītus par sabiedrības psihiskās veselības sistēmu, par psihisko slimnieku
rehabilitāciju, reintegrāciju un viņu kopšanas turpinātību, jo tie neatspoguļoja
patiesību460. Iespēju došanas perspektīvā, kas ļauj no jauna izvērtēt iespēju došanu
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individuālajā, organizāciju un sabiedriskajā līmenī, ievērojamu lomu ieņem
savstarpējas palīdzības organizēšana461. Būtībā vairāku autoru norādītie savstarpējās
palīdzības grupu raksturojumi ir ļoti līdzīgi, jo, kā tiek uzsvērts, tās locekļus saista
tie paši apstākļi, viņi dalās pieredzē, problēmās un mēģina palīdzēt viens otram,
izkopdami iemaņas tikt galā ar problēmām. Daudzos gadījumos šo grupu locekļiem
ir ļoti cieši sakari, kas dod viņiem iespēju komunicēt ne tikai tikšanos laikā, bet
vajadzības gadījumā arī ārpus tām (Hepworth, Larsen; cit. no Zastrow)462.
Pašpalīdzības grupu dažādībā ir izšķirtas to efektivitāti noteicošās funkcionālās
īpašības, kuru hierarhiskais svarīgums ir ļoti dinamisks:
1. Kognitīvā restrukturizācija. Grupas locekļi maina skatījumu uz sevi un savu

problēmu;
2. Cerība. Iepazinušies ar savu problēmu jau atrisinājušiem cilvēkiem, grupas

locekļi iegūst cerību, ka arī viņu dzīve uzlabosies;
3. Altruisms. Grupas locekļi palīdz cits citam, tā viņi jūtas stiprāki;
4. Pieņemšana. Atnākdami uz grupu, locekļi zina, ka netiks atstumti vai

apvainoti savu problēmu dēļ;
5. Universālums. Grupas locekļi saprot, ka viņi nav vienīgie, kas saskaras ar šo

problēmu (Borman; cit. no Zastrow)463.
Veiktie pētījumi apstiprināja pašpalīdzības grupu izmantošanas iespējas, kuras

ir krietni plašākas, salīdzinot ar citiem personām ar psihiskajiem traucējumiem
sniegtās sociālās palīdzības (atbalsta) variantiem. Tika konstatēts, ka, veicot pētījumu
par pacientu, izrakstītu no psihiatriskās slimnīcas stacionāra, piedalīšanās
savstarpējās palīdzības grupā un integrēšanās sabiedrībā efektivitāti, uz pusi mazāk
bija nepieciešama rehospitalizācija 10 mēnešus pēc izrakstīšanas nekā citai,
programmā nepiedalījušos personu grupai. Tāpat arī tika novērots, ka ievērojami
mazākam šīs pētāmo objektu grupas locekļu procentam bija nepieciešama cita veida
psihiatriskā palīdzība (Edmunson, Bedel, 1982). Citā veiktajā pētījumā (Raiff, 1982)
cilvēku ar psihiskajiem traucējumiem piedalīšanās pašpalīdzības grupā, noteica
pārmaiņas dzīves kvalitātē, reģistrējot vispusīgu dalībnieku apmierinātību ar dzīvi,
veselību, konkrētāk – apmierinātību ar darbu, brīvo laiku, sabiedrību un, kas,
iespējams, svarīgākais, atbilda vispārīgajiem sabiedrības apmierinātības līmeņiem464.
Lietuvā veiktie cilvēku ar psihiskajiem traucējumiem nodarbinātības pašpalīdzības
grupās pētījumi tāpat arī daļēji apstiprināja jau konstatētās likumsakarības, pirmkārt,
izšķirot tādas jomas kā komunikācija un atbalsts. Pašpalīdzības grupu locekļi tāpat
arī nosauca citas svarīgas funkcijas (informācijas izplatīšana un advokatēšana), taču
to ietekme uz sociālā tīkla attīstību, pašizglītību, individualitāti un toleranci bija
mazāk izteikta. Tas var būt saistīts ar tādām determinantēm kā grupas nodarbību
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apmeklēšanas regularitāte, noteikumu ievērošana nodarbību laikā (neizbēgami ir
„dumpja“ elementi, neesot mierā ar esošajiem noteikumiem), kā arī maksimāla grupā
iegūtā labuma, informācijas izmantošana, cenšoties reintegrēties sabiedrībā465.
Iespējams arī pieņēmums, ka ietekme var būt arī salīdzinoši īslaicīgai šādu
pašpalīdzības grupu funkcionēšanas pieredzei un ievērojami dziļākām stereotipiskā
psihisko slimnieku vērtēšanas un stigmatizēšnas tradīcijām, kuru rudimenti
sabiedrības skatījumā vienā vai citā veidā vēl izpaužas. Sociālās līdzdalības
koncepcijas plašāks pielietojums (agrīnās intervences metožu pielietošana bērnībā,
vecāku iesaistīšanās bērna ar īpašām vajadzībām izglītības procesā, personas
aktivitāšu grupu466 organizēšana un attīstība, pašpalīdzības grupu darbība u.c.)
nozīmētu, ka „nevis cilvēki ar īpašām vajadzībām, tiek pielāgoti sabiedrībai, bet
sabiedrība (gan institūcijas, gan speciālisti u.c.) mainās atbilstoši tās locekļu
vajadzībām. Sociālās līdzdalības koncepts būtībā revidē cilvēku ar īpašām
vajadzībām integrācijas sabiedrībā ideju. Persona ar īpašām vajadzībām nav sociālās
līdzdalības objekts, sociālās līdzdalības objekts ir kooperācijas tīkla veidošana, kas
dotu iespēju, ņemot palīgā visus esošos resursus, gan cilvēkam ar īpašām
vajadzībām, gan viņa ģimenei, gan arī speciālistiem realizēt individuālu attīstības
plānu“467.

Sociālās līdzdalības koncepcijas būtiskāko sociālās līdzdalības attīstības
virzienu (veidot sakarus, tiecoties pēc lielākas kooperācijas un dot iespēju personai
ar mērķi to iesaistīt sabiedriskajā dzīvē) realizācijas pētījumi atklāja, ka vecāku
iesaistīšanās ir tieši saistīta ar sociālās līdzdalības kategorijām (izšķirtas 9), tostarp:
individuāls plāns kā vispārīgās nozīmes / mērķa konstruēšana; sadarbības lietderības
visiem dalībniekiem; bērna iekšējo resursu (motivācijas, spēju) aktualizācija;
patstāvīguma / dzīves iemaņu izkopšanas prioritāte; vecāku cerību validācija,
leģitimēšana u.c.468 Svarīgākā ir konstatācija, ka vecāku iesaistīšanās veicina
kooperāciju un vispārīgās darbības, veido uzticēšanās un abpusējas cieņas jūtas, kas
rada priekšnosacījumus ne tikai produktīvai un aktīvai vecāku un institūcijas
sadarbībai, bet arī bērna ar īpašām vajadzībām sociālās kompetences audzināšanai,
piemērojot sociālās līdzdalības komponentus. Inovatīvajā studijā tika identificētas
trīs vecākiem piemērojamas sociālās līdzdalības stratēģijas: 1) iesaistīšanās dažādās
darbībās stratēģija; 2) iesaistīšanās darbībās ģimenes lokā stratēģija, kā arī 3)
iesaistīšanās sabiedrības darbībās, piedzīvojot vientulības sajūtu, stratēģija; kas
sniedz īpaši nozīmīgu informāciju, paredzot sadarbības ar vecākiem metodes un
principus. Tika konstatēts, ka vecāku izmantoto līdzdalības stratēģiju rakturīgās
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465 Mišinas, J. (2001). Psichinę negalę turinčių asmenų savitarpio pagalbos grupės vaidmuo jų
reintegracijos procese. Bakalauro darbas. Šiaulių universitetas.
466 Aktivitāšu grupa – pēc heterogēna principa strādājoša grupa, kurā dažādu vecumu, dzimumu, atšķirīgu
invaliditātes formu personas tiek iesaistītas aktīvā darbībā, visbiežāk ar darba-profesionālās nodarbinātības
pazīmēm.
467 Ruškus, J., Mažeikis, G. (2007). Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas. Kritinė patirties ir galimybių
refleksija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 182.lpp.
468 Gerulaitis, D. (2007). Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo (-si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje.
Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas.



pamata pazīmes ir sociālā līdzdalība dažādās cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu
ģimeņu biedrībās un sabiedrības darbībā, atvērtība videi, kā arī ģimenes dinamikas
īpatnības, ko determinē vecāku vecums, izglītība, sociālais statuss un aktivitāte,
izveidojusies nostāja u.c. Kā atzīmēts, apkopojot pētījuma datus, „vecākiem
konstruējot individuālo bērna audzināšanas plānu, viņi pilnvērtīgi iesaistās bērna
audzināšanas procesā, kad tiek saskaņotas visu dalībnieku (bērnu, vecāku un
skolotāju) intereses, noskaidrots un noformulēts kopīgs mērķis, saistības, identificēti
un izmantoti resursi, iniciējamas jaunas darbības, veikti (individuālo un
mijiedarbību) vērtējumi un refleksijas“469. 

Sociālās līdzdalības stratēģiju sniegto iespēju izmantošana visdažādākajās
izpausmēs ir svarīgs faktors personas ar īpašām vajadzībām sociālās kompetences
audzināšanas procesā, īpaši, ja mainoties sabiedrībai un apzinoties iespējas došanas
priekšrocības, šī koncepcija tiktu realizēta kā noteikta permanenta sistēma (agrīnā
intervence bērnībā, bērnu ar īpašām vajadzībām vecāku sagatavošana un
sagatavošanās aktīvi sadarboties ar bērnu un sociālo vidi, sociālā līdzdalība, kas dod
jēgu bērna un vecāku aktīvai un mainošai sadarbībai ar sociālās vides institūcijām,
kā arī citiem bērna attīstībā svarīgiem aģentiem, pašpalīdzības grupu darbība u.c.).
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3. CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PROFESIONĀLĀS
REHABILITĀCIJAS MODEĻI 

Zinātniskās literatūras analīze (Jungkunz470; Czycholl471,472; Tutscher473;
Semmpler474,475; Baudisch476; Jones477; Hallahan, Kauffman478; Gold479 u.c.) atklāja,
ka personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas praksē pastāv pieci
modeļi: profesionālās inklūzijas, profesionālās konkurētspējas, profesionālās
segregācijas, profesionālās apmācības, profesionālās karjeras projekta.

3.1. Profesionālās inklūzijas modelis
Profesionālās inklūzijas modeļa mērķis – profesionālā un sociālā adaptācija.

Profesionālā un sociālā adaptācija te saprotama ne tikai kā tiešā profesijas mācīšanas
ražošanas procesā, vēlāk – profesionālā darbība, bet arī kā cilvēku ar īpašām
vajadzībām un veselo cilvēku savstarpēja sadarbība. Sociālā inklūzija tiecas novērst
visas barjeras un šķēršļus (diskriminācija, bailes, ignorēšana, nostāja un tiesību
pārkāpumi), ar kuriem sabiedrībā saskaras cilvēki ar īpašām vajadzībām, tiecoties
pēc vienlīdzības. Liela uzmanība pievēršama pašnoteikšanās tiesībām un vienlīdzīgu
iespēju radīšanai. Tas tiek mēģināts paveikt caur sabiedriskajām starpniecības
(nodarbinātības) aģentūrām, kad par cilvēku ar īpašām vajadzībām rūpējas
profesionālās konsultēšanas, sociālā darba speciālisti. Viņi ne tikai meklē personai
ar īpašām vajadzībām nākamo darbavietu, bet arī pēc speciālām programmām
rūpējas par cilvēku ar īpašām vajadzībām iekārtošanās darbā, komunikācijas un citu
spēju audzināšanu. Šajās aģentūrās personām ar īpašām vajadzībām tiek piedāvāti
papildus kursi (profesionālās karjeras, profesionālās motivācijas, komunikācijas
iemaņu, pamatspēju – lasīšanas, rakstīšanas, skaitīšanas, sadzīvisko iemaņu
izkopšanas u.c.). Aģentūras speciālisti ne tikai cenšas iekārtot darbā personu ar
īpašām vajadzībām, bet arī novērst ar iekārtošanos darbā saistītos šķēršļus, piem.,
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Alma littera. 
479 Gold, M. (2000). A look at values. Manchester: Manchester Metropolitan University. 



dodoties uz darbavietu un mājām. Ja nepieciešams, tiek sarūpēts valsts atbalsts un
cilvēks ar īpašām vajadzībām tiek aizvests uz darbavietu un atvests mājās par valsts
līdzekļiem. Aģentūras atbalsta gan valsts, gan darba devēji. Modeļa būtība –
apmācība reālos apstākļos, nākamajā darbavietā, kur apmācības saturs ir pielāgots
ražošanas procesam, tirgus vajadzībām. Šī modeļa veiksmes princips – pareizais
cilvēks pareizā vietā. Aģentūras speciālists sameklē potenciālo darba devēju, kuram
tiek nodota personas ar īpašām vajadzībām profesionālā apmācība. Taču atbildību par
profesionālās apmācības rezultātiem dala gan darba devējs (tā pārstāvis), un
aģentūras speciālists, gan persona ar īpašām vajadzībām. Darba devējs ir atbildīgs par
profesionālajām iemaņām, aģentūras speciālists – par profesionālo adaptāciju,
akcentējama arī paša nākamā darbinieka personiskā atbildība480.

Topošais darbinieks tiek apmācīts darbavietā pēc piecu soļu metodes: 
1) darbinieka psiholoģiskā sagatavošana; 
2) demonstrācija (secīgi, pa atsevišķām fāzēm tiek rādīta darba gaita, uzmanību

pievēršot svarīgākajām lietām); 
3) praktiska procesa izmēģināšana (darbinieks patstāvīgi veic darbības, tiek

uzdoti jautājumi, saņemti skaidrojumi); 
4) iemaņu nostiprināšana (darbiniekam tiek atļauts, skolotāja novērotam, strādāt

patstāvīgi); 
5) apmācību beigšana (darbinieks strādā patstāvīgi, viņam tiek nozīmēta persona,

pie kuras vērsties neskaidrību gadījumā. Sākumā tiek vairāk kontrolēts un
palīdzēts, vēlāk, situācijai veidojoties veiksmīgi, apmācība tiek pabeigta)481. 
Viens no modeļa rezultātiem – darbinieka un darba devēja vajadzību

apmierināšana. Šajā procesā ne mazāk svarīgs ir darba devēju gaidītais. Cilvēkam ar
īpašām vajadzībām ir jāveic tam uzdotais darbs un jānopelna alga. Īpaši apstākļi
radāmi tikai darbavietas izveidošanai vai papildus „vadībai“. Personai ar īpašām
vajadzībām ir jāstrādā tāpat kā visiem citiem darbiniekiem. Tāpēc vajadzības
gadījumā personai ar īpašām vajadzībām tiek sniegta reāla palīdzība darbavietā arī
pēc profesionālās apmācības beigām. Ne visiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
izdodas efektīvi strādāt un atbilst darba devēja izvirzītajām prasībām. Ja izmantoti
visi apmācības un speciālā atbalsta līdzekļi, bet progress nav sasniegts, tiek meklēts
cits, piemērotāks darbs, tiek runāts ar to pašu vai citu darba devēju, apsvērts, kā
sniegt speciālo ilgtermiņa palīdzību darbavietā. 

Personas ar īpašām vajadzībām un aģentūras speciālistu sadarbības periods
nav ierobežots. Cilvēkam ar īpašām vajadzībām palīdzība tiek sniegta tik ilgi, kamēr
viņam izdodas nostiprināties darba tirgū. 

Šis modelis nav piemērots, ja nepieciešams iemācīt sarežģītākus darba
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481 Piecu soļu metode arī balstās uz pragmatisma principiem. Patiesībā kopēšana ir viens no īstajiem
izpratnes veidiem. Džeimsas, V. (1995). Pragmatizmas. Vilnius: Pradai, 239.lpp.



procesus, kas pieprasa domāšanu, lēmumu pieņemšanu, patstāvīgu darbību. Kā šī
modeļa trūkumu var minēt arī to, ka maz uzmanības tiek pievērsts vispārīgajai
izglītībai, spilgtāka kļūst tendence sašaurināt profesionālo kvalifikāciju. Personu ar
īpašām vajadzībām profesionālajai sagatavošanai šis modelis bieži tiek piemērots
ASV, Lielbritānijā, citās valstīs (Jones482; Hallahan, Kauffman483). 

3.2. Profesionālās konkurētspējas modelis
Profesionālās konkurētspējas modeļa iezīmes ir spilgtas Vācijas

Federatīvajā Republikā, Šveicē, citās vāciski runājošajās zemēs: skolēni,
sastādījuši mācību līgumu, profesiju trīs gadus mācās uzņēmumā un vienu divas
reizes nedēļā apmeklē profesionālo skolu, kurā iegūst teorētiskos praksē iegūstamo
zināšanu pamatus. Šī modeļa īpašā iezīme: sagatavot cilvēkus ar īpašām
vajadzībām tā, lai viņi varētu konkurēt darba tirgū484. Tas tiek mēģināts panākt,
saskaņojot teorētisko apmācību skolā ar praktisko apmācību uzņēmumā (duālais
princips). Šis modelis visbiežāk tiek piemērots jauniem cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām kopš dzimšanas, kuriem ir pienācis laiks iegūt specialitāti un uzsākt
profesionālo karjeru.

Ja cilvēks ar īpašām vajadzībām nav izlēmis, kādu specialitāti vēlētos iegūt
vai nav tam gatavs (trūkst motivācijas, prasmju, iemaņu), viņš vienu gadu var
mācīties izglītības institūcijās, kurās sagatavojas noteiktai profesijai vai iegūst
noteiktas profesijas pamatus. Tie ir savdabīgi „veicināšanas“ kursi, kas atvieglo
iekļaušanos duālajā profesionālās sagatavošanas sistēmā. Šī gada laikā jaunietis
ar īpašām vajadzībām ne tikai iegūst profesionālās pamatiemaņas, dzīves iemaņas,
bet arī izvēlas specialitāti, kas ir visatbilstošākā viņa vēlmēm un reālajām
iespējām. 

Tiecoties nodrošināt apmācību pieejamību, ir radīti profesionālās izglītības
uzņēmumi tām personām ar īpašām vajadzībām, kas negrib vai nespēj mācīties kopā
ar visiem. Šajos uzņēmumos jauniešiem ar īpašām vajadzībām ne tikai tiek mācīta
profesija, bet viņi arī saņem speciālu palīdzību. Ar viņiem strādā audzinātāji,
speciālie pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, kineziterapijas speciālisti, brīvā
laika organizatori. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek radīti īpaši apstākļi
kvalificētas, valsts atzītas profesionālās izglītības iegūšanai (Ausbildung & Beruf)485.
Pirmkārt, nepieciešams, lai šī uzņēmuma piedāvātās specialitātes būtu pieprasītas
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un nepieciešamas darba tirgū, otrkārt, lai būtu pieejamas personai ar īpašām
vajadzībām. Vēl pirms mācību uzsākšanas jaunietis ar īpašām vajadzībām tiek
uzaicināts uz trīs mēnešus ilgiem profesionālās konsultācijas kursiem (ja viņš nav
apmeklējis „veicināšanas“ kursus), kur pēc speciālās programmas var praktiski
izmēģināt uzņēmuma piedāvātās profesijas, saskaņot savas vēlmes un iespējas,
pārliecināties, vai viņam patiks te mācīties, vai šis profesionālās izglītības uzņēmums
ir tieši tas, ko viņam vajag. 

Tālākais mācību process notiek pēc tiem pašiem principiem kā duālajā
sistēmā, taču vairāk uzmanības tiek veltīts individuālai apmācībai. Sešiem skolēniem
ar īpašām vajadzībām tiek piešķirts viens profesijas skolotājs, viņiem tiek speciāli
pielāgota mācību viela. Specialitātes audzēkņi tiek mācīti uzņēmuma darbnīcās, kur
mācību apstākļi ir pietuvināti reālajiem darba apstākļiem: ir visas nepieciešamās
iekārtas, veikti konkrēti pasūtījumi, darba laiks un darba pārtraukumi saskaņojami
ar reālo darba laiku īstajā uzņēmumā. Par profesionālās sagatavošanas rezultātiem
atbildīgi ir visi speciālisti. Piem., ja skolēnam ir uzmanības problēmas, tad par viņa
uzmanības attīstību rūpējas ne tikai psihologs ar īpašiem vingrinājumiem, bet arī
audzinātāji un teorijas skolotāji, ražošanas apmācības meistari, kopā ar skolēnu
pildīdami psihologa dotos uzdevumus. Daudz uzmanības tiek veltīts vispārējo
prasmju izkopšanai, tostarp arī nodarbinātības. Skolēns tiek mācīts stādīties priekšā
topošajam darba devējam, sagatavot nepieciešamos dokumentus, risināt sarežģītas
un konfliktsituācijas. 

Gan mācīdamies, gan jau pabeiguši profesionālās izglītības uzņēmumu,
cilvēki ar īpašām vajadzībām saņem reālu psiholoģisko, sociālo, medicīnisko un
finansiālo palīdzību. Par jauniešu iekārtošanu darbā rūpējas darba birža, sociālie
dienesti, skola. Jau mācību procesā piešķirtais speciālists darbojas kā starpnieks,
meklējot darbavietas, informē iestādes par speciālu darbavietu izveidošanas
iespējām, valsts finansiālo atbalstu, turpmāka psihosociālā atbalsta iespējām. Mērķis
ir tāds, lai absolventi 4 nedēļu ilgas neapmaksātas prakses laikā personīgi iepazītos
ar darba devēju, bet darba devējs izlemtu, vai persona ar īpašām vajadzībām var
ieņemt šo darbavietu.

Lai arī šī modeļa mērķis ir personas ar īpašām vajadzībām konkurētspēja
darba tirgū, taču atsevišķi likumi, piemēram, Profesionālās sagatavošanas
pilnveidošanas (attīstības) likuma 12. paragrāfs, paredz speciālus profesionālās
rehabilitācijas pasākumus, orientētus uz darba tirgus politikas atvērtību cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām (Ausbildung & Beruf)486. Minētais likums ir leģitimējis
pastāvīgu komisiju, kura dod padomus federatīvajai valdībai personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās izglītības un profesionālās adaptācijas darba tirgū
jautājumos. Tāpēc var apgalvot, ka cilvēks ar īpašām vajadzībām netiek atstāts
viens konkurēt mainīgajā darba tirgū, bet sagaida reālu atbalstu un palīdzību. 

Kā šī modeļa trūkumus varam nosaukt sarežģīto izglītības procesa vadību.
Grūti ir izvairīties no ražošanas un nevis mācību rezultātiem svarīgiem uzdevumiem
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486 Turpat. 



(Jungkunz487; Czycholl488; Tutscher489; Semmpler490; Baudisch491; Berufliche
Rehabilitation junger Menschen492; Behinderte Jugendliche vor der Berufswahl493;
Berufsausbildung im dualen System in Deutschland494; Rückkehr495).

3.3. Profesionālās segregācijas modelis
Profesionālās segregācijas modelis ir atzīts daudzās Eiropas valstīs

(izņēmums nav arī Lielbritānija un Vācija. Šis modelis kā ļoti progresīvs un
novatorisks tiek propagandēts arī Lietuvā496). Personām ar īpašām vajadzībām tiek
īpaši radīti „droša darba“ uzņēmumi (sociālie uzņēmumi) vai „droša darba“ nodaļas,
kur paredzēta droša darba organizēšana, profesionālā, sociālā, medicīniskā
uzraudzība, radīti apstākļi pilnveidei un, ja iespējams, pāriet uz darbu konkurences
apstākļos497. 

Atsevišķos gadījumos ir nācies dzirdēt, ka šie uzņēmumi tiek saukti par
„sociālistiskiem“. Tajos praktiski tiek piemērots princips „no katra pēc iespējām,
katram pēc vajadzības“. Šādu uzņēmumu, strādājošu pēc kādreiz postpadomju telpā
deklarētiem principiem, darbību monogrāfijas autori novēroja Vācijas Federatīvajā
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487 Jungkunz, D. (1999). Išsilavinimas ir kvalifikacija – profesinio mokymo tikslai didaktinių modelių
kontekste. Profesinis rengimas, 2, 22–32.
488 Czycholl, R. (1999). Mokymasis įmonėje. Profesinis rengimas, 2, 32–43.
489 Tutscher, H. (2000). Die Förderung der beruflichen Bildung von Benachteiligten im Rahmen des EU-
Programmes Leonardo Da Vinci. Berufliche Rehabilitation, 14–2, 99–101.lpp.
490 Semmpler, O. (2000b). Wesentliche Handlungsfelder für die berufliche Eingliederung von Menschen
mit Behinderung. Berufliche Rehabilitation, 14–2, S. 66–68.
491 Baudisch, W. (2000). Pädagogische Kompetenz in der vorberuflichen Bildung für Jugendliche mit
Lernbeeinträchtigungen. Berufliche Rehabilitation, 14–2, S. 133–138.
492 Berufliche Rehabilitation junger Menschen (2006). Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit.
493 Behinderte Jugendliche vor der Berufswahl (1993). Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit. 
494 Berufsausbildung im dualen System in Deutschland (2007). Köln: Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft, Forchung und Technologie. 
495 Rückkehr, G. (1993). Berufliche Rehabilitation in Lebensberichten. Hamburg: Hamburger
Buchwekstatt. 
496 Lietuvā šie uzņēmumi tiek saukti par sociālajiem un darbojas saskaņā ar Sociālo uzņēmumu likumu.
Saskaņā ar šo dokumentu, uzņēmums var saņemt šādas subsīdijas: darbavietas radīšanai; apmācību
organizēšanai; darba vides pielāgošanai; atsevišķiem ražošanas un transporta izdevumiem; atsevišķām
asistēšanas formām; kompensējama daļa darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Plašāk
skat. Lietuvas Republikas sociālo uzņēmumu likumu, 2004. g. 1. jūnija, Nr. IX-2251, Viļņa (Ziņ., 2004,
Nr. 96-3519). Aktuālā redakcija no 19.10.2006. 
497 Lietuvā minētie uzņēmumi saskaras ar konkurences tirgus problēmām. Uzņēmumiem ir jāražo
pieprasīta produkcija, jāsaglabā ātrs darba temps, tāpēc uzņēmumi sāka pieņemt darbā personas, kuru
invaliditāte nav ļoti smaga. Tikmēr cilvēki ar smagiem traucējumiem palika ,,ārpus“ likuma. Visi
runājošie Seima locekļi piekrita, ka jaunajā Sociālo uzņēmuma likumā vismaz vienu lietu ir jāpilnveido
nekavējoties: valsts atbalsta apmērus par darbā pieņemajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Atbalstam par darbā pieņemtu cilvēku ar smagiem traucējumiem būtu jābūt krietni lielākam nekā tad,
ja darbā pieņemta persona ar viegliem traucējumiem. Tiesa, atbalsta apmēri arī tagad nav vienādi, bet
atšķirība starp tiem ir tik neliela, ka darba devējam vairāk atmaksājas saņemt mazāku atbalstu, bet
pieņemt darbā veselākus, darbspējīgākus cilvēkus. Vainoras, A. (2005). Keletas minčių apie socialines
įmones. Mūsų žodis, 11. lpp.



Republikā. Tās visbiežāk ir sabiedriskajām organizācijām piederošas institūcijas,
nereti savā darbībā balstošās uz antroposofijas principiem, Valdorfa skolas idejām498.

Apkopojot var apgalvot, ka darbiniekiem tiek pielāgots darbs vai darbība
atbilstoši viņu iespējām: vieni ražo produkciju, citi to mācās, trešie tikai attīsta
savas sadzīviskās iemaņas vai vienkārši tiek radīti apstākļi imitēt darba darbību499.

Profesijas instruktors parasti organizē darbu un palīdz nelielai grupiņai
personu ar īpašām vajadzībām (atkarībā no invaliditātes veida un darba sarežģītības).
Vienās valstīs personas ar īpašām vajadzībām uz šiem uzņēmumiem lielākoties atnāk
ieguvuši noteiktu profesiju, bet neiekļāvušies darba tirgū (piem., Vācijā), citās valstīs,
kā Lielbritānijā, personas ar īpašām vajadzībām te apgūst profesijas vai iegūst
profesionālās iemaņas. Vēlāk visstiprākie integrējas atklātajā darba tirgū. Jebkurā
gadījumā – tas ir kā „aizsargmodelis“, kas ļauj cilvēkam ar īpašām vajadzībām
pierast pie profesionālās darbības sistēmas prasībām, bet tie, kas nespēj iegūt
nepieciešamo kvalifikāciju darbam konkurences tirgū – tā ir vēl viena no iespējām
strādāt un pārtikt no sava darba rezultātiem500. 

Šo modeli, kas izceļas ar noslēgtību, it kā nevajadzētu saukt par „progresīvu“,
taču, kad tam tiek piešķirtas „pārejas“ funkcijas vai „aizsargfunkcijas“ – tas ir vērtējams
pozitīvi. Profesionālā skatījumā stiprākai kļuvušai personai ar īpašām vajadzībām ir
gan teorētiskas, gan praktiskas iespējas pāriet strādāt uz konkurences darba tirgu501.

Bez šaubām, šim modelim ir trūkumi: daudzi cilvēki ar īpašām vajadzībām,
apguvuši ražošanas uzdevumus, pieraduši pie vides, atkal baidās sajusties nedroši un
vāji. No otras puses, gadās, ka uzņēmumi, sagatavojuši speciālistu, nemudina viņu
integrēties darba tirgū, jo jauna darbinieka apmācība atkal prasīs papildus izdevumus.
Tad šis modelis attaisno savu nosaukumu, kļūst segregatīvs un to jau vairs nevar
saukt par progresīvu un modernu (Jungkunz502; Czycholl503; Tutscher504; Semmler505;
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498 Šajos uzņēmumos normalizācijas princips nav prioritārs. Ne visi var sasniegt normu, tādēļ liela
uzmanība pievēršama individuālās darbības organizēšanai. Devīze, pēc kuras vadās – Mums nav jāmāca,
mums ir jāpavada. Balstoties uz brīvprātīgo darbu: strādāju ne tikai sev, bet arī citiem. Visbiežāk darbnīcās
tiek strādāts pulkā. Veselie kolēģi ir nevis priekšnieki, bet kolēģi. Pretēji nekā šobrīd Lietuvā, te darbā tiek
pieņemti (vai imitē darba darbību) personas pat ar ļoti smagiem, kompleksiem traucējumiem. 
499 Lietuvas sociālajos uzņēmumos imitētas darba darbības pazīmes nav novērotas. Rās var atrast
nevalstiskās organizācijas Viltis [Cerība] dibinātajos dienas nodarbinātības centros, kad reālas produkcijas
ražošana tiek kombinēta ar darba imitāciju (darbība tiek organizēta atbilstoši personas ar īpašām
vajadzībām spējām).
500 Profesionālās segregācijas modelī tāpat arī acīmredzamas ir pragmatisma filozofijas idejas. Sal.
Profesionālās inklūzijas modelis.
501 Lielbritānijā valsts dotē personu ar īpašām vajadzībām, kas strādā sociālā uzņēmumā, izglītību.
Darbinieki strādā saīsinātu darba nedēļu, atlikušo laiku velta mācībām. Kursu piedāvājums ir dažāds, no
lasīt un rakstītprasmes iemaņu izkopšanas līdz menedžmenta maģistrantūrai. Piem., Remploy Burnley
nācās satikt personu, kas pēc šīs sistēmas studē menedžmenta maģistrantūrā. Tas rada priekšnosacījumus
personai ar īpašām vajadzībām ieņemt augstāku amatu tajā pašā sociālajā uzņēmumā vai atrast darbu
atvērtajā darba tirgū. 
502 Jungkunz, D. (1999). Išsilavinimas ir kvalifikacija – profesinio mokymo tikslai didaktinių modelių
kontekste. Profesinis rengimas, 2, 22–32.lpp.
503 Czycholl, R. (1999). Mokymasis įmonėje. Profesinis rengimas, 2, 32–43.lpp.
504 Tutscher, H. (2000). Die Förderung der beruflichen Bildung von Benachteiligten im Rahmen des EU-
Programmes Leonardo Da Vinci. Berufliche Rehabilitation, S. 14–2, 99–101.
505 Semmpler, O. (2000b). Wesentliche Handlungsfelder für die berufliche Eingliederung von Menschen
mit Behinderung. Berufliche Rehabilitation, S. 14–2, 66–68.



Baudisch, 2000506; Jones507; Hallahan, Kauffman508; Berufliche Rehabilitation junger
Menschen509; Behinderte Jugendliche vor der Berufswahl510; Berufsausbildung im
dualen System in Deutschland511; Rückkehr512; Berufsföderung psychisch
Behinderter513).

3.4. Profesionālās izglītības modelis
Profesionālās izglītības modelis populārākais ir postpadomju telpas valstīs

un ir pieejams jauniem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (visbiežāk ar invaliditāti
kopš dzimšanas vai to ieguvušiem bērnībā). Šis modelis ir dominējošais arī Lietuvā.
Profesija tiek mācīta skolā vai profesionālās rehabilitācijas centrā: tiek ne tikai
nodotas profesionālās zināšanas, iemaņas un spējas, bet mācīti arī vispārīgie
priekšmeti. 

Modeļa mērķis – iemācīt skolēnam vienu vai citu profesiju514, vadoties
pēc tradicionālās „skolas filozofijas“515. Liela uzmanība veltāma specialitātes
teorētiskajai mācīšanai, mācību apstākļi bieži mēdz būt attālināti no reālās
ražošanas.

Nepietiekamā finansējuma dēļ nereti skolu materiālā bāze neatbilst tirgus
izvirzītajām prasībām. Pat ja skolu darbnīcas ir labi iekārtotas (kā Lietuvas
profesionālās rehabilitācijas centrā), piešķirto līdzekļu trūkuma dēļ ir grūti
pienācīgi organizēt ražošanas apmācību. Netiek uzturēti nepieciešamie sakari
ar potenciālajiem darba devējiem, starpniekiem (darba biržas speciālistiem),
skolēniem netiek sniegta reāla palīdzība darba meklēšanā, mācību saturs nav
zinātniski pamatots, nepietiekami tiek izkoptas skolēnu vispārīgās
iemaņas (tostarp arī darbā iekārtošanās) (Baranaus kienė516; Elinauskas517;
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506 Baudisch, W. (2000). Pädagogische Kompetenz in der vorberuflichen Bildung für Jugendliche mit
Lernbeeinträchtigungen. Berufliche Rehabilitation, S. 14–2, 133–138.
507 Jones, S. (2001). Socialisation of the Curriculum Content of Vocational Training of Disabled People
& Report on Vocational education and training of young people who have mild learning disabilities in
England. Manchester: Manchester Metropolitan University.
508 Hallahan, D. P., Kauffman, J. M. (2003). Ypatingieji mokiniai & Specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius:
Alma littera.
509 Berufliche Rehabilitation junger Menschen (2006). Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit.
510 Behinderte Jugendliche vor der Berufswahl (1993). Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit. 
511 Berufsausbildung im dualen System in Deutschland (2007). Köln: Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft, Forchung und Technologie. 
512 Rückkehr, G. (1993). Berufliche Rehabilitation in Lebensberichten. Hamburg: Hamburger Buchwekstatt. 
513 Podeszfa, H., Melms, B. (Hrsg.) (1997). Berufsföderung psychisch Behinderter. Berlin und Bonn:
Bundesinstitut für Berufsbildung.
514 Šis modelis balstās uz ideālistiskās izglītības principiem. No vienas puses, tiek atzīts, ka indivīdam ir jābūt
saistītam ar kopumu, jo tikai vispārīgā sakarībā atklājas tā nozīme. No otras puses, tiek uzturēta izglītības elitārisms,
kad kvalitatīva izglītība ir paredzēta nedaudziem locekļiem, bet pamata daļai ir pieejama tikai profesionālā un darba
apmācība. Ozmon, H. A., Craver, S. M. (1996). Filosofiniai ugdymo pagrindai. Vilnius, 33–55.lpp.
515 Zināšanas izglītības procesā dominē pār spēju un iemaņu nozīmīgumu. Turpat. 
516 Baranauskienė, I. (2001). Gyvenimiškųjų gebėjimų ugdymas. In V. Karvelis (Red.), Darbinis ir
profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (168-173.lpp.). Šiauliai: Šiaurės Lietuva.
517 Elinauskas, R. (2001). Neįgaliųjų ugdymo turinio nuolatinė kaita: santykių tarp socialinių partnerių
organizavimas. In V. Karvelis (Red.), Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (19–
22.lpp.). Šiauliai: Šiaurės Lietuva.



Murina518; Rimkuvienė, Kubaitytė519; Ivoš kis520; Lacienė521 u.c.). Profesionālās
izglītības modeli vēl arī varētu raksturot kā „skolas“ modeli. Minētie principi
Lietuvas profesionālās izglītības sistēmā ir vispār dominējošie, izņēmums nav arī
personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēma. 

Šāda „skolas“ tradīcija Lietuvā ir pārcelta arī uz pieaugušo ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmu. Veidojošās pieaugušo ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēma balstās uz profesijas pamatu
mācīšanu speciālos centros (tā saucamajos cilvēku ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas centros), kur tiek pielietotas skolas tehnoloģijas:
mācīšanās notiek centru klasēs un darbnīcās, vāji sakari ar potenciālajiem darba
devējiem, ar darba tirgu vispār. Bieži gadās, ka dominē institūcijas intereses klientu
interesēs522.

Zinātniskā studija ļauj secināt, ka personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas speciālisti praktiķi meklē iespējas pietuvināt profesionālās izglītības
modeli reālajai dzīvei: pagarinādami prakses laiku, profesionālo izglītību
organizēdami uzņēmumos, pie skolām radīdami uzņēmumus, kur skolēni padziļina
savas darba iemaņas, iegūst darba devēju novērtētu darba stāžu u.tml. Taču tas vairāk
atspoguļo atsevišķu praktiķu personiskos centienus mainīt situāciju nekā būtisku
pārmaiņu sākumu (Baranauskienė523; Skriptienė524; Мирский525; Васенков526,527;
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518 Murina, J. (2001). Neįgaliųjų profesinis rengimas. In V. Karvelis (Red.), Darbinis ir profesinis
neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (52–55.lpp.). Šiauliai: Šiaurės Lietuva.
519 Rimkuvienė, A., Kubaitytė, J. (2001). Neįgaliųjų socializacijos prasmė ir esmė darbiniame ir
profesiniame rengime. Sutrikusio intelekto jaunuolių socialinė adaptacija visuomenėje. In V. Karvelis
(Red.), Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (62–72.lpp.). Šiauliai: Šiaurės Lietuva.
520 Ivoškis, A. (2001). Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro šaltkalvių-suvirintojų profesinio
rengimo ypatybės. In V. Karvelis (Red.), Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (109–
114.lpp.). Šiauliai: Šiaurės Lietuva.
521 Lacienė, V. (2001). Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių bendravimo gebėjimų ugdymas. In V.
Karvelis (Red.), Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (150–155.lpp.). Šiauliai: Šiaurės
Lietuva.
522 Piem., klienti ar īpašām vajadzībām tiek sūtīti mācīties specialitāti, neņemot vērā to, vai profesija ir
populāra darba tirgū, vai ir piemērota konkrētajai personai. Kā vienu no piemēriem var nosaukt klūgu
pinēju programmu: pabeigušiem šo programmu, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bija maz iespēju, kur
iekārtoties darbā, bet strādāt kā pašnodarbinātajam viņiem ir sarežģīti, trūkst līdzekļu klūgu iegādei, nav
viegli realizēt produkciju. Plašāk skat. www.vzdrmc.lt/index.php?-318183492.
523 Baranauskienė, I. (2001). Gyvenimiškųjų gebėjimų ugdymas. In V. Karvelis (Red.), Darbinis ir
profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (168–173.lpp.). Šiauliai: Šiaurės Lietuva.
524 Skriptienė, L. (2001). Kai kurie neįgalių jaunuolių profesinio mokymo efektyvinimo būdai. In V.
Karvelis (Red.), Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita (73–80.lpp.). Šiauliai: Šiaurės
Lietuva.
525 Мирский, С. П. (1995). Инструктивные материалы для трудового обучения умственно отсталых
детей и подростков. Москва: Учебно-воспитателный комплекс №102.
526 Васенков, Т. Б. (1995). Толковый словарь психолого-педагогических терминов профессионально-
трудового обучения во вспомогательных школах. Москва: Федоровец.
527 Васеньков, Т. В. (1996). Обучение навыкам переплетного дела учащихся вспомогательной
школы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педaгогических наук.
Москва.



Москоленко528; Коврякова529; Бусляков530 u.c.). 

3.5. Profesionālās karjeras projekta modelis
Šī modeļa īpašās iezīmes: 

1) individualizētas attiecības ar personu ar īpašām vajadzībām, ņemot vērā viņa
individuālās vajadzības un reālās iespējas;

2) profesionālā karjera tiek plānota, ņemot vērā perspektīvu: kā tā ietekmēs
personas ar īpašām vajadzībām un viņa tuvinieku dzīves kvalitāti, viņu
veselības stāvokli, psiholoģisko pašsajūtu, cik tā ir ilglaicīga?;

3) tiek ņemti vērā reģiona, kurā dzīvo persona ar īpašām vajadzībām, vajadzības;
4) tiek veikta iespēju nostiprināties darba tirgū studija. 

Profesionālās karjeras projekta modelis Itālijā tiek saukts par dzīves
projektu531, Anglijā – individuālās profilēšanas metodi532 u.tml. 

Itālijā gan skolēniem, gan pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, ar kuriem
sāk strādāt speciālists, tiek sagatavots individuāls dzīves projekts. Ar cilvēkiem ar
īpašam vajadzībām pēc šī modeļa var strādāt gan valsts, gan sabiedrisko organizāciju
speciālisti. Profesionālās rehabilitācijas process tiek plānots individuāli533. Vienam
speciālistam var būt līdz desmit klientiem. Individuālā projicēšana nenozīmē, ka
dominē tikai personas ar īpašām vajadzībām intereses. Piem., profesionālās
konsultācijas un profesionālās orientēšanas laikā personas ar īpašām vajadzībām
cerības tiek saskaņotas ar reģiona ekonomisko perspektīvu un prognozējamā
speciālistu pieprasījuma. 

Orientējoties uz katra skolēna vēlmēm un iespējām, kopā ar personu ar
īpašām vajadzībām un viņa ģimenes locekļiem tiek nolemts, kāda izglītība tiks
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528 Москоленко, Н. В. (2001). Подготовка умственно отсталых воспитанников-сирот к
самостоятельной жизни в условиях интернатного учреждения VIII вида. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Москва.
529 Коврякова, Л. П. (2001). Действенная помощь инвалидам через профессиональное образование.
Т. С. Зыкова (Ред.), Поиск новых решений (с. 6–12). Москва: Таймс. 
530 Бусляков, В. В. (2001). Психологическая служба школы в профессиональной подготовке
учащихся. Т. С. Зыкова (Ред.), Поиск новых решений (с. 57–63). Москва: Таймс.
531 Bez šaubām, dzīves projekti personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmā ir
inovācija arī Itālijā. Ne visiem ir iespējas izmantot šādus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. Tas
ir atkarīgs no reģiona, no finansiālajām iespējām u.tml. Piem., Paduvas provincē, kur cilvēku ar īpašām
vajadzībām nodarbinātības procents ir viens no augstākajiem valstī, ik gadu tiek nodarbināti apmēram
tūkstotis personu ar īpašām vajadzībām. No viņiem pēc dzīves projekta modeļa sociālās un profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti diviem simtiem personu. Plašāk skat.
http://www.saphnetwork.eu/documentation/working_gr1.php.
532 Individuālā profilēšana tāpat arī ir saistāma ar personas ar īpašām vajadzībām vajadzībām, reālajām
iespējām un visas dzīves perspektīvu. Tādēļ šo metodi pieskaitījām profesionālās karjeras projekta
modelim. Šo metodi Anglijā pielieto atsevišķas sabiedriskās organizācijas kopā ar citiem profesionālās
rehabilitācijas modeļiem. Šī metode arī vērtējama kā inovācija. Vairāk informācijas par praktiskajām
individuālās profilēšanas modeļa pielāgošanas iespējām http:// www.embracingdiversity.org.
533 Profesionālās karjeras projekta modelī spilgtas ir gan eksistenciālisma tradīcijas, gan šī filozofiskā
virziena trūkumi. Tā kā mēs paši radām sev trūkumus, paši varam radīt arī labāku un cilvēcīgāku dzīvi.
Ozmon, H. A., Craver, S. M. (1996). Filosofiniai ugdymo pagrindai. Vilnius, 308.lpp. Eksistenciālisms
nespēja radīt pozitīvu izglītības sistēmu, kas varētu mainīt tradicionālās (Bitinas, B. (1996). Ugdymo
filosofijos pagrindai, Vilnius, 88.lpp.). 



iegūta: vai persona ar īpašām vajadzībām iegūs parastu vispārējo izglītību un pabeigs
tradicionālo skolu; mācīsies speciālajā skolā; vispārīgo izglītību iegūs kopā ar
profesionālo sagatavošanu. Ja neapmierina neviens no minētajiem veidiem, tiek
meklētas citas, individuālas alternatīvas. 

Arī pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām tiek piedāvātas dažādas
profesionālās rehabilitācijas programmas. Savas darbā iekārtošanās iespējas viņi var
„pastiprināt“ izvēloties profesionālās rehabilitācijas centru, studijas universitātē,
koledžā, apmācību darbavietā, darba iemaņu iegūšanu sociālajā kooperatīvā u.tml.
Šāda izvēles dažādība profesijas iegūšanas laikā rada priekšnosacījumus plašākam
profesiju spektram (sal. ar Lietuvas situāciju, kad personas ar īpašām vajadzībām
izvēli tieši ietekmē profesionālās rehabilitācijas centra piedāvātais nelielais
specialitāšu skaits). 

Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības periods un turpmākā
profesionālā karjera vērtējami kā nedalāms process. Jau izvēloties profesiju tiek
domāts, kur cilvēks strādās, kā viņam veiksies ar pielāgošanos darbavietā, kāda būs
viņa dzīves kvalitāte. Tādēļ iekārtošana darbā un profesionālā adaptācija ir
neatdalāma profesionālās karjeras projekta modeļa daļa. 

3.6. Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmas
konkrētu modeļu pētīšanas metodika

Darba koncepcija un hipotētiskie pieņēmumi. Analizējot zinātnisko
literatūru, tika noskaidrots, ka būtībā personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas sistēmā ir atrodami pieci profesionālās rehabilitācijas modeļi. Tā kā
modeļi ir vairāki, bija svarīgi noteikt, kāds profesionālās rehabilitācijas modelis ir
vispiemērotākais personām ar īpašām vajadzībām, rada priekšnosacījumus
veiksmīgai viņu integrāciju darba tirgū. Atbilde uz šo problēmjautājumu tika
meklēta saskaņā ar Eiropas Savienības personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas politikas paredzētajiem četriem pamatkritērijiem: 
1) kompetentas profesionālās konsultācijas, 
2) profesionālā izglītība, 
3) nodarbinātības atbalsts,
4) atbalsts darbavietās.

Eiropas Savienības sociālās politikas dokumentu analīze ļauj apgalvot, ka
profesionālās rehabilitācijas process ir saprotams kā profesionālās
konsultācijas, profesionālās izglītības un profesionālās adaptācijas vienība.
Tikai šo profesionālās rehabilitācijas sistēmas daļu efektīvas mijiedarbības
gadījumā ir iespējams pozitīvs rezultāts: cilvēku ar īpašām vajadzībām
piedalīšanās darba tirgū.

Profesionālās rehabilitācijas modeļu dažādības situācijā profesionālās
rehabilitācijas procesa sastāvdaļu īstenošana un apmierināšana būtībā ir zinātniskā
pētījuma, ar ko iepazīstinām šajā monogrāfijas daļā, objekts. 

136



Subjekts
1) Profesionālās inklūzijas modelis tika analizēts, apkopojot Čīdlas Hulmas

(Cheadle Hulme) koledžas (Stokporta, Lielbritānija), Mančesteras koledžas
(Lielbritānija) un Work Link nodarbinātības dienesta Stokportā (Lielbritānija)
sasniegumus un pieredzi. 

2) Profesionālās konkurētspējas modeļa analīze balstās uz Dienvidhesenes
profesionālās izglītības uzņēmuma Vācijā (Berufsbildungswer Südhessen,
tālāk – BBW) praktiskās darbības pētījumiem. 

3) Profesionālās segregācijas modeļa raksturojums tika veidots, praktiski
iepazīstoties ar situāciju Getingenas pilsētas sociālajā uzņēmumā Juweel
(Vācija), Peines pilsētas sociālajā uzņēmumā Labora, Hanoveres kombinātā
personām ar īpašām vajadzībām (Vācija).
Tāpat arī pētījums tika veikts Work Link nodarbinātības dienesta sociālajā

uzņēmumā Stokportā (Lielbritānija). 
4) Profesionālās izglītības modeļa priekšrocības un trūkumi analizēti, balstoties

uz trīs valstu pieredzi. Lietuvā pētījums tika veikts šajās personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās izglītības institūcijās: Lietuvas profesionālās
rehabilitācijas centrā (LPRC), Žemaiču Naumiesča politehniskajā skolā,
Kauņas būvtehnoloģiju skolā, Gelgaudišķu speciālajā internātskolā. 
Latvijā pētījums tika veikts Republikāniskajā rehabilitācijas centrā Jūrmalā

(tagad – Republikāniskā rehabilitācijas koledža) un Arodapmācības un rehabilitācijas
centrā Alsviķi (AARC). 

Krievijā pētījums tika veikts šādās institūcijās: Maskavas speciālajā
(korekcijas) 8. modeļa 1836. skolā un Maskavas speciālajā (korekcijas) 8. modeļa
102. skolā. 
5) Profesionālās karjeras projekta modelis tika analizēts, vērojot Scuola

Centrale Formazione (SCF) darbību. Šī institūcija pieder Itālijas darba un
sociālās nodrošināšanas ministrijai, ir dibināta 1975.g., ar mērķi koordinēt
profesionālās izglītības centru darbības nacionālajā līmenī. SCF palīdz
efektīvi apmierināt bērnu, jauniešu un pieaugušo sociālās un profesionālās
vajadzības. 
Tāpat arī tika analizēta Work Link nodarbinātības aģentūras Stokportā

(Lielbritānija) projektu darbība, orientēta uz individuālo atbalstu personai ar īpašām
vajadzībām, tiecoties pēc veiksmīgas dalības darba tirgū. 

Pētījuma metodes un organizēšanas īpatnības. Profesionālās rehabilitācijas
modeļu priekšrocību un trūkumu atklāšanai tika izvēlēta etngrāfiskā pētījuma
metode. Ar pētījumu tiek mēģināts atbildēt uz jautājumu: Kāds profesionālās
rehabilitācijas modelis ir vispiemērotākais personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas sistēmai Lietuvā? Kurš modelis vislabāk nodrošinātu
personu ar īpašām vajadzībām veiksmīgu dalību darba tirgū?

Pētījuma metodika tika veidota, balstoties uz vispārīgajām Eiropas Savienības
personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas, modernajām
profesionālās izglītības un personu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas
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teorijām. Tiek mēģināts ievērot etnogrāfiskajam pētījumam raksturīgās metodiskās
prasības, kuras aprakstījis Čārlzs (Charles)534 un Genzuks (Genzuk)535. 

Tika sastādīts pētījuma plāns, kura pamatmērķis – noskaidrot, kā ikviens
profesionālās izglītības modelis apmierina četrus profesionālās rehabilitācijas
pamatkritērijus: kompetentas profesionālās konsultācijas, profesionālo izglītību,
nodarbinātības atbalstu un atbalstu darbavietās. Pētījuma plāna struktūra
atspoguļojas pētījuma atskaitē. Pētījums tika uzsākts 2000. g. un ilga līdz 2007.
g. beigām. Ikvienā institūcijā pētījuma plāns tika koriģēts atbilstoši pētāmās
institūcijas un pētnieces laika iespējām un finanšu resursiem. Pētījums katrā
institūcijā ilga vismaz nedēļu līdz pāris mēnešus. Dabiskā novērošana tika
papildināta ar intervijas metodi, dokumentu analīzi un ekspertu grupu
vērtējumiem. Dati tika apstrādāti, loģiski analizējot, ar mērķi atklāt katra modeļa
pilnību profesionālās konsultācijas, profesionālās izglītības, nodarbinātības
atbalsta un atbalsta darbavietās jomās, kā arī šo vērtēto kritēriju mijiedarbības
sakarus. 

Datu ticamības nodrošināšana. Izvērtējot to, ka etnogrāfijas pētījuma
rezultātos bieži paliek vieta šaubām par datu ticamību un secinājumu pamatotību,
katrā valstī tika izveidotas divu trīs personu ekspertu (konsultantu) grupas, kuras
ne tikai iepazinās ar konkrētā modeļa pētījuma rezultātiem, bet arī tika
iepazīstinātas ar visa pētījuma rezultātiem kopumā. Ekspertu piezīmes un sniegtā
papildus informācija palīdzēja izdarīt galīgos kopsavilkumus un secinājumus.

3.7. Cilvēku ar īpašām vajadzībām realizēto profesionālās rehabilitācijas
sistēmas modeļu izpausmes īpatnības

Profesionālās inklūzijas modelis
Kā tika minēts iepriekšējā nodaļā, sociālās profesionālās inklūzijas modeļa

priekšrocības un trūkumi tika analizēti, veicot etnogrāfijas pētījumu Čīdlas Hulmas
koledžā (Stokporta, Lielbritānija), Mančesteras koledžā (Lielbritānija) un Work Link
nodarbinātības dienestā Stokportā (Lielbritānija). Pētījuma ekspertu (konsultantu)
komandu veidoja Mančesteras universitātes pasniedzēja Džounsa (Jones) un
Stokportas Work Link nodarbinātības dienesta konsultants Golds (Gold). Pētījuma
rezultāti ir atspoguļoti 3. tabulā. 
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535 Genzuk, M. (2003). A synthesis of ethnographic research. http://www-rcf.usc.edu/~genzuk/Ethno-
graphic_Research.html.
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3.8. Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības modeļi: veiksmes
paraugs

Kā atklāja pētījuma rezultāti, profesionālās izglītības modelis ir vērtējams
kā problemātisks, reformu pieprasošs. Priecājamies, ka praktiķi to saprotu un tiecas
pēc pārmaiņām. Klaipēdas šūšanas un biznesa skolas sasniegumus droši varam
norādīt kā veiksmīgi reformēta modeļa paraugu. Kad apmeklējām šo skolu,
pārsteidza ne tikai skolēnu ar dažādiem traucējumiem mērķtiecība iegūt profesiju, bet
arī pedagogu, tikko sākušu strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām, profesionalitāte,
apzinīgums, sistemātiskā domāšana538. 

PROGRAMMA „CEĻŠ UZ DZĪVI“

Stāsta Ina Andriuliene, 
Klaipēdas šūšanas un biznesa skolas direktore

2002.–2003. m. g. skola piedalījās PHARE-2001 ES Programmas
„Profesionālā izglītība ekonomiskajai un sociālajai saiknei“ projektā „Nedzirdīgo
nodarbinātības un profesionālās izglītības programma „Ceļš uz dzīvi“. Šo projektu
iniciēja Klaipēdas nedzirdīgo un vājdzirdīgo internātpamatskola. Projekta partneri
– Klaipēdas šūšanas un biznesa skola, Klaipēdas koledža, Klaipēdas biznesa un
pakalpojumu skola, Klaipēdas pilsētas Pedagogu izglītības un kultūras centrs.
Projekta īstenošanas laikā veiktie pētījumi parādīja, ka daudzi jaunie cilvēki ar
dzirdes traucējumiem vēlētos apgūt interjera dizaina speciālista profesiju. 2003. g.
skola sagatavoja interjera dizaina programmu, kas paredzēta skolēniem ar smagiem
dzirdes traucējumiem. Pēc gada interjera dizaina programma tika pakoriģēta un
nosaukta par interjera apdares darbu veicēja mācību programmu. Šai programmai
ir divas specializācijas:
l interjera virsmu dekorēšana;
l interjera tekstilizstrādājumu un dekoratīvo elementu izgatavošana.

Skolēniem ar smagiem dzirdes traucējumiem ir plašākas iespējas izvēlēties
profesiju atbilstoši savām vajadzībām. 2004. g. interjera apdares darbu veicēja
profesiju sāka apgūt 11 skolēni ar dzirdes traucējumiem. Šīs specialitātes skolēni
var mācīties pēc 1. vai 2. pakāpes mācību programmas, izvēlēdamies vienu no šīm
specialitātēm:
l interjera virsmu dekorēšana;
l interjera tekstilizstrādājumu un dekoratīvo elementu izgatavošana.

Mācību ilgums – 3 gadi. 1. pakāpes interjera apdares darbu veicēja mācību
programmā tiek uzņemti jaunieši ar smagiem dzirdes traucējumiem, kas nav
pabeiguši pamatskolu, 2. pakāpes programmā – pabeiguši pamatskolu.
Iestājeksāmenu nav, ir bezmaksas kopmītne, tiek maksāta stipendija, sniegti
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surdotulka pakalpojumi. Pabeiguši šīs specialitātes mācību kursu, skolēni var
izstrādāt interjera skici, izvēlēties materiālus, veikt virsmu sagatavošanu un
krāsošanu, māksliniecisko dekorēšanu, izgatavot dekoratīvos elementus, strādāt ar
interjera datorprogrammām, veikt kaligrāfiskos darbus. Pabeigušajiem 1. pakāpi
tiek izsniegta kvalifikācijas apliecība, 2. pakāpi – profesionālas izglītības diploms.

Topošie interjera apdares darbu veicēji mācās vispārējās kultūras
priekšmetus: tikumisko audzināšanu, estētiku, pilsoniskas sabiedrības pamatus,
lietuviešu valodas kultūru, ekonomikas un biznesa pamatus, civilo drošību; tāpat arī
specialitātes priekšmetus: interjera materiālu, interjera dekorēšanu, gleznošanu un
krāsu mācību, spec. zīmēšanu un rasēšanu, darbinieku drošību un veselību,
informāciju tehnoloģijas, virsmu sagatavošanu, mākslinieciskās kompozīcijas
pamatus, mākslas vēsturi un tautas mākslu, interjera dekorēšanas floristiku, interjera
apdares tekstilu, kaligrāfiju, vizuālo dizainu, interjera veidošanu. Skolēni, kas ir
izvēlējušies interjera tekstilizstrādājumu un dekoratīvo elementu izgatavošanas
specializāciju, iepazīstas ar sadzīves tekstilizstrādājuu un dekoratīvo elementu,
aizkaru un mēbeļu apvilkumu izgatavošanas tehnoloģiju. Tiem, kas mācās interjera
virsmu sagatavošanas specializācijā, tiek nodotas interjera virsmu sagatavošanas,
krāsošanas un dekorēšanas detaļas.

Mācot interjera dekorēšanu un mākslas kompozīciju, daļa tēmu tiek
pasniegta, izmantojot datorprogrammu CorellDraw. Teorētiskā apmācība tiek
realizēta zīmēšanas, vēstures, lietuviešu valodas, informācijas tehnoloģiju kabinetos,
kas ir nodrošināti (un mācību procesā tiek izmantoti) ar grafoprojektoriem,
televizoriem, multimediju, spec. iekārtām.

Praktisko apmācību laikā skolēni ar smagiem dzirdes traucējumiem strādā
interjera apdares, floristu, šuvēju darbnīcās un izmanto tajās esošos līdzekļus un
iekārtas.

Skolai nav lielas pieredzes skolēnu ar dzirdes traucējumiem apmācībā, taču
cenšamies apmierināt audzēkņu vajadzības. 

Skolā mācošies jaunieši konsekventi tiek integrēti skolas sabiedrībā: piedalās
skolas projektu darbībā, izgrezno skolas interjeru. Vairāk par savu nākamo
specialitāti skolēni uzzina apmeklējot sociālos partnerus: UAB „Baldų miražas“,
UAB „Julija“, AB „Statka“, tur veikdami prakses.

2007. g. jūnijā skolu pabeidza 11 skolēni. Skolas pedagogi novēro viņu
turpmāko darbību. Priecājamies par visiem absolventiem, jo viņi ir atraduši savas
darbavietas un adaptējušies jaunajos kolektīvos.

Īpaši priecājamies par Tomu (viņu atvedām no nomaļa Šilutes raj. ciema),
kurš neprata žestu valodu, bija ļoti noslēgts, bet tagad veiksmīgi stādā.

Šobrīd 1. un 2. kursā mācās 20 jaunieši ar smagiem dzirdes traucējumiem.
Viņi tāpat kā pirmie ir iekļāvušies sabiedrībā, ir aktīvi, zinātkāri, piedalās skolas un
starptautiskajos projektos. Viņu darbi izgrezno skolu.

2008. g. 8 skolēni ar īpašām vajadzībām 3 nedēļas ilgu ražošanas apmācību
apgūs Vācijā un Somijā.

Priecājamies, ka šie 20 skolēni apmeklē jauniešu skolas 11. klasi.
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4. STARPNIEKS UN STARPNIECĪBAS PROCESS CILVĒKU AR ĪPAŠĀM
VAJADZĪBĀM PROFESIONĀLĀS REHABILITĀCIJAS SISTĒMĀ 

4.1. Vērtību un starpniecības attiecība
Diskutēdami par sociālas politikas prioritātēm, gan zinātnieki – antropologi,

sociologi, filozofi, gan sociālās politikas stratēģi un īstenotāji – piekritīs Broudijam
(Broudy), kurš konstatē sociālā taisnīguma, vides, miera pasaulē, individualitātes un
vispārējās labklājības, trešās pasaules, personības masu sabiedrībā problēmu
nozīmi539. Tātad dažādi traucējumi un personu ar īpašām vajadzībām dalība darba
tirgū, neapstrīdami nokļūst risināmo sociālās politikas problēmu spektrā, bet Djumo
(Dumont) uzskatiem būtu jāizraisa diskusiju: es pieturos šādiem uzskatiem – ja
citādības aizstāvji pieprasa reizē gan vienlīdzību, gan citādības atzīšanu, viņi
pieprasa neiespējamo540.

Vai patiešām ir neiespējama citādības atzīšana un personu ar īpašām
vajadzībām vienlīdzība, piedaloties darba tirgū? No vienas puses, citādība teorētiskā
līmenī (īpaši invaliditātes situācijā) būtībā tiek atzīta, taču no otras puses, praksē
nereti Citādais tiek izsmiets, kolēģu nepieņemts, reizēm pamatoti, bet reizēm arī nē,
apsūdzēts kā nespējīgs veikt viņam uzticēto darbu. Citādā neatzīšanu nevar saistīt
tikai ar vienas vai citas tautas kultūras tradīcijām541. Stikera (Stiker) pētījumi atklāj,
ka ikviens laikmets un ikviena kultūra izšķir specifisku „citādā“, „svešā“ cilvēka
tēlu, vērtē to pēc sava prāta. Autors uzsver, ka citādība tiek definēta atbilstoši
sabiedrībā dominējošajām idejām542. Tātad, kā sasniegt praktisku Citādā atzīšanu?
Vai tas ir iespējams? Šādi mēģinājumi ir bijuši visos laikos un visos laikmetos.
Bijušas gan neveiksmes, gan spilgti sasniegumi. 

Taču visos laikmetos (lai arī to ļoti nevēlēts pat šodien), Citādais vienā vai
citā veidā ir saistāms ar vērtību543, labumu sabiedrībai. Cilvēka vērtības un
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539 Broudy H. S.; cit. iš H. A. Ozmon, S. M. Craver (1996). Filosofiniai ugdymo pagrindai. Vilnius:
Leidybos centras. 
540 Djumo individuālismu raksturo kā individuālistisku, holismam pretēju ideoloģiju, kas izceļ indivīda
vērtību un neņem vērā sociālo kopumu vai uzskata to par subordinētu. Dumont, L. (2002). Esė apie
individualizmą. Vilnius: Baltos lankos, 288–292.lpp.
541 Lietuvas profesionālās rehabilitācijas centrā (LPRC) krāsotāja specialitāti apgūst jaunietis ar īpašām
vajadzībām Vidmants. Viņam bija smagi intelekta traucējumi, ļoti grūti veicās ar specialitātes pamatu
apgūšanu. Taču Vidmants palīgdarbus veica lieliski, bija strādīgs, atbildīgs, komunikabls un draudzīgs.
Labi spēlēja basketbolu, bija paralimpisko spēļu čemions, viņu mīlēja gan skolēni, gan pedagogi. Piecus
gadus pēc centra beigšanas, Vidmantu atradām strādājot palīgdarbus pēc darba biržas programmas. Lai
arī darbs nebija sarežģīts, Vidmantu kolēģi vērtēja kā neko neprotošu, par viņu smējās, ņirgājās, nicināja.
Līdzīgu gadījumu novērojām arī Anglijā. Arī Lindai bija viegli intelekta traucējumi, viņa veica pārtikas
fabrikas ēdnīcā palīgdarbus. Kad Linda, nepadomājusi, steigdamās un gribēdama ātrāk novākt traukus,
iebāza pirkstus viena darbinieka neizdzertās sulas glāzē, par viņu visu nedēļu ņirgājās lielākā vairākums
darbinieku. 
542 Stiker, H. J. (1997). Corps infirmes et sociétés. Paris: Dunod.
543 Pēc Djumo uzskatiem, modernā apziņa vērtību saista ar indivīdu, bet antropoloģija uzsver, ka vērtības
būtībā ir sociālas. Djumo akcentē sākotnējo vērtības nozīmi (lat. – stipra veselība, spēks, bet viduslaikos
– karavīra drošsirdība) un mūsdienu izpratni – visu lietu mērīšanu naudas izteiksmē. Dumont, L. (2002).
Esė apie individualizmą. Vilnius: Baltos lankos, 245–290.lpp.



sabiedrības attiecības pētījuši daudzi zinātnieki – filozofi, antropologi, sociologi vai
ekonomisti.

Mols (Mol) vērtību raksturo kā identitātes faktorus544. Djumo to precizē,
atklādams vērtības nozīmīgumu integrācijā un saglabāšanā545. Pārfrazējot minētos
autoru, var apgalvot, ka praksē bieži tiek aizmirsts vērtības demonstrēšanas
nozīmīgums. No otras puses, Stikers bieži atgādina to, ka arī noformulēdams vienu
no personu ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū veiksmes priekšnosacījumiem,
to tieši saistīdams ar vērtību: <...> uzņēmums varētu piešķirt darbinieka statusu
personām, kas slikti pielāgojas darbam, bet par to būtu jāsaņem finansiāls un
psihosociāls atbalsts, atbilstošs pieprasītā un personu ar īpašām vajadzībām veiktā
darba starpībai (vērtības kompensēšana)546. 

Tikmēr Gedrons (Gendron) akcentē vērtības „pārdalīšanas“ svarīgumu: <...>
šis pārkārtošanas mērķis ir tāds, ka personām ar īpašām vajadzībā tiek uzticēti tādi
uzdevumi, kurus viņi ir spējīgi izpildīt, bet veselajiem tādi, kas viņus pielīdzina
personas ar īpašām vajadzībām stāvoklim. Briesmas, no kurām noteikti jāizvairās,
ir tas, ka nevajadzētu pārslogot kolēģus, viņiem uzkraujot personu ar īpašām
vajadzībām uzdevumus, kuri viņiem ir pa spēkam547. No otras puses, viņš apgalvo,
ka ir jāmeklē personu ar īpašām vajadzībām labās īpašības (ar lielāko vērtību) un
jāprot tās minēt darba devējam548. 

Blanks (Blanc) uzsver arī citu personas ar īpašām vajadzībām vērtīguma
„atbalstīšanas“ aspektu – augstu profesionālo kvalifikāciju549.

Zinātniskajā literatūrā tāpat arī atradīsim argumentus, kas pievērš uzmanību
tā saucamā „pozitīvā“, „piemēru rādoša“ darba devēja vērtībai, citiem vārdiem sakot,
darba devēja vērtīgumu stiprinošajai „progresīvajai domāšanai“: <...> mūsdienu
pasaulē nevar domāt par personu ar īpašām vajadzībām darbu, balstoties tikai uz
ekonomisko nostāju550. Ir vērojama korelācija starp personas ar īpašām vajadzībām
nodarbinātības uzņēmumā faktu un šī uzņēmuma darba devēja vērtību.
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544 Mol, H.; cit. no Dumont, turpat, 255.lpp.
545 Turpat. 
546 Stiker, H. J. (1998). De quelques utopies realistes. Perspectives actuelles et pour demain. In A. Blanc
& H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 423–447).
Paris, NJ: Desclee de Brouwer. 
547 Gendron, B. (1998). Les accords d’entreprise et l’insertion des personnes handicapees. In A. Blanc
& H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (285–324.lpp.).
Paris, NJ: Desclee de Brouwer.
548 Turpat.
549 Ar to domāts Blanka eksperiments: izsūtīt 4 tipu izdomātus personu ar īpašām vajadzībām CV uz
200 uzņēmumiem, ar mērķi iekārtoties darbā. Lai arī pētījums atklāja darba devēju negatīvo nostāju pret
personām ar īpašām vajadzībām, tomēr iezīmējās tendence, ka darba devēji personas ar īpašām
vajadzībām visvairāk vērtē pēc viņu kvalifikācijas. In Cfdt.fr Emploi Personnes handicapees Bierville,
le RDV du Handicap (table ronde – animateur Stiker). Internet adrese: http://A:\Cfdt_fr%20Emploi%20
Personnes%20 handicapees%20 Bierville%20le%20R... [skat. 11.07.2006.].
550 The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-sized Enterprises (1998). Dublin:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 
Stiker, H. J. (1998). De quelques utopies realistes. Perspectives actuelles et pour demain. In A. Blanc

& H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 423–447).
Paris, NJ: Desclee de Brouwer. 



Tiek uzsvērts, ka viedoklis par personas ar īpašām vajadzībām vērtību mainās,
darba devējam pieņemot darbā personu ar īpašām vajadzībām. Veiktie pētījumi rāda,
ka „saistības uzņēmušies darba devēji“, t.i., darba devēji, kas pieņēmuši darbā
personu ar īpašām vajadzībām, daudzos aspektos uzskata, ka persona ar īpašām
vajadzībām ir vērtīgāka, atšķirībā no tiem, kuru uzņēmumā nav darbinieku ar īpašām
vajadzībām551.

Zinātniskās literatūras studijas ļāva izšķirt faktorus, kas ietekmē personu ar
īpašām vajadzībām vērtību un viņu dalības darba tirgū vērtīgumu.

Valsts politika: šajā aspektā, pirmkārt, akcentējama negatīvā sociālo pabalstu
ietekme552, izcelta valdības politikas ietekme uz vienlīdzīgām iespējām, normām,
finansēšanas mehānismiem un nodarbinātību553. Citiem vārdiem sakot, personu ar
īpašām vajadzībām vērtību darba tirgū nostiprina nevis uz sociālo pabalstu, bet uz
sociālo atbalstu orientēta valsts politika.

Konkurence darba tirgū: domājams, ka aizvien lielāka nozīme darba
attiecībās ir konkurencei starp uzņēmumiem, kas iniciē aizvien stingrāku atlasi
ražošanas faktoriem (darbs un kapitāls) un no tā izrietošajam darba faktoram, pieaug
prasības tiem, kuri meklē darbu554. Bez šaubām, konkurences darba tirgū
pavājināšanas, kas izpaužas, piem., kā darbaspēka trūkums, rada lielākas iespējas
personu ar īpašām vajadzībām dalībai darba tirgū, taču kā rāda situācija Lietuvā, ar
to vien nepietiek, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām kļūtu vērtīgāki. Darbinieka
kvalifikācijai ir jāatbilst darba veidam. Kā apgalvoja Stikers, Uzņēmuma likums ir
viens – gūt peļņu, viss pārējais ir tikai ideoloģija555. Konkurenci darba tirgū nevarētu
vērtēt kā negatīvu faktoru. Tai ir arī pozitīvi aspekti – veicināt darbošanos, meklēt
izeju, paaugstināt savu konkurētspēju, cīnīties par savām tiesībām. 

Profesionālā sagatavotība un profesionālā kvalifikācija: lai tiktu pieņemts
darbā, cilvēkam ar īpašām vajadzībām ir jādemonstrē profesionālā sagatavotība un
profesionālā kvalifikācija, bieži vairākas reizes augstāku nekā „veselajam“
pretendentam. Pat nodarbinot pēc valsts atbalstītajām programmām, prasības
profesionālajai sagatavotībai un profesionālajai kvalifikācijai var samazināties tikai
līdz noteiktai robežai. Darbiniekam ir kvalitatīvi jāveic viņam uzdoto darbu.
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551 Stiker, H. J. In Cfdt.fr Emploi Personnes handicapees Bierville, le RDV du Handicap (table ronde –
animateur Stiker). Prieiga per internetą:
http://A:\Cfdt_fr%20Emploi%20Personnes%20handicapees%20Bierville%20le%20R...[žiūrėta
2006 07 11].
552 Gendron, B. (1998). Les accords d’entreprise et l’insertion des personnes handicapees. In A. Blanc &
H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 285–324). Paris,
NJ: Desclee de Brouwer. 
553 Jones, S. (2001). Socialisation of the Curriculum Content of Vocational Training of Disabled People
& Report on Vocational education and training of young people who have mild learning disabilities in
England. Manchester: Manchester Metropolitan University. 
554 Gendron, B. (1998). Les accords d’entreprise et l’insertion des personnes handicapees. In A. Blanc &
H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (285–324.lpp.).
Paris, NJ: Desclee de Brouwer.
555 Stiker, H. J. (1998). De quelques utopies realistes. Perspectives actuelles et pour demain. In A. Blanc
& H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (423–447.lpp.).
Paris, NJ: Desclee de Brouwer. 



Pētījumi rāda, ka darba tirgū dominē nepietiekama personu ar īpašām vajadzībām
profesionālā sagatavotība un pārāk zema profesionālā kvalifikācija. Pēc Pieaugušo
profesionālās apmācības valsts asociācijas (AFPA) datiem, „būtībā personas ar
īpašām vajadzībām nodarbinātība ir atkarīga no viņa kompetences un nevis no viņa
invaliditātes“556.

Sagatavotība patstāvīgai dzīvei: nepietiek ar to, ka ir iegūta profesija, lai
veiksmīgi atrastu vietu darba tirgū. Kā rāda pētījumi, profesionālā sagatavotība nav
atdalāma no spējas dzīvot patstāvīgi. Sadzīviskās, dzīves iemaņas ne tikai rada
priekšnosacījumus profesionālo iemaņu atklāšanai, bet arī ir tieši saistāmas ar
profesionālo darbību. Tas īpaši aktuāli ir personām ar garīgiem traucējumiem –
personas ar intelekta traucējumiem nav pietiekami gatavas patstāvīgai dzīvei: nav
izveidojusies dzīves perspektīva, nav ieaudzināta pozitīva nostāja pret darbu, viņi
nespēj nodibināt lietderīgus sociālos kontaktus un tos izmantot557.

Stigmas izraisītas bailes: šis faktors, pirmkārt, ir saistāms ar pašu personu
ar īpašām vajadzībām nevēlēšanos atzīt sevi par tādiem, kam ir īpašas vajadzības,
izvairīšanos norādīt traucējumu pakāpi tāpēc, lai vēlāk netiktu diskriminēti, vai
tāpēc, ka invaliditāte ir kauns558. Šo atzinumu aktualitāti apstiprina arī mūsu
praktiskā darbība. Projektā strādājot ar klientiem un kolēģiem ar īpašām vajadzībām,
gadījās ne viens vien gadījums, kad viņi piekrita piedalīties darbībās, ja neuzzinās
kolēģi, citi apkārtējie. Bieži par savu invaliditāti piekrita runāt, ja tas paliks
noslēpums, lai arī nereti šis noslēpums bija visiem zināms559. Stigmas izraisītas bailes
īpaši saasinās, meklējot darbu560.

Sociālā uzvedība: citāda sociālā uzvedība, pirmkārt, ir saistāma ar
garīgajiem un psihiskajiem traucējumiem. Visbiežāk šāda uzvedība ir saistīta ar
nepietiekamu atbildību par darbu un savām sociālajām iemaņām – „citiem vārdiem
sakot, problēma nav tā, ka garīgi atpalikuši cilvēki nevar veikt darbu, cik viņiem
grūtības radošas noteiktas lietas: apmeklētība, iniciatīvas izrādīšana, reakcija uz
kritiku, kā arī sociālā mijiedarbība ar kolēģiem un uzraudzītājiem. Pēdējā problēma
– sociālā mijiedarbība – visvairāk nošķir garīgi atpalikušos darbiniekus no
darbiniekiem,  kuriem nav traucējumu“561.
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556 Blanc, A. (1998). Le developpement de la readaptation professionnelle. In A. Blanc & H. J. Stiker
(Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 325–348). Paris, NJ: Desclee
de Brouwer. 
557 Щербакова, А. М., Москоленко, Н. В. (2001). Формирование социальной компетентности у
учащихся старших классов специальных образовательных учреждений VIII вида (Методические
рекомендации). Дефектология, 4, c. 19–24.
558 The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-sized Enterprises (1998). Dublin:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 
559 ES struktūrfondu atbalstītais Šauļu universitātes projekts Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšana personām ar īpašām vajadzībām , izmantojot novatoriskas darbības. 2005 03 14 Nr. 200-
ESF/2004/2.3.0.-01-11 (projekta vadītāja – I. Baranauskiene). 
560 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, 187.lpp.
561 Hallahan, D. P., Kauffman, J. M. (2003). Ypatingieji mokiniai & Specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius:
Alma litera, 149–150.lpp.



Priekšstats: kā rāda pētījumi, <...> personu ar īpašām vajadzībām priekšstats
viņu pašu acīm, viņu priekšstats par veselajiem cilvēkiem, veselu cilvēku priekšstats
par personām ar īpašām vajadzībām ievērojami ietekmē šo personu nodarbinātu562.
Liela nozīme cilvēka ar īpašām vajadzībām kā kārtīga, spējīga izskatīties estētiski,
eleganti, neatšķirties ar savu uzvedību audzināšanai tiek veltīta Vācijā. Tas tiek darīts
maigi, neaizskarot personas ar īpašām vajadzībām cieņu, saprotot, ka to ir iespējams
panākt tikai pietiekami turīgā vidē563. No otras puses, tikai lielāks strādājošu personu
ar īpašām vajadzībām skaits reāli palīdzētu mainīt priekšstatu. 

Atbalsts nodarbinātības procesā: personas ar īpašām vajadzībām vērtību
mazina nepietiekams atbalsts nodarbinātības procesā. Personas ar īpašām
vajadzībām, kā darbinieka, vērtība pieaug, kad par viņu rūpējas valsts, citas
organizācijas, īpaši, kad tas tiek saistīts ar finansiālajām dotācijām – „nodarbinātības
kvotas nav ļoti efektīvas, bet tām ir pozitīva iedarbība“564. Kā rāda prakse Lietuvā,
valsts dotācijas personas ar īpašām vajadzībām nodarbinātībai tiek ātri izmantotas:
Laikrakstā „Vakarų ekspresas“ (Rietumu Ekspresis) aprakstīta situācija, kad
uzņēmējs, veiksmīgi nodarbinājis septiņas personas ar fiziskiem traucējumiem,
nolēmis paplašināt ražošanu, izdzirdēja atbildi, ka ir jāgaida, jo kvotas ir beigušās.
No otras puses, domājams, ka netiek piešķirts pietiekami daudz līdzekļu personu ar
īpašām vajadzībām nodarbinātības dotēšanai565. 

Atbalsts profesionālās adaptācijas periodā: līdzīga situācija ir arī
profesionālās adaptācijas periodā. Valsts sociālās politikas īstenotājiem, sadarbojoties
ar uzņēmumiem profesionālās adaptācijas periodā, ir sagaidāmi labvēlīgāki rezultāti
– „lieli sasniegumi profesionālās integrācijas jomā ir iespējami tādā gadījumā, ja
uzņēmumi piekritīs, ka profesionāļi un nodarbinātības aģenti savā ikdienas darbā ar
darbiniekiem ar īpašām vajadzībām strādās kopīgiem spēkiem – palīdzēs viņiem
ražošanā un dzīvē“566.

Darba devēju un potenciālo darbabiedru ieinteresētība: parasti darba
devēju un potenciālo darbabiedru ieinteresētība par darbinieku ar īpašām vajadzībām
nav liela. Darba devējiem nav laika iedomātām papildus rūpēm, bet darbabiedri
baidās, ka viņiem būs lielāka darba slodze567. Darba devēji īpaši negatīvi raugās uz
personas ar īpašam vajadzībām atlaišanas no darba ierobežojumiem568. No otras
puses, ir attaisnojusies prakse, ka darbabiedri par nelielu finansiālo atlīdzību tiek
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562 Gendron, B. (1998). Les accords d’entreprise et l’insertion des personnes handicapees. In A. Blanc &
H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (285–324.lpp.).
Paris, NJ: Desclee de Brouwer.
563 Hinsch, R., Pfingsten, U. (1998). Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK). Weinneim:
Psychologie Verlags Union. 
564 The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-sized Enterprises (1998). Dublin:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 
565 Lebedeva, V. Neįgaliųjų kelyje į darbo rinką – biurokratijos pinklės. Vakarų ekspresas, 2007 08 06.
566 Stiker, H. J. (1998). De quelques utopies realistes. Perspectives actuelles et pour demain. In A. Blanc
& H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 423–447). 
567 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, 91–138.lpp.
568 The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-sized Enterprises (1998). Dublin:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.Paris, NJ: Desclee de Brouwer. 



iesaistīti personas ar īpašām vajadzībām profesionālās adaptācijas procesā – „kolēģus
aizbildņus atrast bija salīdzinoši viegli. Pieredze rāda, ka kolēģu aizbildņu modelis
ir samērā elastīgs, atbalsts var tikt variēts pēc vajadzības, personai ar īpašām
vajadzībām var tikt sniegts arī lielāks atbalsts, var notikt gan individuālas, gan
kopīgas sarunas, var tikt iesaistītas atsevišķas citas personas“569. 

Darba devēju informēšana: kā rāda pētījumi, „darba devēji neapjauš
personu ar īpašām vajadzībām spējas un vispār netic, ka viņi spēj veikt darbu
kvalitatīvi“570. Tāpēc, lai tiktu garantēta mijiedarbība starp darba devēju, personu ar
īpašām vajadzībām un starpnieku, ir nepieciešama izsmeļoša un pareiza informācija:
„informācijai ir jābūt: 1) skaidrai: abām pusēm ir jābūt visai informācijai par sarunu
objektu, 2) ātrai (operatīvai): derīga tikai tam konkrētajam laika posmam“571. 

Vides pielāgošana: pirmkārt, ar to domājam ne tikai darbavietas pielāgošanu
(jāatzīst, ka personas ar īpašām vajadzībām visbiežāk iekārtojas darbā pēc valsts
atbalstītajām programmām, kurās ir formulētas minimālās prasības darba vides
pielāgošanai). Taču ar vides (ne) pielāgošanu persona ar īpašām vajadzībā, saskaras
dodoties uz darbu un atpakaļ. Pat tas, ka ir sava automašīna, neatrisina visas ar vides
pielāgošanu saistītās problēmas572. Svarīgs ir arī ģeogrāfiskās vides nosacījumi573.

Kā atklāja zinātniskā studija, faktoru, kas ietekmē personas ar īpašām
vajadzībām vērtīgumu darba tirgū, saraksts ir pietiekami izsmeļošs. Tāpēc dabiski rodas
jautājums: kā šajā situācijā būtu jārīkojas zinātniekiem un praktiķiem? Gan starp
praktiķiem, gan zinātniekiem nereti valda pavisam cits viedoklis – runāt par cita cilvēka
vērtību, analizēt viņa vērtīgumu, derīgumu darba tirgum (īpaši invaliditātes situācijā) –
ir vienkārši nepieklājīgi, neētiski, tas diskriminē personu ar īpašām vajadzībām un
kompromitē speciālistu. Šāda domāšana, pēc monogrāfijas autoru domām, ir nekas cits,
kā izvairīšanās no iedziļināšanās pastāvošajā problēmā, „galvas bāšana smiltīs“. Varam
teikt, ka darba tirgū visi ir vērtīgi un vienlīdzīgi, taču tas arī paliks teorētiskajā līmenī. 

Franču zinātnieki ierosina jautājumu par pozitīvas diskriminācijas termina
lietošanu574, saistīdami to, no vienas puses, ar kompensācijas zaudēšanas pieļaušanu.
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569 Issler, G. (1999). Innerbetriebliche Unterstützung für psychisch behinderte Menschen durch
Patenkollegen während einer betrieblichen Ausbildung oder Arbeitnehmertätigkeit. H. Podeszfa, B.
Melms (Hrsg.), Berufsförderung psychisch Behinderten (131–143.lpp.). Bonn: Herausgeber vom
Bundesinstitut für Berufsbildung.
570 Bleidick, U. (2003). Disability. Prieiga per internetą: http:// 195.185.214.164/rehabuch/englisch/index
800.html.
571 Gendron, B. (1998). Les accords d’entreprise et l’insertion des personnes handicapees. In A. Blanc &
H. J. Stiker (Eds.), L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 285–324). Paris,
NJ: Desclee de Brouwer.
572 Piemēram, vides pielāgošanas nosacījumi pasliktinās ziemā, kad ir pieputināti daudzstāvu ēku kvartālu
pagalmi, kurus Lietuvā praktiski neviens netīra un personai ar īpašām vajadzībām šādi apstākļi kļūst par
nepārvaramu šķērsli. 
573 Jāatzīst, ka Lietuvas laukos personai ar īpašām vajadzībām ir daudz mazākas iespējas piedalīties darba
tirgū nekā pilsētniekam: šajā situācijā līdzās fiziskās vides pielāgošanai liela ietekme ir arī attālumam
līdz potenciālajai darbavietai.
574 Stiker, H. J. In Cfdt.fr Emploi Personnes handicapees Bierville, le RDV du Handicap (table ronde –
animateur Stiker). Prieiga per internetą:
http://A:\Cfdt_fr%20Emploi%20Personnes%20handicapees%20Bierville%20le%20R... [žiūrėta
2006 07 11].



No otras puses, akcentējama kvalitatīvā un kvantitatīvā situācijas analīze
uzņēmumos, kad tiek runāts par personu ar īpašām vajadzībām adaptāciju575. Taču
sākusies diskusija tā arī netiek attīstīta: tiek minēts anglosakšu viedoklis, ka persona
ar īpašām vajadzībām ir sabiedrības centrā, un tiek nožēlots, ka Francijā, kur vārdiem
republika un pilsonis ir svarīga nozīme, tā nav576. Taču lai arī cik ļoti mums tas
nepatiktu, nepietiek ar pateikšanu, ka visi ir vienlīdzīgi un vērtīgi (bet īpaši
konkurences tirgus apstākļos). Djumo izsakās pret universālumu un pierasto
vienlīdzības uztveri. Viņuprāt, vienlīdzība ir nedaudz nevienlīdzīgu maiņas aktu
sekas577. Sociālajā praksē (pat ideoloģiskajā plāksnē) šāda izpratne pāraug
individuālumā578. Citiem vārdiem sakot, universālumam tiek pretstatīts
individuālums. Šādi ideoloģiskie uzskati personu ar īpašām vajadzībām dalības darba
tirgū aspektā rada priekšnosacījumus no vispārīgajām tehnoloģijām pāriet pie tā, kas
sociālajā darbā tiek saukts par individuālo projektu579. 

Individuāluma atzīšana profesionālajā rehabilitācijā rada priekšnosa -
cījumus problēmu, kas saistītas ar personas ar īpašām vajadzībām, Citādas
personas vērtību darba tirgū, risināšanai. Kā panākt to, lai personu ar īpašām
vajadzībām darbība darba tirgū kļūtu vērtīgāka darba devējam, pašam cilvēka ar
īpašām vajadzībām un sociālajai sistēmai vispār? Individuālums vienlīdzības
aspektā labvēlīgākā virzienā maina sociālās maiņas nozīmīgumu, mazina
atšķirības starp atsevišķiem sociālās maiņas aspektiem. Citiem terminiem runājot,
piedaloties darba tirgū, labumu gūst ne tikai persona ar īpašām vajadzībām, bet
arī sabiedrība kopumā. Individuālums tiek pretstatīts ne tikai universālumam, bet
arī diezgan populārajam revolucionārajam skatījumam580, kad sabiedrībai bez
ierunām tiek pieprasīts atzīt atšķirīguma faktu, lai arī no otras puses, „invaliditātei
nevajadzētu pārvērsties par provocējošu pozīciju, sociālā apvērsuma spēku vai
revolucionāru izpausmi“581. 

Starpniecības process rada priekšnosacījumus individuāluma principu
īstenošanai. Sociālā darba praksē starpniecība nav jauna tehnoloģija. Daudzās no
vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Amerikas Savienotajās Valstīs
starpniecība tiek veiksmīgi pielietota arī personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas sistēmā. Atkarībā no valsts tradīcijām un tā, kādā
profesionālās rehabilitācijas segmentā tiek veikta starpniecība, sastopam
starpniecības speciālistus un redzam viņu darbību dažādību. Speciālisti tiek dēvēti
par karjeras konsultantiem, profesionālās karjeras speciālists, darba treneriem,
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575 Turpat. Runājot par adaptāciju, franči lieto speciālu terminu ergonomiska, kas saistāms ne tikai ar
personas ar īpašām vajadzībām darba apstākļiem, bet arī uzņēmuma produktivitāti. 
576 Turpat. 
577 Dumont, L. (2002). Esė apie individualizmą. Vilnius: Baltos lankos, 288–292.lpp.
578 Turpat.
579 Sal. Profesionālās karjeras projekta modelis. 
580 Sociālā paradigma kā revolucionāra parādība ir izpētīta Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų
dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiaulių
universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, 28–29.lpp.
581 Stiker, H. J. In The New Disability History. http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=... [žiūrėta
2006 12 20].



starpniekiem, profesionālās rehabilitācijas speciālistiem u.tml. Viņu darba spektrā
ietilpst darbības no agrīnās konsultēšanas, profesionālās orientēšanas līdz noteiktu
darbību profesionālajai sagatavošanai nodarbinātības un profesionālās adaptācijas
jomās. 

Taču tikai pēdējā desmitgadē universālā starpniecības modeļa meklēšanai
tiek pretstatīts individualizēts starpniecības process, orientēts nevis uz
universālumu, bet uz individuālumu. Individuālums ir saprotams ne tikai kā
prerogatīva, kas vērsta uz personu ar īpašām vajadzībām, bet arī uz visu darba
tirgus dalībnieku vajadzību, interešu un iespēju saskaņošanu. Vērojama vēl viena
spilgta tendence, ka starpniecības speciālisti pārorientējas no tiekšanās uz
rezultātu uz pašu procesu. Procesam piešķirama īpaša nozīme: tas pievēršas ne
tikai daudzpusīgai sabiedrības apmaiņai, tiecoties pēc līdzvērtīgas apmaiņas,
palielinot paša profesionālās rehabilitācijas procesa vērtību, personu ar īpašām
vajadzībām ieguldījuma darba tirgū svarīgumu, bet arī izvairās no jebkāda stingra
laika ierobežojuma582. Visu nosaka personas ar īpašām vajadzībām individuālās
vēlmes, vajadzības un sabiedrības iespējas (iespējams arī pretējs variants). Šādu
inovāciju attīstība profesionālās rehabilitācijas procesā rada labvēlīgus
nosacījumus ne tikai individualitātei atklāties, bet arī tiekties pēc apmaiņas starp
sabiedrību un personu ar īpašām vajadzībām līdzvērtīguma: no vienas puses, uz
sabiedrību netiek izdarīts „revolucionārs“ spiediens583, no otras puses, persona ar
īpašām vajadzībām, viņa starpnieks nejūtas „neatgriezeniski“ uzņēmies saistības
ar sabiedrību. 

Šāds starpniecības veids ir jauns un zinātnieku maz pētīts. Lietuvā šādas
starpniecības izpausmes, mēģinājumus vadīties pēc aprakstītajiem principiem var
novērot tikai projektu darbībās584. Diemžēl, ir grūti saskatīt, ka valsts (piem.,
darba birža) vai sabiedriskajos (sabiedriskās organizācijas personām ar īpašām
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582 Mančesterā (Anglija) novērojām kopīgu starpnieka un personas ar īpašām vajadzībām darbību.
Klarkam (26 gadi) ir smagi garīgie traucējumi. Starpniecības speciāliste no Worklink sabiedriskās
organizācijos, saskaņodama Klarka vēlmes, viņa vecāku intereses, atrada viņam darbu netālu no mājām.
Trīs reizes nedēļā četras stundas Klarks kārto nelielo pilsētas skvēru: ar starpnieces palīdzību, to slauka,
vasarā ravē nezāles, rudenī grābj lapas (strādā divpadsmit stundas nedēļā). Klarks ļoti priecājas un lepojas
ar savu darbu: viņš ne tikai saņem papildus peļņu, bet arī jūtas derīgs, vajadzīgs, nozīmīgs. Garām ejošie
kaimiņi, paziņas, vienkārši garāmgājēji uzslavē Klarku, pateicas viņam par darbu. Klarkam tas ļoti patīk.
Par Klarka darbu priecājas arī vecāki. Viņi tāpat arī lepojas ar dēla sasniegumiem. Kad pajautājām
starpniecei, ko viņa dara, kad Klarks nevēlas strādāt, izdzirdējām atbildi, ka tā nemēdz būt. Mikrorajona
iedzīvotāji novērtē Klarka veikto darbu, uzsvērdami, ka agrāk novārtā atstātais skvērs ir kļuvis sabiedrībai
daudz pievilcīgāks. 
583 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, 28–
29.lpp.
584 Monogrāfijas autori ir saistīti ar diviem projektiem, kuros noteiktos aspektos tiek mēģināts attīstīt
starpniecības profesionālās rehabilitācijas procesā idejas: ES struktūrfondu atbalstīto Šauļu Universitātes
projektu Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar īpašām vajadzībām,
izmantojot novatoriskas darbības. 2005-03-14 Nr. 200-ESF/2004/2.3.0.-01-11 (projekta vadītāja –
I. Baranauskiene), kā arī Equal projektu ANGELAS (EŅĢELIS) (Atvērtas vides personas ar īpašām
vajadzībām integrācijai darba tirgū kooperācijas modelis). Līguma Nr. EQ/2004/1130-10/486 (Šauļu
Universitāte – partneris, I. Baranauskiene – viena no projekta autoriem).



vajadzībām) institūtos tiktu pielietoti analizētie starpniecības principi. Minētie
institūti savu darbību orientē vairāk uz administrēšanu nekā uz starpniecību. Kā
rāda veiktie pētījumi, profesionālās rehabilitācijas speciālisti tiecas vadīt procesu
vai to administrēt585. Visticamāk, individualizēta starpniecība profesionālās
rehabilitācijas procesā Lietuvā tiek propagandēta un ieviesta tikai pēc personiskajām
iniciatīvām. 

Šajā kontekstā mērķis ir atrast atbildes uz šiem jautājumiem: vai starpniecība
profesionālās rehabilitācijas procesā ir svarīga personas ar īpašām vajadzībām
veiksmei darba tirgū? Kādai kompetencei un kompetentumam ir jāpiemīt
starpniecības speciālistam? Kādas ir viņa iespējas pastiprināt profesionālās
rehabilitācijas procesa vērtību? Kādas ir starpniecības speciālista darbības
pamatprioritātes? Vai starpniecības speciālistu darbība ir perspektīva Lietuvas
apstākļos? Kādi ir ieteicamie risinājumi nākotnei? 

4.2. Starpnieka kompetence
Sākotnējā vārda starpnieks nozīme (lat. mediator) ir saistāma ar valsti, kas

piedalās starptautiskā strīdā kā starpniece586. Profesionālās rehabilitācijas vēsturē
starpniecība, pirmkārt, tika saistīta ar palīdzību iekārtojoties darbā, vēlāk, ievērojot,
ka ar to nepietiek – starpniecības robežas paplašinājās no profesionālās,
pirmsprofesionālās sagatavošanas, atbalsta profesionālās izglītības procesā, līdz
palīdzībai profesionālās adaptācijas periodā, bet vajadzības gadījumā arī visas
profesionālās karjeras laikā. 

Pētījumos ir konstatēts, ka Lietuvā atsevišķas profesionālās rehabilitācijas
sistēmas daļas netiek uztvertas kā nedalāma sistēma. Sociālais atbalsts netiek
uzskatīts par personu ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības turpinātību un
jēgas došana. Pārāk maz ir kooperācijas sakaru starp speciālistiem, strādājošiem
dažādās profesionālās rehabilitācijas sfērās. Nepietiekami sadarbojas pat atsevišķas
profesionālās rehabilitācijas jomas uzraugošās ministrijas, speciālisti nespēj vienoties
par profesionālās rehabilitācijas procesa prioritātēm. Pašu procesu vairāk ietekmē
nevis sabiedrības interese, bet atsevišķu speciālistu vai ierēdņu uzskati un
kompetentums. Var konstatēt, ka Lietuvā nav profesionālās starpniecības
invaliditātes situācijā tradīciju587.

Var izšķirt trīs starpniecības procesa līmeņus: valsts, institucionālo un
personālo. Mūsu monogrāfijas objekts ir saistāms ar personālo līmeni, tāpēc valsts
un institucionālais līmenis tiek detalizēti tikai tik, cik to pieprasa personālā līmeņa
analīze. Plašāk skat. 9. tabulā.
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585 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, 148–
165.lpp.
586 Mediācija (lat. mediatio) – starpniecība strīdā starp divām valstīm, kuras mērķis ir palīdzēt abām
pusēm vienoties. Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas. Leidykla ,,Žodynas“, UAB „Fotonija“. 
587 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, 180–
183.lpp.



9. tabula

Starpniecības līmeņa un darbības virzienu attiecība

Šajā kontekstā, ņemot vērā zinātniskās studijas rezultātus un starptautiskos
sasniegumus profesionālās rehabilitācijas sistēmā, starpniecības speciālistu
uztvertu kā personu, kas savu kompetenci un kompetentumu novirza uz
profesionālās rehabilitācijas procesa dalībnieku (personu ar īpašām
vajadzībām, darba devēju, personas ar īpašām vajadzībām darbabiedru,
sociālās sistēmas speciālistu) vērtīguma darba tirgū un paša procesa vērtības
stiprināšanu. Pievienodamies personas ar īpašām vajadzībām dalībai darba tirgū,
starpnieks ne tikai maina personas ar īpašām vajadzībām vērtību sabiedrībā, bet arī
ietekmē darba devēja kā progresīva un moderna cilvēka vērtību, veic pārmaiņas
sabiedrības uzskatos un vērtībās, tiecas palielināt profesionālās rehabilitācijas
procesa nozīmi un vērtību kopumā. 

Starp speciālistiem risinās aktīva zinātniskā diskusija, ar mērķi noteikt, kādas
ir starpniecības speciālista kompetences robežas. Studējot Nūna (Noone)588, Hao
(Chao)589, Klarka (Clark)590, Benetsa (Bennetts)591, Džonsona (Johnson)592, Vilsona
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588 Noone, M. (1998). Mediaton. London. 
589 Chao, G. T. (1997). Mentoring phases and outcomes. Journal of Vocational Behavior, 51 (1), 15–28.lpp.
590 Clark, E. (1995). Mentoring: a case example and guidelines for its effective use. Youth Studies
Australia, 14 (2), 37–42.lpp.
591 Bennetts, C. (2002). Traditional mentor relationships, intimacy and emotional intelligence. Qualitative
Studies in Education, 15, 155–170.lpp.
592 Johnson, W. B. (2002). The intentional mentor: Strategies and guidelines for the practice of mentoring.
Professional Psychology: Research and Practice, 33, 88–96.lpp.

L menis Darb bas virziens 

Valsts 

Likumi un likumam pak autie akti, kas orient ti uz personu ar 
paš m vajadz b m dal bas darba tirg  v rt bas paaugstin šanu, 

paša procesa v rt guma veicin šanu, individualiz ta procesa 
atbalst šanu. Propagand jama kooper cijas starp profesion l s 
rehabilit cijas instit cij m politika. Likumu praktisk s 
stenošanas uzraudz bas politika. 

Institucion lais  

Organiz jama praktisk  darb ba, kas orient ta uz individualiz tu 
procesu. Caur kooperat vajiem sakariem starp instit cij m tiek 
nodrošin ta procesa nedal m ba un pabeigt ba (no 
profesion laj m konsult cij m l dz personas ar paš m vajadz bai 
nostiprin šanai darba tirg ). 

Person lais 

Starpniec bas pakalpojumi tiek sniegti p c individu la projekta. 
Vad šan s notiek p c „v rt bas“ palielin šanas principiem. 
Projekts tiek gatavots, akt vi piedaloties personai ar paš m 
vajadz b m, vi a imenei (klients – l dzv rt gs procesa 
dal bnieks). Projekts nav ierobe•ots laik  un ilgst atbilstoši 
personas individu laj m vajadz b m, iesp j m. Ide li, ja 
starpnieks, uzs cis starpniec bas darb bas, sasniegtu ar  rezult tu, 
ta u rezult ts – personas ar paš m vajadz b m dal ba darba tirg  
– nav vien gais starpniec bas m r is. Ar  m in jumi sasniegt 
min to rezult tu ir v rt jami pozit vi. 



(Wilson) un Džonsona (Johnson)593, kā arī citu zinātnieku darbus, atklājas, ka
diskusija būtībā notiek par uzskatiem, vērtībām, motivāciju, emocijām, to svarīgumu
un ietekmi uz starpnieka kompetenci. Tikmēr starpniekam nepieciešamās zināšanas
un iemaņas, šķiet, paliek ne tik svarīgas un aktuālas. Lietuvas zinātniekiem un
speciālistiem, kas auguši ideālistiskās filozofijas ietekmē, kad zināšanu nozīmīgums
dominēja pat pār iemaņu nozīmīgumu, bet uzskatiem, vērtībai, motivācijai un
emocijām tika otršķirīga, vai pat vēl nenozīmīgāka loma594, šāds stāvoklis bieži raisa
diskusiju595. 

Tikmēr pirmie pētījumi Lietuvā596 rādīja, ka gan personas ar īpašām
vajadzībām, gan ar viņiem strādājošie speciālisti, tāpat lielākais vairākums tiecas
akcentēt starpnieka kā speciālista emociju, uzskatu, vērtību, motivācijas svarīgumu
personas ar īpašām vajadzībām profesionālās adaptācijas situācijā. Abas respondentu
grupas visvairāk piekrīt tādām starpniecības attiecību īpatnībām kā abpusēja uzticība
un abpusēja cieņa. Tas ļauj izdarīt pieņēmumu, ka speciālistiem un personām ar
īpašām vajadzībām ļoti svarīga ir personas ar īpašām vajadzībām attiecību ar
starpnieku kvalitāte, kas izpaužas kā uzticēšanās, cieņa un saderība. 

Empīriskā pētījuma rezultāti ļauj apgalvot, ka personām ar īpašām
vajadzībām un speciālistiem irs svarīgi tas, kā starpnieks pildīs savas funkcijas. Kā
galveno un visvēlamāko viņi atzīmē padomdevēja funkciju, bet vismazāk vēlamo –
aizstāvja un vadītāja. Tātad var apgalvot, ka abas respondentu grupas sliecas
starpniecības speciālistu redzēt kā „procesa atvieglotāju“, un nevis „procesa
pārvaldītājs“.

Atklājās, ka gan speciālistiem, gan personām ar īpašām vajadzībām svarīgas
ir starpnieka personiskās īpašības. Tiesa, te jau var ieraudzīt atšķirības starp personu
ar īpašām vajadzībām un speciālistu uzskatiem: novērota tendence, ka personas ar
īpašām vajadzībām sliecas akcentēt tās starpniecības speciālista īpašības, kas saistās
ar komunikācijas stilu – draudzīgs, uzticams, pieklājīgs. Tikmēr speciālisti uzsver
domāšanas, kā arī sajūtu un emociju jomas īpašību svarīgumu: optimistisks,
novatorisks, uzvedību analizējošs. 

Pētījuma datu analīze, izmantojot neparametrisko pētījumu metodi, atklāja, ka
rodas noteiktas pretrunas starp speciālistu uzskatiem. Un te diskusija risinās ne tik
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593 Wilson, P. F., Johnson, W. B. (2001). Core virtues for the practice of mentoring. Journal of Psychology
and Theology, 29, 121–130.lpp.
594 Bez šaubām, tika ieviestas komunistiskās sabiedrības vērtības, taču, lai arī cik tās bija skaidras un
formāli nozīmīgas, reāli izglītības sistēmā tās nebija tik vērtīgas, kā tika cerēts. Piem., daudziem
studentiem padomju gados zinātniskais komunisms, zinātniskais ateisms un citas ,,obligātās zinātnes‘‘ bija
disciplīnas, par kurām atskaitījās un aizmirsa (tās vērtējot, tāpat dominēja studenta zināšanas un nevis
spējas zināšnas pielietot praktiski, vēl jo mazāk neviens neiedziļinājās tajā, vai students tic tam, par ko
runā). 
595 Iepazīstinot ar skatījuma uz starpnieka kompetencēm pētījuma rezultātiem, raksta recenzenti akcentēja,
ka autori nav pietiekami iedziļinājušies starpniekam nepieciešamajās zināšanās un pārāk daudz uzmanības
veltījuši iemaņu, spēju, motivācijas, emociju svarīgumam. Sal. Baranauskienė, I., Gudinavičius, B. (2007).
Tarpininkavimo specialistas neįgaliojo asmens profesinės adaptacijos procese: neįgaliųjų ir specialistų
požiūris. Specialusis ugdymas, 1 (16), 93–104.lpp.
596 Turpat. 



daudz par starpniekam nepieciešamajām zināšanām un iemaņām, bet par viedokli
par starpniecību vispār. Tiesa, atklājas arī noteiktas iemaņu prioritātes. Taču, kā rāda
pētījuma datu pilnīgāka analīze, iemaņu prioritāšu nosaukšanu nosaka, nevis vēloties
akcentēt pašas iemaņas, bet paužot uzskatus par starpniecības procesu vispār.
Speciālisti no valsts iestādēm, kas strādā izglītības un zinātnes jomā, vairāk sliecas
redzēt starpniecības speciālistu kā „procesu pārvaldošu“ personu, bet speciālisti no
nevalstiskajām organizācijām, kas strādā sociālās aizsardzības un darba jomā, vairāk
akcentē tādas personiskās īpašības, kuras atspoguļotu starpniecības speciālistu kā
„procesa atvieglotāja“ modeli: demokrātisks, novatorisks, rūpīgs, emocionāli
atturīgs. Izglītības un zinātnes jomas speciālisti vairāk sliecas uzsvērt vadīšanas
iemaņas: procesa plānošanas, procesa izvērtēšanas u.tml., bet sociālās aizsardzības
un darba jomas speciālisti uzskata, ka starpniecības speciālistam svarīgākas ir
iemaņas un funkcijas, kas ir vērstas uz personu un nevis procesu: personu vēlmju un
iespēju analīze, palīdzība komunikācijā starp dalībniekiem. 

Kā atklāja pētījuma rezultāti, viedokli par starpnieka kompetentumu bieži
nosaka speciālistu pieredze un darbību jomas. Tas atklāj nepietiekamu profesionālās
rehabilitācijas speciālistu iedziļināšanos profesionālās rehabilitācijas procesā,
kompetences un kompetentuma trūkumu. Piemēram, starpniecības speciālista
komunikācijas un virzienu „Starpnieks – izglītības sistēma“ vairāk sliecas akcentēt
speciālisti, kas strādā izglītības un zinātnes jomā, bet sociālās aizsardzības un darba
jomas speciālisti uzsver virziena „Starpnieks – darbības pasaule“ nozīmīgumu
starpniecības procesā597.

Būtībā šādi pētījuma rezultāti ir dabiskas sekas praktiskās darbības
starpniecībai personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmā.
Kā apgalvo Lepaite (Lepaitė), „kompetence holistiskajā skatījumā un tās izpausmes
proaktīvajā darbībā akcentē spēju pārcelt zināšanas jaunās situācijās, kā arī iespēju
radīšanu indivīdam darboties dažādos darbības līmeņos un kontekstos, tāpēc
kompetences struktūrā būtiskākās ir spējas un personības īpašības, kā arī vērtību
nostāja“598.

Hao (Chao) starpnieka profesionālo kompetenci raksturo, izceldams
konceptuālumu (profesionālo zināšanu apgūšanu), instrumentālo darbību
(profesionālo iemaņu iegūšanu) un integrēšanu (spēju kombinēt teorētiskās zināšanas
ar praksi)599. Vilsons (Wilson) un Džonsons (Johnson) akcentē starpnieka lietišķo,
metodisko, psiholoģisko sagatavošanos un vispārējās izglītības svarīgumu. Tālāk
izvirzāma vajadzība pēc pastāvīgas pilnveidošanās un pašpalīdzības, spēja ieinteresēt
procesa dalībniekus ar starpniecības saturu, apvienot komandu radušos problēmu
risināšanai, spēja komunicēt, oriģināli domāt un darboties, pierādīt starpniecības
vērtību600.
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597 Turpat.
598 Lepaitė, D. (2003). Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija. Kaunas:
Technologija,152.lpp.
599 Chao, G. T. (1997). Mentoring phases and outcomes. Journal of Vocational Behavior, 51 (1), 15–28. lpp.
600 Wilson, P. F., Johnson, W. B. (2001). Core virtues for the practice of mentoring. Journal of Psychology
and Theology, 29, 121–130.lpp.



Tikmēr projekta ANGELAS601 (EŅĢELIS) viena no starptautiskajiem
partneriem – itāļu pieredze rāda, ka ir ļoti svarīgi, lai starpniecības speciālistam
piemistu profesionālās kompetences saistībā ar integrācijas darbā tirgū pasākumiem
un metodoloģiju, situācijas darba tirgū izpratne, uzņēmumu organizēšanas vispārējo
principu saprašana, darba drošības normatīvu zināšana, spējas novērtēt darbavietu
u.tml. 

Gatavojot karjeras konsultantu ASV, liela uzmanība veltāma invaliditātes
fizioloģijas saprašanai un tās izraisīto ierobežojumu apzināšanai, kā arī personas ar
īpašām vajadzībām individuālo spēju, viņa vēlmju un iespēju izvērtēšanai602. 

Taču, kā jau tika akcentēts, vairums zinātnieku un speciālistu starpnieka
kompetenci, pirmkārt, saista ar uzskatiem, vērtībām, motivāciju un emocijām:
„autonomija formulē klienta neatkarību, kas dod izvēles brīvību. Tas uzliek par
pienākumu konsultantam mudināt klientu pieņemt personiskos lēmumus, kas rodas
no personiskajām vērtībām“; „derīgums uzliek par pienākumu konsultantam darīt
labu, paredzēt un aizsargāt pret zaudējumiem, ja tas ir iespējams“; „taisnīgums
formulē līdzvērtīgu un taisnīgu rīcību attiecībā pret indivīdiem“; „uzticība nozīmē
lojālumu, godprātību un uzticēšanos, kas ir augstu cienīti starpniecības attiecībās“;
„šie ētikas principi dod pareizus ceļa rādītājus ētiskajai praksei. Taču svarīgāk ir tas,
ka šie morāles principi konsultantiem jāievēro ētiskas dilemmas gadījumā“603.

Kā tika minēts, saskaņā ar Equal projektu ANGELAS tika gatavoti personu
ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas speciālisti – starpnieki, kuri pēc
mācībām iesaistījās starpniecības procesa organizēšanā un citās ar to saistītās
darbībās. Starpnieki tika gatavoti pēc programmas, kuras mērķis bija: ar sociālo-
praktisko un zinātnisko aktuālumu pierādīt dalībniekiem starpniecības un
starpniecības speciālista nozīmīgumu sociālā darba procesā; iepazīstināt ar starpnieka
būtību un modeļiem; izanalizēt likumus, kas reglamentē personu ar īpašām
vajadzībām nodarbinātību un nodarbošanās īstenošanu; iepazīstināt speciālistus
starpniekus ar personu ar īpašām vajadzībām kognitīvās un psihosociālās
funkcionēšanas īpatnībām, likumsakarībām, personības izteiksmes un brieduma
faktoriem; iepazīstināt ar biosociālo funkciju traucējumiem balsta un kustību, redzes,
dzirdes traucējumu gadījumā; sniegt zināšanas pat invaliditātes un darbspējas līmeņa
vērtēšanu; iepazīstināt ar organizāciju kā atvērtu sistēmu un tās galvenajām
apakšsistēmām, īpašu uzmanību pievēršot organizācijas sociālajai
apakšsistēmai/ sistēmai; sniegt zināšanas un iemaņas par uzraudzību un vadības
procesiem, kas notiek dažādos organizācijas sociālās sistēmas līmeņos: individuālajā,
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601 Projektu atbalsta Eiropas Kopienas iniciatīva (EQUAL) un finansē Lietuvas valdība un Eiropas
Sociālais fonds. 2005. g. īstenot uzsāktais projekts turpināsies līdz 2008. g. vidum. Līguma Nr.
EQ/2004/1130-10/486. Vairāk par projektu skat. http://www.angelas.lt/.
602 APPLE asociācijas kursi. Seminārs „Personu ar īpašām vajadzībām profesionālā rehabilitācija“, 2007.
g. 10.–12. jūlijā, Šauļi. Kursu vadītājs F. Džeimss Boids (F. James Boyd) (APPLE asociācijas lektors no
ASV). ASV tiek uzskatīts, ka tikai pienācīgi novērtējot personas ar īpašām vajadzībām iespējas, iespējams
atlasīt darbavietu. Testēšana, izvēloties profesionālās karjeras ceļu, ilgst trīs darba dienas un tikai tad tiek
rakstīts individuālais projekts. 
603 Manoogian, S. Y. (2007). Are ethics at risk for vocational experts? RehabPro. The Rehabilitation
Professional, Vol. 15, 31–35.lpp.



starppersonu, grupu / komandas, starpgrupu un organizatoriskajā; iepazīstināt ar
neirolingvistiskās programmēšanas pamatiem604. Šajā gadījumā, būdami sociālā
darba speciālisti, ieguva vēl daudz papildus socioloģisko, medicīnisko, filozofijas,
psiholoģijas zināšanu, tika veicināta viņu spēja zināšanas pielietot praktiski. 

Gadās arī pavisam pretēji piemēri. Anglijas sabiedriskā organizācija
MENCAP, kas palīdz garīgi atpalikušām personām atrast darbu un nostiprināties
tajā, pieņemdami starpnieka amatā personu izglītības ziņā izvirza minimālākās
prasības (pietiek ar vidējo izglītību), bet liela uzmanība tiek pievērsta nākamā
darbinieka motivācijas strādāt profesionālās rehabilitācijas jomā noskaidrošanai605.

Starpnieka kompetenču un kompetentuma uztveri vērtētu kā pastāvīgi
mainošos procesu, kas ir atkarīgs no katras valsts tradīcijām, ekonomiskajiem un
sociālajiem apstākļiem, svarīgs ir arī sociālo politiku ietekmējoši speciālistu
personības faktors un procesu iniciējušo personu mentalitāte606: „profesionālās
rehabilitācijas vēsturē ir notikušas daudzas pārmaiņas. Vēl arī šobrīd rehabilitācijas
konsultanta lomas un funkcijas tiek no jauna formulētas, pārformulētas un
precizētas“607. 

Taču, kā atklāja zinātniskā studija un praktiskās darbības analīze,
profesionālās rehabilitācijas vidē par būtisku kompetences izteiksmes iezīmi kļūst
darbības metožu izvēle, „to nosaka spēja integrēt zināšanas, ņemot vērā darbības
motīvus, personas īpašības un vērtību uzskatus“608.

Atzīdami situācijas relatīvumu, sniedzam teorētisko starpnieka kompetences
modeli, kas nosaka starpnieka zināšanu, uzskatu, vērtību, emociju un motivācijas
tendences. Bez šaubām, apraksts ir ļoti nosacīts – tikai visu kompetences struktūrdaļu
harmonija rada priekšnosacījumus kompetentumam. 
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604 Vairāk par projektu skat. http://www.angelas.lt/.
605 MENCAP organizācija strādā trīs pamatvirzienos: palīdzība ikdienas dzīvē, izglītība, integrācija darba
tirgū. Tai ir trīs koledžas un četrpadsmit nodarbinātības aģentūras. Darbība ir attīstīta četros Anglijas
reģionos. Vairāk skat. www.mencap.org.uk.
606 Projektā Angelas starp partneriem notiek pastāvīga diskusija, kādu sociālo lomu jāieņem starpniekiem.
Atsevišķi projekta partneri, neiedziļinājušies projekta būtībā, uzskata, ka starpnieki, pirmkārt ir labi
menedžeri. Atsevišķās situācijās starpnieki projektā tiek saukti par sociālajiem menedžeriem. Vairāk par
projektu skat. http://www.angelas.lt/.
607 Robertson, S. L. (2007). Enchancing rehabilitation supervision relationships: the supervisory working
alliance. Rehabilitation Counselors & Educators Journal, Vol. 1, No. 1, 14–23.
608 Turpat.
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609 Linkaitytė, G., Lapėnienė, A. (2007). Kompetencijų plėtote pagrįstas ugdymas mokymosi visą
gyvenimą kontekste. Seminaro, įvykusio 2007 m. balandžio 11 d. Šiaulių universiteto Tęstinių studijų
institute, medžiaga.



4.3. Starpniecības mērķtiecības cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas procesā analīze

Pētījuma objekts – vajadzība pēc starpniecības un tās nozīmīgums personu
ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesa veiksmei. Uzmanība
pievēršama vajadzības pēc starpniecības atklāšanai un šī procesa veiksmes
pamatnosacījumu noteikšanai610. Ierosināti šādi problēmjautājumi: vai Lietuvā
pastāv starpniecības tradīcijas personu ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū
situācijā? Vai starpniecība vispār ir nepieciešama? Kā starpniecība ietekmēja personu
ar īpašām vajadzībām dalības daba tirgū veiksmi? Kādi ir un kādi varētu būt
starpniecības virzieni, tiecoties nodrošināt veiksmīgu personu ar īpašām vajadzībām
dalību darba tirgū? Šādi konkrēti jautājumi un atbildes uz tiem meklēšana veido
pētījuma zinātnisko problēmātiku.

Pētījuma mērķis – atklāt un izvērtēt starpniecības personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesā būtiskās kategorijas, parādīt to
saturu un izvērtēt izpausmes. Pētījuma mērķi konkretizē pētījuma uzdevumi: 
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610 Pētījums ir saistīts ar 2005. g. veikto profesionālos augstumus sasniegušo neredzīgo integrācijas darba
tirgū pētījumu, sal. Baranauskienė, I., Ušeckienė, L. (2005). Tarpininkavimo kryptingumas neregių
įsidarbinimo požiūriu. Socialinis darbas. Mokslo darbai, 4 (1), 95–106.lpp.



1. Izanalizēt personu ar īpašām vajadzībām, kas veiksmīgi piedalās darba tirgū,
psihosociālās un profesionālās situācijas611.

2. Noskaidrot personu ar īpašām vajadzībām integrācijas darba tirgū veiksmes
priekšnosacījumus.

3. Konstatēt, vai ir radusies vajadzība pēc starpniecības un kā tā tiks apmierināta
personai ar īpašām vajadzībām cenšoties atrast vietu darba tirgū?

4. Modelējot pētījuma datus, atklāt starpniecības institūcijas kategorijas, to
izpausmi un saturu, attīstības mērķtiecīgumu.
Balstāmies uz hipotētisku pieņēmumu, ka attiecībā pret personu ar īpašām

vajadzībām veiksmīgu dalību darba tirgū pārāk maz novērtēta ir vajadzība pēc
starpniecības. Domājams, starpniecības vērtība ir acīmredzama visos profesionālās
rehabilitācijas procesa etapos. 

Pētījuma subjekts: pētījums tika veikts 2005.–2007. gadā. Tika aptaujāti 90
personas ar īpašām vajadzībām no visas Lietuvas, kuriem ir piešķirta 1. vai 2.
invaliditātes grupa (saskaņā ar jauno darbspēju noteikšanas kārtību, invalīdi, kuriem
noteikts 0–40% darbspēju līmenis) un kuri ne mazāk kā piecus gadus veiksmīgi
piedalās darba tirgū. No tiem 30 – personas ar smagiem redzes traucējumiem
(vairākums no viņiem – neredzīgie). Šī respondentu grupa izcēlās ar to, ka viņiem
bija augstākā izglītība un viņu sasniegumi darba tirgū bija acīm redzami. Daudzi no
viņiem – vadītāji, rakstnieki, žurnālisti, pasniedzēji augstskolās, uzņēmēji u.tml. 

30 no aptaujātajiem bija fiziski traucējumi (kustību traucējumi). Starp viņiem
bija personas gan ar vidējo, gan augstāko izglītību. Vairāki no viņiem studēja
neklātienē augstskolās un reizē strādāja. Tikai viens no viņiem bija uzņēmuma
vadītājs. Daži no viņiem strādāja personu ar īpašām vajadzībām sabiedriskajās
organizācijās, citi – skolās, universitātē, tirdzniecības centrā, citos uzņēmumos. Visi
viņi strādāja vismaz piecus gadus n bija apmierināti ar savu darbu. 

Vēl 30 personas bija ar viegliem intelekta traucējumiem (līdzās viegliem
intelekta traucējumiem respondentiem bija arī citi traucējumi, piem., kompleksi, redzes
un kustību traucējumi u.tml.). Tika pētīti Lietuvas profesionālās rehabilitācijas centra
(LPRC), Naumiesča politehniskās skolas, Kauņas būvtehnoloģiju skolas, Gelgaudišķu
speciālās internātskolas, Šauļu „Dzīves ceļa“ speciālās internātskolas (tagad – speciālās
izglītības centrs „Ringuva“) bijušie audzēkņi, kas ir beiguši minētās skolas, veiksmīgi
ieguvuši profesionālo kvalifikāciju un strādājuši ne mazāk kā piecus gadus. 

Tā kā nav nekādu datu bāžu, kurās tiktu reģistrētas veiksmīgi strādājošās
personas ar īpašām vajadzībām, pētījuma subjekti tika izvēlēti ne pilnībā ievērojot
nejaušības principus. Pirmos pētījuma objektus palīdzēja atrast personu ar īpašām
vajadzībām sabiedrisko organizāciju vadītāji, bijušie pedagogi, informācija par
personu ar īpašām vajadzībām profesionālajiem sasniegumiem tika meklēta
plašsaziņas līdzekļos. Vēlāk pētāmo objektu subjekti tika rasi, balstoties uz „sniega
pikas“ principu: pirmie aptaujātie respondenti norādīja veiksmīgi strādājošus
paziņas, pēdējie – citus potenciālos pētījuma dalībniekus.
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611 Mūsu pētījuma gadījumā jēdziens veiksmīgi piedalās darba tirgū nozīmē, ka cilvēki ar īpašām
vajadzībām ne mazāk kā piecus gadus strādā atvērtā darba tirgū, ir apmierināti ar ieņemto amatu. 



Atbilstoši pētījuma koncepcijai, bija pilnīgi nesvarīgi, kāda veida invaliditāte
ir personai. Uz respondentiem skatījāmies kā uz cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši
integrācijas darba tirgū grūtības, bet veiksmīgi tās pārvarējuši. Tika akcentēts, ka
viņu pieredze un sasniegumi ir svarīgi citiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas
nespēj atrast darbu vai grūti tam pielāgojas. Minētā proporcija – pa 30 personām no
3 atšķirīgām invaliditātes grupām – pētījuma rezultātiem nav būtiskākā, to vairāk
noteica pētījuma organizatoru praktiskās iestrādnes ar šo grupu pārstāvjiem (mērķis
bija noskaidrot nevis starpniecības atšķirības atšķirīgu traucējumu gadījumā, bet gan
meklēt vispārīgos principus, vajadzības pēc vispusīgākas starpniecības un tās
apmierināšanas iespēju atainojumu).

Datu vākšanas un apstrādes metodes. Empīrisko datu vākšanai izmantota
kvalitatīvā pētīšanas metode. Veiktas daļēji standartizētas individuālās intervijas.
Anketu veiksmīgi strādājošajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām veidoja 4
struktūrveidojumi: 1) demogrāfisko mainīgo bloks, 2) profesijas izvēles bloks, 3)
mācību, studiju vai profesionālās rehabilitācijas612 periods, 4) profesionālās
biogrāfijas (iekārtošanās darbā, darba maiņa, profesionālās adaptācijas īpatnības)
bloks. Pirmais bloks bija strukturēts, citos tika izmantota atvērtās intervijas metode. 

Iegūtais materiāls tika apstrādāts ar satura (content) analīzes metodi, kas tika
pielietota saskaņā ar Strosa (Strauss), Korbina (Korbin)613, Šaparņa (Šaparnis)614,
Merķa (Merkys)615 aprakstīto metodoloģisko pamatojumu. Pirmām kārtām tika
veikta savākto anketu kvalitatīvā analīze, piedaloties ekspertu grupai, pēc
semantiskajiem sakariem nosauktas kategorijas, tās kvantificētas.

Datu ticamības nodrošinājums. Datu ticamības nodrošinājumu, pirmkārt,
saistām ar samērā lielo subjekta apjomu, lai arī tas tika veidots ne pilnībā ievērojot
nejaušības principus. Cits datu ticamības garants saistāms ar satura analīzes pētījuma
rezultātiem. Pētījuma intersubjektīvuma kontrole tika īstenota, ņemot palīgā ekspertu
metodi (metodes pielietošanu satura analīzes situācijā izsmeļoši aprakstījis
Šaparnis)616. Šī pētījuma gadījumā ekspertu grupu veidoja četras personas: divi
izglītības zinātnes doktori docenti un divi profesionālās izglītības speciālisti praktiķi
ar izglītības zinātnes maģistra grādu. 

Minētie eksperti tāpat arī piedalījās starpniecības vajadzību un virzienu
noteikšanā. 
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612 Pētījumā šis periods dēvējams par profesionālās izglītības periodu. Monogrāfijas ievaddaļā uzmanība
pievērsta termina profesionālā rehabilitācija lietošanas atšķirībām. Šajā gadījumā minēto terminu lietojam
šaurākajā nozīmē, kad tas tieši saistās ar piedalīšanos profesionālās rehabilitācijas programmā. 
613 Страусс, А., Корбин, В. (2001). Основы качественного исследования. Перевод с английского.
Москва: УРСС.
614 Šaparnis, G. (2000). Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą
nestandartizuotu atviro tipo klausimynu (Nepublikuota edukologijos daktaro disertacija, Šiaulių
universitetas).
615 Šaparnis, G., Merkys, G. (2000). Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas mokyklinės vadybos
diagnostikoje: hipotezė ir pirmieji žingsniai. Socialiniai mokslai, 2 (23), 43–55. lpp.
616 Šaparnis, G. (2000). Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą
nestandartizuotu atviro tipo klausimynu (Nepublikuota edukologijos daktaro disertacija, Šiaulių
universitetas).



4.3.1. Pirmsprofesionālās izglītības un profesijas izvēles īpatnības
Var apgalvot, ka pirmsprofesionālā izglītība un profesionālā pašnoteikšanās

ir viens no pirmajiem, bet ļoti svarīgs profesionālās rehabilitācijas procesa etaps.
Pētīdami šo situāciju, centāmies noskaidrot, ar kādām grūtībām saskaras personas ar
īpašām vajadzībām šajā etapā, kas viņiem palīdz to pārvarēt, kādas ir starpniecības
vajadzības un mērķtiecīgums. Kā jau tika minēts, visi respondenti ir piedzīvojuši
veiksmi, atraduši tādu vietu darba tirgū, kas apmierina gan viņus, gan darba devējus.
Domājams, ka viņi ir stipras gribas cilvēki, kas ar saviem un apkārtējiem centieniem
ir pārvarējuši visas grūtības. Tāpat arī pieņemam, ka citi cilvēki ar īpašām
vajadzībām nav ar tik stipru gribu, viņiem nav personu, kas viņiem varētu palīdzēt,
tāpēc ir ļoti svarīgi šajā un citās pētījuma situācijās atklāt veiksmi piedzīvojušo
personu ar īpašām vajadzībām grūtību un problēmu spektru, kurš reizē arī noteiks
starpniecības mērķtiecīgumu. 

Satura analīze pierāda, ka respondenti juta starpniecības vajadzību saskārās
ar grūti atrisināmām problēmām: apakškategorija Invaliditātes dēļ nevarēja
izvēlēties gribēto specialitāti dominē pēc apgalvojumu skaita, gan personu ar redzes
traucējumiem vidū (17 apgalvojumi), gan personu ar fiziskiem traucējumiem vidū
(10 apgalvojumi). Šo apakškategoriju atspoguļo tādi apgalvojumi, kā Izvēlējos
sociālo darbu, jo medicīna man būtu bijusi pārāk sarežģīta veselības stāvokļa dēļ;
Gribēju studēt fiziku, bet man nebija drauga, kurš studētu turpat, tāpēc izvēlējs
matemātiku; Iestājoties pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs noskaņoja, ka nav
iespējams iestāties akluma dēļ; Gribēju studēt diriģēšanu, bet mani nepieņēma pat
nepārbaudot manas spējas u.tml. Spējīgi cilvēki, vēlāk pabeiguši ekonomikas,
tiesību zinātnes studijas, jau pirmajā etapā zaudēja tiesības izvēlēties. Domājams,
ka ne tik spējīgie var arī vispār vilties savā nākotnē un kļūt par valsts apgādībā esošu.
Iezīmējas starpniecības vajadzības un virzieni: konsultēšana, saskaņojot
konkrētas vēlmes un iespējas, kā arī sociālo atbalstu617 profesijas izvēles
periodā.

Personu ar viegliem intelekta traucējumiem vidū dominē apakškategorija
Emocionālā konkrētas profesionālās kvalifikācijas motivācija (9 apgalvojumi).
Varam pieņemt, ka personas ar viegliem intelekta traucējumiem arī saskaras ar
starpniecības vajadzību, tikai nedaudz citā aspektā. Šo apakškategoriju atspoguļo
apgalvojumi Patika specialitāte; Patika tāds darbs; Patika koka smarža; Patika, ka
strādāšu skaistā apkārtnē u.tml. Ir acīm redzams, ka profesijas izvēles pamatā ir
emocijas. Šāds izvēles motīvs nav pietiekami pamatots, tāpēc, domājams, ka tā
izvēloties profesiju, ir iespējama vilšanās ne tikai par pašu profesiju, bet arī savām
spējām, iespējām atrast darbavietu. Apstiprināms starpniecības virziens –
konsultēšana, saskaņojot konkrētas vēlmes un iespējas; iezīmējas profesionālās
orientēšanas vajadzība vispār. Starpniekam būtu jāpalīdz personai ar īpašām
vajadzībām praktiski izmēģināt izvēlēto specialitāti un pašam izlemt. 

176

617 Šajā gadījumā sociālais atbalsts saprotams kā palīdzība, risinot ,,ārējās“ ar profesijas izvēli saistītās
problēmas, tādas kā veselības stāvokļa izvērtēšana, apstākļu praktiski izmēģināt nākamo specialitāti
radīšana, iespēju aizbraukt uz nākamo mācību vietu radīšana u.c.



Otrajā pozīcijā personu ar redzes traucējumiem vidū iezīmējas
apakškategorija Informācijas trūkums. Tiesību zinātnes jau mācījās pāris neredzīgo
un viņi mani informēja; Bija draugi, kas studēja un visu pastāstīja u.tml. Domājams,
ka draugu vai paziņu sniegtā informācija ne vienmēr ir objektīva, profesionāla. Tādēļ
iezīmējas vēl viens starpniecības virziens – profesionālā informēšana. 

Fizisko traucējumu gadījumā daudz ko nosaka personas dzīves vieta
(apakškategorija Ģeogrāfiskās vides nosacījumi – 9 apgalvojumi). Apgalvojumi,
kas nokļuvuši šajā apakškategorijā, atklāj, ka personām ar īpašām vajadzībām, kas
dzīvo laukos vai nelielās pilsētiņās, ir krietni mazākas iespējas izvēlēties gribēto
profesiju: Gribēju studēt vēsturi, bet izvēlējos citu specialitāti, jo Šauļos tādas nebija;
Izvēlējos nevis specialitāti, bet tuvāko tehnikumu, jo aizbraukt tālāk nebija nekādu
iespēju u.tml. Starpniecības virzienu varētu nosaukt kā iespēju meklēšanu,
pārvarot ģeogrāfiskās vides grūtības. 

Apakškategorija Racionāla, citu atbalsta ietekme (pa 8 apgalvojumiem
fizisko traucējumu un vieglu intelektuālo traucējumu gadījumos) tikai apstiprina
starpniecības virzienu – racionālu, atbalsta ietekmi 618. 

Apakškategorija Integrācijas darba tirgū motivācija (5 apgalvojumi fizisko
traucējumu un 7 vieglu intelektuālo traucējumu gadījumos) ļauj pieņemt, ka jau
izvēloties profesiju, ļoti svarīgi ir redzēt perspektīvu un būt motivētam aktīvi
piedalīties darba tirgū. Šajā gadījuma izteikts ir starpniecības virziens – darba
motivācijas stiprināšana. 

Tikmēr apakškategorija Pirms formālās apmācības iegūtā pieredze (3 un 7
apgalvojumi, personu ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem) atklāj
pirmsprofesionālās pieredzes svarīgumu un lietderību. Šī pieredze ir pozitīvs pretstats
emocionālajai profesijas izvēlei, kas ļauj ne tikai racionāli pārliecināties par
profesijas izvēli, bet arī iegūt nākamajai profesijai nepieciešamās pamatiemaņas,
cerēt uz veiksmi. Iezīmējas starpniecības virziens – novirzīšana uz
pirmsprofesionālo izglītību619. Starpniecība pirmsprofesionālās izglītības situācijā
izteikta ir Vācijā, kad karjeras konsultants jau vispārizglītojošajā skolā kopā ar
personu ar īpašām vajadzībām meklē iespējas iegūt nākamajai profesijai noderīgas
zināšanas un iemaņas. Personai ar īpašām vajadzībām brieduma gados,
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618 Atsevišķos gadījumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pietiek, ka viņus uzklausa, iedrošina, dod
padomu. Vieniem no viņiem pietiek ar epizodisku komunicēšanu, citiem ir izteikta vajadzība pēc pastāvīga
atbalsta.
619 Pirmsprofesionālā izglītība ir saprotama kā pamatiemaņu iegūšana pirms profesijas apguves
uzsākšanas. Skolas vecumā tās varētu būt fakultatīvas nodarbības skolās vai neformālās izglītības
institūcijās. Brieduma gados persona ar īpašām vajadzībām varētu apmeklēt nodarbības, kas saistītas ar
nākamo profesiju, dienas centros vai citur. Piem., pirms administrēšanas studiju uzsākšanas būtu lietderīgi
sasniegt noteiktu datorlietotāja līmeni, padziļināt svešvalodas zināšanas, iegūt brīvprātīgā darba pieredzi
sabiedriskajā organizācijā. Iespējams arī cits veids, kad personām ar īpašām vajadzībām tiek organizēti
,,sagatavošanas“ kursi tajā institūcijā, kur persona ir nodomājis iegūt specialitāti. Projekta Profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar īpašām vajadzībām , izmantojot novatoriskas
darbības laikā dalībniekiem bija iespēja sagatavoties studijām augstskolā vai profesionālajā skolā. Vairāk
skat. nodaļu „Projekts, kā personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesa veiksmes
priekšnosacījums“.



pirmsprofesionālajai izglītībai var tikt veltīti no trim līdz divpadsmit mēnešiem, kad
persona netiek „spiesta“ izvēlēties specialitāti, bet tiek radīti apstākļi domājamajai
profesijai nepieciešamo iemaņu stiprināšanai. 

5 apgalvojumi apakškategorijā Grūtību nebija pret 91 pretēju apgalvojumu
tikai pierāda starpniecības vajadzību. Izsmeļoši pētījuma rezultāti atspoguļoti 5.
attēlā.

5 att. Pirmsprofesionālās izglītības un profesionālās pašnoteikšanās īpatnības 
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Personai ar īpašām vajadzībām izvēloties profesiju, iezīmējas šādas
starpniecības vajadzības un reizē virzieni: 
l novirzīšana uz pirmsprofesionālo izglītību;
l profesionālā informēšana;
l profesionālās konsultācijas, saskaņojot konkrētas vēlmes un reālās iespējas;
l profesionālā orientēšana;
l darba motivācijas stiprināšana;
l iespēju meklēšana, pārvarot ģeogrāfiskās vides noteiktās grūtības;
l sociālais atbalsts profesijas izvēles periodā;
l racionāla, atbalsta ietekme.

Grūtības, kas piedzīvotas mācību, studiju vai profesionālās rehabili -
tācijas periodā 

Cita svarīga profesionālās rehabilitācijas procesa sastāvdaļa – kvalifikācijas
iegūšanas periods. Ierasts, ka personas ar iedzimtiem traucējumiem mācās vai studē
tāpat kā visi jaunie cilvēki (te neanalizējam integrācijas aspektu). Tikmēr, kļūstot par
invalīdu vēlākā vecumā, priekšnosacījumus profesionālās kvalifikācijas iegūšanai rada
Bez darbnieku un darba meklētāju atbalsta likums620. Nediskutējot par tā priekšrocībām
un trūkumiem, profesionālās kvalifikācijas iegūšanas periodu šajā pētījuma etapā
sauksim par profesionālās apmācības periodu. Pētīdami situāciju, centāmies noskadrot,
ar kādām problēmām un grūtībām saskārās respondenti, tiekdamies iegūt profesionālo
kvalifikāciju, gatavodamies aktīvai dalībai darba tirgū. Dabiski, ka tikai zinot grūtību
spektru, iespējams noteikt palīdzības mērķtiecīgumu. Uzdodami respondentiem
jautājumu, ar kādām grūtībām viņi saskārās, apgūstot profesijas, tāpat arī izvirzījām sev
mērķi noteikt starpniecības mērķtiecīgumu šajā etapā. 

Apakškategorijas Speciālu mācību līdzekļu trūkums – 10 apgalvojumi
(personas ar redzes traucējumiem), Vides nepielāgošana – 29 apgalvojumi (personas
ar fiziskiem traucējumiem), Vajadzība pēc harmoniskām attiecībām (respondenti ar
viegliem intelekta traucējumiem un ar fiziskiem traucējumiem) – 19 apgalvojumi
atklāj izglītības institūciju negatavību darbam ar personām ar īpašām vajadzībām.
Piem., Trūka neredzīgajam pielāgotu mācību līdzekļu; Atsevišķās auditorijās varēju
nokļūt tikai pateicoties mammai; Uz lekcijām varēju nokļūt tikai ar taksometru, bet
bieži viņi atteicās mani ar ratiņiem vest; Skolotājiem ar skolēniem vajadzētu labāk
sadzīvot, tad arī mācības labāk veiktos. Šajā kontekstā var izdarīt pieņēmumu, kas
minēto problēmu risināšanai nepieciešamas starpnieks – asistents. Atsevišķās Eiropas
universitātēs, piem., Boloņas (Itālija), Krakovas (Polija), novērojām šādu starpnieku
– asistentu darbību. Parasti par asistentiem strādā „veselie“ studenti: Boloņas
universitātē viņi par to saņem atalgojumu, Krakovas universitātē darbs tiek organizēts,
balstoties uz brīvprātības principiem. Gan vienā, gan citā gadījumā šāda asistēšana
mazina „ārējās“ adaptācijas mācību institūcijā problēmas, palīdz izvairīties no
konfliktiem vai tos atrisināt. Persona ar īpašām vajadzībām jūtas drošāk, var lielāku
uzmanību veltīt studijām. Starpniecības virzienu varam nosaukt par asistēšanu.
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620 Lietuvas Republikas Bez darbnieku un darba meklētāju atbalsta likums (Ziņ., 2006, Nr. 73-2762).



Apakškategorijas Mācību grūtības (8 apgalvojumi, piem., Bija grūti mācīties,
man bija redzes atmiņa, bet, kad zaudēju redzi, man nācās visu informāciju iegaumēt
klausoties), Pastāvīga lasītāja trūkums (7 apgalvojumi, piem., Ļoti pietrūka pastāvīga
lasītāja), Informācijas pieejamības trūkums (6 apgalvojumi, piem., Ļoti trūka
informācijas, izņemot lekcijas, man nebija cita informācijas avota) iezīmējās personu ar
redzes traucējumiem atbildēs. Var apgalvot, ka apakškategorijām, kas tika iegūtas no
personu ar viegliem intelekta traucējumiem atbildēm, – Praktiskā darba trūkums
mācību procesā (10 apgalvojumi, piem., Meistariem vajadzētu vairāk skaidrot un rādīt
praktiski, un nevis vērtēt tikai galarezultātu; Pēc iespējas vairāk prakses dažādos
uzņēmumos), Palīdzības vājākiem skolēniem nepieciešamība (8 apgalvojumi, piem.,
Arī vājākiem skolēniem dotu veikt svarīgus uzdevumus un nevis tikai mizot kartupeļus un
berzt katlus), Pielāgošanās informācijas sabiedrībai nepieciešamība (5 apgalvojumi,
piem., Mācītu strādāt ar datoru, Ieviestu obligāto svešvalodu) ir līdzīga semantika. Visas
apakškategorijas var apkopot ar to, kas slēpjas jēdzienā Pavadoņa palīdzības
nepieciešamība profesionālās apmācības procesā621. Asistēšanas laikā tiek risinātās
„ārējās“ grūtības, kas radušās mācību laikā, bet pavadoņa palīdzība ir tieši saistāma ar
palīdzību mācību laikā, ar rezultāta sasniegšanu – profesijas iegūšanu. Starpniecības
virzienu varam nosaukt par pavadoņa palīdzību profesionālās apmācības procesā.

Arī no personām ar fiziskiem traucējumiem iegūtās apakškategorijas, tādas kā
Pašpaļāvības trūkums (11 apgalvojumi, piem., Sākumā es ļoti ilgi nepaļāvos uz sevi,
pat, ja pasniedzējs ko jautāja, nespēju bilst ne vārda), Stigmas izraisītas bailes (7
apgalvojumi, piem., Grupā es biju vienīgā ar traucējumiem un man šķita, ka visi
mani nosoda, neviens negrib ar mani komunicēt), kā arī apakškategorija Vilšanās
savās profesionālajās spējās, iegūta no personu ar viegliem intelekta traucējumiem
atbildēm (3 apgalvojumi, piem., Ja man būtu bijis vairāk pieredzes pirms mācību
uzsākšanas), apstiprina starpniecības nepieciešamību. Šajā gadījumā starpnieks
varētu palīdzēt pārvarēt ar traucējumiem saistītās psiholoģiskās grūtības. Daudziem
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām psiholoģiskais atbalsts ir nepieciešams visas
profesionālās karjeras garumā. Starpniecības virzienu varam formulēt kā
psiholoģisko atbalstu profesionālās apmācības procesā.

Apakškategoriju Adaptācijas un orientācijas grūtības (iegūtas atbildes no
personām ar redzes traucējumiem, 5 apgalvojumi, piem., Galvenā problēma bija
orientēšanās, jo Šauļos ierados jau neredzīgs), varam saistīt gan ar asistēšanas, gan
pavadoņa palīdzības profesionālās apmācības procesā nepieciešamību. No vienas
puses, te nepieciešams „ārējais“ atbalsts, kas palīdzētu personai pielāgoties un
orientēties, no otras puses, ne mazāk svarīgi ir izkopt personas adaptācijas un
orientēšanās spējas. Starpniekam šajā gadījumā būtu jāveic gan „ugunsdzēsēja“
(„ārējais“ atbalsts), gan „dārznieka“ (mācīšanas) funkcijas. 
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621 Izglītības zinātnes tehnoloģijas būtība: 1) specialitātes toerijas pieejamība, 2) teorētisko zināšanu
sasaiste ar praktiskiem mēģinājumiem, 3) sociālās pedagoģiskās konsultācijas, paredzētas personas ar
īpašām vajadzībām personisko problēmu risināšanai (Eisfeld, K., Hoffmann, J. (1999). Ein Modell zur
Förderung von benachteiligten und leistungsschwachen Auszubildenden. H. Podeszfa u. a. (Hrsg.),
Berufsförderung psychisch Behinderten (7–13.lpp.). Bonn: Herausgeber vom Bundesinstitut für
Berufsbildung. Vairāk par pavadoņa palīdzību profesionālās apmācības procesā skat. 5. nodaļā. 



Materiālās grūtības iezīmējās personu ar fiziskiem traucējumiem atbildēs
(12 apgalvojumi, piem., Uz lekcijām doties varēju tikai ar taksometru, sava auto
man nebija, bet ar autobusu tas bija neiespējami). Tieši nepielāgotais sabiedriskais
transports rada nopietnas materiālās grūtības. Kā izeju piedāvājam reālu transporta
izdevumu kompensēšanu, piem., Anglijā un Austrijā, kur sabiedriskā transporta
pielāgošanas līmenis ir krietni augstāks nekā Lietuvā, studentu ar īpašām vajadzībām
uz lekcijām atved un aizved asistents. Tiesa, tagad studentiem ar īpašām vajadzībām
tiek piešķirts finansiāls atbalsts speciālo vajadzību apmierināšanai. Taču daudzos
gadījumos tas ir nepietiekams622. Iezīmējās starpniecības virziens – asistēšana.

Izsmeļoši pētījuma rezultāti atspoguļoti 6. att.

6. att. Grūtības, kas piedzīvotas mācību, studiju vai profesionālās rehabilitācijas
periodā
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622 Lietuvas Republikas sociālās aizsardzības un darba ministra 2006. g. 28. marta pavēle Nr. A1-88 Par
speciālo vajadzību noteikšanu un to apmierināšanas nosacījumu un noteikumu apstiprināšanu. Viļņa. 



Profesionālās apmācības periodā noteikti šādi starpniecības virzieni:
l asistēšana;
l pavadoņa palīdzība profesionālās apmācības procesā;
l psiholoģiskais atbalsts profesionālās izglītības procesā.

4.3.2. Nodarbinātības īpatnības
Psihologi konstatē, ka nodarbinātības (darba maiņas) process ir viens no stresu

izraisošākajiem dzīves momentiem. Mūsu pētījuma gadījumā atgādinām, ka darbu
meklēja personas, vēlāk sasniegušas spilgtus profesionālos sasniegumus, domājams,
stipras un profesionālajai karjerai motivētas personības. Taču, lai arī kopš
nodarbinātības sākuma ir pagājis ne viens vien gads (pētījuma nosacījums bija – ne
mazāk kā pieci gadi veiksmīgas profesionālās karjeras), šis periods visā profesionālās
rehabilitācijas procesā ir viens no tiem, kas visvairāk iespiedušies atmiņā. Par to runāja
paši cilvēki ar īpašām vajadzībām, par to var spriest pēc apgalvojumu skaita. Kā rāda
pētījuma rezultāti, dominē apakškategorija Emocionālās grūtības, integrējoties darba
tirgū. 18 apgalvojumus saņēmām, analizēdami personu ar fiziskiem traucējumiem
atbildes un 15 – ar intelekta traucējumiem. Lai arī visiem respondentiem vēlāk
negatīvās emocijas un nedrošību par nākotni nomainīja breiks par nodarbinātību, taču
piedzīvotā spriedze vai pat sāpes palika spilgtas: Pastāvīgi raudāju; Pārdzīvoju bailes,
ka man neizdosies; Jau vairs neticēju, ka atradīšu darbu u.tml. Tātad, starpniecības
virziens – ne tikai palīdzība meklējot darbu, bet arī atbalstu, pārvarot ar to saistītās
emocionālās grūtības. Tas, ko iepriekšējā nodaļā nosaucām par psiholoģisko atbalstu.

Apakškategorija Citu cilvēku palīdzība (15 apgalvojumi, kas iegūti,
analizējot personu ar redzes traucējumiem, kā arī 16 apgalvojumi – personu ar
fiziskiem traucējumiem, atbildes, piem., Visus darbus man palīdzēja iegūt draugi,
labas paziņas, viņi mani rekomendēja, aizveda pie darba devēja) pierāda
starpniecības efektivitāti (respondenti darbu atrada, izmantojot sociālos sakarus, tikai
kā rāda citi pētījumi623, daudziem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nav plaša sociālā
tīkla). Ar minēto apakškategoriju saistāmas arī citas: Saņemti piedāvājumi,
aicinājumi strādāt – 12 apgalvojumi, Lietuvas Neredzīgo un vājredzīgo savienības
(LNVS) atbalsts nodarbinātības situācijā – 10 apgalvojumi (personas ar redzes
traucējumiem), Sabiedrisko organizāciju palīdzība – 7 apgalvojumi (personas ar
fiziskiem traucējumiem), Tuvinieki kā nodarbinātības starpnieki – 12 apgalvojumi,
Skolotāji kā nodarbinātības starpnieki – 10 apgalvojumi (personas ar viegliem
intelekta traucējumiem). Minētajās apakškategorijās atrodam semantiskajā izteiksmē
ļoti tuvus apgalvojumus: Neredzīgo savienībā darbojās sistēma, jau guļot slimnīcā,
ieradās cilvēks no neredzīgo savienības un piedāvāja darbus; Uz mājām atnāca pats
priekšsēdētājs un piedāvāja darbu un draudzību; Mamma bija iepriekš sarunājusi;
Meklēju kopā ar skolotāju u.tml. Balstoties uz satura analīzes principiem, visas
nosauktās apakškategorijas vajadzētu savienot, taču mēs tās atdalījām, tiecoties pēc
skaidrāka nodarbinātības tēla un vēloties padarīt skaidrāku starpniecības
nepieciešamību un tās apmierināšanas iespējas. Kā rāda apakškategorijas,
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623 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 81–138.lpp.



respondentiem nodarbinātības periodā palīdzēja sabiedrisko organizāciju pārstāvji,
tuvinieki, draugi, pedagogi. Tieši viņi veiksmīgi veica starpnieka funkcijas. Ja tā
būtu vispārīga parādība, un nevis individuāla iniciatīva, profesionālā starpniecība
nebūtu tik aktuāla un nepieciešama. Taču, kā rāda veiktie pētījumi, nodarbinātības
periods var ieilgt līdz mūžībai, persona ar īpašām vajadzībām zaudē motivāciju un
ieņem ilglaicīga bezdarbnieka vai kādu citu alternatīvu sociālo lomu624.
Starpniecības virziens – partnerība nodarbinātības situācijā. Starpnieks kļūt gan
par personas ar īpašām vajadzībām, gan darba devēja, gan sociālo institūciju partneri,
tiecoties pēc veiksmīgas personas ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū.

Apakškategorijas Saņemts norīkojums – 5 apgalvojumi (personas ar redzes
traucējumiem), Nepietiekama valsts institūciju palīdzība – 8 apgalvojumi un Sociālie
dienesti kā nodarbinātības partneri – 2 apgalvojumi (personas ar viegliem intelekta
traucējumiem) ir saistītas ar valsts institūciju līdzdalību personu ar īpašām vajadzībām
nodarbinātības procesā (piem., Varētu birža piedāvāt kaut ko vairāk; No darba biržas
nav nekāda labuma). Šīs kategorijas nav informatīvas tajā ziņā, ka personas ar īpašām
vajadzībām jau veiksmīgi strādā ne mazāk kā piecus gadus un neatspoguļo tagadējo
situāciju. Lielu stimulu Lietuvas personu ar īpašām vajadzībām nodarbinātības situācijas
maiņai deva Lietuvas iestāšanās Eiropas Savienībā, kad nācās pieņemt Eiropas
normatīviem atbilstošus juridiskos dokumentus. Domājams, ka personu ar īpašām
vajadzībām nodarbinātības procesu reālāk ietekmēs Eiropas Savienības struktūrfondu
atbalsts625. Starpniecības virziens – politisko lēmumu ietekmēšana. 

Apakškategorijas Dalība konkursos, atlasēs (5 apgalvojumi, piem., Tiku izvēlēta
par priekšnieci; Piedalījos konkursā un uzvarēju), Darba atrašana bez apkārtējo
palīdzības (3 apgalvojumi, piem., Darbu atradu pats, bez neviena palīdzības) rāda tikai
nelielas personu ar redzes traucējumiem daļas patstāvīgumu un stiprumu. 

Arī līdzīgs skaits personu ar fiziskiem traucējumiem, tāpat iekārtojās darbā
patstāvīgi (Paša centieni – 6 apgalvojumi, piem., Nācās pielikt daudz pūļu, bet darbu
spēju atrast pats; Pašpaļāvība un profesionālā kompetence – 4 apgalvojumi, piem.,
Jutu, ka vajadzētu paveikties, jo tik ilgi tam gatavojos). 

Personu ar viegliem intelekta traucējumiem gadījumā apakškategorijas
Pašpaļāvība un profesionālā kompetence semantika ir nedaudz citāda, vairāk
sliecošās uz pirmo apakškategorijas nozīmi (arī 4 apgalvojumi, piem., Esmu
drosmīgs, gāju visur, kur uzzināju). Personas ar viegliem intelekta traucējumiem
nedaudz mazāk demonstrēja savu patstāvību un spējas iekārtoties darbā nekā
personas ar citiem traucējumiem. No otras puses, jebkuru traucējumu gadījumā
patstāvīgi darbā iekārtojās tikai neliela daļa respondentu. 

Starpniecības virziens – balstīties uz veiksmi piedzīvojušu personu ar
īpašām vajadzībām paraugu un viņu veiksmes pieredzi.
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624 Turpat.
625 2007. gadā Šauļu datba birža, piedaloties republikas mēroga projektā, piedāvāja šādus aktīvā darba
tirgus politikas pasākumus personām ar īpašām vajadzībām: Darbavietu veidošanas subsidēšana;
Pašnodarbinātības atbalsts; Darba iemaņu iegūšanas atbalsts; divas Nodarbinātības subsidējot
programmas. Vairāk skat. www.ldb.lt.



Veicot nodarbinātības īpatnību analīzi, tika konstatēti šādi starpniecības
virzieni:
l psiholoģiskais atbalsts;
l partnerība nodarbinātības situācijā;
l politisko lēmumu ietekmēšana;
l veiksmes parauga izmantošana.

Izsmeļoši pētījuma rezultāti atspoguļoti 7. attēlā. 

7 att. Nodarbinātības īpatnības
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4.3.3. Profesionālās adaptācijas īpatnības
Personai ar īpašām vajadzībām nepietiek ar darba atrašanu, ļoti svarīgs ir

arī nostiprināšanās darbā periods. Komunicējot ar invalīdiem bezdarbniekiem,
daudzi teiks, ka bija atradis darbu, pastrādāja pāris dienas, taču veselības stāvokļa
dēļ nevarēja turpināt strādāt (Pastrādāju par kurjeru trīs dienas, ļoti uztraucos un
saslimu; Ļoti gribēju labi veikt savu darbu, taču pēc pāris dienām sākās stipras
galvassāpes). Domājams, ka šādu situāciju izskaidro apakškategorija
Komunikācijas un emocionālās grūtības – 37 apgalvojumi. Kā redzams 8. attēlā,
ar komunikācijas un emocionālajām grūtībām saskārušās visas respondentu
grupas (Nepratu komunicēt ar priekšnieku un darbabiedriem; Bija grūti pierast
pie kolektīva; Ļoti uztraucos, ka pateikšu kaut ko ne tā; Man šķita, ka uz mani
visi raugās ar neuzticību u.tml.). Mūsu respondenti šīs grūtības pārarēja, bet tās
nepārvarējušie cilvēki ar īpašām vajadzībām visbiežāk pamet darbu un bieži vairs
nemēģina meklēt iespējas dalībai darba tirgū. Iezīmējas starpniecības virziens –
psiholoģiskais atbalsts (tas ir raksturīgi arī citiem profesionālās rehabilitācijas
procesa etapiem).

Personām ar fiziskiem (kustību) traucējumiem, visgrūtāk bija atrisināt
grūtības saistībā ar Nepielāgotu vidi (17 apgalvojumi, piem., Mana darbavieta
bija otrajā stāvā, bet vienīgais lifts – darbabiedru rokas; Visgrūtāk bija ziemā, kad
pieputināja pagalmu un man nācās zvanīt vadītājam, ka nevaru ierasties darbā).
Analoga situācija, tikai citā aspektā, iezīmējās personu ar redzes traucējumiem
atbildēs. Arī apakškategorija Datortehnoloģiju neesamība (8 apgalvojumi, piem.,
Iestādei nebija printera, kas drukātu Braila rakstā, labi, ka to palīdzēja iegādāties
Rotari klubs) rada papildus šķēršļus. Personu ar redzes traucējumiem
apgalvojumos tāpat arī ir izteikta Asistenta nepieciešamība (7 apgalvojumi,
piem., Tikai kad LNVS piešķīra man asistentu, varēju veikt visus ar manu darbu
saistītos pienākumus). Visos šajos gadījumos starpniecības virzienu nosaucām
par asistēšanu. 

Personām ar viegliem intelekta traucējumiem nācās pārvarēt
Nepietiekamas sagatavotības līmeni (14 apgalvojumi, piem., Trūka iemaņu un
pieredzes; Vajadzēja daudz ko mācīties, Bieži kļūdījos un sabojāju izstrādājumu).
Ar Grūtībām, pielāgojoties darba specifikai saskārās visas respondentu grupas
(32 apgalvojumi, piem., Darba devējs kārtīgi neizskaidroja, ko vēlas, bet
pieprasīja; Neviens nepaskaidroja, kāda ir darba specifika, vienkārši atnācu un
man vajadzēja strādāt; Ļoti grūts maiņu darbs). Starpniecības virziens –
pavadoņa palīdzība. 

Visas respondentu grupas: Saskāros ar negatīvu „veselo“ konkurenci (28
apgalvojumi, piem., Nesaprotu, kā redzīgs cilvēks var apskaust aklā sasniegumus
un to skaudību izrādīt, acīm redzami pazeminot paveikto darbu; Saskaros tagad
ar skaudību, tā arī ir konkurences forma u.tml.). Tāpat arī visu aptaujāto grupām
nācās pārvarēt Darba devēja neuzticību (19 apgalvojumi, piem., Trūka darba
devēja uzticības; Pagāja pusgads, kamēr šefs sāka uzticēties). Personas ar redzes
un fiziskajiem traucējumiem, izjuta Stigmas izraisītas bailes (13 apgalvojumi,
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piem., Sūta mani aiznest rakstu uz grāmatvedību, lai arī lieliski zina, ka es tur
neiekļūšu; Reizēm bija dzirdamas darbinieku zobošanās). Ar visām šīm
apakškategorijām varam sasaistīt personas ar īpašām vajadzībām vērtības darba tirgū
un paša profesionālās rehabilitācijas procesa vērtīguma stiprināšanu. Starpniecības
virziens – personas ar īpašām vajadzībām vērtības darba tirgū un profesionālās
rehabilitācijas procesa vērtīguma stiprināšana.

Apakškategorijās Izmantošana (5 apgalvojumi, piem., Vissāpīgāk ir, ja
pasaka: ja negribat, nestrādājiet); Materiālā nenodrošinātība (11 apgalvojumi,
piem., Maza alga, grūti izdzīvot līdz nākamajai); Nogurums (5 apgalvojumi, piem.,
Noguru strādāt visu darba dienu); Veselības problēmas (4 apgalvojumi, piem., No
sēdēšanas ar nolaistu galvu pat kļuva nelabi) iezīmēto problēmu risināšanai
jābalstās uz ārējiem resursiem (vairāk par respondentu iedalījumu pēc invaliditātes
veida skat. 8. attēlā). Tāpēc starpniecības virzienu nosaucām par partnerības
optimizēšanu profesionālās adaptācijas procesā. Tikai tad, ja starpniekiem būs
partneri dažādās sociālajās institūcijās, viņi spēs palīdzēt personai ar īpašām
vajadzībām risināt problēmas saistībā ar izmantošanu, materiālo nenodrošinātību,
veselības problēmām.

Veiksmīga profesionālā adaptācija – nav bagātīga apakškategorija un
iezīmējās tikai personu ar viegliem intelekta traucējumiem gadījumā (9
apgalvojumi, piem., Darbā veicas labi; Domāju, ka nebūs labāk kā šobrīd; Grūtību
nebija). Tāpat kā nodarbinātības situācijā, to vajadzētu izmantot, propagandējot
personas ar īpašām vajadzībām sasniegumus darba tirgū. Starpniecības virziens –
veiksmes parauga izmantošana, palielinot profesionālās rehabilitācijas procesa
vērtīgumu. 
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8. att. Profesionālās adaptācijas īpatnības 

Profesionālās adaptācijas īpatnību analīze atklāja šos starpniecības
virzienus:
l psiholoģiskais atbalsts;
l asistēšana;
l pavadoņa palīdzība;
l personas ar īpašām vajadzībām vērtības darba tirgū un profesionālās

rehabilitācijas procesa vērtīguma stiprināšana;
l partnerības optimizēšana profesionālās adaptācijas procesā;
l veiksmes parauga izmantošana.
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4.3.4. Darbabiedru un darba devēju uzskati par starpniecības nepieciešamību
un mērķtiecīgumu

Kā jau minēts, mūsu pētījuma gadījumā tikai aptaujāti veiksmīgi strādājošie
cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpēc domājams, ka darbabiedru un darba devēju
aptaujas rezultāti neizceltu starpniecības nepieciešamību, vienlaikus grūti būtu
noteikt starpniecības mērķtiecību. Šo pieņēmumu apstiprināja izlūkpētījuma
rezultāti. Aptaujātie darba devēji visi kā viens priecājās, ka ir pieņēmuši darbinieku
ar īpašām vajadzībām, ar to lepojās (No šī brīža es nebaidīšos, ka invaliditātes fakts
varētu traucēt veikt darbu labi, un, ja uz darbavietu pretendētu vairāki kandidāti,
invaliditāte nebūtu iemesls, kura dēļ nepieņemtu darbā; Priecājos par tik lielisku
darbinieku; Strādā viņš lieliski, viņu slavē mūsu klienti u.tml.). Cita izlūkpētījuma
laikā tika mēģināts noteikt personu ar īpašām vajadzībām veiksmes kritērijus darba
devēju skatījumā. Rezultāti parādīja, ka šis veids tāpat nav pietiekami informatīvs.
Darba devēji lielīja savu darbinieku ar īpašām vajadzībām personiskās īpašības un
kompetenci. No otras puses, daudzi cilvēki ar īpašām vajadzībām, īpaši ar redzes
traucējumiem, bija sasnieguši karjeras augstumus, viņiem tā nebija pirmā darbavieta
vai viņi tur strādāja jau sen, atsevišķi no viņiem – radošus darbus. Gan paši cilvēki
ar īpašām vajadzībām, gan viņu darba devēji jau bija aizmirsuši adaptācijas periodu. 

Tāpēc, vēlēdamies noteikt starpniecības nepieciešamību un mērķtiecīgumu,
izmantojām 2003. g. veikto personu ar viegliem intelekta traucējumiem profesionālās
adaptācijas pētījumu626. Šajā gadījumā tikai aptaujāti viens no tuvākajiem pētāmo
objektu darbabiedriem (N = 135) un darba devējs (N = 225). 

Viena no darbabiedru aptaujas rezultātiem
Viena no tuvākajiem darbabiedriem aptaujā ieguvām 346 apgalvojumus,

kurus sadalījām 12 empīriskajās kategorijās. Analizējamās kategorijas sadalījām 3
nosacītā grupās: „labvēlīgi vērtējumi“, „nelabvēlīgi vērtējumi“, „piedāvājumi“. 

„Labvēlīgie vērtējumi“ atspoguļojas šajās empīriskajās kategorijās: Inklūzija
kolektīvā (92 apgalvojumi), Pozitīvs darba rezultātu vērtējums (89 apgalvojumi),
Pozitīvas personas īpašības, kas palīdz adaptēties darbā (54 apgalvojumi). Šajās
kategorijās atspoguļojas labvēlīgi jaunieša, kā darbinieka, darbabiedra vērtējumi.
Darbabiedri ir apmierināti gan ar pašu jaunieti, gan viņa darba rezultātiem (Strādīgs,
mēdz palīdzēt darbabiedriem; Rūpīgs, punktuāls, izpalīdzīgs; Apzinīgs).

Balstoties uz „labvēlīgiem vērtējumiem“, var apgalvot, ka starpniecības
virziens – pozitīvo personas īpašību, kas palīdz nostiprināties darbā, akcentēšana. 

„Nelabvēlīgos vērtējumus“ saskatījām šajās kategorijās: Komunikācijas
prasmju trūkums (25 apgalvojumi), Praktisko iemaņu trūkums (21 apgalvojums),
Kolektīva atstumšana (20 apgalvojumi), Atbildības trūkums kā šķērslis adaptācijai
(14 apgalvojumi), Dzīves iemaņu trūkums (9 apgalvojumi), Traks temps (8
apgalvojumi), Psiholoģiskās un fiziskās sagatavotības trūkums (7 apgalvojumi),
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Līdzjūtība kā nosacītas adaptācijas priekšnosacījums (4 apgalvojumi).
„Nelabvēlīgo vērtējumu“ iemesli būtībā ir divi: 
l 1. Vispārējo prasmju trūkums627. To atspoguļo šīs empīriskās kategorijas:

Komunikācijas prasmju trūkums, Atbildības trūkums kā šķērslis adaptācijai,
Dzīves iemaņu trūkums, Psiholoģiskās un fiziskās sagatavotības trūkums
(Reizēm pārāk ātri reaģē uz neveiksmi: pamet darbu un aiziet; Reizēm strādā
pavirši; Neorientējas sadzīves lietās; Trūkst pacietības un izturības).
Pētījuma laikā apzināti centāmies pēc iespējas precīzāk nosaukt, kādu

vispārējo prasmju trūkst strādājošajām personām ar viegliem intelekta traucējumiem.
Tas ir svarīgi apzinoties starpniecības vajadzības un mērķtiecīgumu. 
l 2. Praktisko prasmju trūkums. To pierāda šīs empīriskās kategorijas:

Praktisko iemaņu trūkums, Traks temps. Praktiski abas kategorijas nosaka
praktisko prasmju un iemaņu trūkumu (Vajadzētu vairāk praktisko iemaņu;
Bieži saņem piezīmes, ka jādara vairāk un jāstrādā ātrāk). Pētījumā tās nav
savienotas apzināti, ar mērķi pēc iespējas konkrētāk nosaukt, ar kādām
grūtībām sakaras strādājošie pētāmie objekti, kam vajadzētu pievērst
uzmanību pilnveidojot izglītības procesu. Atsevišķiem pētāmajiem objektiem
nepietiek ar gadu (citiem arī vēl vairāk), lai sasniegtu pienācīgu darba ātrumu,
iegūtu nepieciešamās praktiskās iemaņas. 

Kā rāda pētījuma rezultāti, aptaujātajiem vairāk trūkst vispārējo prasmju
nekā praktisko prasmju. Tas vēlreiz pierāda vispārīgo prasmju izkopšanas svarīgumu
un lietderību profesionālās adaptācijas procesā. 

Balstoties uz analizētajiem pētījuma rezultātiem, noteikti šādi starpniecības
virzieni: personu ar īpašām vajadzībām vispārējo prasmju izkopšana;
starpniecība „nostiprinot“ praktiskās prasmes.

Empīriskās kategorijas Kolektīva atstumšana (20 apgalvojumi), Līdzjūtība
kā nosacītas adaptācijas priekšnosacījums (4 apgalvojumi) vērtējam kā analizēto
iemeslu rezultātu (Viņu pažēloja; Praktiski neviens ar viņu nekomunicē; Viņš rada
tādas situācijas, ka par viņu zobojas). Šajā situācijā (rodoties grūtībām profesionālās
adaptācijas procesā) dominē atstumšana un nevis līdzjūtība: darbabiedri negrib
strādāt pētāmā objekta vietā, reizēm nesaprot, kāpēc īpašniekam vajadzīgs tāds
darbinieks u.tml.: Labāk būtu, ja strādātu cits cilvēks, daudz ko ir jādara viņa vietā).

Starpniecības mērķtiecīgums – individuāls starpnieka darbs ar
darbabiedriem, izskaidrojot invaliditātes īpatnības, personas ar īpašām
vajadzībām iespējas, labās īpašības, ar mērķi „nodemonstrēt“ personas ar
īpašām vajadzībām vērtību.
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627 Nepietiek personai ar īpašām vajadzībām piešķirt šauru profesionālo kvalifikāciju un „izmest“ viņu
darba tirgū. Nebūdams pietiekami labs lasīt un rakstītpratējs un neesot pietiekami labām rēķināšanas
iemaņām (pamatprasmēm), nespēdams sevi kontrolēt, pilnveidot, risināt ar dzīvesvietu, sadzīvi, brīvo
laiku (dzīves prasmes) saistītas problēmas, neprazdams komunicēt, nesaprazdams, ka vajag pastāvīgi
pilnveidoties, nespēdams strādāt komandā (būtiskās prasmes), nejuzdams atbildības un pienākuma sajūtas,
nespēdams ievērot morāles normas un likumus (sociāli pilsoniskās prasmes), neiemācīts pielāgoties
jaunajā darbavietā, nespēdams būt kritisks un pašpaļāvīgs neskaidrās situācijās, nemācēdams stādīties
priekšā potenciālajam darba devējam (nodarbinātības prasmes), nepārvaldīdams informāciju tehnoloģijas,
nemācēdams svešvalodas (informatīvās prasmes), cilvēks ar īpašām vajadzībām grūti integrēsies darba
tirgū, līdz ar to – sabiedrībā. 



Kategoriju grupu „Piedāvājumi“ pārstāv viena ne īpaši bagātīga
kategorija – Plašāka profila speciālistu nepieciešamība (3 apgalvojumi, piem., Lai
skola sagatavotu plašāka profila speciālistus). Kā parādīs tālākie pētījuma rezultāti,
tādu pašu kategoriju izšķirsim ar darba devēju apgalvojumos. Šī kategorija ir
sasaistāma ar Praktisko iemaņu trūkumu, tāpat arī vēlreiz apstiprināms
starpniecības mērķtiecīgums – starpniecība „nostiprinot“ praktiskās iemaņas.

Izsmeļoši dati atspoguļoti 9. attēlā. 

9. att. Darbabiedru uzskatu reitingi
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Darba devēju aptaujas rezultāti 
Aptaujādami darba devējus, izšķīrām 645 apgalvojumus, kurus sadalījām

23 empīriskajās kategorijās. Salīdzinot pētījuma rezultātus, kas iegūti aptaujājot
vienu darbabiedru un darba devēju, ir pamats apgalvot, ka darba devēji ieņēma
aktīvāku pozīciju, paužot savus uzskatus par personu ar viegliem intelekta
traucējumiem profesionālo adaptāciju. Taču būtībā vērtējumi īpaši neatšķīrās, tāpēc
tos pārrunāsim, ievērojot to pašu kārtību, kā analizējot darbabiedru pētījuma
rezultātus, tātad sadalīsim kategorijas 3 nosacītās grupās: 1) „Labvēlīgi vērtējumi“,
2) „Nelabvēlīgi vērtējumi“, 3) „Piedāvājumi“.

Kategoriju grupai „Labvēlīgi vērtējumi“ pieskaitījām šīs empīriskās
kategorijas: Pozitīvs darba rezultātu vērtējums (90 apgalvojumi), Pozitīvas
jaunieša personas īpašības, kas palīdz adaptēties darbā (90 apgalvojumi),
Jaunieša inklūzija kolektīvā (77 apgalvojumi), Apmierinātība ar jaunieti (68
apgalvojumi). Šīs diezgan lielās empīrisko kategoriju grupas būtībā sakrīt ar
darbabiedru pētījuma rezultātiem un pierāda personu ar viegliem intelekta
traucējumiem profesionālās adaptācijas nozīmīgumu (Pie mums ir liela konkurence,
viņš to iztur; Izceļas ar disciplinētību, apzinīgumu, pienākumu apzināšanos;
Kolektīvs un es viņu ļoti labi pieņemam; Ar savu strādīgumu izcīnīja vietu darba
tirgū).

Apstiprināms darbabiedru uzskatu pētījumā noteiktais starpniecības
virziens – pozitīvo personas īpašību, kas palīdz nostiprināties darbā,
akcentēšana.

Darba devēju „Nelabvēlīgos vērtējumus“ saskatījām šajās empīriskajās
kategorijās: Praktisko iemaņu trūkums (49 apgalvojumi), Komunikācijas prasmju
trūkums (27 apgalvojumi), Atbildības trūkums (24 apgalvojumi), Domāšanas
problēmas (21 apgalvojums), Traks darba temps (12 apgalvojumi), Psiholoģiskās
un fiziskās sagatavotības trūkums (12 apgalvojumi), Alkohols kā šķērslis
profesionālajai adaptācijai (10 apgalvojumi), Pašpārliecības un iniciatīvas
trūkums (10 apgalvojumi), Dzīves iemaņu trūkums (9 apgalvojumi), Patstāvības
trūkums (8 apgalvojumi), Neadekvāts jaunieša pašvērtējums (6 apgalvojumi). Lai
arī ieguvām plašāku empīrisko kategoriju spektru, taču, tāpat kā darbabiedru
apgalvojumus, varam tos sadalīt divās grupās: profesionālo prasmju un iemaņu, kā
arī vispārējo prasmju trūkums (piem., Sākumā trūka praktisko iemaņu; Pārāk
impulsīva, runā nedomājot; Neatbildīgs, ja nepamudinātu strādāt, slaistītos visu
dienu; Ļoti grūti pārorientējas jaunajā jomā; Trūkst tempa; Fiziski varēt būt
izturīgāks; Mēdz iedzert, nākotne var būt skumja; Trūkst pašpaļāvības, drosmes;
Jākontrolē, kā iztērē algu, jo visu „draugiem“ izdalītu; Nepatstāvīgs; Pārāk labās
domās par sevi u.tml.). 

Gan darbabiedru aptauja, gan darba devēju apgalvotāji rāda, ka veiksmīgai
profesionālajai adaptācijai ne mazāk svarīgas par profesionālajām prasmēm ir arī
vispārējās prasmes. Apgalvojumu skaits ļauj izdarīt pieņēmumu, ka personu ar
īpašām vajadzībām vispārējas prasmes netiek pietiekami izkoptas (vai sagaidām
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nepietiekamus rezultātus). Profesionālās prasmes vajadzētu veidot, vairāk
orientējoties uz praktisko darbu, reālu darba situāciju veidošanu. Darba devēju
aptaujas rezultāti apstiprina, balstoties uz darbadevēju aptauju noteiktos
starpniecības virzienus: personu ar īpašām vajadzībām vispārējo prasmju
izkopšana; starpniecība „nostiprinot“ praktiskās prasmes.

Empīriskās kategorijas Kolektīva atstumšana (20 apgalvojumi, piem.,
Pieņem, bet par līdzvērtīgu neuzskata), Līdzjūtība kā nosacītas adaptācijas
priekšnosacījums (14 apgalvojumi, piem., Nevarēju atteikt viņa tēvam), tāpat kā
darbabiedru aptaujā, vērtējam kā analizēto iemeslu rezultātu. Atšķirībā no
darbabiedru aptaujas, rodas kategorijas Šaubīšanās par jaunieti (23 apgalvojumi,
piem., Pagaidām strādā tikai apmierinoši), Soda (20 apgalvojumi, piem., Sabaru
kā savu dēlu), Jaunieša nenovērtēšana, pesimisms (13 apgalvojumi, piem., Labāk,
ja cits cilvēks strādātu). Kategorija Sodi sava satura ziņā ir tuva kategorijai
Līdzjūtība kā nosacītas adaptācijas priekšnosacījums. Sodi tiek rakstīti žēlojot
jaunieti, cerot, ka tie palīdzēs saprast uzņēmuma prasības. Darba devējs, kuram
trūktu līdzjūtības, atlaistu noziegušos darbinieku. No otras puses, darba devēju
aptauja apstiprina darbabiedru pētījuma rezultātus: rodoties darba adaptācijas
problēmām, atstumšanas dominē vairāk nekā līdzjūtība. Darba devējam nav
vajadzīgs nekvalificēts, neprofesionāls darbinieks. Apstiprinās arī starpniecības
virzieni (to robežas paplašinās, ja salīdzina ar darbabiedru aptaujas rezultātiem). Tas
ir – individuāls starpnieka darbs ar darba devējiem, izskaidrojot invaliditātes
īpatnības, personas ar īpašām vajadzībām iespējas, labās īpašības, ar mērķi
„nodemonstrēt“ personas ar īpašām vajadzībām vērtību, atklāt invaliditātes
kompensēšanas mehānismus. Šajā situācijā starpniekam ir svarīgi pielietot
„lietderības“ principu. Nodarbinot personu ar īpašām vajadzībām, darba dēvējam no
tā ir jāgūst labums. Tāpēc starpniekam vajadzētu izskaidrot darba devējam valsts
atbalsta iespējas, citas personas ar īpašām vajadzībām neizdarītā (vai nederīgi
izdarītā) darba kompensēšanas iespējas. 

Salīdzinot ar darbabiedru aptauju, kategoriju grupu „Piedāvājumi“ pārstāv
krietni vairāk un dažādākas kategorijas: Starpnieka nepieciešamība (22
apgalvojumi, piem., Nepieciešama pastāvīga uzraudzība), Pozitīvs skolas darba
rezultātu vērtējums (13 apgalvojumi, piem., Uz darbu atnāca ar lieliskām
specialitātes iemaņām), Plašāka profila speciālistu un inovāciju nepieciešamība
skolā (7 apgalvojumi, piem., Sagatavot plašāka profila speciālistus). Lai arī darba
devēji neveido sociālo politiku, taču viņi, kā rāda pētījuma rezultāti, saskata
starpnieka nepieciešamību. 

Apstiprinās starpniecības virziens – starpniecība „nostiprinot“
praktiskās iemaņas. Pētījuma rezultāti atklāj vēl vienu starpniecības virzienu –
starpnieki varētu balstīties uz darba devējiem, ietekmējot profesionālās
rehabilitācijas politiku valstī (darba devēji pietiekami labi orientējas gan valsts
sociālajā, gan izglītības sistēmā, un, kā rāda viņu apgalvojumi, viņiem ir racionāli
piedāvājumi profesionālās rehabilitācijas procesa maiņai).
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10. att. Darba devēju uzskatu reitingi 
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4.3.5. Starpniecības virzienu vajadzības
Darbabiedru un darba devēju uzskatu satura analīze par personu ar

īpašām vajadzībām profesionālās adaptācijas īpatnībām ļāva izvērtēt
starpniecības vajadzības un virzienus: 
l pozitīvu personas īpašību, kas palīdz nostiprināties darbā, akcentēšana;
l personu ar īpašām vajadzībām vispārējo prasmju izkopšana; 
l starpniecība „nostiprinot“ personu ar īpašām vajadzībām praktiskās prasmes;
l individuāls starpnieka darbs ar darbabiedriem un darba devējiem, izskaidrojot

invaliditātes īpatnības, personas ar īpašām vajadzībām iespējas, labās
īpašības, ar mērķi „nodemonstrēt“ personas ar īpašām vajadzībām vērtību un
atklājot profesionālās rehabilitācijas procesa vērtīgumu;

l individuāls starpnieka darbs ar darba devējiem, ar mērķi atklāt invaliditātes
kompensēšanas mehānismus profesionālās adaptācijas periodā;

l darba devēju iesaistīšana valsts nodarbinātības politikas veidošanā. 
Starpniecības virzienu nepieciešamība dažādos profesionālās rehabilitācijas

procesa periodos atspoguļojas 11. tabulā. Veidojot tabulu, balstījāmies ne tikai uz
veiksmi piedzīvojušo personu ar īpašām vajadzībām viedokļiem, bet arī darbabiedru
un darba devēju uzskatiem. 

Balstoties uz pētījumu rezultātiem, tika noteikti 20 starpniecības virzieni.
Kā jau ne reizi vien tika minēts, starpniecība ir vairāk individuāls nekā kolektīvs
process, tāpēc šāda starpniecības virzienu noteikšana ir vairāk nosacīta nekā absolūta.
Katrā gadījumā starpniecības mērķtiecīgums un intensīvums tiek risināts individuāli.
Varam apgalvot, ka šāda starpniecības izpratne ir orientējoša. Rodoties vairāk
pieredzei, mainoties sociālekonomiskajiem apstākļiem, var rasties citas vajadzības
un prioritātes. 

Vairāk kā pusē noteikto starpniecības virzienu ir vērojama to turpinātība no
paša procesa sākuma līdz nostiprināšanai darba tirgū. Tas vēlreiz pierāda, ka
starpnieks, kas palīdz personai ar īpašām vajadzībām atrast vietu darba tirgū, ir
nepieciešams visos profesionālās rehabilitācijas periodos. Šādi pētījuma rezultāti
starpniecības procesu ļauj raksturot kā konsekventu un sistemātisku darbu
pieprasošu. Bez šaubām, mēdz būt izņēmumi: noteiktu apstākļu dēļ var izlaist vienu
vai citu profesionālās rehabilitācijas etapu (vai sākt ne ar pirmo). Kā jau tika minēts,
tas ir ļoti individuāli. Taču prakse Lietuvā un citu valstu pieredze rāda, ka veiksme
personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesā nāk tad, kad
starpniecība ir konsekventa, kad persona ar īpašām vajadzībām saņem efektīvu
atbalstu visos profesionālās rehabilitācijas procesa periodos. Plašāk par starpniecības
virzienu nepieciešamību dažādos profesionālās rehabilitācijas procesa periodos skat.
11. tabulā. 
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4.4. Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās situācijas saistībā ar
starpniecību: gadījumu apraksti

Gūt veiksmi palīdzēja starpnieces (Egidija gadījums)
Egidijs vidējo izglītību ieguva Kauņas bērnu pansionātā 1999. g. Puisis

pilnībā nekontrolē kājas, pārvietojas ratiņkrēslā. Pabeidzis vidusskolu, Egidijs
iestājās Lietuvas Fiziskās kultūras akadēmijā (LFKA) pielāgotās fiziskās kultūras
specialitātē, taču radušos grūtību dēļ akadēmiju puisis nepabeidza. Egidijs kādu
laiku dzīvoja kopā ar mammu Šauļos, vēlāk pārvācās dzīvot uz Viļņu un ar Viļņas
personu ar īpašām vajadzībām uzņēmējdarbības attīstības centra konsultanšu
palīdzību iekārtojās darbā. Puisis ir pirmais Personu ar īpašām vajadzībām
uzņēmējdarbības attīstības centra konsultanšu piedāvātais darbinieks tirdzniecības
tīklam pre „Rimi“. Egidijs neslēpj, ka tas bija trešais viņa un centra konsultanšu
mēģinājums palīdzēt viņam iekārtoties darbā. Pirmie divi neattaisnojās bet te
tirdzniecības centrā viņam veicas gluži labi. Egidijs priecājas, ka te tiek ņemtas vērā
personas ar īpašām vajadzībām iespējas. Puisis strādā kasē un te pavada 4 stundas
dienā. Sākumā domāja, ka varēs strādāt zālē, rūpēties par precēm, bet atklājās, ka
sēžot ratiņkrēslā nav iespējams piebraukt pavisam klāt pie plauktiem, ir grūti
aizsnigt augstāk esošās preces. Egidijs noliedz mītu, ka lielajos tirdzniecības centros
strādājošie kasieri nevar ne uz minūti atkāpties no kases – viņam patiešām ir
pārtraukumiņi, kuru laikā var atpūsties. Elastīgs ir arī skatījums uz cilvēka veselības
stāvokli – cilvēks pats var izlemt, cik stundas dienā strādāt, kad (no rīta vai
pēcpusdienā) tam ir vairāk spēka. „Rimi“ pārstāve priecājas, ka darbiniekus ar
īpašām vajadzībām toleranti pieņem arī tirdzniecības centra klienti.

Veiksme atnāca, pateicoties cilvēka un konsultanšu pūlēm (Gabijas gadījums)
Gabijai tika konstatēts vēzis, 2. stadija. Gabija bija beigusi Ļeņingradas

politoloģijas institūtu un ieguvusi politologa kvalifikāciju vēl pirms sākās veselības
problēmas. 

Neņemot vērā nežēlīgo diagnozi, sieviete nesalūza un nepadevās
pesimistiskam noskaņojumam, bet dzīvoja aktīvu un pilnvērtīgu dzīvi. 1997.–2006.
g. sieviete strādāja par menedžeri un kursu vadītāju kādā Šauļu slēgtajā akciju
sabiedrībā. Vēlāk veselības pavājināšanās dēļ Gabija aizgāja no darba, lai varētu
atgūties un atgūt spēkus. Sajutusies labāk, Gabija atkal sāka meklēt darbu. Vērsās
pēc palīdzības Šauļu personu ar īpašām vajadzībām uzņēmējdarbības attīstības
centrā. Ar centra konsultanšu starpniecību Gabija iekārtojās darbā par menedžeri
citā slēgtajā akciju sabiedrībā. Sieviete piekrita strādāt par pāris stundām vairāk
nekā bija paredzēts „Slēdzienā par darba veidu un apstākļiem“. Tomēr pārāk ilgās
darba stundas negatīvi ietekmēja Gabijas veselību, bet darba devējs nepiekrita
īsākām darba stundām. Tāpēc sieviete aizgāja no žī darba un uz vasaru iekārtojās
darbā Šventojā, draudzenes peldkostīmu un apakšveļas veikalā. 1 rudens mēnesi
Gabija vēl nostrādāja draudzenes veikalā Šauļos, taču no šī darba atkal atteicās
veselības pasliktināšanās dēļ. Sieviete atkal veltīja laiku savas veselības
stiprināšanai un atguvusies, kā arī nosvinējusi savu 50. dzimšanas dienu, sāka jauna
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darba meklējumus. Šoreiz ar Šauļu personu ar īpašām vajadzībām uzņēmējdarbības
attīstības centra konsultanšu palīdzību, Gabija iekārtojās darbā par kebabu
izvadātāju. Sieviete strādā 3 dienas nedēļā un ir apmierināta ar darba apstākļiem,
algu un dzīvi. Šīs sievietes veiksmes noslēpums ir optimisms, apņēmība un
darbīgums. Jāakcentē, ka Gabijai veiksmīgi integrēties darba tirgū palīdzēja arī
Šauļu personu ar īpašām vajadzībām uzņēmējdarbības attīstības centra konsultantes,
taču, kā apgalvoja viena no viņām, bez pašas Gabijas aktīvuma un spēcīgās darba
motivācijas sasniegt veiksmīgu rezultātu būtu krietni grūtāk. 

Darba devējs kā starpnieks (Motieja gadījums)
Motiejs gandrīz pirms 16 g. guva traumu, nirstot ezerā. Mediķu slēdziens bija

nežēlīgs – vīrietis ne tikai nestaigās, bet arī nespēs patstāvīgi izmantot ratiņkrēslu.
Lai arī Motiejam laikus un kvalificēti tika sniegta pirmā palīdzība, taču viņam tika
veikta nelūzušo skriemeļu operācija. Nācās vīrietim veikt atkārtotu operāciju. 

Traumas sekas sāpīgi pārdzīvoja ne tikai Motiejs, bet arī viņa ģimene (2 meitas
un sieva), vecāki, citi tuvie cilvēki. Atceroties kļūdaini veikto operāciju, vīrietis runā
bez naida un aizvainojuma, apgalvodams, ka mediķi arī ir cilvēki, bet kļūdīties ir
cilvēcīgi, jo nekļūdās tikai tie, kuri neko nedara. Motiejs apgalvo, ka pēc traumas
viņam nācās mācīties dzīvot no jauna. Pirmie gadi bija ļoti smagi un mokoši ne tikai
mainījušās fiziskā stāvokļa, zaudēto darbspēju dēļ, bet arī tāpēc, ka izjuka Motieja
ģimene. Tātad Motiejs domāja, ka pilnvērtīgu dzīvi dzīvot vairs nevarēs, nespēs
strādāt nekādu darbu, nekad nebūs mīlamas un mīlošas sievietes, nenesās uz pleciem
savas meitas… Citiem vārdiem sakot, vīrietis uzskatīja, ka ir „norakstīts“ līdz dzīves
beigām.

Vīrietis akcentēja, ka pirms traumas strādāja par celtņa vadītāju, viņa
izglītība ir vidējā, tātad, neuzdrošinājās pat sapņot, ka varētu strādāt, taču
rehabilitācijas slimnīcā, iepazinies ar kādas personu ar īpašām vajadzībām
organizācijas, kas sniedza bezmaksas kompensācijas tehnikas remonta pakalpojumus
personām ar īpašām vajadzībām, kas nodarbojās ar dažādām personu ar īpašām
vajadzībām integrācijas sabiedrībā darbībām, direktoru, Motiejs uzdrošinājās sākt
sapņot par darbu. Pēc minētās organizācijas direktora, kuram bija fiziskie
traucējumi, tāpat kā Motiejs pārvietojās ratiņkrēslā, piedāvājuma vīrietis ne tikai
aktīvi iesaistījās organizācijā īstenotajās darbībās, bet arī sāka strādāt par
atslēdznieku (remontēja personu ar īpašām vajadzībām kompensācijas tehniku). Pēc
minētās organizācijas vadītāja nāves, par tās direktoru kļuva Motiejs, un līdz šim to
veiksmīgi vada un remontē personu ar īpašām vajadzībām kompensācijas tehniku.
Kā apgalvo Motiejs, integrējoties darba tirgū viņam ļoti palīdzēja cilvēks ar līdzīgu
likteni un viņa pašā spēcīgā darba motivācija. 

„Noķert“ veiksmi palīdzēja tuvinieki, pedagogi, darbabiedri, draugi un
pašas meitenes aktīvums (Onutes gadījums)

Onute 2000. g. pabeidza Kauņas bērnu pansionātu (šobrīd iestādes
nosaukums ir mainīts). Pansionātā meitene mācījās bērnu cerebrālās triekas (BCT)
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dēļ, patstāvīgi nestaigāja (palīdzēja draugi vai gāja, turoties pie sienas). Onute labi
mācījās, bija aktīva: apmeklēja mūzikas skolu, 2 mūzikas pulciņus (estrādes
dziedāšanas, kordziedāšanas), literātu un drāmas pulciņus, aktīvi iesaistījās skolas
izrāžu režisēšanas, pasākumu organizēšanas procesā u.c. Kad līdz skolas beigšanai
bija palicis viens gads, Onute nokārtoja autovadīšanas eksāmenus (teoriju un
praksi), auklītes un klases audzinātājas aizņēmusies naudu (Onutes ģimene dzīvoja
trūcīgi), iegādājās automobili.

Tajā pašā gadā Onute iestājās ŠU speciālās pedagoģijas ar logopēdiju
specialitātē. Meitenes māsa Marīte tajā pašā gadā kā Onute iestājās ŠU speciālās
pedagoģijas un fiziskās kultūras specialitātē. Marīte pirmajos studiju gados ļoti
palīdzēja (sadzīvē, paņemt grāmatas no bibliotēkas u.tml.) māsai. 

Universitātē, tāpat kā pansionātā, Onutei mācībās veicās labi. Atšķirība bija
tā, ka neskaitot pamatdarbību – studijas, meitene neiesaistījās nekādās citās
darbībās un sāka izmantot ratiņkrēslu (lai varētu pārvietoties patstāvīgi). Pēdējā
kursā (bakalaura) meitene iekārtojās darba Kaišadoru rajona Rumšišķu Bīskapa
Antana Baranauska vidusskolā par logopēdi (0,5 slodzes), spec. pedagoģi (0,25
slodzes). Darbavieta nebija pielāgota, kabinets otrajā stāvā, taču Onute apgalvo,
ka tās nebija grūtības, drīzāk neērtība, kuru pārvarēt palīdzēja kolēģi un / vai
audzēkņi. Lai varētu strādāt Rumšišķos, Onute nomāja dzīvokli Kaišadoru pilsētā,
kurš tāpat kā viņas darba kabinets atradās otrajā stāvā, pilnībā nepielāgots. Katru
nedēļu ar vilcienu brauca uz Šauļiem uz lekcijām (studente 3 dienas nedēļā strādāja
Rumšišķos, 2 – studēja Šauļos). Braukdama pa maršrutu Šauļi–Kaišadori–Šauļi
meitene piedzīvoja grūtības, jo tikai viens vilciens (braucot no Kaišadoriem uz
Šauļiem) bija pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, taču tā pacēlājs, pielāgots
cilvēka ratiņkrēslā pacelšanai, bieži bija sabojājies. Bija gadījumi, ka vilciena, kurš
nav pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, pavadoņi pat nepārbaudīja
meitenes biļeti, negribēja laist vilcienā. Meitene uzskata, ja viņai nebūtu draugu,
kas palīdz (iekāpt vilcienā, ziemas laikā aizbraukt mājās no stacijas u.tml.), no
darba būtu bijis jāatsakās.

Skolas direktors ir apmierināts ar Onutes darbu. Onutes darba devējs
apgalvo, ka no šī brīža viņš nebaidītos, ka invaliditātes fakts traucēs veikt darbu
labi, ja uz darbavietu pretendētu vairāki kandidāti, invaliditāte nebūtu iemesls, kura
dēļ cilvēks netiktu pieņemts darbā. 

Pabeigusi bakalaura studijas, meitene iestājās pat divās maģistrantūras
studiju programmās: speciālās pedagoģijas un logopēdijas, kā arī literatūrzinātnes;
uzrakstīja atlūgumu darbā. Pēc nepilna pusgada, meitene iekārtojās darbā par
konsultanti Šauļu personu ar īpašām vajadzībām uzņēmējdarbības attīstības centrā.
Meitene veiksmīgi pabeidza speciālās pedagoģijas un logo pēdijas maģistrantūras
studijas (bet nepabeidza literatūrzinātnes studijas). Šobrīd Onute veiksmīgi strādā
par konsultanti Klaipēdas personu ar īpašām vajadzībām uzņēmējdarbības
attīstības centrā.
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Sabiedriskās organizācijas kā nodarbinātības starpnieces (Irmas gadījums)
Irma mugurkaula traumu ieguva 17 gadu vecumā (satiksmes negadījums).

Tobrīd viņa mācījās vidusskolā, 11. klasē. Dzīvoja ciemā netālu no pilsētas. Pēc
traumas Irma skolu nepameta, viņa mācījās mājās un pabeidza skolu kopā ar klases
draugiem.

Pēc traumas viņa apguva šuvējas amatu, apmeklēja dažādus datorrakstības,
angļu valodas kursus. 

Piecus gadus pēc vidusskolas beigšanas, 2003. gadā iestājās Viļņas
uzņēmējdarbības un tiesībzinātņu koledža, studēja uzņēmējdarbības vadību. 2007.
gadā Irma to veiksmīgi pabeidza un iestājās M.  Romera Universitātē. Studējot
koledžā, pēc Irmas domām, gan pasniedzēji, gan studenti izcēlās ar labvēlīgu nostāju
pret personām ar īpašām vajadzībām. Studiju laikā augstskolā netika radīti īpaši
apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Meitene priecājās, ka mācību iestāde bija
pietiekami pielāgota personām ar fiziskiem traucējumiem, kas pārvietojas
ratiņkrēslā. 

Darba karjeru Irma uzsāka, kad viņai bija 20 gadu. Meitene nedomāja, ka
varēs strādāt ar saviem fiziskajiem traucējumiem. Divus gadus pēc traumas Irmai
tika piedāvāts darbs dienas centrā ar cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. 

Pēc gada meiteni uzaicināja strādāt citā sabiedriskajā organizācijā. 
Šobrīd meitene veiksmīgi strādā dienas centrā personām ar īpašām

vajadzībām par administratori. Irmas pienākums ir komunicēt ar cilvēkiem, gatavot
darbības atskaites, projektus. Visi darba apstākļi Irmai tika nodrošināti. Darba
kolektīvs ir labs. Šajā darbā meitene jūtas sabiedrībai noderīga un tiek vērtēta kā
laba savas jomas speciāliste.

Irmai patīk darbs, kurā viņa var palīdzēt citiem cilvēkiem atrast nepieciešamo
informāciju un sniegt nepieciešamo palīdzību. Darbā Irma pavada daudz laika, tā
kā meitene strādā pilnu darba dienu (8 stundas).

Nākotnē meitene plāno savu darba karjeru saistīt ar finansēm vai
personālvadību.
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5. PROJEKTS, KĀ CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
PROFESIONĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROCESA VEIKSMES

PRIEKŠNOSACĪJUMS

5.1. Projekta „Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana, izmantojot novatoriskas darbības“ metodoloģiskie
virzieni

Kā tika apgalvots iepriekšējās monogrāfijas nodaļās, Lietuvas Republikas
likumi rada priekšnosacījumus personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas sistēmas veidošanai un darbībai. Taču personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas praksē saskaramies ar nepietiekamu likumu
funkcionēšanu, Valdības un tai pakļauto institūciju savdabīgu to interpretēšanu. Tādēļ
rodas ne mazums saspīlējumu: tiek noteiktas ne tās prioritātes, radīti nosacījumi
profesionālajai rehabilitācijai piešķirto līdzekļu neefektīvai izmantošanai u.c. Starp
dažādām profesionālās rehabilitācijas institūcijām un institūtiem dominē sīkumainas,
nerezultatīvas konkurences parādības, nogriezts ceļš kooperācijai un sadarbībai.
Institūciju ieinteresētība ar acīm redzamām novilktām robežlīnijām (tikai mēs te
esam kompetenti, tikai mēs varam atrisināt šīs problēmas) traucē sasniegt rezultātus
– veiksmīgu personu ar īpašām vajadzībām dalību darba tirgū. 

Daudziem speciālistiem, pēc personu ar īpašām vajadzībām uzskatiem, pietiktu
ar pareiziem politiskiem lēmumiem personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas jomā un problēmas būtu atrisinātas628. Paradoksāli, taču lēmumi ir izdarīti.
Lietuvas likumi, kas formulē personu ar īpašām vajadzībām līdzdalību sabiedriskajā
dzīvē (tostarp arī darba tirgū), ir pieņemti un saskaņoti ar Eiropas Savienības
politiskajām nostājām629. Taču Lietuvā likumi rada nepietiekamus priekšnosacījumus
personu ar īpašām vajadzībām dalībai darba tirgū. Atsevišķi zinātnieki kā izeju norāda
sabiedrības (tostarp arī pašu personu ar īpašām vajadzībām) nostājas maiņu630. To, ka
sabiedrības nostāja ir šķērslis veiksmīgiem personu ar īpašām vajadzībām integrācijas
procesiem, rāda arī agrākie Šauļu universitātē veiktie pētījumi, kuru mērķis bija izvērtēt
veidojošos personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmu
Lietuvā631. Ir acīm redzams, ka sabiedrības nostājas nozīmīgumu nevar noliegt.

Pētījuma Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas
efektivitāte laikā tika aptaujāti 750 personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
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628 To apgalvojam, balstoties uz daudzu aptauju rezultātiem. Projekta Profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana personām ar īpašām vajadzībām , izmantojot novatoriskas darbības ekspertu
(Delfi) grupas atskaite (2007). Šauļu universitāte. Nepublicēts rokraksts. Lietuvas darba biržas speciālistu
aptaujas dati (2007). Šauļu universitāte. Nepublicēts rokraksts.
629 LR Bez darbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, 15.06.2006. Nr. X-694, Viļņa (Ziņ., 2006, Nr.
73-2762). Aktālā redakcija no 29.05.2007.; LR Invalīdu sociālās integrācijas likums, 11.05.2004. Nr. IX-
2228, (Ziņ., 2004, Nr. 83-2983). Aktuālā redakcija no 18.10.2005.
630 Ruškus, J. (2000). Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų, pedagoginės sąveikos ir mokyklinės
socializacijos ryšys. Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universitetas; Ruškus, J. (2002). Negalės
fenomenas. Monografija. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
631 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.



rehabilitācijas sistēmas dalībnieki (sociālās drošības sistēmas, tiesībaizsardzības,
darba biržas speciālisti, pedagogi, darba devēji, kas nodarbina personas ar īpašām
vajadzībām, zinātnieki) ar mērķi izvērtēt sistēmas aktuālumu. Noskaidrojās, ka
Lietuvā vislabāk novērtētā profesionālās rehabilitācijas sistēmas daļa ir profesionālā
izglītība (pozitīvi vērtē 60% pētījuma dalībnieku). Profesionālās konsultācijas
vērtējama mazāk pozitīvi (40% pētījuma dalībnieku vērtē pozitīvi). Profesionālo un
sociālo palīdzību darbavietā – gan primāro (līdz 3 mēn.), gan sekundāro (pastāvīgo)
– kritiski vērtē gandrīz visi rehabilitācijas sistēmas dalībnieki. Tātad īpaši negatīvi
tiek vērtēta personu ar īpašām vajadzībām iekārtošana darbā un atbalsts
profesionālās adaptācijas periodā. Šīs profesionālās rehabilitācijas daļas ir
visnegatavākās Lietuvā: personām ar īpašām vajadzībām, kas profesionālās
izglītības institūcijās ir ieguvušas specialitāti, darba tirgū nav labvēlīgu
nosacījumu gan iekārtošanās darbā, gan palīdzības darbavietās ziņā. 

Šī pētījuma laikā atklājās arī cits ne mazāk svarīgs aspekts – speciālisti, kas
strādā personu ar īpašām vajadzībām integrācijas jomā, netic personu ar īpašām
vajadzībām integrācijas atvērtā darba tirgū perspektīvai632. Pētījuma rezultāti
pierāda, ka saskaņā ar daudziem mainīgajiem (dalībnieku nostāja pret personas ar
īpašām vajadzībām profesionālās adaptācijas veiksmes faktoriem, izglītības saturu,
pašu personu ar īpašām vajadzībām, viņa sociālo un profesionālo kompetenci, personu
ar īpašām vajadzībām darbavietu modeļu perspektīvumu) iezīmējās divas līdzīga
lieluma, taču atšķirīgu nostāju pret izglītību un rehabilitāciju dalībnieku grupas. Vienu
grupu, balstoties uz Stemana (Steman) (1999) teorijā noformulētajām personu ar
īpašām vajadzībām sociālās integrācijas paradigmām633, nosaucām par orientētu uz
klīnisko (segregatīvo) paradigmu. Šīs grupas respondenti izsakās par šauru vispārējo
kultūras, komunikācijas, politehnisko u.c. izglītību. Viņuprāt, personai ar īpašām
vajadzībām vajadzētu pietikt ar minimālajām vispārējām kultūras, profesionālajām
zināšanām. Svarīgākais – praktiskās profesionālās iemaņas. Kā nekonsekvenci, vai
varbūt nodeva mūsdienu laikmetam varam nosaukt šīs dalībnieku grupas labvēlīgo
nostāju pret profesionālās konkurētspējas mācīšanu. Taču kā lai ieaudzina
profesionālo konkurētspēju, ja respondenti neatzīst komunikācijas, vispārējās
kultūras, uzņēmējdarbības, politehniskās u.c. izglītības svarīgumu? Šīs grupas
dalībnieki netic personas ar īpašām vajadzībām personiskajām spējām un iespējām un
kā izeju redz samērā vienpusēju sociālo atbalstu: pēc respondentu domām, uz veiksmi
var cerēt, nodarbinot personas ar īpašām vajadzībām slēgta tipa uzņēmumos, palīdzot
viņiem gan profesionālajā, gan sociālajā ziņā. 

Otrajā respondentu grupā dominē attīstības paradigmai piešķiramās pazīmes:
šīs grupas dalībnieki labvēlīgāk vērtē pašu personu ar īpašām vajadzībām, izsakās par
vispusīgu personas ar īpašām vajadzībām izglītību, saskata profesionālās izglītības
un sociālās-profesionālās adaptācijas mijiedarbības nozīmīgumu. Taču, tāpat kā
pirmās grupas dalībnieki, viņi vairāk tic slēgta tipa nodarbinātības modeļa (sociālajos
uzņēmumos) veiksmei nekā atvērta tipa. 
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632 Vairāk par pētījumu skat. turpat.
633 Steman, C. (1999). Socialinio darbo su proto negalios vaikais pagrindai. Vilnius: Vaibra.



Tieši šīs būtiskās pazīmes dēļ otrās grupas dalībniekus nevar nosaukt par
tādiem, kas atzīst visprogresīvākās – atbalsta paradigmas – nosacījumus. Var
apgalvot, ka otrās grupas dalībnieki vēl tikai „ir ceļā“ uz personu ar īpašām
vajadzībām integrācijas saprašanu, viņu sociālās inklūzijas izpratnes svarīgumu634. 

Pētījuma rezultāti liek secināt, ka, pirmkārt, ir jātiecas uz speciālistu, kas
strādā personu ar īpašām vajadzībām integrācijas jomā, nostājas maiņu. Pēc dažu
autoru uzskatiem, speciālistu nostājas maiņa, pirmkārt, ir sasniedzama caur speciālistu
izglītošanu635. Būtībā šim ceļam piekrītam, taču nostāju visvairāk mainīt spēj nevis
runas un deklarācijas, bet gan konkrēti darbi un sasniegumi. Nepietiek tikai deklarēt
nostāju. Teorētiski daudzi mēdz paust labvēlīgu nostāju pret jebko (jo es taču esmu
draudzīgs un labs cilvēks, pilsonis), taču reālajās situācijās sākas dažādi iebildumi un
mēs kļūstam vairs ne tik draudzīgi un labi. Tāpēc mūsu analizētajā kontekstā ļoti
svarīga ir aktīva sabiedrības (speciālistu, personu ar īpašām vajadzībām, darba devēju)
līdzdalība, veidojot personu ar īpašām vajadzībām integrācijai darba tirgū labvēlīgas
nostāju. Tāpēc veidodami projektu Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšana personām ar īpašām vajadzībām , izmantojot novatoriskas darbības636,
hipotētiski apgalvojām, ka, lai sasniegtu progresu, ir jāmeklē un jāveido personu ar
īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmas atbalsta mehānismus (šajā
procesā iesaistot pēc iespējas plašākus sabiedrības slāņus), to teorētiski jāpamato, tā
radot priekšnosacījumus šīs teorijas pielāgošanai personu ar īpašām vajadzībām dalības
darba tirgū praksē. Kā priekšnosacījumu veiksmīgai personu ar īpašām vajadzībām
dalībai darba tirgū izvirzījām visu profesionālās rehabilitācijas procesa dalībnieku
kopējas pūles, tiecoties pēc minētā rezultāta. Aktīva un rezultatīva visu procesa
dalībnieku darbība (piedzīvotā veiksme, atrastais labums) var krietni efektīvāk mainīt
nostāju nekā citas metodes, piem., sistēmas dalībnieku izglītība.

Balstoties uz personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas
teorētiskajiem modeļiem, starpniecības nepieciešamības personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmā un starpniecības mērķtiecīguma
pētījumiem, personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesa
veiksmes priekšnosacījumu zinātniskās studijas rezultātiem, veidojot projektu,
izšķīrām divus nosacītus, būtībā viens otru papildinošus un savstarpēji kooperējošos
profesionālās rehabilitācijas procesa atbalsta mehānismu virzienus: sociāli
izglītojošās līdzdalības (individuālās un grupu) un sociāli izglītojošais institu -
cionālais637. Šajos jēdzienos, pirmais, kas jāuzsver ir izglītības zinātnes638 svarīgums.
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634 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.
635 Ruškus, J. (2002). Negalės fenomenas. Monografija. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
636 Projekta veidotāju grupu veidoja doc. dr. I. Baranauskienė (grupas vadītāja), E. Elijošius, doc. dr.
S. Ališauskienė, doc. dr. N. Mažeikienė, L. Kvedarienė, V. Nemeikšienė, A. Čepienė. Vairāk par projektu:
http://www.spf.su.lt/profesinereabilitacija/anim.htm.
637 Pirmoreiz šie termini Lietuvas profesionālās rehabilitācijas kontekstā tika izmantoti I. Baranauskienes
doktora disertācijā. Sal. Baranauskienė, I. (2003). Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio
rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universitetas. 
638 Edukācija (lot. educatio) – audzināšana, izglītošana, izglītība. Izdevniecība Žodynas, UAB Fotonija.
Ar šo jēdzienu saistīti ir šie projekta aspekti: kā rāda agrākie pētījumi, Lietuvā ilgu laiku pastāvēja
neefektīvs sociālais atbalsts (atbalsts neveicināja personas ar īpašām vajadzībām pilveidoties, netika 



Cits, ne mazāk svarīgs ir līdzdalības639 aspekts. Personu ar īpašām vajadzībām (tāpat kā
veselo) līdzdalība notiek noteiktos sociālajos institūtos640, tāpēc to ietekme uz
profesionālās rehabilitācijas procesu arī ir acīm redzama. Personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas atbalsta mehānismu kopsavilkums atspoguļojas 12. tabulā. 
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atbalstīti personu ar īpašām vajadzībām centieni aktīvi piedalīties darba tirgū). Pēdējo gadu laikā situācija
mainās. Taču personu ar īpašām vajadzībām, speciālistu, sabiedrības (pirmām kārtām – potenciālo darba
devēju un darbabiedru) izglītošanas (-šanās) nepieciešamība ir īpaši izteikta. No otras puses, ne mazāk
aktuāla ir atbilde uz jautājumu – kā to darīt? Zinātnieki un praktiķi, kas apkopo profesionālās
rehabilitācijas pieredzi Lietuvā, ir drīzāk izņēmums nekā sistēma. 
639 Sociālās līdzdalības koncepts nozīmē, ka ikvienam cilvēkam, brīvprātīgi izšķiroties un pildot noteiktas
funkcijas un saistības, ir tiesības un viņš var piedalīties sabiedrības ikdienas darbībās, kopā radīt un
saglabāt individuālās identitātes jūtas. Vairāk: Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų
dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiauliai:
Šiaulių universiteto leidykla, 6–7.lpp.
640 Tās ir vēsturiski nostabilizējušās vispārējās cilvēku darbības organizēšanas formas. Institūtus nosaka normas
un vērtības, kuras ir vairākumam pieņemamas, institucionālo uzvedību atbalsta un sargā stingri noteikumi.
Sociālie institūti, kuru veidošanos nosaka sociālās vajadzības (t. i., sabiedrības sociālais pasūtījums), veido
sabiedrības pamatu, jo tie izceļas ar fiksētu un pastāvīgu uzvedības veidu. To uzdevums – organizēt vispārējo
cilvēku darbību, apmierinot viena vai cita veida sociālās vajadzības (piem., ģimenes institūts apmierina vajadzību
pēc dzimtas turpinātības un bērnu audzināšanas; augstākās izglītības institūts nodrošina speciālistu sagatavošanu,
izglītības sniegšanu). Tieši cilvēku līdzdalība dažādos sociālajos institūtos apvieno sabiedrību. Vairāk: turpat. 



Šīs monogrāfijas nodaļas mērķis nav izsmeļoši izanalizēt un atklāt visas
personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesa atbalsta iespējas:
mērķis ir pievērst uzmanību pasaules prakses izglītojošajiem sasniegumiem, akcentējot
to, ko Lietuvā varētu vērtēt kā inovāciju, visbiežāk vēl nepieņemtu vai tikai „deklaratīvi“
pieņemtu un paskaidrojumus pieprasošu, piem., daudzi cilvēki ar īpašām vajadzībām un
viņu profesionālās rehabilitācijas speciālisti zina, kas ir vispārējās prasmes, taču
izglītības praksē šī teorijas netiek pielietotas. Vēl jo vairāk, ar vispārējo prasmju
mācīšanu nav ierasts dalīties atbildībā ar pašu personu ar īpašām vajadzībām, radot
viņam iespēju aptvert vispārējo prasmju svarīgumu, piedalīties mācību plāna veidošanā. 

Izvairoties no atkārtošanās, šajā nodaļā netiks runāts par tiem profesionālās
rehabilitācijas atbalsta mehānismiem, kuri tika izsmeļoši izanalizēti iepriekšējās
monogrāfijas daļās (piemēram, starpniecībai ir veltīta vesela monogrāfijas nodaļa).
Šajā un citās monogrāfijas daļās analizētajiem profesionālās rehabilitācijas procesa
atbalsta mehānismiem bija svarīga nozīme projektā Profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana personām ar īpašām vajadzībām, izmantojot novatoriskas
darbības (mērķi tos pielietot praktiskajā darbībā varētu nosaukt par projekta
metodoloģisko virzienu).

Sociāli izglītojošās līdzdalības (individuālās un grupu) atbalsta mehānismi
Zinātniskie pētījumi atklāj, ka jebkurā izglītojošajā procesā subjektīvie faktori lielākā

mērā nekā institūciju nosaka, vai tiks sasniegts progress. Svarīgi ir radīt nosacījumus pašiem
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dot ieguldījumu sociālās integrācijas procesā. 

Vispārējo prasmju teorija ir viena no iespējām, kas ļauj personai ar īpašām
vajadzībām reāli dot ieguldījumu „modernajā dzīvē“. Par vispārējām prasmēm (sauktas
arī – pamatkvalifikācija, pamatprasmes, pamatspējas, vispārējās kompetences u.c.)
Lietuvas zinātniskajā presē viens no pirmajiem rakstīt sāka R. Laužacks (R. Laužackas),
kurš arī izmantoja terminu pamatkvalifikācijas641. Vācijā vispārējās prasmes jau 1993.
g. ir iekļautas profesionālās izglītības programmās642. Šo prasmju nozīmīgums ir atzīts
Apvienotajā Karalistē, Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrijā u.c. valstīs643. Tā kā
pastāv visdažādākie skaidrojumi, kas ir vispārējās prasmes (tas ir atkarīgs no izejas
punkta), šajā darbā vispārējās prasmes nosaucām par prasmju kopumu, kas ir
nepieciešamas veiksmīgai profesionālajai darbībai un adaptācijai sabiedrībā644.
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641 Laužackas, R. (1997). Profesinio ugdymo turinio reforma: didaktiniai bruožai. Vilnius. 
642 Beiler, J., Lumpe, A., Reetz, L. (1993). Schusselqualifikation & Selbstorganisation & Lernorganisation.
Hamburg: Feldhaus. 
643 Kirby, J., Žydžiūnaitė, V., Truncienė, R. ir kt. (1999). Bendrieji gebėjimai. Vilnius.
644 Jovaiša, T., Shaw, S. (1998). Žvilgsnis į bendrųjų gebėjimų ugdymą Rytų ir Centrinėje Europoje.
Profesinis rengimas, 1; Reetz, J., Reitmann, T. (1997). Schlüsselqualifikationen. Hamburg: Feldhaus;
Stopel, F. (2001). Schlüsselqualifikationen und die berufliche Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen. Berufliche Rehabilitation, 2, S. 138–157; Biermann, H. (1996). Konzepte in der Arbeit
mit Benachteiligten: Therapie versus Qualifizierung. In B. Bonz (Hrsg.), Didaktik der Berufsbildung (S.
177–186). Stuttgart; Danenmann, C. (1989). Die Integration lernbehinderter junger Menschen in Arbeit
und Beruf – am Beispiel des Berufsvorbereitungsjahres des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands.
In R. Arnold / A. Lipsmeier (Hrsg.), Betriebspädagogik in nationaler und internationaler Perspektive
(S. 167–178). Baden–Baden; Geiβler, K. A., Orthey, E. M. (1998). Der groβe Zwang zur kleinen Freiheit
& berufliche Bildung im Modernisierungsprozeβ. Stuttgart. 



Vispārējo prasmju teorija īpaši aktuāla ir personām ar īpašām vajadzībām, jo
viņiem ir mazāki individuālie resursi, lai varētu pārvarēt grūtības <…>. Mācēdami
sadarboties ar par sevi spēcīgākiem, var cerēt uz palīdzību un atbalstu645.

Kā apgalvots vispārējo prasmju teorijā, nozīmīgs ir subjektīvais faktors:
nepieciešami abpusēji gan speciālistu, gan klientu centieni, citiem vārdiem sakot,
veiksme ir atkarīga no abu pušu dotā ieguldījuma integrācijas procesā. Mācot
vispārējās prasmes, svarīgi ir, lai audzēkņi uzņemtos atbildību par mērķa izvēli,
sasniegšanu, kā arī mācību stratēģiju646. Tad viņi jūtas atbildīgi par to īstenošanu
<…>. Piedaloties lēmumos un darbībā, pastiprinās atbildības sajūta647. Ir minētas
visdažādākās vispārējo prasmju mācīšanas tehnoloģijas un metodes, taču tajās visās
saglabājas aktīva paša audzēkņa līdzdalība, tiecoties pēc svarīgākā rezultāta –
profesionālās adaptācijas: <…> pēdējos gados varējām paplašināt piedāvājumus
cilvēkiem, kuru iekļaušanās darba tirgū ir sarežģītāka, tikai tāpēc, ka tika izkoptas
viņu vispārējās prasme 648. To saniegt varam tikai ar visu vispārējo spēju mācīšanas
procesa dalībnieku, tostarp arī personu ar īpašām vajadzībām, pūlēm. 

Cita aktuāla teorija, kas ir jau ienākusi Lietuvas izglītības vidē, taču vēl nav
sasniegusi personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmu, –
mūžizglītības koncepcija. Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas telpā šo koncepciju formulētu kā pakāpenisku kvalifikācijas celšanu
gan kvantitatīvajā, gan kvalitatīvajā ziņā: Darba devēji meklē darbiniekus, kam
piemīt pārcelšanas prasmes, kas ļauj kļūt par viegli pielāgojošos darbinieku. Vairs
nav darba visam mūžam, darbiniekam ir jāspēj strādāt daudzās jomās, pastāvīgi
pilnveidoties un iegūt jaunu kvalifikāciju649. Subjektīvais faktors te izpaužas kā
personas ar īpašām vajadzībām apzināšanās, ka viņš pats ir atbildīgs par savu
pilnveidošanos un ka tikai mācoties, pilnveidojoties, pastāvīgi tiecoties neatpalikt
no darba tirgus prasībām, var cerēt uz darba devēju un starpnieku atbalstu,
nostiprinoties darba pasaulē. 

Profesionālās rehabilitācijas speciālistu centieni, īpaši, mainot
psihosociālo vidi (ar to domājam sociālos priekšstatus un nostājas) un pastāvīgu
kvalifikācijas celšanu, orientētu uz prasmi strādāt ar personām ar īpašām vajadzībām,
monogrāfijā pieņemam kā nediskutējamu nepieciešamību. Vēl jo vairāk, ja gan
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psihoso ciālās vides ietekme, gan speciālistu kvalifikācijas svarīgums zinātniskajā
literatūrā ir pietiekami atklāts un izanalizēts. Tāpat arī psihosociālās vides maiņas
svarīguma un speciālistu kompetences pamatošanai tika veltīts ne mazums
uzmanības šīs monogrāfijas nodaļā Starpnieks un starpniecības process personu ar
īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmā. Arī subjektīvais faktors
šajā situācijā ir acīm redzams. 

Pavadoņa palīdzību personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas sistēmas profesionālās izglītības etapā varam nosaukt par inovāciju.
Šī teorija ir izveidota Vācijā ar mērķi atrisināt personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās izglītības problēmas. Federatīvā darba padome savā dienesta lapā
uzsvēra: Jauniešiem, kuriem, iegūstot profesionālo izglītību, nepietiek ar parasto
palīdzību, ir jārada sociāli pedagoģisko attīstības koncepciju650. 

Pirmām kārtām, šīs izglītības tehnoloģijas, kas nosaukta par izglītības
pavadoņa palīdzību, mērķis ir, lai jaunieši aptvertu divas būtiskas viņu dzīves
pārmaiņas: pārejas no jaunieša pieaugušo pasaulē un pārejas no plānveida
ekonomikas noteiktas domāšanas uz tirgus ekonomikas izaicinājumiem un iemācīto
tikt ar tām galā651. Balstoties uz Federatīvās Izglītības un zinātnes ministrijas
rekomendāciju izdevumiem Izglītība visiem. Jauniešu ar īpašām vajadzībām
attīstības koncepcija; Sociālās pedagoģiskās orientācijas profesionālā izglītība;
Izglītības pavadoņa palīdzība. Organizēšanas, plānošanas un īstenošanas pamati,
tika izveidota šīs izglītības tehnoloģijas koncepcija652. Teorijas būtība: 1)
specialitātes teorijas pieejamība, 2) teorētisko zināšanu sasaiste ar praktisku
izmēģināšanu, 3) sociālās pedagoģiskās konsultācijas, kas paredzētas jaunieša
personisko problēmu risināšanai653. Tika meklētas un izmēģinātas, bet vēlāk arī
piedāvātas daudzas modernas izglītības idejas, kā „izdzīvošanas pedagoģijas
integrēšana profesionālajā izglītībā“, „sociālā pedagoģiskā uzraudzība“, „sociālās
pedagoģiskās orientācijas profesionālā izglītība“ u.c.654. Taču, kā apgalvo
koncepcijas autori, sasniegtie rezultāti visvairāk ir atkarīgi no „skolotāju,
audzinātāju, sociālo pedagogu un skolotāju palīgu, paša audzēkņu
noskaņojuma“655, citiem vārdiem sakot, no subjektīvajiem centieniem. 
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Sociāli izglītojošie institucionālie atbalsta mehānismi
Analizējot sociāli izglītojošos institucionālos atbalsta mehānismus pēc

darbības veida, tos sadalījām tādos, kas atbalsta profesionālās rehabilitācijas
sistēmas pieejamību un tādos, kas ietekmē profesionālās rehabilitācijas sistēmas
elastīgumu. 

Profesionālās rehabilitācijas sistēmas pieejamība
Pimsprofesionālās izglītības ideju arī ļoti gribēdams Lietuvā nenosauksi

par inovatīvu. Būtībā speciālajā skolā, kuru ietekmēja Duļņevo, Mirska, Karveļa un
citu padomju skolas zinātnieku idejas656, liela uzmanība tika veltīta bērnu ar īpašām
vajadzībām pirmsprofesionālajai izglītībai. Mūsdienu Lietuvas speciālā skola ir
nedaudz attālinājusies no agrākā pirmsprofesionālās izglītības modeļa. Kā apgalvo
Kaukēnaite (Kaukėnaitė), „darba mācīšanas sistēmu skolēniem ar intelekta
traucējumiem veido trīs etapi: darbu → darbu un sadzīves kultūras → profesionālās
apmācības“657. Vadoties pēc šī darba koncepcijas, pirmos divus etapus varam nosaukt
par pirmsprofesionālo izglītību un situāciju varam vērtēt kā tādu, kas veido
nosacījumus jaunietim ar īpašām vajadzībām iegūt iemaņas, kas ir nepieciešamas
profesionālās izglītības procesā. Skolēni, kas mācās integrētā vidē, šajā aspektā
nesagaida nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Vispārizglītojošajā skolā papildus
darba mācīšanai un profesionālajām konsultācijām visbiežāk netiek veltīta
nepieciešamā uzmanība658. 

Krievijā uzskati par primsprofesionālo izglītību ir maz mainījušies. Tur, tāpat
kā padomju laikos, tiek veltīts daudz uzmanības personu ar īpašām vajadzībām
pirmsprofesionālajai izglītībai. Kā apgalvo Ščerbakova, „efektīva profesionālā darbība
ir socializācijas ass“659. Tiek piedāvāts reformēts pirmsprofesionālās izglītības modelis,
kurš būtībā daudz neatšķiras no iepriekšējā. Abus šos modeļus vieno kopīgs mērķis –
konsekventa personas sagatavošana profesionālajai darbībai. Modeli veido šādi cikli:
1) propedeitiskā (sagatavošanas) apmācība 1.–5. klasēs, 2) orien tējošā apmācība 6.
klasē (novērojamā klase), 3) vispārējā darba sagatavošana 7.–9. klasē, 4)
pimsprofesionālā jeb orientēta uz konkrētu darbavietu sagatavošana 10.–11. klasē660.
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Arī Rietumeiropā daudz uzmanības tiek veltīta pirmsprofesionālajai
izglītībai, taču pats pirmsprofesionālās izglītības konteksts ir nedaudz cits: tiek
mēģināts panākt, lai persona ar īpašām vajadzībām, viņa ģimene izprastu šīs
izglītības nozīmi, tāpēc koledžās, citās izglītības institūcijās, tik piedāvāti dažādi
sevis un darba vides iepazīšanas kursi, tiek iepazīstināts ar pilsoņa tiesībām, radīti
apstākļi savu vēlmju un iespēju izvērtēšanai, sniegtas individuālas konsultācijas. Kā
apgalvo Džounss (Jones), pirmsprofesionālā izglītība vadās pēc šiem principiem: 1)
ikvienam cilvēkam ir tiesības izglītoties kā personībai; 2) palielināmas iespējas
mācīties pēc vispārējās izglītības programmas; 3) uzlabojami vispārējās izglītības
rezultāti; 4) mācībām ir jāpalielina darba iegūšanas iespējamību661. Pirmsprofesionālā
izglītība tiek pamatota ar vispārējo prasmju izkopšanu662.

Kā tika minēts, Lietuvā skolēni ar īpašām vajadzībām integrētajā vidē
visbiežāk nesaņem visu viņiem nepieciešamo palīdzību. Lielbritānijā integrācija tiek
balstīta ar palīdzību (uz palīdzības balstītas integrācijas modelis). Koledžās tiek
dibināti „Mācību atbalsta nodaļas“, kurās ir integrācijas koordinatori, uzvedības
atbalsta koordinatori, mācību atbalsta skolotāji, koordinatori profesijas jautājumos,
mācību atbalsta palīgi. Skolēniem tiek sniegta palīdzība gan mācību darbībā, gan
brīvajā laikā663. 

Profesionālās izglītības pieejamību stiprina arī profesionālās „izaugsmes“
iespēju radīšana. Tikmēr Lietuvā, piemēram, personu ar viegliem intelekta
traucējumiem profesionālās izglītības praksē, šis profesionālās izglītības atbalsta
faktors praktiski nefunkcionē. Persona ar viegliem intelekta traucējumiem, pabeigusi
vienu profesionālo skolu, zaudē iespēju iegūt citu specialitāti vai pilnveidot esošās
profesionālās zināšanas un prasmes (citiem vārdiem sakot, zaudē valsts atbalstu).
Darba tirgus apmācības dienesti māca tikai darba biržas sūtītos klientus, visbiežāk
bezdarbniekus. Iegūt augstākās pakāpes profesionālo izglītību šīs personas nevar
savu traucējumu dēļ. Tikmēr Ziemeļanglijas programmas personām ar viegliem
intelekta traucējumiem balstās uz „mūžizglītības“ ideju un tām nav stingru
termiņu664. 

Profesionālās rehabilitācijas sistēmas elastīgums
Profesionālās rehabilitācijas sistēmas elastīgumu šajā monogrāfijā, pirmkārt,

saprotam kā pastāvīgu reaģēšanu uz pārmaiņām darba tirgū. Skolu vai kādu citu
profesionālās izglītības institūciju beigušu personu ar īpašām vajadzībām
nodarbinātība pēc vienas vai citas programmas daudzās Eiropas valstīs ir
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pamatrādītājs, kas nosaka šīs programmas pastāvēšanu: „<…> pasliktinoties
programmu rezultātiem, tās tiek pārtrauktas665. Vērā tiek ņemts ne tikai profesiju
pieprasījums darba tirgū, bet arī darba devēju izvirzītās prasības, personu, kas
izmanto darbinieka pakalpojumus (klientu), individuālās prasības, Valdības iniciatīva
(finansējums), personu ar īpašām vajadzībām tiesības uz izglītību un darbu666.

Elastīgas un modernas mācību satura, organizēšanas un vadības formu
modifikācijas šajā darbā, pirmkārt, saprotamas kā palīdzība cilvēkam ar
ierobežotām iespējām iegūt profesiju un reizē arī iespēju strādāt: „Jauniešu ar īpašām
vajadzībām kvalificēšana būs veiksmīgāka, ne tikai samazinot grupas un pagarinot
mācību laiku, bet arī uzlabojot zināšanu nodošanas metodes. Metodes un līdzekļi, kas
pielietojami darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, ir no jauna jāpārbauda un tiem
ir jāatbilst jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem. Jauniešiem ir jābūt pieejamām
patstāvīgas mācīšanās – skaņas un attēla – programmām, kuras viņi varētu izmantot
individuāli un pieskaņot savam mācību tempam“667.

Lietuvā, valdot personu ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības skolu
(arī profesionālās rehabilitācijas šaurākajā nozīmē) modelim, ir īpaši aktuāli
izglītības apstākļus pietuvināt tirgus apstākļiem: „<…> izglītības iestādēm ir
jāimitē ražošanas reālijas, tātad, mācībām jānotiek ražošanai tuvos apstākļos. Lai
pāreja uz darba tirgu būtu raita, to nevar panākt pāris prakses nedēļās“668. Eiropas
integrācijas procesi neizbēgami ietekmē arī personu ar īpašām vajadzībām
profesionālo izglītību. Pēc integrācijas, inklūzijas un sociālās līdzdalības koncepciju
nostājām, personām ar īpašām vajadzībām, tāpat kā veselajiem Eiropas pilsoņiem, ir
tiesības uz „reālām iespējām mācīties, dzīvot un strādāt Eiropas valstīs“669. Šī
situācija pieprasa informācijas, konsultāciju, valodas, kultūras kompetences, Eiropas
standartiem atbilstošu profesionālo izglītību, tāpēc atbilstība citu valstu personu ar
īpašām vajadzībām profesionālās izglītības sistēmām ir neizbēgams process. Kā
apgalvo Eihorns (Eichhornm), Kviks (Quick), „<…> vēl ir jauna lieta, taču ir
izdevība kopīgi attīstīties un mācīties vienam no otra, projektējot un īstenojot
rehabilitācijas pasākumus. Te ļoti svarīgi ir kopīgie Eiropas projekti. Nepieciešamība
pēc dzīvošanas, darba un mācīšanās citās valstīs kļūst par realitāti, un jauniem
apmācības piedāvājumiem ir tam jāpielāgojas“670. Var apgalvot, ka personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas atbalsta mehānismi (kā svarīgākos jāizdala
sociāli izglītojošās līdzdalības – individuālās un grupu – atbalsta) ir projekta ideju un
darbību konstruēšanas pamatass. 

Veidojot un izmēģinot personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas procesa atbalsta mehānismus, tāpat arī iedziļinājāmies sociālā
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taisnīguma nostājās, ko aprakstījis Rols (Rawls)671, mēģināts saskaņot personu ar
īpašām vajadzībām izglītībai pievilcīgākās eksistenciālisma un pragmatisma idejas672,
balstoties uz Bergera (Berger), Lukmana (Luckmann); Saragas (Saraga); Elstera (Elster)
un citu sociologu darbiem, kas atklāj sociālās īstenības konstruēšanas principus673.

Kā jau tika minēts, vadoties pēc analizētajām metodoloģiskajām nostājām,
tika noformulēts projekta mērķis – radīt personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas procesam novatoriskas programmas un citus
līdzekļus, kas uzlabo personu ar īpašām vajadzībām integrāciju darba tirgū,
attīsta darba un profesionālās rehabilitācijas sistēmu, izglīto personu ar īpašām
vajadzībām cilvēcisko kapitālu, pilnveido profesionālās rehabilitācijas speciālistu
darbības kvalitāti un kompetenci, mainot sabiedrības nostāju un nodrošinot
personu ar īpašām vajadzībām pavadoņa palīdzību un nodarbinātību. 

Mērķis noteica projekta uzdevumus:
Veidot un pilnveidot Lietuvas personu ar īpašām vajadzībām profesionālās

rehabilitācijas sistēmu.
1.1. Izveidot un izmēģināt viengabalainu un konsekventu personu ar īpašām

vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesa struktūru, izmantojot teorētisko
zinātņu studiju, kā arī veiktos pētījuma rezultātus un esošo praktisko mācību bāzi
(reizē ar projekta partneriem un apakšuzņēmējiem).

1.2. Izveidot četras programmas, kas veicina dažādu veidu sociālo atbalstu
personām ar īpašām vajadzībām nodarbinātības situācijā. Šādā veidā īstenot trešo
profesionālās rehabilitācijas struktūras ķēdes posmu [profesionālā orientēšana;
profesionālā arodizglītība; nodarbinātība; profesionālā un sociālā palīdzība
darbavietās (tāpat arī kvalifikācijas celšana un pārkvalificēšanās)].

Sagatavot novatoriskas personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
konsultēšanas un profesionālās izglītības programmas nodarbinātības nodrošināšanai.

2.1. Sagatavot divas profesionālās orientēšanas un konsultēšanas programmas
(augstākajai un profesionālajai izglītībai) dažādu personu ar īpašām vajadzībām
vajadzību apmierināšanai.

2.2. Sagatavot divas pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšanas programmas
dažādu personu ar īpašām vajadzībām vajadzību apmierināšanai.

Sniegt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. 
3.1. Visas izveidotās programmas izmēģināt praktiski, pielāgot un pēc

zinātniskajām metodēm izvērtēt to efektīvumu un piemērotību. Ņemot vērā iegūtos
darbības rezultātus, programmas modificēt, ar mērķi sasniegt pēc iespējas efektīvāku
iedarbību uz personu ar īpašām vajadzībām integrāciju un darba tirgu.

3.2. Programmu īstenošanu tieši saistīt ar personu ar īpašām vajadzībām
nodarbinātību un / vai pavadoņa palīdzību darbavietās.
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671 Rawls, J. (2002). Politinis liberalizmas. Vilnius: Eugrimas. 
672 Ozmon, H. A., Craver, S. M. (1996). Filosofiniai ugdymo pagrindai. Vilnius: Leidybos centras; Bitinas,
B. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija.
673 Berger, P. L., Luckmann, T. (1999). Socialinės tikrovės konstravimas. Vilnius: Pradai; Saraga, E. (Ed.)
(1998). Embodying the social: constructions of difference. London: Routledge; Elster, J. (2000). Socialinių
mokslų elementai. Vilnius: Vaga. 



Celt speciālistu, kas strādā ar personām ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas jomā, kvalifikāciju.

4.1. Sagatavot un īstenot divus profesionālās rehabilitācijas speciālistu
kvalifikācijas celšanas semināru ciklus (programmas).

4.2. Projekta rezultātu izplatīšanai izlaist 10 programmas, kas var palīdzēt
personām ar īpašām vajadzībām integrēties darba tirgū, 5 rekomendāciju-
konsultāciju veida zinātniski metodiskos informatīvos izdevumus personām ar
īpašām vajadzībām un profesionālās rehabilitācijas speciālistiem, kas rada
priekšnosacījumus šo programmu īstenošanas turpinātībai un saglabāšanai.

4.3. Noorganizēt republikas mēroga zinātniski praktisko konferenci, kurā
iepazīstinātu ar projekta rezultātu analīzi un paredzēto projekta darbību turpinājumu.

Projekta tika strādāts ar trīs mērķa grupām – personām ar īpašām
vajadzībām no visas Lietuvas, kuru integrācija darba tirgū ir komplicēta un
problemātiska (prioritātes tika piešķirtas personām ar ievērojamiem traucējumiem674

un sievietēm invalīdēm). Projekta darbības ir orientētas uz šādām šīs mērķa grupas
vajadzībām: viņu profesionālo konsultēšanu, profesionālo un vispārējo prasmju
izkopšanu, atbalstu nodarbinātības situācijā, kā arī adaptāciju darbavietā. Paredzēts,
ka projekta rezultāti tiks vērtēti kā veiksmīgi, ja personas ar īpašām vajadzībām
izvēlēsies viņu iespējām un darba tirgus vajadzībām atbilstošu specialitāti, uzsāks
studijas vai mācības, vai iekārtosies darbā un integrēsies darba tirgū. 

Cita mērķa grupa ir ar personām ar īpašām vajadzībām strādājošie
speciālisti no visas Lietuvas, kuriem ir svarīgi paaugstināt kvalifikāciju šajās jomās:
personu ar īpašām vajadzībām konsultēšana, izvēloties profesiju un sociālā atbalsta
sniegšana nodarbinātības situācijā, adaptācijas darbavietā periodā (nepieciešamības
gadījumā arī visu dzīvi). Paredzēts, ka projekta rezultāti tiks vērtēti kā veiksmīgi, ja ar
personām ar īpašām vajadzībām strādājošie speciālisti iegūs profesionālās konsultēšanas
un atbalsta, nodarbinātības, profesionālās adaptācijas situācijā nepieciešamās iemaņas,
mainīs nostāju pret personu ar īpašām vajadzībām spējām un iespējām, sāks aktīvi
piedalīties profesionālās rehabilitācijas sistēmas veidošanā Lietuvā. 

Trešā un ceturtā pagrīdes675 mērķa grupas ir personas ar īpašām vajadzībām
nodarbinājušie vai potenciālie darba devēji un personu ar īpašām vajadzībām
darbabiedri un ģimenes locekļi.
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674 Ievērojami traucējumi saprotami kā smagi (ne mazāk kā 40% darbspējas līmenis). Vārds ievērojams netiek
gluži lietots kā vārda smagi sinonīms. Reizēm cilvēks, kas ir atzīts par darba nespējīgu, sava iekšējā spēka dēļ
spēj integrēties darba tirgū, bet cilvēks ar, piem., 60% darbspēju, būdams neapņēmīgs, nepašpaļāvīgs, dzīvē
vīlies u.ml., nekā nespēj atrast darbu. Ne vienmēr noteiktais darbspējas līmenis atspoguļo reālo situāciju.
675 Pagrīdes, bez šaubām, pārnestā nozīmē. Vārds izmantots vēloties pievērst uzmanību situācijas
absurdumam. Visi lieliski saprotam, ka bez labvēlīgas darbabiedru un darba devēju nostājas nav iespējams
nodarbināt personu ar īpašām vajadzībām, bet vēl jo vairāk panākt to, lai persona ar īpašām vajadzībām
noturētos darbavietā. Paradoksāli, taču projekta koordinācijasas laikā, pirms līguma ar LR sociālās drošības
un darba ministriju parakstīšanas, šī mērķa grupa bija izsvītrota, kā Eiropas sociālā fonda neatbalstīta. Jebkādi
argumenti tika uztverti kā nenozīmīgi, lai arī te ir acīm redzama atbalsta sniedzēju, kas izstrādā līdzekļu
apgūšanas noteikumus, kļūda. Analoga situācija ir arī ar personu ar īpašām vajadzībām ģimenes locekļiem:
pētījumos jau sen ir pierādīta ģimenes ietekme uz personu ar īpašām vajadzībām profesionālo adaptāciju.
Projekta rīkotāji un īstenotāji ar darba devējiem un darbabiedriem, kā arī personu ar īpašām vajadzībām
ģimenes locekļiem strādāja pēc personiskās iniciatīvas, balstoties uz brīvprātīguma principiem.



Gan izvēloties projekta partnerus676, gan strādājot ar visām mērķa grupām
(personām ar īpašām vajadzībām, speciālistiem un darba devējiem), centāmies
panākt aktīvu viņu līdzdalību ne tikai jau izveidotajās projekta darbībās, bet arī pašā
darbību veidošanas procesā. Balstoties uz projekta partneru, mērķa grupu pārstāvju
viedokļiem, darbības tika pilnveidotas, koriģētas, meklēti alternatīvi risinājumi. 

Bez aprakstītajiem un analizētajiem aspektiem, projekta inovācija un
nozīmīgums ir jauns skatījums uz personu ar īpašām vajadzībām profesionālo
rehabilitāciju: 

Skatījums uz sociālo atbalstu kā profesionālās izglītības turpinātību un
jēgpilnumu. Sociālais atbalsts uztverams kā palīdzība nodarbinātības un
profesionālās adaptācijas situācijā. Sniedzot šāda veida atbalstu, tiek mēģināts
palīdzēt personai ar īpašām vajadzībām integrēties darba tirgū. Darba meklējumi
nav atdalāmi no nodarbinātības, komunikācijas un citu vispārējo prasmju izkopšanas.
Profesionālās adaptācijas periodā tiek palīdzēts pārvarēt darba pieredzes trūkumu,
sasniegt prasīto darba tempu, kvalitāti, veikta starpniecība starp personu ar īpašām
vajadzībām un darba devēju, starp personu ar īpašām vajadzībām un darbabiedriem,
tiek palīdzēts risināt radušās sociālās problēmas. Daudziem cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām šāds atbalsts nepieciešams pirmajos darba mēnešos, taču atsevišķām
personām tās var būt nepieciešama visu dzīvi. 

Sociālā atbalsta sistemātiskums un konsekventums. Sociālais atbalsts ir
neefektīvs, ja tas ir epizodisks, nekonsekvents un nesistemātisks. Tikai pārdomāta
sistēma, kas sevī ietver personu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, profesionālo
adaptāciju darbavietās, kvalifikācijas celšanu, mūžizglītības idejas, rada
priekšnosacījumus pozitīva, rezultātam. 

Sociālā atbalsta vispārīgums. Sociālā atbalsta vispārīgais raksturs pirmkārt ir
saistāms ar psihosociālo vidi un aktīvu visu darba tirgus sistēmas dalībnieku darbību.
Ir acīm redzams, ka šajā procesā svarīga ir ne tikai starpnieku, darba devēju,
pedagogu, sociālo darbinieku līdzdalība, bet arī paša cilvēka ar īpašām vajadzībām
un viņa tuvinieku „pievienošanās“. Cīnīties par personu ar īpašām vajadzībām
tiesībām pasaulē sāka viņu mātes. Šīs kustības sasniegumi pierāda pašu personu ar
īpašām vajadzībām līdzdalības svarīgumu un nepieciešamību. Tas ir saistāms ar
sabiedrisko organizāciju darbību. Ir priekšnosacījumi apgalvot, ka Lietuvā personu
ar īpašām vajadzībām sabiedriskās organizācijas savstarpēji vairāk konkurē un nevis
apvienojas kopīgai darbībai, iedziļinās vairāk savā ekskluzīvumā, nevis meklē
kopīgo. Profesionālā rehabilitācija varētu būt kopsaucējs, kas apvieno visas personu
ar īpašām vajadzībām organizācijas. Tāpēc darbs ar speciālistiem, kas strādā personu
ar īpašām vajadzībām sabiedriskajās organizācijās, ir ne mazāk nozīmīgs kā
speciālistu, kas strādā valsts institūcijās, darbs. Projektā tam tika veltīts daudz
uzmanības, ne tikai izvēloties projekta partnerus, dalībniekus, bet arī veidojot
kopīgas darbības.
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676 Šauļu nedzirdīgo klubs „Auditus“, Šauļu teritoriālā darba birža, SI Šauļu un Taurages neredzīgo un
vājredzīgo padome, Lietuvas sieviešu invalīdu biedrība.



No otras puses, kā jau tika rakstīts, visas 10 izveidotās un īstenotās programmas
ir novatoriskas arī tāpēc, ka Lietuvas profesionālās rehabilitācija sistēmā vēl netiek
pielietotas, lai arī atsevišķās citās Eiropas Savienības valstīs tiek veiksmīgi īstenotas. Tieši
to pielāgošana Lietuvas ekonomiskajiem un kultūras apstākļiem ir šīs inovācijas jēga. 

5.2. Projekta veiksmes priekšnosacījumu analīze
5.2.1. Darbības pētījums kā projekta darbību pamatojums un nostiprināšana
Monogrāfijas autori, veidojot projekta Cilvēku ar īpašām vajadzībām

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot novatoriskas
darbības veiksmes priekšnosacījumu pētījuma metodiku, balstījās uz darbības
pētījuma nostājām, kas aprakstītas Smith677, Usher, Bryant, ir Johnston678,
Macintyre679, Atkinson, Hammersley680, Charles681, Jurašaitės-Harbison682, Strauss,
Corbin683, Bitino684, Mills685 un citu zinātnieku darbos. Darbības pētījums mūsu
projektā kā eksperimentāla metodika izvēlēts, pirmkārt, šo pētījuma īpatnību dēļ
(izvēles motīvi un to pielāgošanas projektā pamatvirzieni ir atspoguļoti 13. tabulā). 

13. tabula
Izvēles motīvi un to pielāgošanas projektā pamatvirzieni 
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677 Smith, M. K. (1996; 2001; 2007). Action research. The encyclopedia of informal education,
www.infed.org/reserch/b-actres.htm.
678 Usher, R., Bryant, I., Johnston, R. (1997). Adult Education and the Postmodern Challenge. Learning
beyond the limits. London: Routledge. 
679 Macintyre, C. (2002). The Art of Action Research in the Classroom. London: David Fulton. 
680 Atkinson, P., Hammersley, M. (1994). Etnography and Participant Observation. In N. K. Denzin & Y.
S. Lincoln (Eds.), Hanbook of Qualitative Research. London, New Delhi: SAGE Publications.
681 Charles, C. M. (1999). Pedagoginio tyrimo įvadas. Vilnius: Alma littera. 
682 Jurašaitė-Harbison, E. (2006). Veiksmo tyrimo vaidmuo siekiant profesionalumo,
http://gimtasiszodis.w3.lt/jurasaite.
683 Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Tech-
niques. SAGE Publications.
684 Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Vilnius: Kronta.
685 Mills, G. E. (2007). Action research: a guide for the teacher researcher. New Jersey: Pearson Education.
686 Smith, M. K. (1996; 2001, 2007). Action research. The encyclopedia of informal education,
www.infed.org/reserch/b-actres.htm.
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Tradicionāli darbības pētījuma struktūra tiek saistīta ar spirāles formu: tā
traktēšanas veids sevī ietver pakāpenisku spirāli, kurai katrs solis ir veidots no
plānošanas, darbības un faktu par darbības rezultātiem meklēšanas (Lewin; cit. no
Smith )701. Daudzi zinātnieki, tostarp arī Elliott, Smith u.c., attīstīdami darbības
pētījumu metodiku, akcentē šādas struktūrdaļas: pētījuma problēmas izvirzīšana,
intervences plānošana (stratēģijas, formu un metožu izvēle), intervences process,
kas izceļas ar cikliskumu (process atkārtojas tik ilgi, kamēr tiek sasniegta pietiekama
problēmas izpratne vai radīts līdzeklis risinājuma īstenošanai)702, <...> ideja ir
sasniegt mērķi ar iterācijām, kas atkārtojas703.

No otras puses, starp darbības pētījuma propagandētājiem atrodams arī
nedaudz cits viedoklis: viņuprāt, darbības pētījums turpina tradīciju – kustību no
reflektīvas zināšanas, ko izveidojuši ārējie eksperti, līdz aktīvai MOMENT – TO –
MOMENT materiāla vākšanai un teorizēšanai. Zināšana ir vienmēr sasniedzama
caur darbību un darbībai704. Wells modeļa centrā tāpat arī nonāk praktiķa
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701 Smith, M. K. (1996; 2001; 2007). Action research. The encyclopedia of informal education,
www.infed.org/reserch/b-actres.htm.
702 Elliot, J. (1991). Action Research for Educational Change. Buckingam: Open University Press.
703 Smith, M. K. (1996; 2001, 2007). Action research. The encyclopedia of informal education,
www.infed.org/reserch/b-actres.htm.
704 Torbert, W. (1991). The Power of Balance: Transforming Self, Society and Scientific Inquiry. 



personiskā teorija, ar kuru tiek pamatots viss darbības pētījuma cikls un kura jaunu
darbību ietekmē tāpat mainās (Wells, cit. no Jurašaitė-Harbison)705. Gan Torbert,
gan Wells darbības pētījuma ciklā, pirmkārt, rodas personiskā teorija. Balstoties
uz to, tiek plānotas izmaiņas, veiktas darbības, veikti novērojumi, analīze. 

Studējot zinātnisko literatūru, iezīmējas divas darbības pētījuma skolas –
tradicionālā, kur ikviens solis izceļas ar spirāles struktūru (plānošana, darbība,
rezultātu analīze), un personiskās darbības teorija706, kur eksperta, speciālista
u.tml. pieredze tiek pārbaudīta praktiskajā darbībā. No otras puses, starp šīm divām
skolām izteiktākas ir līdzības nekā atšķirības. Kā vienojošu šīs teorijas iezīmi, varam
izšķirt cikliskumu. Gan viena, gan otra skola akcentē, ka darbības pētījums ir
ciklisks process. 

Veidojot projekta Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot novatoriskas darbības
programmas, balstījāmies uz personiskās darbības teorijas skolas pieredzi. No
otras puses, tā nav pretrunā arī tradicionālās skolas uzskatiem. Modelējot pētījumu,
bez analizētās literatūras, tāpat arī balstījāmies uz Čārlza metodiskajiem
ieteikumiem707, kā arī autoru iepriekšējo pieredzi708.

Mūsu pētījuma gadījumā darbības pētījumā tika integrēti gadījuma (case
study) un etnogrāfiskais pētījums709. Citiem vārdiem sakot, dominējot darbības
pētījumam, tika pielietots triangulācijas princips710. Pirmkārt – triangulācija tika
izmantota multimetodes711 aspektā (darbības – gadījuma – etnogrāfiskie pētījumi).
Šāda pētnieku izvēle ne tikai ļāva izveidot skaidrāku veiksmīgas profesionālās
rehabilitācijas priekšstatu712, bet arī izvērtēt dažādu profesionālās rehabilitācijas
procesā izmantoto metožu efektīvumu,713 piem., kas ir svarīgāk – personas ar īpašām
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705 Jurašaitė-Harbison, E., turpat.
706 Monogrāfijas autori atzīst terminu nosacītību. Šīs divas skolas ir izšķirtas ar mērķi akcentēt personiskās
pieredzes un tās pārbaudīšanas praksē nozīmīgumu mūsu projektā.
707 Charles, C. M., turpat, 292.lpp.
708 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004), Neįgaliųjų dalyvavimo darbo rinkoje: profesinio rengimo ir
profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 63–66l.pp.;
Baranauskienė, I. (2002). Mokymo turinys („Curriculum“). In Nepilnamečių resocializacija: priežiūros
įstaigų psichosocialinė ir edukacinė situacija Lietuvoje. Sud. G. Merkys, J. Ruškus, A. Juodraitis. Šiauliai:
Šiaulių universitetas, 91–107.lpp.; Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2002). Nepilnamečių
resocializacija: priežiūros įstaigų psichosocialinė ir edukacinė situacija Lietuvoje (2002). Sud. Merkys,
G., Ruškus, J., Juodraitis, A. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 118–135.lpp.
709 Veidojot šo pētījumu metodiku, balstījāmies uz Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir
metodai; Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas; Charles, C. M. (1999). Peda-
goginio tyrimo įvadas. Vilnius: Alma litera; Kvale, S. (1996). InterViews: An Introduction to Qualitative
Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage; Yin, R. K. (2003). Case Study Research. Design and Meth-
ods. Third edition. SAGE Publications: Thousand Oaks, London, New Delgi, darbiem. 
710 Skaidrojot triangulācijas principa izmantošanu mūsu pētījumā balstījāmies uz Kardelis, K. (2002).
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai, 257–260.lpp.; Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas:
sistema ir procesas, 11.lpp.; Merkys, G. (1999). Eksperimentinė prieiga ugdymo tyrimuose: keliai ir
klystkeliai. Socialiniai mokslai, 4 (21), 7–24.lpp., metodoloģiskajiem uzskatiem. 
711 Kardelis, K. (2002), turpat.; Merkys, G. (1999), turpat. 
712 Kardelis, K. (2002), turpat.
713 Kardelis, K. (2002), turpat.



vajadzībām izglītošana vai sistemātiska starpniecība visos procesa etapos? No otras
puses, profesionālās rehabilitācijas process ir sarežģīta parādība, tāpēc trīs pētījuma
metožu pielietošana ļāva izpētīt atsevišķus pretrunīgus pedagoģiskās problēmas
aspektus714 (piem., kāpēc esot pietiekamai juridiskajai bāzei, praktiski profesionālā
rehabilitācija kā sistēma funkcionē nepietiekami).

Triangulācija tika pielietota arī no laika viedokļa715 (dalībnieki tika aptaujāti
darbību sākumā, beigās, kā arī pēc darbību beigšanās, kad jau varēja apkopot
mācībās iegūto pieredzi). Pētījumu veica nevis viens pētnieks, bet balstījās uz
ekspertu grupas716 (to veidoja Klaipēdas Universitātes doc. dr. E. Giedraitienė, Šauļu
Universitātes doc. dr. L. Radzevičienė, projekta darbību novērotājs E. Elijošius,
projekta partneru organizācijas pārstāve un projekta valdes locekle G. Petrauskienė). 

Vienlaikus triangulācija ļāva nodrošināt arī metodes, uz kuru balstoties tiek
vākta pamatinformācija, valīdumu717 (darbības pētījuma). 

Visus trīs pētījumus vieno kopīgi pētījuma jautājumi, mērķis, objekts,
pētījuma hipotēze un pētījuma mainīgie. Diagnostiskā informācija tika vākta,
izmantojot kvalitatīvajam pētījumam raksturīgās metodes: atklāto un netiešo
novērošanu, audzinātāja novērošanu, individuālās un grupas sarunas, rakstiskus
izteikumus (projekta dalībnieku foruma materiāls)718. Plašāk ar metodēm
iepazīstināts pirms katra pētījuma rezultātu sniegšanas (tāpat kā pētījuma datu
analīzes metodes). 

Darbības pētījums ir dominējošā un galvenā pētījuma metode, jo visu
pētījuma laiku tika mēģināts cikliski pārbaudīt ar personisko teoriju pamatoto
pieredzi: pētījuma rezultāti ietekmēja projekta darbības (konkrēta pētījumu
ietekme uz projektu aprakstīta, apkopojot pētījumu rezultātus). 

Pētījuma procedūras īpatnības

Pētījuma problēmu atspoguļo pētījuma jautājumi: kā aktivizēt personu ar
īpašām vajadzībām atbildību un līdzdalību savas profesionālās karjeras veidošanā?
Kādā virzienā attīstīt profesionālās rehabilitācijas sistēmas speciālistu atbalstu? Kā
attīstīt profesionālās rehabilitācijas sistēmu, lai tā kļūtu atvērta un pieejama? Kādi
apstākļi radītu priekšnosacījumus profesionālās rehabilitācijas sistēmas elastīgu mam? 

Balstoties uz problēmjautājumiem, noformulēts pētījuma mērķis – caur
prezentējamā projekta darbībām, kas orientētas uz personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas sistēmas atbalsta mehānismu veidošanu, atklāt un
konceptualizēt personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesa
veiksmes priekšnosacījumus, veicinot pārmaiņu izplatīšanu.
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714 Kardelis, K. (2002), turpat.. 
715 Kardelis, K. (2002), turpat.
716 Kardelis, K. (2002), turpat.
717 Kardelis, K. (2002), turpat.
718 Minēto metožu pielietošanas īpatnības izsmeļoši aprakstītas daudzos  zinātniskos darbos. Tradicionāli
šīs metodes tiek izmantotas saskaņā ar vispārpieņemtām normām un noteikumiem. Arī mūsu pētījuma
gadījumā tika ievērota ierastā prakse, sal., Bitinas, B. (2006), 233–247. lpp.



Pētījuma mērķis noteica pētījuma objektu: personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas procesa veiksmes priekšnosacījumus projekta Cilvēku
ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana,
izmantojot novatoriskas darbības kontekstā.

Pētījuma problēmas, mērķa, objekta formulēšana ļāva izvirzīt pētījuma
hipotēzi: Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās līdzdalības veiksmi var
noteikt ar personisko darbības teoriju pamatota un projektā atklātā
profesionālās rehabilitācijas izpratne, kas dod iespēju pozitīvai struktūr -
komponentu mijiedarbībai: 
4 aktīva personu ar īpašām vajadzībām līdzdalība profesionālās

rehabilitācijas procesā (vispārējo prasmju izkopšanas svarīguma atzīšana;
mūžizglītības koncepcijas uztvere un pastāvīga kvalifikācijas celšana; darba
darbības un aktīvas sabiedriskās dzīves motivācijas izkopšana; atbildības pat
savu profesionālo karjeru atzīšana un aktīva līdzdalība tās veidošanā); 

4 Kompetents un motivēts speciālistu atbalsts – starpniecība visos
profesionālās rehabilitācijas procesa etapos (speciālista darbība ir orientēta
uz psihosociālās vides maiņu; atbalsts, izvēloties profesiju; pavadoņa atbalsts
profesionālās izglītības periodā, atbalsts, iekārtojoties darbā, un profesionālās
adaptācijas periodā, palīdzība profesionālās kvalifikācijas celšanā un
personisko grūtību, kas saistītas ar profesionālo karjeru, risināšanā);

4 Institucionālā profesionālās rehabilitācijas sistēmas pieejamība un elastība
(pirmsprofesionālās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās izaugsmes
iespēju radīšana; palīdzība, iekārtojoties darbā un profesionālās adaptācijas
periodā; pastāvīga reaģēšana uz pārmaiņām darba tirgū; elastīgs un moderns
mācību saturs, tā organizēšanas un vadības formu piedāvājuma dažādība;
mācību apstākļu pietuvināšana tirgus apstākļiem; atbilstība citu Eiropas valstu
personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmām).
Pētījuma hipotēzi precizē mainīgie: aktīva personu ar īpašām vajadzībām

līdzdalība profesionālās karjeras veidošanā; individuāls speciālista atbalsts visa
profesionālās rehabilitācijas procesa laikā; projekts kā virtuāla un elastīga institūcija,
kas rada priekšnosacījumus veiksmīgai personu ar īpašām vajadzībām līdzdalībai
profesionālās rehabilitācijas sistēmā.

Katra pētījuma jautājumi aprakstīti pirms pētījuma datu analīzes. 
Pētījuma darbības gaita balstās uz šiem principiem: 
1. Cikliskums, atsevišķos pētījuma brīžos izteiktāks, citos – mazāk izteikts,

bet visos gadījumos tiek pārbaudīta uz personisko pieredzi balstīta profesionālās
rehabilitācijas izpratne. 

Cikla sākums sakrīt ar darbību sākumu personu, kas uz projektu atnākuši
ar dažādu pieredzi, cerībām, to izpratni un saskaņošanu ar projekta idejām.

Ļoti svarīgs laiks pētījumam – darbību (apmācību) vidus posms. Gan
mācību dalībnieki, gan īstenotāji ir iepazinušies ar projekta pamatidejām,
izmēģinājuši projekta darbības, piedāvātās metodes un metodikas. Šajā laika posmā
apkopoti uzskati par sniegto profesionālās rehabilitācijas izpratni ļauj īstenot
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intervences un vēlāk vēlreiz tās pārbaudīt. 
Mācību nobeigums – svarīga ir gan dalībnieku, gan īstenotāju, atsevišķās

programmās – darba devēju, personu ar īpašām vajadzībām tuvinieku pieredze un
uzskati. Bez šaubām, šobrīd intervenču iespējas ir ļoti ierobežotas, taču apkopojama
pieredze, kura ne tikai ļauj koriģēt programmas, bet arī dot motivētas rekomendācijas
pieredzes pārņēmējiem.

Cikls noslēdzas ar pieredzes pēc mācībām apkopošanu: personu ar īpašām
vajadzībām darbība neizbeidzas, beidzoties mācībām. Nereti tiek turpināta ar
personas ar īpašām vajadzībām un starpnieka sadarbība. Atsevišķos gadījumos
sadarbības procesā iesaistās citi projekta īstenotāji, darba devēji, darbabiedri, personu
ar īpašām vajadzībām ģimenes locekļi. Viņu pieredzes apkopošana tieši ietekmē
profesionālās rehabilitācijas izpratni. 

2. Pētījuma datu ticamības nodrošinājums. Pētījuma datu ticamība balstās
uz iekšējiem un ārējiem faktoriem. 

Iekšējais datu nodrošinājums ir pamatots ar pastāvīgu un ciklisku ekspertu
grupas darbību (ievērojot iepriekš aprakstīto ciklu). Pētījuma rezultāti719, piedaloties
ekspertu grupai, tika pārrunāti arī grupu diskusiju laikā (fokusa grupa)720. 

Ārējais projekta datu nodrošinājums balstās uz projekta ekspertes
programmu primāro, sekundāro un gala vērtējumu721.

Ļoti svarīgs faktors – ārējo projekta rezultātu, tādu kā personu ar īpašām
vajadzībām, kas turpina mācības, iekārtojušos darbā, nostiprinājušos darba tirgū
vairāk kā pusgadu722 u.tml., rādītājs. 

Kā iekšējo un ārējo pētījuma datu ticamības nodrošinājumu varam vērtēt
četras metodiskās grāmatas, kuras ir sarakstījuši projekta darbību īstenotāji,
atklādami savu personisko zinātniskās un praktiskās darbības pieredzi projekta ideju
kontekstā723.

3–4. Demokrātiskums un sadarbība: šo principu pielietošana aprakstīta
iepriekšējā nodaļā724.
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719 Projekto Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas focus
grupės ataskaita (2007). Šiaulių universitetas. Nepublikuotas rankraštis. 
720 Saistībā ar terminu skat. Bitinas, B. (2006), Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Vilnius: Kronta, 239. lpp.
721 Giedraitienė, E. Pirminis projekto Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant
novatoriškas veiklas programų vertinimas (2006). Nepublikuotas rankraštis.
Giedraitienė, E. Antrinis projekto Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant
novatoriškas veiklas programų vertinimas (2007). Nepublikuotas rankraštis.
Giedraitienė, E. Baigiamasis projekto Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant
novatoriškas veiklas programų vertinimas (2007). Nepublikuotas rankraštis.
722 Pusgada termiņa izvēli noteica projekta laiks: vajadzēja pildīt saistības un noteiktajā laikā apkopot
projekta rezultātus. 
723 Elijošius, E., Kavaliauskienė, S., Gudinavičius, B. (2008). Neįgaliųjų profesinio pasirengimo
skatinimas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla; Vaitkevičienė, A. (2008). Dailės terapijos metodų
taikymas neįgaliųjų įdarbinimo situacijoje. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla; Daugėla, M. (2008).
Studentai, turintys negalę, aukštosiose mokyklose. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla; Baranauskienė,
I., Gudinavičius, B. (2008). Tarpininkavimas profesinės reabilitacijos procese. Šiauliai: Šiaulių
universiteto leidykla.
724 Sal. nodaļu Darbības pētījums kā projekta darbību pamatojums un nostiprināšana. 



Pētījuma subjekts. Pētījumā piedalījās 135 dalībnieki ar īpašām
vajadzībām (dalībniekiem ar īpašām vajadzībām tika veltītas astoņas no desmit
programmām. Katrā programmā piedalījās pa piecpadsmit cilvēkiem. Viena no
programmām pētījuma laikā tika īstenota vēlreiz); 54 projekta darbību īstenotāji,
45 strādājošo personu ar īpašām vajadzībām darba devēji un darbabiedri. Tika
analizēti četri veiksmes gadījumi, apkopoti desmit programmu sasniegumi. 

Iepazīstināšana ar projekta idejām 

Projekta darbības balstās uz desmit programmu izveidošanu un to praktisku
īstenošanu, kā arī pieredzes apkopošanu un izplatīšanu. Iepazīstinām ar programmām
tā, kā tās bija izdomājuši projekta veidotāji:

1. Profesionālās konsultēšanas un vispārējo prasmju izkopšanas
programma personām ar īpašām vajadzībām, kas grib studēt augstskolās, bet
vēl nav tam gatavi725. Programma ir paredzēta personām ar smagiem traucējumiem,
kas grib studēt augstskolā, bet nav tam pietiekami gatavi. Īss iecerētās programmas
satura izklāsts: individuālās un grupu profesijas izvēles konsultācijas, kas balstītas
ne tikai uz teorētisko analīzi, bet arī praktiskajiem izmēģinājumiem. Psiholoģiskās
nodarbības motivācijas nostiprināšanai. Sociālo iemaņu, kas nepieciešamas, stājoties
augstskolā, nostiprināšanas nodarbības. Svešvalodu, datorrakstības un studijām
nepieciešamo „pamata“ priekšmetu kursi. Sagaidāmais programmas rezultāts:
personas ar īpašām vajadzībām izvēlēsies viņu vajadzībām un iespējām atbilstošas
studijas un pienācīgi tām sagatavosies, uzsāks studijas augstskolā. 

2. Profesionālās izglītības veicināšanai paredzēta programma personām
ar īpašām vajadzībām, kas nepietiekamu darba iemaņu un vispārējo prasmju
dēļ nav gatavi mācīties profesionālajā skolā726. Programma ir paredzēta personām
ar smagiem traucējumiem, kas grib mācīties profesionālajā skolā, bet nav tam
pietiekami sagatavojušies. Programmas mērķis – palīdzēt jaunietim vai pieaugušajam
ar īpašām vajadzībām orientēties profesiju pasaulē, izšķiroties par profesionālajām
iespējām un izvēloties profesionālās izglītības / pilnveides / pārkvalificēšanās
institūciju, pēc iespējas objektīvāk izvērtējot vēlmes (sapņus), vajadzības,
pienākumus un iespējas (spējas). Sniegt pēc iespējas vairāk informācijas par
pašpazīšanas, pašpalīdzības iespējām, kā arī konsultēšanās nozīmi un iespējām.
Iecerētās programmas darbības: personas ar īpašām vajadzībām varēs praktiski
izmēģināt viņiem mācīties pieejamās darbinieku specialitātes, saskaņot savas cerības
ar iespējām. Tiks radīti apstākļi profesionālajai apmācībai nepieciešamo darba
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725 Karvelis, V., Daugėla, M., Grigelis, E., Janušienė, G., Povilaitienė, N., Žukauskas, S. (2007). Profesinio
konsultavimo ir bendrųjų gebėjimų ugdymo programa neįgaliesiems, norintiems studijuoti aukštosiose
mokyklose, bet tam dar nepasirengusiems. Šiauliai: Šiaulių universitetas (ši ir kitos čia nurodomos
programos yra galutinis projekto rezultatas). 
726 Elijošienė, I., Vaitkevičienė, A., Kavaliauskienė, S., Elinauskas, R., Jaseliūnienė, A., Elijošius, E.
(2007). Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių
įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje. Šiauliai: Šiaulių
universitetas.



iemaņu nostiprināšanai. Izkoptas vispārējas prasmes: pamata – prasme lasīt, rakstīt,
skaitīt, sociālās – spēja dzīvot patstāvīgi, sadzīvot ar kursabiedriem, pedagogiem
u.tml. Sagaidāmais programmas rezultāts: personas ar īpašām vajadzībām
izvēlēsies viņu vajadzībām un iespējām atbilstošu specialitāti un mācību institūciju,
pienācīgi sagatavosies mācībām, uzsāks mācības profesionālajā skolā.

3. Kvalifikācijas celšanas programma Universitātes Sociālā darba
tālmācības programma personām ar īpašām vajadzībām, kas ir ieguvuši augstāko
izglītību727. Programma ir paredzēta personām ar smagiem traucējumiem, kas grib
iekārtoties darbā vai kas strādā sociālā darba jomā, taču viņiem nav nepieciešamo
iemaņu. Īss iecerētās programmas satura izklāsts: Sociālās palīdzības sniegšanas
vēsture; Psihosociālās adaptācijas pamati; Sociālā darba tehnoloģijas; Sociālā
pedagoģija; Sociālais darbs ar ģimeni; Sociālais darbs ar personām ar īpašām
vajadzībām, Sociālais darbs sabiedrībā; Sociālo inovāciju projektēšana. Teorētiskās
studijas tiks mēģināts saskaņot ar iespēju tās pielietot praktiskās institūcijās
(kooperēto studiju modelis). Sagaidāmais programmas rezultāts: personas ar
īpašām vajadzībām iegūs nepieciešamās kompetences darbam personu ar īpašām
vajadzībām sabiedriskajās organizācijās citās sociālā darba sfērās.

4. Profesionālās izglītības darbavietā programma728. Programma ir
paredzēta personām ar smagiem traucējumiem, kas grib iekārtoties darbā un iegūt
konkrētai darbavietai nepieciešamās iemaņas. Centāmies vadīties pēc principa:
„pareizais cilvēks pareizajā darbavietā“ (tirgus liberālais profesionālās izglītības
modelis). Modeļa būtība – mācīšanās reālos apstākļos, nākamajā darbavietā, kur
mācību saturs ir pielāgots ražošanas procesam. Speciālists atradīs potenciālo darba
devēju, kuram tiek nodota personas ar īpašām vajadzībām profesionālā apmācība.
Taču atbildībā par profesionālās apmācības rezultātiem dalās gan darba devējs (tā
pārstāvis), gan speciālists, gan persona ar īpašām vajadzībām. Darba devējs ir
atbildīgs par profesionālajām iemaņām, speciālists – par profesionālo adaptāciju,
akcentējama arī paša topošā darbinieka personiskā atbildība. Persona ar īpašām
vajadzībām tiek apmācīta darbavietā pēc piecu soļu metodes: 1) darbinieka
psiholoģiskā sagatavošana; 2) demonstrācija (secīgi, pa atsevišķām fāzēm tiek rādīta
darba gaita, uzmanību pievēršot svarīgākajām lietām); 3) praktiska procesa
izmēģināšana (darbinieks patstāvīgi veic darbības, tiek uzdoti jautājumi, saņemti
skaidrojumi); 4) iemaņu nostiprināšana (darbiniekam tiek atļauts, skolotāja
novērotam, strādāt patstāvīgi); 5) apmācību beigšana (darbinieks strādā patstāvīgi,
viņam tiek nozīmēta persona, pie kuras vērsties neskaidrību gadījumā. Sākumā tiek
vairāk kontrolēts un palīdzēts, vēlāk, situācijai veidojoties veiksmīgi, apmācība tiek
pabeigta). Līdzās aprakstītajai metodei tiek nostiprinātas darbinieka vispārējas
prasmes, tam būtu jābūt veltītām programmas nodaļām Komunikācijas ar
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727 Alifanovienė, D., Juodraitis, A., Vaitkevičienė, A., Šapelytė, O., Tankelevičienė, L. (2007). Nuotolinio
mokymo universitetinė Socialinio darbo programa aukštąjį išsilavinimą turintiems neįgaliesiems. Šiauliai:
Šiaulių universitetas.
728 Juodraitis, A., Vilimaitė, P., Povilaitienė, N., Jaškūnaitė, K., Lacienė, V. (2007). Profesinis rengimas
darbo vietoje. Šiauliai: Šiaulių universitetas.



darbabiedriem un darba devējiem īpatnības, Sociālās uzvedības apmācība,
Palīdzības darbavietā meklēšanas veidi. Šī apmācība tiek organizēta, meklējot
potenciālo darbavietu, uzsākot apmācību darbavietā, no darba brīvajā laikā.
Apmācība vairāk balstās uz individuālām konsultācijām un programmas dalībnieku
patstāvīgu darbību. Grupās ieteicamas tikai ievadnodarbības. Individuālās
profilēšanas metode ir paredzēta personu ar īpašām vajadzībām profesionālajai
orientēšanai un konsultēšanai. Šī apmācība tiek organizēta, meklējot potenciālās
darbavietas: ar to tiek mēģināts saskaņot dalībnieka cerības ar viņa reālajām
iespējām. Sagaidāmais programmas rezultāts: personas ar īpašām vajadzībām
uzsākta profesionālā karjera. 

5. Profesionālās „izaugsmes“ iespēju programma729. Programma ir paredzēta
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kas ir pabeiguši profesionālās izglītības
institūcijas, taču nepietiekamu profesionālo un vispārējo prasmju dēļ nav spējuši
integrēties darba tirgū. Ar programmu tiek mēģināts nostiprināt viņu praktiskās
profesionālās iemaņas un cilvēcisko kapitālu. Īss iecerētās programmas satura
izklāsts: individuāli vai grupiņās tiks papildus izkoptas jau iegūtās specialitātes
iemaņas (radīti apstākļi praktiskajam darbam, nepieciešamā darba tempa iegūšanai,
kvalitātes sasniegšanai). Tāpat arī tiks vadīta sociālo iemaņu apmācība ar mērķi
iemācīt darba meklēšanas, komunikācijas iemaņas u.tml. Tā kā profesionālās
iemaņas tiek nostiprinātas pēc valsts atzītām mācību programmām (atkarībā no
dalībnieku iegūtās specialitātes), šajā programmā būtu jāatklāj sociālo iemaņu
apmācība, ar ko tiek mēģināts uzlabot komunikācijas, darba meklēšanas iemaņas
u.tml., saturs un vadīšanas metodika. Ieteicamie moduļi: Profesionālo iemaņu
pilnveides un padziļināšanas kurss (darbības veids ir tieši saistīts ar dalībnieka
profesijas kvalifikācijas prasībām un personiskajām spējām); Pašapziņas un
pašvērtējuma praktikums; Konstruktīvas pašnostiprināšanas praktikums; Sociālās
aktivitātes praktikums; Darba meklēšanas veidi un metodes; Sagatavošanās sociālo
lomu maiņai; Integrēšanās darba tirgū īpatnības; Radošuma, komunikācijas iemaņu
un paškoncepcijas izkopšanas programma ar mākslas terapijas metodēm.
Sagaidāmais programmas rezultāts: uzsākta profesionālā karjera.

6. Starpniecības programma personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās adaptācijas nodrošināšanai730. Tā ir programma cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kas ir atraduši darbu, taču ir problēmas ar adaptēšanos darbavietā. Viens
no šīs programmas rezultātiem – darbinieka un darba devēja vajadzību
apmierināšana. Šajā procesā ne mazāk svarīgas ir tas, ko gaida darba devējs. Personai
ar īpašām vajadzībām ir jāveic viņam uzticētais darbs un jānopelna alga. Īpaši
apstākļi radāmi tikai papildus „vadībai“. Jāstrādā personai ar īpašām vajadzībām
tāpat kā visiem citiem darbiniekiem. Tāpēc vajadzības gadījumā personai ar īpašām
vajadzībām tiek sniegta reāla palīdzība darbavietā gan profesionālo, gan sociālo
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729 Kepalaitė, A., Vaitkevičienė, A., Jaškūnaitė, K., Vilimaitė, P. (2007). Profesinio tobulėjimo galimybės.
Šiauliai: Šiaulių universitetas.
730 Radzevičienė, L., Strakšienė, D., Kazlauskas, A. (2007). Tarpininkavimo programa neįgaliųjų
profesinei adaptacijai užtikrinti. Šiauliai: Šiaulių universitetas.



iemaņu pilnveidošanai. Ne visām personām ar īpašām vajadzībām izdodas efektīvi
strādāt un atbilst darba devēja izvirzītajām prasībām. Kad izmantoti visi mācību un
speciālā atbalsta līdzekļi, bet progress nav sasniegts, tiek meklēts cits, piemērotāks
darbs, veiktas pārrunas ar to pašu vai citu darba devēju. Sagaidāmais programmas
rezultāts: veiksmīgs profesionālās adaptācijas process. 

7. Starpniecības programma nodarbinātības situācijā731. Tā ir programma
personām ar īpašām vajadzībām, kam ir profesionālā izglītība, bet kas nepietiekamu
personisko spēju, nelabvēlīgas darba devēju nostājas un citu iemeslu dēļ nespēj
patstāvīgi atrast darbu. Programmas mērķis – sociālās zināšanas, iemaņas un
kompetences, kas palīdzētu jauniešiem ar īpašām vajadzībām veiksmīgi iekārtoties
darbā atbilstoši iegūtajai profesionālajai kvalifikācijai un nostiprināties darbavietā.
Programmas būtība – starpniecības, ar kuru tiks mēģināts mainīt darba devēju, paša
cilvēka ar īpašām vajadzībām nostāju, saskaņot darba devēja gaidīto ar personas ar
īpašām vajadzībām iespējām, sintēze ar personas ar īpašām vajadzībām cilvēciskā
kapitāla stiprināšanu: personām ar īpašām vajadzībām tiks izkoptas iekārtošanās
darbā, komunikācijas spējas. Visticamāk, ka tas tiks veikts gan pēc individuālajām,
gan grupas metodēm. Programma tiks tieši saistīta ar iekārtošanās darbā iespējām.
Sagaidāmais programmas rezultāts: uzsākta profesionālā karjera.

8. Sieviešu ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū veicināšanas
programma732. Šī programma ir paredzēta sievietēm ar īpašām vajadzībām, kuras
daudzu iemeslu dēļ (zema pašvērtējuma, zaudētas profesionālās kvalifikācijas,
ģimenes apstākļu) nepiedalās darba tirgū (vai ieņemt tajā viņas neapmierinošu
stāvokli). Programmas mērķis – sniegt sievietēm darba tirgū nepieciešamās
zināšanas, iemaņas un sociālās kompetences, kuras palīdzētu iekļūt darba tirgū vai
uzlabot esošo stāvokli (atrast augstāk kvalificētu darbu, iegūt augstāku amatu u.tml.).
Modelējamais programmas saturs sevī ietver sieviešu cilvēciskā kapitāla
stiprināšanu: psiholoģiskas pozitīvas domāšanas nodarbības, svešvalodu,
datorrakstības kursus, priekšstata veidošanas, profesionālās karjeras motivācijas
stiprināšanas, pašizpausmes izkopšanas nodarbības ar floristikas tehnikas metodēm.
Programma ir saistāma ar profesionālo iemaņu iegūšanu (kvalifikācijas celšanu)
vai tieši ar nodarbinātības iespējām.

9. Profesionālās konsultēšanas kvalifikācijas celšanas programma darba
biržas speciālistiem, pedagogiem, citiem starpniekiem733. Programma ir paredzēta
speciālistiem, kuru mērķis ir iegūt profesionālās konsultēšanas iemaņas.
Modelējamās programmas saturs: Personu ar īpašā vajadzībām socioloģijas pamati;
Komunikācijas īpatnības ar personām ar intelekta traucējumiem un viņu
profesionālā konsultēšana; Runas komunikācijas iespējas ar personām ar dzirdes
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731 Ališauskienė, S., Miltenienė, L., Dapkevičienė, V. (2007). Tarpininkavimo programa įsidarbinimo
situacijoje. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
732 Mockevičienė, D., Petrauskienė, G., Tomkienė, V., Lacienė, V. (2007). Neįgalių moterų dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
733 Gudonis, V., Ališauskas, A., Navickis, A., Manukian, D. (2007). Profesinio konsultavimo kvalifikacijos
kėlimo programa darbo biržos specialistams, pedagogams, kitiems mediatoriams. Šiauliai: Šiaulių
universitetas.



traucējumiem un viņu profesionālās iespējas; Personu ar redzes traucējumiem un
redzīgo sociālie kontakti; Personu ar redzes traucējumiem profesionālie plāni,
vērtību orientācijas, iespējas; Personu ar fiziskiem traucējumiem profesionālās
iespējas un darba vides pielāgošana. Sagaidāmais programmas rezultāts:
starpnieki notic profesionālās rehabilitācijas procesa veiksmei un iegūst personu ar
īpašām vajadzībām profesionālās konsultēšanas kompetences. 

10. Sociālā atbalsta programma nodarbinātības situācijā darba biržas
speciālistiem, pedagogiem, citiem starpniekiem734. Programma ir paredzēta
speciālistiem, kuru mērķis ir iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas sociālā atbalsta
sniegšanā personām ar īpašām vajadzībām nodarbinātības situācijā. Programmas
mērķis – atklāt sociālā atbalsta sniegšanas personām ar īpašām vajadzībām
pamatmetodes nodarbinātības situācijā. Modelējamās programmas saturs: Personu
ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības paradigmas, modeļi, to pielietošana
praksē. Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās un dzīves cerības, to
veidošana. Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās adaptācijas dinamika.
Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības un adaptācijas vides
psihosociālās īpatnības. Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās izglītības un
profesionālās adaptācijas mijiedarbības konstruēšana: līdzdalības šķēršļi, iespējas
un izmaiņu mērķtiecīgums. Sagaidāmais programmas rezultāts: speciālisti iegūst
zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas, sniedzot personām ar īpašām
vajadzībām sociālo atbalstu nodarbinātības situācijā.

5.2.2 Projekta „Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana, izmantojot novatoriskas darbības“ veiksmes
priekšnosacījumu analīzes rezultāti

5.2.2.1 Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās karjeras veicināšana
Tiecoties noskaidrot personu ar īpašām vajadzībām aktīvas līdzdalības

profesionālās karjeras veidošanā, individuālā speciālistu atbalsta visa profesionālās
rehabilitācijas procesa laikā, projekta kā virtuālās un elastīgas institūcijas, kas rada
priekšnosacījumus personu ar īpašām vajadzībām veiksmīgai līdzdalībai
profesionālās rehabilitācijas sistēmā, nozīmi, tika aptaujāti projekta dalībnieki,
īstenotāji, darba devēji un darbabiedri. Pētījuma datu vākšanas metodes, pētījuma
subjekts ir aprakstīti iepriekšējā nodaļā. Pētījuma pamatjautājumi ir atspoguļoti 14.
tabulā.
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14. tabula

Pētījuma pamatjautājumi
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Personu ar paš m vajadz b m sagatavošan s profesion lajai karjerai 
Pamatjaut jumi  Pal gjaut jumi  
Apst k i un 
mot vi, kas 
pamudin ja 
piedal ties 
projekt  

K p c j s izl m t piedal ties projekt ? 
Kas j s pamudin ja? 
Uz ko cer j t, piedaloties projekt ? 
K  viedoklis jums bija vissvar g kais? 
K ds bija j su dal bas projekt  pamatm r is? 

Programmu 
ietekme uz 
personu ar 
paš m 

vajadz b m 
profesion laj m 
cer b m 

K  v rt jat programmu, kur  piedal ties? 
Ar ko t  ir svar ga jums person gi? 
Kas jums taj  pat k (nepat k)? 
Kuras lietas jums ir svar gas (kuras nav)? 
Ko vajadz tu main t programm ? 
Ko noteikti vajadz tu atst t? 
K di ir j su n kotnes pl ni? 

Programmas 
pilnveidošanas 
perspekt vas 
stenot ju  

skat jum  

K  j s v rt jat programmu, kuru stenojat? 
Kas jums taj  pat k (nepat k)? 
Kuras lietas ir svar gas (kuras nav), j supr t? 
Ko vajadz tu main t programm ? 
Ko noteikti vajadz tu atst t?  

Personu ar paš m vajadz b m l dzdal ba profesion l s karjeras veidošan   
L dzdal ba 
darba mekl šan   

Kas noteica to, ka jums izdev s (neizdev s) atrast darbu? 
Vai darbu atrad t patst v gi? 
Ja n , k  pal dz bu j s v rt tu k  vissvar g ko? 
Ja j , kas noteica veiksmi? 

Darba 
motiv cija 

Vai jums pat k j su darbs? 
Ko jums person gi dod iesp ja str d t? 
K das svar g k s savas vajadz bas j s apmierin t str d jot? 
Uz ko cerat n kotn ? 

Programmas 
mai as iesp jas 

Vai dal ba programm  jums pal dz ja atrast darbu 
(nostiprin ties darb )? 
Kas jums taj  patika (nepatika)? 
Kuras lietas jums bija svar gas (kuras nebija)? 
Ko vajadz tu main t programm ? 
Ko noteikti vajadz tu atst t? 

Programmas 
mai as iesp jas 
stenot ju  

skat jum  

K  j s v rt jat programmu, kuru stenoj t? 
Kas jums taj  patika (nepatika)? 
Kuras lietas bija svar gas (kuras nebija), j supr t? 
Ko vajadz tu main t programm ? 
Ko noteikti vajadz tu atst t?  

Programmas 
v rt jums darba 
dev ju un 
darbabiedru 
skat jum  

Kas noteica to, ka piekrit t pie emt darb  personu ar paš m 
vajadz b m? 
K  j s v rt jat personas ar paš m vajadz b m darba 
rezult tus? 
K ds ir j su viedoklis par š d m nodarbin t bas form m? 



Pētījuma dati tika apstrādāti balstoties uz pamatoto teoriju (grounded
theory)735, ko aprakstījis Strauss, Corbin, Bitino u.c. Datu analīzes taktika ir
aprakstīta vienas no monogrāfijas autorēm agrākajos darbos736. 

Personu ar īpašām vajadzībām gatavošanās profesionālajai karjerai

Aktīva personu ar īpašām vajadzībām gatavošanās profesionālajai karjerai
tika veicināta un pārbaudīta, īstenojot šīs programmas737: Profesionālās
konsultēšanas un vispārējo prasmju izkopšanas programma personām ar īpašām
vajadzībām, kas grib studēt augstskolās, bet vēl nav tam gatavi; Profesionālās
izglītības veicināšanai paredzēta programma personām ar īpašām vajadzībām, kas
nepietiekamu darba iemaņu un vispārējo prasmju dēļ nav gatavi mācīties
profesionālajā skolā; Sieviešu ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū
veicināšanas programma.

Pirmās divas programmas ir saistāmas ar sagatavošanos mācībām profesionālajā
skolā vai studijām augstskolā, profesionālās darbības izvēli. Trešā programma – Sieviešu
ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū veicināšanas programma, ir orientēta uz
sieviešu ar īpašām vajadzībām aktivizēšanu darba tirgū vispār. 

Minēt programmu dalībnieku (gan personu ar īpašām vajadzībām, gan
pasniedzēju, vadītāju, kuratoru, citu speciālistu) viedoklis, uzskati, ierosinājumi
noteica sociāli izglītojošos risinājumus un programmu saturu, to īstenošanas
stratēģiju. Pētījuma materiāli tika vākti un analizēti tikai pēc projekta darbību
uzsākšanas (apstākļu un motīvu, kas mudinājuši piedalīties projektā) un tās pabeidzot
(programmu ietekme uz personu ar īpašām vajadzībām cerībām). 

Apstākļi un motīvi, kas mudināja piedalīties projektā
Tiecoties noskaidrot, cik lielā mērā personu ar īpašām vajadzībām dalība

projektā bija apzināts lēmums, cik nejaušs, kā personas ar īpašām vajadzībām izrādīja
savu aktīvumu, izvēloties projekta darbības, iedziļinājāmies apstākļos un motīvos,
kas veicināja viņu dalību vienā vai citā programmā.
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Kas, j supr t, ir svar g kais, pie emot darb  personu ar paš m 
vajadz b m? 

735 Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Tech-
niques. SAGE Publications; Bitinas, ten pat, 277–280. lpp.
736 Baranauskienė, I. (2003). Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės
adaptacijos sąveika. Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universitetas; Baranauskienė, I., Ruškus, J.
(2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika.
Monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 
737 Programmas pēc to viena vai cita veida iedarbības uz profesionālās rehabilitācijas sistēmas efektivitāti
sadalīt var tikai ļoti nosacīti. Projekta metodoloģiskie virzieni tika saistīti ar profesionālās rehabilitācijas
sistēmas atbalsta mehānisma veidošanu: tātad visās veidotajās programmās tika cerēts radīt
priekšnosacījumus personu ar īpašām vajadzībām aktīvai līdzdalībai savas profesionalās karjeras
veidošanā, mērķtiecīgam un individuālam speciālistu atbalstam, institucionālai procesa pieejamībai,
profesionālās rehabilitācijas sistēmas elastīgumam. Dotais sadalījums ir vairāk saistāms ar viena vai cita
veida atbalsta mehānisma dominēšanu un ietekmi uz konkrēto profesionālās rehabilitācijas sistēmas
situāciju. 



Apstākļi

Pētījuma rezultāti atklāja, ka apstākļus, kas noteica dalību projektā, varam
vērtēt kā nejaušus, maz atkarīgus un būtībā paša cilvēka ar īpašām vajadzībām
nepārvaldāmi. Iezīmējās šādas empīriskās apakškategorijas: 

Institūciju pārstāvju iniciatīva (14 apgalvojumi, piem., Par to, ka te notiks
šāda programma, uzzināju no invalīdu biedrības; Piezvanīja no universitātes un
pierunāja piedalīties projektā; Man ierasties piedāvāja mūsu biedrības darbiniece;
Piezvanīja mūsu priekšniece un lika piedalīties). 

Tai tuva ir apakškategorija Citu personu pamudinājums (11 apgalvojumi,
piem., Kursus apmeklēt piedāvāja pasniedzējs; Piedalīties programmā man
piedāvāja viena šīs programmas dalībniece; Programmā piedalīties man piedāvāja
draugi; Par programmu uzzināju no pasniedzēja M. D.). Var apgalvot, ka personu
ar īpašām vajadzībām dalības projektā aktivitātes–pasivitātes aspektā šīs
apakškategorijas ir analogas: pirmajā gadījumā dominē institūcijas (biedrības,
universitātes) loma, otrajā – citas personas personīgā iniciatīva (pasniedzēja,
drauga, cita programmas dalībnieka). Tās izšķīrām tieši tikai analizētā fakta dēļ ar
mērķi atbildēt uz jautājumu, kas vairāk (institūcija vai personīgs pamudinājums)
noteica personu ar īpašām vajadzībām dalību projektā. 

Arī apakškategorija Tuvinieku ietekme (11 apgalvojumi, piem., Mamma
pārliecināja, ka  man te būs interesantāk sēdēt nekā mājās; Tētis no kaut kurienes
uzzināja un palūdza, lai es piedalos; Mana ģimene ļoti vēlējās, lai es šurp
atbraucu) apstiprina dalībnieku pasivitāti lēmumu pieņemšanā. 

Kā starpapakškategoriju aktivitātes–pasivitātes aspektā varam nosaukt
Reklāmas ietekmi (5 apgalvojumi, piem., Mēs ar mammu izlasījām sludinājumu
laikrakstā; Ieraudzīju sludinājumu, ka notiek šāds projekts, tāpēc atnācu
aprunāties). Šai kategorijai pieskaitījām apgalvojumus, kuri no vienas puses atklāj
reklāmas (sludinājuma laikrakstā vai uz sludinājumu dēļa, informācijas internetā)
ietekmi, no otras puses – demonstrē arī pašas personas ar īpašām vajadzībām
iniciatīvu (atnācu aprunāties, piezvanīju). 

Tikmēr apakškategorijas Personīgā iniciatīva apgalvojumi (4) jau
demonstrē aktīvus personas ar īpašām vajadzībām centienus piedalīties programmā
(piem., Mūs ar vīru tas ļoti ieinteresēja, abi uzrakstījām elektroniskās vēstules, lai
mūs pieņem piedalīties; Vienmēr cenšos pats uzzināt, kas kur notiek un iesaistīties;
Visu patstāvīgi uzzināju internetā, un tad ar sievu uzrakstījām, lai mūs te pieņem).
Taču tā ir vismazāk pārstāvētā apakškategorija. Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 11.
attēlā. 
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11 att. Apstākļi, kas mudināja piedalīties projektā

Apstākļu pētījuma rezultāti ļauj izteikt pieņēmumu, ka vides (gan
institūciju, gan citu personu) pamudinājums piedalīties projektā ir krietni spēcīgāks
par pašu personu ar īpašām vajadzībām  iniciatīvu. 

Motīvi

Pētījuma dati savas semantikas ziņā ir tuvi apstākļu pētījuma rezultātiem.
Dalības projektā motīvi biežāk ir nekonkrēti, nenoformulēti, vairāk vērsti uz
pašrealizāciju nekā acīm redzami un orientēti uz dalību darba tirgū. Veicot satura
analīzi, iezīmējās šādas apakškategorijas: 

Citu personu pamudinājums (15 apgalvojumi, piem., Kursus apmeklēt
piedāvāja pazīstams pasniedzējs; Izlemt palīdzēja mamma, viņa mani pamudināja;
Programmā piedalīties uzaicināja cita programmas dalībniece, kas bija nedaudz
pazīstama; Programmā piedalīties izlēma draugs, bet es kopā ar viņu). Šīs
apakškategorijas apgalvojumi atspoguļo pasīvus motīvus (sal. ar apstākļu
pētījumu).

Arī apakškategorijā Jebkādas darbības meklēšana (9 apgalvojumi, piem.,
Nolēmu kļūt par dalībnieku, jo man nav ko darīt; Es visur piedalos; Man ir daudz
brīvā laika, gribēju ar kaut ko nodarboties; Apnika sēdēt mājās, gribēju iesaistīties
kādā darbībā) neatspoguļojas orientācija uz sagatavošanos vai dalību darba tirgū
(lai arī šie apgalvojumi ar personas pasivitāti nav tiešā veidā saistīti). Kā rāda
praktiskā pieredze, kas vēlāk apstiprinājās citos pētījumos, ir izveidojusies noteikta
personu ar īpašām vajadzībām kategorija, kas piedalās jebkur, kur vien ir iespējams,
citiem vārdiem sakot, nelaiž garām iespēju. Atsevišķi no viņiem ir štata kursu un
pasākumu apmeklētāji, zina un spēj atrast nepieciešamo informāciju, piereģistrēties
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mācībām, pasākumos jūtas labi, prot izmantot viņiem labvēlīgo situāciju, priecājas
par mācību lietderību, reizēm nevis par iegūtajām zināšanām, prasmēm, bet, piem.,
bezmaksas ēdināšanu. 

Ar apakškategoriju Jebkādas darbības meklēšana saistāma
apakškategorija Komunikācijas vajadzības apmierināšana (9 apgalvojumi,
piem., Gribēju atrast paziņas; Man teica, ka tiks izveidota grupa, kur būs visi
cilvēki ar īpašām vajadzībām, varbūt atradīšu jaunus draugus; Te cilvēki citādi
komunicē, var redzēt sirsnīgumu; Būs ar ko pakomunicēties, citādi tikai dīvāns un
televizors). Te tāpat ir acīm redzama orientācija uz komunikācijas deficīta
novēršanu, un nevis uz konkrētiem profesionālās karjeras mērķiem. 

Apakškategoriju Pašrealizācijas vajadzības apmierināšana (5
apgalvojumi, piem., Gribētu sevi realizēt kādā darbībā; Es vienmēr cenšos kaut
kā pilnveidoties, varbūt pilnveidošos arī te; Gribētu te atrast kaut ko priekš sevis)
varam vērtēt kā starpkategoriju starp nejaušiem motīviem un motīviem, kas jau
ir tieši orientēti uz profesionālo karjeru. Kā atklāja turpmākā šos motīvus
izteikušo personu ar īpašām vajadzībām darbība, viņi bija vieni no pirmajiem,
kas motīvu kaut ko nomainīja pret konkrētu profesionālo lēmumu. 

Pēdējās divas apakškategorijas Mērķis sagatavoties studijām (5
apgalvojumi) un Mērķis integrēties darba tirgū (4 apgalvojumi) ir konkrētas un
mērķtiecīgas, vērstas uz profesionālās karjeras plānošanu. Ne visus apgalvojumus
varam raksturot kā drošus un apņēmīgus (gribētu pamēģināt, varbūt kas sanāks).
No otras puses, daudzi no tiem izceļas ar drošu semantiku (meklēju vairāk
perspektīvu; gatavojos studēt; gribu iegūt darbu). Apakškategorija Mērķis
sagatavoties studijām (piem., Gribētu pamēģināt iestāties augstskolā un sasniegt
kaut ko vairāk; Piedalīties nolēmu, jo tas man ir aktuāli, jo gatavojos studēt
koledžā; Gribētu pārliecināties, vai spēšu studēt) sasaistāma ar gatavošanos
profesionālajai karjerai. 

Tikmēr Mērķis integrēties darba tirgū (4 apgalvojumi, piem., Gribu iegūt
darbu, kas atbilst manām vajadzībām; Meklēju vairāk perspektīvu darba jomā;
Ceru, ka kursi palīdzēs atrast darbu) sakrīt ar projekta pamatmērķi – veiksmīgu
personu ar īpašām vajadzībām dalību darba tirgū.

Tāpat arī jāatzīst, ka citu programmu, piem., Starpniecības programma
personu ar īpašām vajadzībām profesionālās adaptācijas nodrošināšanai;
Starpniecības programma nodarbinātības situācijā, dalībnieki izcēlās ar krietni
konkrētākiem un uz profesionālo karjeru orientētiem motīviem. Pirmkārt, to var
saistīt ar pašas programmas izvēli (minētās programmas vairāk palīdz integrēties
darba tirgū, nevis sagatavo tam). Tāpēc ļoti svarīgi ir noskaidrot dalībnieku
motīvus arī šajā aspektā: iepazīstoties ar dalībnieku cerībām, iespējams mudināt
dalībniekus mērķtiecīgāk plānot darbības. Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 12.
attēlā.
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12. att. Motīvi, kas mudināja piedalīties projektā

Rezultātu ietekme uz projekta programmām. Pētījuma rezultāti ļauj
konstatēt, ka personu ar īpašām vajadzībām dalība projektā ir vairāk nejauša nekā
apzināta izvēle. No otras puses, situācija citā projektā var izveidoties pavisam pretēja.
Tāpēc pirms projekta darbību uzsākšanas vajadzētu iedziļināties, kādi apstākļi un
kādi motīvi ir pamudinājuši personas ar īpašām vajadzībām piedalīties mācībās.
Dominējot pasīvajai izvēlei un motīviem, programmas darbības iesakām saistīt ar
darba un aktīvas sabiedriskās dzīves motivācijas mācīšanu, atbildības par savu
profesionālo karjeru atzīšanu un aktīvu dalību tās veidošanā. Mūsu gadījumā, piem.,
Profesionālās konsultēšanas un vispārējo prasmju izkopšanas programmas
personām ar īpašām vajadzībām, kas grib studēt augstskolās, bet vēl nav tam gatavi
mērķis bija, lai dalībnieki ne tikai iegūtu zināšanas par pašiepazīšanu, par optimisma
attiecībā uz nākotni nozīmi un dzīves perspektīvu modelēšanu, par motivāciju,
vajadzībām un to veidiem, par iniciatīvām, radošumu un tā nozīmīgumu738, bet arī
praktiski kļūtu krietni aktīvāki, spētu patstāvīgi plānot profesionālo karjeru.
Profesionālās izglītības veicināšanai paredzētajā programmā personām ar īpašām
vajadzībām, kas nepietiekamu darba iemaņu un vispārējo prasmju dēļ nav gatavi
mācīties profesionālajā skolā mainījām programmas sociālos un psiholoģiskos
uzdevumus, lai dalībnieki ne tikai izvēlētos viņu vajadzībām un iespējām atbilstošu
specialitāti un mācību institūciju739, bet arī kļūtu par aktīviem profesionālās izvēles
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procesa dalībniekiem. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, arī Sieviešu ar īpašām
vajadzībām dalības darba tirgū veicināšanas programmas uzdevumi tika koriģēti,
lai būtu lielāka sieviešu profesionālās karjeras motivācija un viņu pašu aktīvuma
veicināšanai, to veidojot740.

Kā atklāja pētījuma rezultāti, personām ar īpašām vajadzībām ļoti svarīgs ir
ģimenes locekļu, tuvinieku, draugu viedoklis. Tāpēc darbam ar ģimeni (mūsu
projektā ģimenes locekļi nevarēja būt mērķa grupa, lai arī nevar apgalvot, ka netika
strādāts ar ģimenes locekļiem) būtu jābūt vienai no prioritārajām darbībām. Kā
pierāda agrākie pētījumi, ģimenes ietekme uz personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās karjeras iespējām ir ievērojama un efektīva741. Atkarībā no situācijas
iespējami arī citi sociāli izglītojoši risinājumi. 

Programmu ietekme uz personu ar īpašām vajadzībām 
profesionālajām cerībām 
Programmu vērtējums

Analizējot personu ar īpašām vajadzībām apgalvojumus, kas saistīti ar
programmu vērtējumu, sadalījām tos divās grupās: 

a) programmu darbības un to ietekmi uz profesionālās karjeras iespējām
pozitīvi vērtējošie; 

b) negatīvu viedokli par programmām un to darbībām atspoguļojošie. 
Iedziļinājāmies, vai mācības mainīja personu ar īpašām vajadzībām uzskatus

par dalību darba tirgū, vai programmu dalībnieki saprata mācību būtību, vai tajās
ieņēma aktīvu pozīciju. Cerējām saskatīt mācību ietekmi uz turpmāko profesionālās
karjeras perspektīvu.

Pozitīvs programmu vērtējums 
Kā atklāja apgalvojumu analīze, dominē pozitīvs programmu vērtējums.

Minēto viedokli atspoguļo šīs apakškategorijas: Pašpārliecinātības iegūšana; Sociāli
izglītojošo vajadzību apmierināšana; Skaidras nākotnes perspektīvas; Vispārējo
prasmju svarīguma atzīšana; Programmas tupinājuma nepieciešamība.

Apakškategoriju Pašpārliecinātības iegūšana (17 apgalvojumi, piem., Man
bija lietderīgi, jo ieguvu pašpārliecinātību; Es sapratu, ka neviens manā vietā
neizlems, ko man darīt nākotnē, to varu izdarīt tikai es pats; Domāju, programma
nostiprināja mani studijām augstskolā) varam saistīt ar programmās deklarēto mērķi
– sociālo aktīvumu. Domājams, ka pašpārliecinātības iegūšana rada
priekšnosacījumus personas aktīvumam gan gatavojoties profesijai, gan plānojot
profesionālās karjeras perspektīvas. 

Apakškategorija Sociāli izglītojošo vajadzību apmierināšana (16
apgalvojumi, piem., Man ļoti pietrūka psiholoģijas un angļu valodas zināšanu, un
te es tās ieguvu; Sniedza daudz informācijas par iestāšanās procedūrām augstskolā;
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Programma ir noderīga, jo tā dod daudz komunikācijas iemaņu, iepazīsties ar
cilvēkiem) ir saistāma ar personu ar īpašām vajadzībām apzinātu līdzdalību
programmās, reizē – ar profesionālās karjeras plānošanu. Arī spēja izšķirt savas
sociāli izglītojošās vajadzības, izmantot programmu sniegtās iespējas, lai tās
apmierinātu, rāda aktīvu personas pozīciju. Var apgalvot, ka analizējamajā aspektā
apakškategorija Sociāli izglītojošo vajadzību apmierināšana savas semantikas ziņā
ir adekvāta apakškategorijai Pašpārliecinātības iegūšana.

Arī apakškategorija Skaidras nākotnes perspektīvas (15 apgalvojumi,
piem., Tagad cenšos labi iemācīties strādāt ar datoru, jo, kad beigsies
programma, esmu nolēmis stāties koledžā un iegūt informātika specialitāti,
strādāt tajā; Gribu iegūt galdnieka specialitāti un strādāt tajā; Sapratu, ka man
vispiemērotākā būtu speciālā pedagoga profesija: noderētu personiskajā dzīvē
un darbā) demonstrē aktīvu personas pozīciju. Pēc savas būtības šie apgalvojumi,
iespējams, ir visspēcīgākie indikatori, kas norāda uz personas ar īpašām
vajadzībām sasniegumiem. Domājams, ka programmu dalībniekiem, kas konkrēti
demonstrē savus profesionālos plānus, atklāj darbības plānus, ir ne mazums
iespēju tos arī īstenot. Ja atceramies, ka programmu sākumā dominēja nekonkrēti,
nenoformulēti, vairāk uz pašrealizāciju vērsti nekā acīmredzami un orientēti uz
dalību darba tirgū motīvi, tad šīs apakškategorijas apgalvojumi (tāpat kā Sociāli
izglītojošo vajadzību apmierināšana, Pašpārliecinātības iegūšana) atspoguļo
izteiktu personu ar īpašām vajadzībām uzskatu maiņu un vienlaikus arī
programmu efektīvumu. 

Apakškategorijas Vispārējo prasmju svarīguma atzīšana, Programmas
turpinājuma nepieciešamība atklāj mūžizglītības koncepcijas un pastāvīgas
kvalifikācijas celšanas izpratni, darba un aktīvas sabiedriskās dzīves motivācijas
mācīšanās atzīšanu, atbildības ne tikai par sevi, bet arī citiem cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām uzņemšanos. 

Apakškategorija Vispārējo prasmju svarīguma atzīšana (8 apgalvojumi,
piem., Sapratu, ka bez datorzinībām un svešvalodas darbu būs grūti atrast; Kursu
laikā sapratu, ka daudz kas ir atkarīgs no manām spējām komunicēt ar darba devēju;
Es bieži mēdzu pakļauties citu viedoklim, bet psiholoģijas lekciju laikā mūs
pārliecināja, ka kritiskā domāšana ir svarīga) rāda, ka dalībnieki saprot un atzīst
mūsdienu tirgus prasības. Domājams, ka viņi ir gatavi izglītoties, iegūt nepieciešamās
prasmes un iemaņas. 

Apakškategorija Programmas turpinājuma nepieciešamība (5 apgalvojumi,
piem., Programmu noteikti ir jāīsteno arī nākamgad, jo par to interesējas daudzi
mani paziņas; Šo programmu ir nepieciešams turpināt, jo tas veicina jauniešu ar
īpašām vajadzībām pulcēšanos, vēlmi izglītoties; Šī programma deva man cerību, to
vajag turpināt, jo tā ir optimistiska) savu apgalvojumu semantikas ziņā, no vienas
puses, ir saistāma ar nevienaldzību pret citu personu ar īpašām vajadzībām likteni,
no otras puses – demonstrē aktīvu dalībnieku pozīciju (spēju rūpēties ne tikai par
sevi, bet arī citiem), pierāda projekta darbību efektivitāti. 
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Negatīvs programmu vērtējums
Ar negatīvu programmu vērtējumu varam saistīt divas ne pārāk plašas, taču

programmu īstenošanas veiksmes analīzei svarīgas apakškategorijas: Programmas
neatbilsme dalībnieku gaidītajam, Neskaidra nākotnes perspektīva. 

Apakškategorijas Programmas neatbilsme dalībnieku gaidītajam (3
apgalvojumi: Es cerēju, ka pēc šo mācību beigšanas būs vieglāk iestāties augstskolā;
Kaut kādu taustāmu labumu no šīs programmas es neredzu; Ja būtu varējis iestāties
universitātē, tad būtu iestājies arī bez šī projekta) semantiku ir grūti vērtēt
viennozīmīgi. No vienas puses, domājams, ka atsevišķiem cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām ir izveidojies atvieglojumu sindroms. Tāpēc dalība programmā, kas ir
orientēta uz pavisam pretējām vērtībām, viņiem nenes taustāmu labumu. No otras
puses, kā atklāja dalībnieku skatījuma uz programmas maiņu pētījums, programmā
vairāk tika gaidīta individuāla pieeja (tāpat arī saskaņojot personu ar īpašām
vajadzībām gaidīto ar programmu sniegtajām iespējām). 

Maz pārstāvētā apakškategorija Neskaidra nākotnes perspektīva (2
apgalvojumi: Nedomāju par to, bet laikam atgriezīšos mājās un dzīvošu tāpat kā
senāk; Neko konkrētu pagaidām neplānoju, kā būs, tā būs) arī atklāj negatīvu
programmu (un līdz ar to arī to rezultātu) vērtējumu. Acīmredzami, ka 61 pozitīvs
apgalvojums pret 5 negatīviem – nemaina programmu efektivitātes vērtību, taču
pievērš projekta rīkotāju, īstenotāju, pieredzes pārņēmēju uzmanību uz iespējamo
saspīlējumu laukiem, risinājumu meklēšanas iespējām.

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 13. attēlā. 

13. att. Programmas vērtējums dalībnieku skatījumā

Kā rāda pētījuma rezultāti, mainījās personu ar īpašām vajadzībām skatījums
uz dalību darba tirgū (programmu dalībnieki saprata mācību būtību, uzņēmās
atbildību par savu profesionālo karjeru, ieņēma aktīvu pozīciju). Analizējot
programmu vērtējumu, var saskatīt mācību ietekmi uz gaidāmo profesionālās
karjeras veiksmi nākotnē.
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Ko būtu jāmaina programmās: dalībnieku viedoklis
Iedziļinoties programmu maiņas iespējās (pēc dalībnieku uzskatiem),

mēģināts ne tikai pilnveidot programmas, ņemot vērā personu ar īpašām vajadzībām
cerības, bet arī izvērtēt viņu priekšlikumus. Skatījums uz programmu maiņas
iespējām var būt saistīts ar programmu mērķu, uzdevumu uztveri, vienlaikus arī to
īstenošanas efektīvumu. Domājams, ka, jo vairāk dalībnieku piedāvājumi sakrīt ar
programmu mērķiem un uzdevumiem, mērķa kompetencēm, jo programmas ir
efektīvākas un nobriedušākas (mācību klausītāji ne tikai norāda, kur un ko vajadzētu
mainīt vai pastiprināt, bet arī demonstrē piekrišanu programmu nepieciešamībai,
pareizumam). Jo vairāk piedāvājumos atspoguļojas programmās paredzētie mērķi
un uzdevumi, jo programma vērtējama kā pareizāka. 

Vispārējo prasmju izkopšana visās projekta programmās ir atzīstama kā viens
no sociāli izglītojošās līdzdalības (individuālās un grupu) profesionālās
rehabilitācijas sistēmas atbalsta mehānismiem. Vispārējo prasmju svarīguma
atzīšana, aktīva līdzdalība to iegūšanā, vispārējo prasmju izkopšanas, kā nepārtraukta
procesa, uztvere tiek akcentēta visu programmu uzdevumos. Tāpēc apakškategorijas
Vispārējo prasmju izkopšana (19 apgalvojumi, piem., Vairāk datorrakstības
stundu; Varēja reālāk pamācīt angļu valodu; Pārāk maz uzmanības tika veltīts
konfliktu risināšanai) izcelšana ir saistāma ar programmas mērķu un uzdevumu
izpratni, pašas programmas pareizumu. Tas, ka dalībniekiem nepietika
darorrakstības, angļu valodas, konfliktu risināšanas nodarbību, pirmkārt, atklāj
nevis programmas trūkumus, bet dalībnieku vispārējo prasmju svarīguma apzinātu
uztveri. Vienlaikus analizētie apgalvojumi atspoguļo individuālās vajadzības un to
apmierināšanas nepieciešamību. 

Arī apakškategorija Praktisko iemaņu nostiprināšana (11 apgalvojumi,
piem., Domāju, ka vajadzēt vairāk praktiskās pieredzes; Būtu jāmāca strādāt ar
datoru tik ilgi, kamēr cilvēks iemācās; Trūka praktisko darbu) ir saistāma ar pareizu
programmu ideju uztveri. Visu trīs analizēto programmu uzdevumos, paredzētajās
kompetencēs tiek uzsvērts praktisko iemaņu svarīgums. No otras puses, tieši šis
piedāvājums mudināja pārskatīt mācību metodes, formas, vairāk laika veltot
praktiskām darbībām. Tāpat mācību laikā tika pārrunātas alternatīvas praktisko
iemaņu gūšanas iespējas. 

Arī apakškategorija Sadarbības ar universitātes sabiedrību svarīgums (8
apgalvojumi, piem., Pārāk maz komunicējām ar studentiem; Gribēju vairāk laika
pavadīt īstās lekcijās; Gribēju ciešāku komunikāciju ar universitātē studējošajiem
studentiem) atklāj apzinātu un aktīvu personu ar īpašām vajadzībām dalību
programmās. Konstruējot programmu, radošā grupas mērķis bija topošos studentus
iesaistīt universitātes sabiedriskajā dzīvē742, bet dažādu iemeslu dēļ (kā jokojoties
teica viens no projekta dalībniekiem, nekur neatradu sludinājumu, ka ar mani vēlētos
komunicēt) to īsti neizdevās izdarīt. Kopīgām pūlēm tika atrasta izeja: projekta
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dalībnieki noorganizēja Vakarēšana visiem. Pasākumu atbalstīja Studentu apvienība,
bezmaksas koncertēja pilsētas pašdarbības kolektīvi, ieradās ne tikai projekta
dalībnieki, bet arī studenti, pasniedzēji. Papildus darbība radīja iespēju pazīt vienam
tru, labāk izprast. Kā programmas papildus darbība, paredzēta klausītāju dalība īstās,
ar izvēlēto specialitāti saistītās lekcijās. Tika organizēta floristikas darbu izstāde
Šauļu Universitātes Mākslas galerijā (Sieviešu ar īpašām vajadzībām dalības darba
tirgū veicināšanas programma), kurā kā īstā izstādē tika rīkota atklāšana, piedalījās
preses, vietējo televīziju pārstāvji, Šauļu Universitātes sabiedrība. 

Apakškategorija Programmas individualizācija (6 apgalvojumi, piem.,
Vajadzētu vairāk laika veltīt individuālajām konsultācijām; Angļu valodas
nodarbībās vajadzēja sadalīt grupās pēc zināšanām; Uzzināt, kādas iemaņas viņiem
ir nepieciešamas, lai iestātos tajā specialitātē un ņemt un konkrēti to mācīt) saistāma
ar iepriekš analizētajām apakškategorijām Vispārējo prasmju izkopšana, Praktisko
iemaņu nostiprināšana, Sadarbības ar universitātes sabiedrību svarīgums. Būtībā
visas trīs izglītojošās ietekmes jomas ir atklātas programmu uzdevumos, taču, kā
pierāda pētījuma rezultāti, dažādu apstākļu dēļ tos neizdevās īstenot pilnībā. Tāpēc
apgalvojumi, kas nokļuvuši apakškategorijā Programmas individualizācija,
pirmkārt, veicina individuālu metožu pielietošanu, vispār individuālu skatījumu uz
katru projekta dalībnieku. 

Programmas individualizācijas nepieciešamību atspoguļo arī
apakškategorija Programmas intensitātes mazināšana (5 apgalvojumi, piem., Man
bija par grūtu katru dienu iet uz lekcijām; Noguru visas dienas garumā; Man bija
jāveic dialīzes un jāstaigā uz kursiem, bija grūti). Tāpat arī nevaram šīs
apakškategorijas vērtēt viennozīmīgi. Uzsākot studijas vai iekārtojoties darbā, cilvēki
ar īpašām vajadzībām saskarsies ar ātru dzīves tempu. Kā rāda agrākie pētījumi743,
darba (un dzīves vispār) temps personām ar īpašām vajadzībām bieži kļūst par
nepārvaramu šķērsli. Var šķist, ka vajadzētu, cik iespējams pie tā radināties
profesionālās izglītības periodā. No otras puses, tas var būt neiespējami (invaliditāte
nav nošķirama no veselības problēmām, noguruma, sāpēm. Kā teica viena no mācību
dalībniecēm, Man no sēdēšanas ratiņkrēslā katru dienu radās brūces). Tad vajadzētu
meklēt alternatīvas, piem., kaut vai starpniecības speciālista darbību, balstoties uz
principu Pareizais cilvēks pareizajā vietā. Iespējami arī citi risinājumi. 

Apakškategorijai Traucējumu diferenciēšana (3 apgalvojumi: Varēja mēs
sadalīt pēc traucējumu veida; Man būtu labāk paticis studēt, ja mēs visi būtu
vājredzīgie vai neredzīgie; Ja būtu bijis vairāk vājdzirdīgo, varbūt būtu piešķirts
surdotulks?) ir saistība ar apakškategoriju Programmas individualizācija. No vienas
puses, domājams, ka šie apgalvojumi ir vairāk saistīti ar klīnisko skatījumu uz
invaliditāti. Bieži tiek akcentēts speciālistu klīniskie skatījums. Tikmēr bieži tas ir
ieaudzis arī personu ar īpašā vajadzībām apziņā. Kā spilgts piemērs minams savu
traucējumu pretstatīšana citu traucējumu grupai: nācās dzirdēt, kā personas ar kustību
traucējumiem uzskata, ka viņi ir vērtīgāki par neredzīgajiem un otrādi. 
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No otras puses, nevar noliegt arī individuālā atbalsta nepieciešamību. Taču,
ņemot vērā valsts sociālekonimisko situāciju, reizēm ir mērķtiecīgi no tā atteikties.
Piem., projektam piešķirtos līdzekļus var tērēt surdotulka noalgošanai, taču varbūt
mērķtiecīgāk būtu palīdzēt personai ar īpašām vajadzībām iegūt alternatīvas
komunikācijas iemaņas. Projektam beidzoties, beigsies arī līdzekļi surdotulkam, bet
strādāt un dzīvot vajadzēs tālāk. 

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 14. attēlā. 

14. att. Programmas dalībnieku priekšlikumi 

Nākotnes plāni
Analizējot programmu dalībnieku nākotnes plānus, ne tikai centāmies

uzzināt, kādas pārmaiņas ir notikušas pēc mācībām (kā tika rakstīts iepriekšējā
nodaļā, pirms mācībām vairāk dominēja pašrealizācijas, nevis aktīvas dalības darba
tirgū motīvi). Nākotnes plāni tika analizēti arī projekta ideju pieņemšanas, projekta
efektivitātes, personu ar īpašām vajadzībām aktīvuma u.c. aspektos. 

Apakškategorija Atbildības par savu profesionālo karjeru atzīšana (26
apgalvojumi, piem., Es sapratu, ka neviens neko nedarīs manā vietā, man pašam ir
jācīnās par savu nākotni; Tas ko pa īstam apjautu, ka man ir jāmācās un noteikti ir
jāstrādā; Tikai tad būšu laimīga, kad pati uzdrošināšos meklēt darbu) ir
visbagātīgākā apgalvojumu ziņā. Atbildība par savu profesionālo karjeru ir svarīgs
veiksmīgas dalības darba tirgū nosacījums. Augstais apakškategorijas reitings norāda
ne tikai uz formālu atbildības uzņemšanos, bet arī dalībnieku aktivitātes pieaugumu,
projekta ideju pieņemšanu. 

Apakškategorijas Nākotne tiek saistīta ar profesionālo izglītību, Skaidras
profesionālās karjeras perspektīvas ir savstarpēji cieši saistītas. Profesionālā
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izglītība ir sarežģīta profesionālās karjeras veidošanas daļa. Tāpēc šo apakškategoriju
apgalvojumi projekta  efektīvuma aspektā ir vērtējami kā adekvāti. Atšķiras tikai
analizējamo apgalvojumu semantiskais stiprums: domājams, ka pirmajā gadījumā
dalībnieki pagaidām plāno tikai profesionālās izglītības iespējas (Nākotne tiek
saistīta ar profesionālo izglītību – 25 apgalvojumi, piem., Šajos laikos pavāra
specialitāte ir aktuāla, tāpēc gribu mācīties tikai to; Galdnieka specialitāte ir
perspektīva, tāpēc to izvēlējos; Studēšu sociālo darbu).

Otrajā gadījumā izteikts ir viss profesionālās karjeras process: Skaidras
profesionālās karjeras perspektīvas – 10 apgalvojumi, piem., Esmu nolēmis
iemācīties strādāt ar datoru, tad stāšos par informātiķi, jo gribu strādāt ar datoriem;
Ieinteresējos, tagad gribu iemācīties šūt un strādāt par šuvēju; Studēšu rikai speciālo
pedagoģiju, jo gribu palīdzēt tādiem kā es, tāpat kā man palīdzēja).

Apakškategorija Skaidras profesionālās karjeras perspektīvas jau bija
iezīmējusies programmu vērtēšanas aspektā (sal. nodaļu Programmu vērtējums). 

Atrodami arī pretēji rezultāti (profesionālās karjeras plānošana – 61
apgalvojums pret indiferentismu profesionālajai darbībai – 6 apgalvojumi). Sal.
Nākotne netiek saistīta ar profesionālo izglītību (4 apgalvojumi, piem., Atkal sēdēšu
mājās, jo neviens nepieņems darbā mani tādu slimīgu; Pie māsas uz ārzemēm
braukšu, gribu arī tur padzīvot; Gribu mainīt savu dzīvesvietu: pilsētā būtu labāk
nekā tajā ciemā) un Neskaidra nākotnes perspektīva (2 apgalvojumi: Nākotni
neplānoju, nezinu, ko darīšu; Neko konkrētu neplānoju). Izsmeļoši rezultāti
atspoguļoti 15. attēlā. 

15. att. Dalībnieku nākotnes plāni
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Dalībnieku viedokļa par programmu maiņas iespējām un nākotnes plānu
aspektā programmu efektivitāte ir vērtējama pozitīvi: dalībnieku piedāvājumi
programmu maiņai un nākotnes plānošana atspoguļo projekta ideju izpratni un
pieņemšanu. 

Programmas pilnveidošanas perspektīvas: īstenotāju skatījums
Programmu īstenotājām bija viena vai cita veida pieredze (vieniem praktiskā,

citiem vairāk teorētiskā). Projekta īstenotāju vidū dominēja speciālisti, tas ir,
personas ar formālu sociālā darbinieka, sociālā vai speciālā pedagoga izglītību.
Programmas īstenotāju izvēli noteica publiskā konkursa rezultāti. Īstenotājiem tika
jautāts par programmu pilnveidošanas perspektīvām. Vairākums no viņiem
programmas vērtēja pozitīvi: kā pārdomātas, vērtīgas personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas praksei. Šāds vērtējums ir saistāms ar apakškategoriju
Pozitīvs programmas darbību vērtējums (22 apgalvojumi, piem., Var redzēt, ka
programmu autoriem ir pieredze personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas jomā; Visas darbības ir nepieciešamas; Šādas programmas patiešām
palīdz personām ar īpašām vajadzībām integrēties darba tirgū). 

Saņemti arī cita veida apgalvojumi. Apakškategorija Traucējumu
diferenciēšana (7 apgalvojumi, piem., Ņemt vērā traucējumu noteikto vajadzību
atšķirības; Varbūt kaut kā sagrupēt grupiņās pēc traucējumu veida, jo tā būtu
vienkāršāk; Domāju, vajadzēja vairāk ņemt vērā to, ar kādiem traucējumiem
personas piedalīsies programmā) bija iezīmējusies arī dalībnieku atbildēs. Tad to
sasaistījām ar klīnisko skatījumu uz invaliditāti (sal. nodaļu Ko vajadzētu mainīt
programmās: dalībnieku skatījums). Domājam, ka arī analizējamie apgalvojumi
atspoguļo klīnisko skatījumu. Gan personas ar īpašām vajadzībām, gan speciālisti
(tikai pēdējie nedaudz vairāk) gribētu sadalīt dalībniekus pēc traucējumu veida. Viņi
uzskata, ka tas noteica programmu īstenošanas grūtības. No otras puses, tāpat kā
analizējot dalībnieku piedāvājumus, nevaram noliegt arī individuālā atbalsta
nepieciešamību. Domājams, ka nepietiekamas iespējas organizēt individuālās
darbības noteica šādu apgalvojumu rašanos. 

Ar individuālu pieeju, veicinot personu ar īpašām vajadzībām sagatavošanos
profesionālajai karjerai, varam saistīt apakškategorijas Programmas intensitātes
mazināšana un Mācību individualizācija. 

Programmas intensitātes mazināšana (5 apgalvojumi, piem., Nodarbības
vajadzētu vadīt ne tik intensīvi, jo sievietes nogura; Reizēm dalībnieki izvairījās no
nākšanas uz teorētiskajām lekcijām, sakot, ka slikti jūtas; Kursu beigās bija jūtams
visu dalībnieku nogurums) atspoguļo, ka dalībniekiem paredzētais mācību temps ir
pārāk ātrs. Tāda pati apakškategorija bija iezīmējusies arī dalībnieku apgalvojumos
(sal. nodaļu Ko vajadzētu mainīt programmās: dalībnieku skatījums). 

Arī programmas individualizācija (3 apgalvojumi: Katrs grib uzmanību, bet
vienam strādājot ar piecpadsmit, to veltīt nav iespējams; Programmā strādājošo
skolotāju patiešām ir par maz, jo bieži nācās strādāt ar vienu cilvēku; Dalībnieki
ļoti bieži vēlējās individuālas konsultācijas) ir jau analizēta apakškategorija (sal.
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nodaļu Ko vajadzētu mainīt programmās: dalībnieku skatījums). Domājams, ka
dalībnieku un īstenotāju skatījuma sakrišana norāda uz individuālās pieejas
perspektīvumu profesionālās rehabilitācijas sistēmā. 

Apakškategorijas Materiālās bāzes nostiprināšana, Vides pielāgošana savas
semantikas ziņā ir līdzīga. Atšķiras tikai akcenti: pirmajā gadījumā uzmanība tiek
pievērsta mācību līdzekļu, kompensācijas tehnikas, kas palīdz mācīties, trūkumu,
otrajā gadījumā – uz fiziskās vides nepielāgotību. Sal;. Materiālās bāzes
nostiprināšana (3 apgalvojumi: Spēcīgi jūtams bija datoru trūkums; Efektīvam
darbam trūka tehnikas; Reizēm būtu palīdzējusi kompensācijas tehnika) un Vides
pielāgošana (2 apgalvojumi: Reizēm grūtības radās nepilnīgi pielāgotās vides dēļ;
Kad uzsniga, bija grūti ierasties uz nodarbībām). 

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 16. attēlā.

16. att. Programmas pilnveidošanas perspektīvas: īstenotāju skatījums

Programmas īstenotāju skatījumā programma ir vērtējama pozitīvi (22
apgalvojumi). 20 apgalvojumi atspoguļo sociāli izglītojošus priekšlikumus, kas
nosaka programmu maiņas virzienus. Atsevišķi no tiem, piemēram, Traucējumu
diferenciēšana, vērtējami neviennozīmīgi. 

Rezultātu ietekme uz projekta programmām: pētījuma rezultāti ļauj
konstatēt, ka programmu dalībnieku (gan personu ar īpašām vajadzībām, gan
programmu īstenotāju) maiņas iespējas tika saistītas ar: 

Individuāla pieeja mācību laikā (programmas individualizācijas
nepieciešamība). Tika organizētas individuālas psihologa, citu speciālistu konsultācijas,
individualizēti uzdevumi, izmēģinot specialitātes, mācīties angļu valodu, iegūstot
datorrakstības iemaņas u.tml. Pieņemti lēmumi saistībā ar mācību organizēšanas
kārtību un veidu, piem., daļa Sieviešu ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū
veicināšanas programma mācību notika pie jūras, personu ar īpašām vajadzībām
nometnē, kur mācības tika kombinētas ar atpūtu, relaksējošas iedarbības pasākumiem. 

Vispārējo prasmju izkopšanas un to praktiskas pielietošanas iespējām: kā jau
tika minēts, tieši šis priekšlikums mudināja pārskatīt mācību metodes, formas, vairāk
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laika veltīt praktiskajām darbībām. Tāpat arī mācību laikā tika diskutēts, pieņemti
lēmumi par alternatīvām praktisko iemaņu gūšanas iespējām. Mācību dalībnieki tika
mudināti iesaistīties sabiedrisko organizāciju darbībās, brīvprātīgajā darbā, veikt
kaut nelielu individuālo darbību. Jau mācību laikā vairāki dalībnieki sāka organizēt
savas individuālās darbības, saistītas ar suvenīru, floristikas darbiņu ražošanu. 

Komunikācijas ar universitātes sabiedrību stiprināšana. Kādi pasākumi tika
veikti, izsmeļoši aprakstīts nodaļā Ko vajadzētu mainīt programmās: dalībnieku
skatījums. 

Programmu dalībnieki ne tikai aktīvi noteica programmu maiņas tendences,
bet arī paši piedalījās pārmaiņu modelēšanā, tā izkopdami savas vispārējās prasmes,
iegūdami praktiskās iemaņas, mainīdami vērtības. 

Personu ar īpašām vajadzībām līdzdalība profesionālās karjeras veidošanā 
Aktīva personu ar īpašām vajadzībām līdzdalība profesionālās karjeras

veidošanā tika veicināta, īstenojot šīs programmas: Profesionālās izglītības
darbavietā programma; Profesionālās izaugsmes iespēju programma;
Universitātes Sociālā darba tālmācības programma personām ar īpašām
vajadzībām, kas ir ieguvuši augstāko izglītību. Īstenojot Profesionālās izglītības
darbavietā un Profesionālās izaugsmes iespēju programmas personām ar īpašām
vajadzībām, tika nodrošināta starpniecība, meklējot darbavietu. 

Profesionālās izglītības darbavietā programmai ir skaidra ideoloģija:
pareizais cilvēks pareizajā vietā. Individuālās profilēšanas metode un
rekomendācijas tās pielietošanai rada priekšnosacījumus sistēmiskam skatījumam uz
personu ar īpašām vajadzībām, viņa cerībām un integrācijas darba tirgū iespējām.
Paredzēta pastāvīga mijiedarbība starp programmas īstenotājiem (lektoriem,
profesijas skolotājiem, personām ar īpašām vajadzībām). Programmas mērķis ir
dalībniekiem ne tikai iemācīt darba iemaņas, kas palīdzētu nostiprināties darbavietā,
bet arī izkopt viņu vispārējās prasmes (tiecoties pēc speciālo un vispārējo prasmju
mijiedarbības). Programma ir orientēta ne tikai uz personas ar īpašām vajadzībām
izglītošanu, bet arī uz nodarbinātību744.

Arī profesionālās izaugsmes iespēju programmai ir skaidrs mērķtiecīgums:
personām ar īpašām vajadzībām, kas ir jau pabeiguši profesionālās izglītības
institūcijas, taču nepietiekamu profesionālo iemaņu un vispārējo prasmju dēļ nespēj
integrēties darba tirgū, tiek radīti papildus apstākļi profesionālo un vispārējo iemaņu
nostiprināšanai. Profesionālās iemaņas tiek mācītas pēc valsts atzītām programmās,
bet papildus programmas moduļi ir saistīti ar vispārējo mērķi: izkopt dalībnieku
radošumu, komunikācijas iemaņas, paškoncepciju un pašefektivitāti745.

Tikmēr Universitātes Sociālā darba tālmācības programmas personām ar
īpašām vajadzībām, kas ir ieguvuši augstāko izglītību, dalībniekiem jau bija
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darbavietas. Viņi visi strādāja personu ar īpašām vajadzībām sabiedriskajās
organizācijās, taču viņiem nebija formālas izglītības sociālā darba jomā. Projekta
veidotāju aptauju rezultāti atklāja, ka šiem speciālistiem ir grūti profesionāli
organizēt darbības, ka viņiem trūkst sociālā darba teorētisko pamatu, iemaņu. Šī
programma tika saistīta ar dalībnieku kvalifikācijas celšanu, vienlaikus arī –
sabiedrisko organizāciju lomas sabiedrībā nostiprināšanu746. 

Dalībnieku skatījums uz darba meklēšanas iespējām, dalības profesionālajā
darbībā motīviem, nākotnes plāniem, programmas maiņas iespējām tika pētīts pēc
mācību beigām. Tāpat arī iedziļinājāmies programmas īstenotāju, darba devēju un
darbabiedru viedokļos programmu maiņas aspektā. 

Līdzdalība darba meklēšanā
Kā jau tika minēts, divas projekta programmas Profesionālās izglītības

darbavietā programma un Profesionālās izaugsmes iespēju programma tika
saistītas ar personu ar īpašām vajadzībām iekārtošanos darbā. Aktīva–pasīva
līdzdalība darba meklēšanā, apstākļi, kas ir noteikuši iekārtošanos darbā, ir svarīgs
indikators, kas atklāj ne tikai projekta dalībnieku uzskatus, praktiskās iespējas, bet
arī rada priekšnosacījumus programmu efektivitātes vērtēšanai. 

Formāli vērtējot projekta rezultativitāti šajā aspektā, var rasties iespaids, ka
dominē pasīvā līdzdalība: 20 apgalvojumi pret 10. Taču tā nav. Viennozīmīgi varam
vērtēt tikai divas apakškategorijas: Aktīva personas līdzdalība, 10 apgalvojumi
(piem., Es pats visur jautāju; Izsūtīju internetā ap trīsdesmit dzīves aprakstu; Lasīju
sludinājumus un zvanīju, nenolaidu rokas un man paveicās), pret Pasīva personas
līdzdalība, 4 apgalvojumi (Man nebija kur iet, tāpēc atgriezos skolā; Uzzinājusi, ka
es nestrādāju, sociālā darbiniece sāka par mani rūpēties; Man ir diezgan vienalga,
strādāšu vai nē, palīdz vecāki un saņemu arī invaliditāti; Ja kāds piedāvās, tad
varbūt strādāšu). Te ir izteikti divi pretēji poli: aktivitāte un pasivitāte, kurus varam
saistīt ar pilnīgas atbildības par savu profesionālo karjeru uzņemšanos un
indiferentumu profesionālajai darbībai (sal. nodaļas Personu ar īpašām vajadzībām
sagatavošanās profesionālajai karjerai apakšnodaļu Ko vajadzētu mainīt
programmās: dalībnieku skatījums). 

Citas divas apakškategorijas Starpnieka atbalsts un Tuvinieku ietekme
vērtējamas neviennozīmīgi. Domājams, ka, ja ir smaga invaliditāte un nav strādāts
divdesmit gadu, nav viegli saņemties profesionālajai darbībai. Kā rāda pieredze, ir
lielas psiholoģiskās barjeras, kas ietekmē veselības stāvokli, vispārējo pašsajūtu.
Notiek pastāvīga cīņa ar sevi, bailes no neveiksmes, moka kauna, nepašpaļāvības,
vainas sajūta. Kopā ar negatīvām sajūtām demonstrējama vēlme strādāt, mērķis
mainīt savu dzīvi. Tāpēc šādā gadījumā gan starpnieka (speciālista), gan tuvinieku
atbalsts vērtējams kā neizbēgama nepieciešamība, kas personai ar īpašām vajadzībām
ne tikai palīdz iekārtoties darbā, bet arī aktivizē, maina domāšanu. Sal. Starpnieka
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atbalsts (11 apgalvojumi, piem., Darbu man palīdzēja atrast projekta darbinieks;
Ja ne pasniedzējas palīdzība, kas to zina, kā tur būtu bijis; Man palīdzēja) un
Tuvinieku ietekme (5 apgalvojumi, piem., Ar mani visur gāja mana mamma; Darbu
dabūju caur tēva paziņu; Māsa iekārtoja darbā savā darbavietā).

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 17. attēlā. 

17. att. Līdzdalība darba meklēšanā

Darba motivācija
Programmās piedalījušos personu darba motivācija vērtējama kā

izveidojusies. Dalībnieki spēj skaidri izstāstīt savus motīvus, tos pamatot. Būtu
nekorekti apgalvot, ka šie motīvi ir izveidojušies mācību laikā. Kā jau tika rakstīts,
Universitātes Sociālā darba tālmācības programmas personām ar īpašām
vajadzībām, kas ir ieguvuši augstāko izglītību, dalībniekiem jau bija darbavietas,
domājams, ka viņi bija apmierināti ar savu darbavietu, ar to lepojās. Citu divu
programmu dalībnieki darbu atrada mācību laikā. Tāpēc programmu ietekme uz viņu
darba motivāciju atšķiras. Universitātes Sociālā darba tālmācības programma
personām ar īpašām vajadzībām, kas ir ieguvuši augstāko izglītību programmas
dalībnieki savus darba motīvus visi kā viens nosauca kā vēlmi palīdzēt citiem, bet
citu programmu – Profesionālās izglītības darbavietā, Profesionālās izaugsmes
iespēju – savus motīvus saista ar vēlmi būt patstāvīgam, strādāt patīkamu darbu,
komunikācijas vajadzību apmierināšanu. 

Apakškategorija Vēlme palīdzēt citiem (15 apgalvojumi, piem., Neredzīgo
un vājredzīgo savienībā ir daudz sliktāk dzīvē orientējošos, tāpēc ir svarīgi viņiem
palīdzēt; Man patīk strādāt sociālo darbu, jo es jūtos noderīgs citiem; Labi, ka man
ir tāds darbs – esmu vajadzīga un varu palīdzēt) ir dominējošā un, kā jau tika minēts,
saistāma ar sociālajā jomā strādājošajiem projekta dalībniekiem. 

Pēc apgalvojumu skaita otrajā vietā esošā apakškategorija – Vēlme būt
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patstāvīgam (14 apgalvojumi, piem., Negribu būt apgādājamais; Gribēju noņemt
nastu n vecāku pleciem; Cik varēju sēdēt māsai uz kakla?) atspoguļo dalībnieku
vēlmi iegūt finansiālu un cita vieda neatkarību, patstāvīgumu. Šajā apakškategorijā
esošo apgalvojumus varam vērtēt kā tādus, kas demonstrē aktīvu motīvu, vienlaikus
– pozitīvu projekta darbību ietekmi. 

Analogi varam vērtēt arī apakškategorijas Patīkams darbs (11 apgalvojumi,
piem., Man šis darbs ir vislabākais; Esmu ļoti apmierināts, strādādams darbu, kas
patīk; Darbs ar cilvēkiem man ļoti patīk) un Komunikācijas vajadzības
apmierināšana (10 apgalvojumi, piem., Strādājot esi starp cilvēkiem, nevis četrās
sienās; Satiecies ar darbabiedriem; Man ļoti svarīga ir komunikācija).

Apakškategorija Vienaldzība pret darbu, 4 apgalvojumi (Kaut ko ir jādara
dzīvē; Man, iespējams, labāk patiktu nestrādāt; Strādāju, jo to ļoti gribēja mana
māte; Man ir labāk mājās), atspoguļo vienaldzību pret darbu. No vienas puses,
indiferentumu pret darbu var skaidrot pēc alternatīvo lomu teorijas (sievas, mātes,
studenta u.tml.), no otras puses, šo situāciju var saistīt ar klīnisko skatījumu uz
invaliditāti (iemācīta bezspēcības sajūta, apgādājamā sindroms u.c.). Tā nav
dominējoša parādība, tāpēc vērtējama kā tāda, kas tieši neietekmē projekta
efektivitāti (taču ir ļoti nozīmīgi individuālam projekta dalībniekam). Analogi motīvi
ir atrodami arī profesionālās izvēles periodā (sal. nodaļas Personu ar īpašām
vajadzībām sagatavošanās profesionālajai karjerai apakšnodaļas Motīvi un
Programmu ietekme uz personu ar īpašām vajadzībām profesionālajām
cerībām). 

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 18. attēlā. 

18. att. Darba motivācija
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Nākotnes perspektīva
Analizējot apgalvojumus, kas ir saistīti ar profesionālās karjeras plānošanu,

mērķis bija noskaidrot, vai projekta dalībniekiem ir skaidra savas profesionālās
karjeras vīzija, vai tā ir reāla, vai paredz starpdarbības, kas nepieciešamas šīs vīzijas
sasniegšanai. Domājams, ka persona ar skaidru un reālu profesionālās karjeras plānu
piedzīvos veiksmi darba tirgū. Ņemot vērā agrāko pētījumu rezultātus (sal. nodaļu
Apstākļi un motīvi, kas pamudināja piedalīties projektā), varam apgalvot, ka
pamatoti karjeras plāni ir projekta darbību rezultāts. 

Pētījuma dati ļauj apgalvot, ka dominē racionāla karjeras perspektīva.
Dalībnieki saprot un novērtē projekta laikā uzsāktās profesionālās karjeras nozīmību,
jūtas emocionāli pacilāti, novērtē esošo darbavietu, cer to saglabāt. To visvairāk
atspoguļo apakškategorija Skaidra profesionālas karjeras perspektīva (26
apgalvojumi, piem., ļoti sargāšu savu darbu; Gribētu par noliktavas pārzini strādāt
visu laiku; Man mans darbs – dzīves sapņa piepildījums). 

Kā projekta darbību rezultātu varam skaidrot iezīmējušos apakškategoriju
Pastāvīga kvalifikācijas celšana (25 apgalvojumi, piem., Ja gribi saglabāt darbu,
tev ir par visu jāinteresējas; Ir pastāvīgi jāseko visiem jaunumiem; Apmeklēšu
kursus, kad vien varēšu, jo dzīvē viss ātri mainās). Šāda profesionālās karjeras
plānošana vērtējama kā Mūžizglītības koncepcijas uztvere un ir projekta ideju
praktiska izpausme (ir pamats apgalvot, ka Lietuvā personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas sistēmā Mūžizglītības koncepcija vēl nav pieņemta un
personām ar īpašām vajadzībām praktiski ir grūti pieejama). 

Cits apgalvojumu virziens – konkrēti plāni saistībā ar profesionālās karjeras
pārmaiņām. Apakškategorijā Skaidra profesionālas karjeras perspektīva dominēja
apmierinātība ar esošo darbu un mērķis to saglabāt, bet apakškategorijas Plāno savu
profesionālo karjeru apgalvojumi ir krietni dinamiskāki, orientēti uz konkrētiem
profesionālās darbības soļiem: studijas, labākas vietas meklējumi, emigrācija u.tml.
Šīs plānojamās pārmaiņas ir vērtējamas kā pamatotas, jo apgalvojumu semantikā
varam saskatīt motīvus un nosacījumus paredzamajiem sasniegumiem. Ieguva
papildus zināšanas, tāpēc varētu turpināt studijas; meklēs labāku darbavietu tikai
tad, kad iegūs profesionālo pieredzi (Plāno savu profesionālo karjeru, 14
apgalvojumi, piem., Tagad, kad esmu pabeidzis tālmācības kursu, gribētu VDU
studēt sociālo darbu; Kad labāk izpratīšu pavāra darbu, meklēšu labāku vietu; Kad
labi iemācīšos šūt, braukšu pie māsas uz Īriju, jo te maz maksā).

Varam apgalvot, ka, īstenojot projekta programmas, dominē pozitīvi
vērtējama profesionālās karjeras uztvere: 65 apgalvojumi pret 11. Tieši
apakškategorija Izteiktas šaubas par nākotni (11 apgalvojumi, piem., Šaubos, ka
projektam beidzoties man viena tā veiksies; Ilgi es nevaru pastrādāt, jo ļoti cenšos
un saslimstu; Tas ir mans pirmais darbs un ļoti grūts) atklāj daļas projekta dalībnieku
šaubas par savām iespējām, profesionālajiem sasniegumiem. Tas ir saistīts ar
invaliditātes nosacītām grūtībām, tādām kā veselības stāvoklis, pieredzes trūkums,
darba temps. Projekta dalībnieki saprot, ka piedalīšanās programmu darbībās viņiem
radīja īpašus, elastīgus apstākļus, tāpēc viņi pamatoti uztraucas par savu profesionālo
darbību projektam beidzoties, kad šādu apstākļu vairs nebūs. 
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Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 19. attēlā. 

19. att. Nākotnes perspektīva

Programmas maiņas iespējas
Tāpat kā citās aptaujās (sal. nodaļas Personu ar īpašām vajadzībām

profesionālās karjeras veicināšana apakšnodaļu Ko vajadzētu mainīt programmās:
dalībnieku skatījums), cerēts noskaidrot respondentu viedokli par programmu
maiņas iespējām piedalīšanās profesionālās karjeras veidošanas aspektā. Pētījuma
rezultāti atklāja pozitīvu programmas vērtējumu, piekrišanu jaunām mācību formām
(programmas satura un dalībnieku cerību atbilsmei; iespējai iegūt profesionālās
iemaņas darbavietā; palīdzībai, pilnveidojot profesionālās iemaņas, praktisko
pieredzi pēc skolas beigšanas; tālmācības studiju efektivitāti). 

Šos vērtējumus atspoguļo apakškategorijas Pozitīvs programmas vērtējums
(23 apgalvojumi, piem., Programma man patika; Skaidrs, ka ļoti noderīga; Šādas
mācības ir patiešām perspektīvas) un Piekrišana jaunām mācību formām (19
apgalvojumi, piem., Man patika tālmācība; Labi, ka var tevi pieņemt darbā un tur
apmācīt; Skolā varēju vēl pamācīties specialitāti). 

Piekrišanas jaunām mācību formām aspektā atklājas Universitātes Sociālā
darba tālmācības programma personām ar īpašām vajadzībām, kas ir ieguvuši
augstāko izglītību programmas moduļu nodrošināšanas lietderība ne tikai pamata,
bet arī papildus materiāls, kas ir ļoti svarīgi dalībniekiem ar īpašām vajadzībām. Tā
tika radīti priekšnosacījumi kvalitatīvām studijām. 

Piekrītam programmas idejai sasaistīt dalībnieku praktisko pieredzi ar sociālā
darba teoriju. 

Pozitīvi novērtēts kursu Lotus LearningSpace Forum vidē sagatavotais
studenta rokasgrāmata; metodiskās, tehniskās programmas realizēšanas iespējas;
sniegtā materiāla diferenciēšana pēc klausītāju vajadzībām. 
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Balstoties uz pētījuma rezultātiem, varam apgalvot, ka programmas dalībnieki
aktīvi piedalījās, ar mērķi iegūt sociālā darba zināšanas, iemaņas, spējas. Ne tikai
aktīvi apmeklēja satikšanās klātienē, sistemātiski un konsekventi atskaitījās par
praktiskajiem uzdevumiem, bet arī centās mācībās iegūtās zināšanas pielāgot
praktiski. 

Analizēdami savu līdzdalību mācībās, projekta dalībnieki uzsvēra praktisko
lietderību, pielietojot psihosociālās adaptācijas teorētiskos pamatus, sociālā darba
tehnoloģijas principus savā ikdienas darbā, citās sociālajās darbībās. Kā atspoguļojas
mācību dalībnieku apgalvojumos, mācības ne tikai paaugstināja viņu kompetences
sociālajā darbā, bet arī mudināja aktīvi gatavoties jaunam ES struktūrfondu līdzekļu
apguves etapam. Daudzi no viņiem raksta par reālām idejām un konkrētiem projekta
darbības plāniem. 

Tāpat arī daudzu dalībnieku apgalvojumi norāda uz uzlabotu datorlietotāja
kompetenci: ja mācību sākumā radās daudz grūtību saistībā ar mācību materiālu
lejuplādi, nosūtīšanu, tad vēlāk šo problēmu nebija vispār. 

Apakškategorija Sociāli izglītojošie priekšlikumi (13 apgalvojumi, piem.,
Varētu dot uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar manu darbu; Vajadzētu, lai pamāca
grāmatvedību; Vajadzētu nosūtīt praksē; Varētu pamācīt strādāt ar datoru) norāda
uz aktīvu dalībnieku nostāju uz savu profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu
nostiprināšanas iespējām. Projekta laikā, pilnveidojot programmas, gatavojot
rekomendācijas programmu īstenotājiem, tas tika ņemts vērā (plašāk par to nākamajā
apakšnodaļā Rezultātu ietekme uz projekta programmām). 

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 20. attēlā.

20. att. Programmas maiņas iespējas 

Programmas maiņas iespējas programmas īstenotāju skatījumā 
Salīdzinot programmu īstenotāju vērtējumus ar dalībnieku uzskatiem, ir

pamats apgalvot, ka pētījumu rezultāti ir līdzīgi. Iezīmējās divas apakškategorijas,
kuras nosauktas tāpat kā pētījumā par dalībnieku skatījumu uz programmu maiņas
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iespējām. Tas ir, Pozitīvs programmas vērtējums (9 apgalvojumi, piem., Man kā
speciālistam bija lietderīgi strādāt šādās mācībās, uzzināju daudz jaunumu; Šī
patiešām ir laba programma; Viss te ir labi pārdomāts) un Piekrišana jaunām
mācību formām (8 apgalvojumi, piem., Personām ar īpašām vajadzībām ir vieglāk
studēt tālmācībā; Patika princips Pareizais cilvēks pareizajā vietā; Labi, ka tiem,
kas nav atraduši darbu, bija iespēja vēl atgriezties skolā). 

Arī speciālistu, tāpat kā dalībnieku, apgalvojumos atspoguļojas programmu
nepieciešamības novērtējums, inovatīvs skatījums gan uz saturu, gan formu.
Programmas īstenotāji kā programmas spēcīgākās puses nosauca programmu
iedvesmotspēju, tiekšanos pēc psiholoģiski labvēlīgas atmosfēras, rekonstruējot katra
dalībnieka subjektīvās pasaules un komunikācijas pieredzi. Kā apgalvoja programmu
īstenotāji, daudzi moduļi ir saistīti ar kopīgu mērķi: izkopt dalībnieku radošumu,
komunikācijas iemaņas, paškoncepciju un Pašefektivitāti, kas tad arī radīja
priekšnosacījumus programmas efektivitātei. 

Līdzās minētajam iezīmējās vēl divas apakškategorijas: Atbildības par
profesionālo karjeru mācīšana (6 apgalvojumi, piem., Saskāros ar klienta
vienaldzību un bezatbildību; Ilgi mocījos, kamēr izskaidroju, ka tikai no viņa viss ir
atkarīgs; Mani pārsteidza skolēns, paziņodams, ka ne tāpēc lai katlus mazgātu ir
mācījies trīs gadu) un Mācību individualizācija (5 apgalvojumi, piem., Sasniegumi
būtu labāki, ka varētu vairāk laika veltīt vienam cilvēkam; Reizēm viņu vajadzības
un iespējas ir tik atšķirīgas; Vajadzētu programmas kaut kādā veidā individualizēt,
jo mācību laikā vajadzēja strādāt individuāli). Apakškategoriju Atbildības par
profesionālo karjeru mācīšana varam sasaistīt ar iepriekš aprakstīto pētījumu
rezultātiem (sal. nodaļas Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās karjeras
veicināšana apakšnodaļu Nākotnes plāni). Gan izvēloties profesiju, gan
profesionālās izglītības periodā ir personu grupa, kas mēdz savu atbildību par
profesionālo karjeru uzvelt citiem. Tāpēc ir dabiski, ka programmu īstenotāji to
pamana un cenšas mainīt programmu atbildības par profesionālo karjeru mācīšanas
aspektā. Mācību individualizācijas nepieciešamība iezīmējās arī citu programmu
(saistībā ar profesionālās karjeras veicināšanu) īstenotāju apgalvojumos. Individuāla
pieeja visos profesionālās rehabilitācijas atbalsta mehānismos ir būtisks nosacījums.
Iezīmējusies individuālisma nepieciešamība ne tik daudz norāda programmu maiņas
virzienu (programmas šajā virzienā tika pastāvīgi koriģētas), cik uzsver aktualitāti. 

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 21. attēlā. 
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21. att. Programmas maiņas iespējas programmas īstenotāju skatījumā

Programmas vērtējums darba devēju un darbabiedru skatījumā 
Analizējot darba devēju un darbabiedru apgalvojumus, iezīmējas divas

apakškategoriju grupas: vieni darba devēji un darbabiedri pilnībā atzīst programmu
lietderību, novatoriskumu, sniegtās iespējas, tic personas ar īpašām vajadzībām
profesionālajai karjerai, citi – sliecas to apšaubīt. Lai arī apgalvojumu skaita ziņā
dominē pozitīvs vērtējums un ticība personu ar īpašām vajadzībām dalības darba
tirgū veiksmei (57 apgalvojumi), nevar ignorēt 7 negatīvos izteikumus. Atbalstošu
apstākļu, kurus radīja projekts (starpniecības iespējas nodarbinātības, profesionālās
izglītības, profesionālās adaptācijas periodā, pastāvīgas pavadoņa palīdzības
principu ievērošana, motivācijas, aktivizēšanas u.tml.), gadījumā veiksme ir krietni
reālāka nekā atrodoties Lietuvā ierastajos apstākļos. Šaubas darba devējiem un
darbabiedriem rodas personas ar īpašām vajadzībām veselības, nepietiekamas
patstāvības, pastāvīgas uzraudzības nepieciešamības dēļ: Šaubas par darbinieku ar
īpašām vajadzībām, 7 apgalvojumi, piem., Ļoti maz izdara, tāpēc varu maksāt tikai
minimumu; Kamēr strādā ar viņu kopā, tikmēr viss ir labi, atstājot vienu, tūliņ rodas
problēmas; Nenojaušu, kā viņam būs ar veselību. Darbabiedri bieži mēdz baidīties
no atbildības par personas ar īpašām vajadzībām veicamo darbu, domā, ka viņiem
nāksies strādāt to vietā. Tāpēc programmu laikā darbs ar darba devējiem un
darbabiedriem bija neizbēgama nepieciešamība. 

Pozitīvu programmu vērtējumu atspīguļo apakškategorijas, kas iezīmējās,
aptaujājot gan programmu dalībniekus, gan īstenotājus: Pozitīvs programmas
vērtējums (17 apgalvojumi, piem., Šādas mācības ir ļoti noderīgas; Ja ne
programma, nebūtu zinājis, ka arī personas ar īpašām vajadzībām var būt labi
darbinieki; Man šķita, ka te viss ir labi) un Piekrišana jaunām mācību formām (14
apgalvojumi, piem., Apmācība darbavietā attaisnojās; Labi, ka mācību laikā ir
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izveidoti apstākļi prakses gūšanai; Daudz uzmanības tiek veltīts praksei).
Apakškategoriju Pozitīvs personas ar īpašām vajadzībām vērtējums (12
apgalvojumi, piem., Viņš neatšķiras no citiem darbiniekiem; Jāsaka, ļoti rūpīgi
strādā; Varbūt vēl kādu darbinieku ar īpašā vajadzībām varētu pieņemt darbā?)
varam saistīt ar projekta rezultātu efektivitāti. 

Apakškategorija Starpniecības svarīguma atzīšana (14 apgalvojumi, piem.,
Ja ne projekta darbinieki, kas to lai zina, kā mēs būtu pārvarējuši grūtības; Labi, ka
ir kas parūpējas par personām ar īpašām vajadzībām darbā; Šefi noteikti
apstiprinājās) apstiprināja, ka starpniecība profesionālās rehabilitācijas procesā ir
ne mazāk svarīga kā personu ar īpašām vajadzībām mācīšana. Starpniecības
speciālisti, kas strādā ar personu ar īpašām vajadzībām, bieži ir tie cilvēki, kuri ne
tikai palīdz dalībniekam adaptēties potenciālajā darbavietā, māca viņam darba
operācijas, bet arī palīdz risināt personiskās problēmas, rast kopīgu valodu ar
kolēģiem, pārliecina darba devēju par personas ar īpašām vajadzībām lietderību
uzņēmumam vai organizācijai. 

Izsmeļoši rezultāti atspoguļoti 22. attēlā. 

22. att. Programmas vērtējums darba devēju un darbabiedru skatījumā

Rezultātu ietekme uz projekta programmām: kā jau tika minēts, aktīva
personu ar īpašām vajadzībām līdzdalība profesionālās karjeras veidošanā tika
veicināta, īstenojot šīs programmas: Profesionālās izglītības darbavietā programma;
Profesionālās izaugsmes iespēju programma; Universitātes Sociālā darba
tālmācības programma personām ar īpašām vajadzībām, kas ir ieguvuši augstāko
izglītību.

Pētījuma datu analīze atklāja, ka visās programmās, bet jo īpaši Universitātes
Sociālā darba tālmācības programmā personām ar īpašām vajadzībām, kas ir
ieguvuši augstāko izglītību un Profesionālās izaugsmes iespēju programmā, ļoti
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svarīga ir iespēja nekavējoties teorētiskās zināšanas izmēģināt praktiski (citiem
vārdiem sakot, teorija kļūst vērtīga tikai tad, ja tā tiek pielietota mācību laikā). Šis
priekšlikums mudināja pārskatīt mācību metodes, formas, vairāk laika veltīt
praktiskajam darbībām. Tāpat arī mācību laikā tika apspriestas alternatīvas praktisko
iemaņu gūšanas iespējas. 

Balstoties uz šo nostāju, tika koriģēts arī programmu saturs. Koriģējot
programmu saturu, tāpat tika ņemts vērā dalībnieku aspirāciju līmenis, izglītība. 

Profesionālās izglītības darbavietā, Profesionālās izaugsmes iespēju
programmu dalībnieki uzskatīja, ka ļoti svarīgi ir uzzināt, kā veicas viņu studiju
biedriem. Pēc viņu vēlēšanās tika organizētas tikšanās un iespēju robežās apmeklēja
cits citu darbavietās. Iesakām šo tradīciju saglabāt arī potenciālajiem programmu
īstenotājiem. Kā rāda pētījumu rezultāti, pazīstama cilvēka ar īpašām vajadzībām
veiksme ir ļoti svarīgs faktors. 

Pēc Profesionālās izglītības darbavietā programmas dalībnieku vēlēšanās
viņu brīvajā laikā tika organizēti datorrakstības kursi. Lai arī šie kursi nebija tieši
saistīti ar personu ar īpašām vajadzībām profesionālajām darbībām, taču tie
paaugstināja pašvērtējumu, deva lielāku ticību saviem spēkiem. No otras puses, šādi
pētījuma rezultāti pierāda, ka dalībnieki saprot vispārējo prasmju (šajā gadījumā –
datorrakstības) svarīgumu, aktīvi piedalās to iegūšanā. 

Pētījuma rezultāti pierādīja, ka, īstenojot programmas, ne mazāk svarīga ir
starpniecība: tā tiek radīti labāki apstākļi personas ar īpašām vajadzībām adaptācijai
darbavietā, rodas reālas iespējas mainīt darba devēju un darbabiedru nostājas. 

5.2.2.2 Individuālais speciālista atbalsts visa profesionālās rehabilitācijas
procesa laikā

Individuālā speciālista atbalsta visa profesionālās rehabilitācijas procesa laikā
īpatnības tika pārbaudīts, analizējot veiksmes paraugus – gadījuma analīze (case
study). Balstījāmies uz Profesionālās konsultēšanas un vispārējo prasmju izkopšanas
programma personām ar īpašām vajadzībām, kas grib studēt augstskolās, bet vēl
nav tam gatavi (Gītas gadījums), Profesionālās izglītības darbavietā programma
(Virgas gadījums), Starpniecības programma nodarbinātības situācijā (Jona
gadījums) un Starpniecības programma personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās adaptācijas nodrošināšanai (Aušras gadījums)747.

Gadījuma analīze veicama, balstoties uz dalībnieka un speciālistu skatījumu.
Mēģināt panākt, lai caur dalībnieka vai speciālista uztveres prizmu, atspoguļotos
darba devēju, darbabiedru, ģimenes locekļu vērtējumi. 

Gadījuma analīzes shēma veidota, balstoties uz personiskajā pieredzē
pamatotu profesionālās rehabilitācijas teorijas izpratni. 

Gadījuma analīze tika veikta nevis tad, kad jau bija piedzīvota veiksme darba
tirgū, bet gan procesa sākumā, dalībniekiem uzsākot mācības. Tāpēc arī apkopotie
novērojumi ietekmēja projekta programmu korekciju (balstoties uz tiem, tika veiktas
intervences). 
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Dalībnieku atlase vērtējama vairāk kā nejauša, nevis apzināta. 
Veicot gadījuma pētījumu, balstījāmies uz aprakstītajiem principiem, tostarp

arī datu ticamības nodrošinājuma principu748. 
Pētījuma laikā dati tika vākti un analizēti desmiti gadījumu. Atlasīti tipiskākie.

Citi gadījumi ilustrēja iepriekšējās monogrāfijas nodaļas. 

Gadījuma pētījuma rezultāti
Starpniecība pirmsprofesionālās izvēles periodā

Situācijas izklāsts: No bērnības Gītai ir redzes traucējumi. Viņa 7 gadus
mācījās Kauņas vājredzīgo skolā. Pirms mācību uzsākšanas pirmajā klasē, pedagogi
piedāvāja Gītas vecākiem nelaist meiteni vispārizglītojošajā skolā, jo, viņuprāt,
cilvēkiem ar redzes vai citiem traucējumiem ir drošāk dzīvot un mācīties slēgtā vidē.
Gītai mācības veicās lieliski, viņa bija klases teicamniece. 

Pusaudžu gados Gīta gribēja atgriezties mācīties dzimtajā pilsētā, taču Kauņas
vājredzīgo skolas pedagogi centās pierunāt metieni palikt un turpināt mācīties viņu
skolā. Neņemot vērā pierunāšanu, meitene cieši turējās pie savas vēlmes. Tātad
meitene devās uz savu dzimt pilsētu un tur ieguva pamatizglītību. Pabeigusi desmito
klasi, meitene strādāja mājās. 

17 gadu vecumā Gīta sāka strādāt neredzīgo kombinātā, atrada tajā daudz
draugu. 

Pēc kāda laika meitene nodibināja ģimeni (viņas vīram nav traucējumu, strādā
par masieri). Gītas ģimenē piedzima jaunākais dēls ar smagiem garīgajiem un redzes
traucējumiem. Tajā laikā Gīta piedzīvoja depresiju, viņa neslēpa, ka pat bijusi spēcīga
vēlme izdarīt pašnāvību. Sieviete stāstīja, ka viņai bija kauns, ka viņai ir dēls ar
tādiem traucējumiem. Pēc gada ar vīra palīdzību Gīta samierinājās ar dēla invaliditāti
un sāka meklēt veidus, kā puisēnam palīdzēt. Gīta sāka lasīt literatūru par intelekta
traucējumiem, autismu un līdzīga veida grāmatas. Pati, lasīdama datorpamatu
grāmatas, izveidoja bērna vārdā mājaslapu. Komunicēdama internetā, viņa saprata,
ka ir ne viena vien sieviete, kas audzina bērnus ar līdzīgu likteni. 

27 gadu vecumā sieviete sāka tālmācības ceļā mācīties vidusskolā un tā
veiksmīgi pabeidza 12 klases. Mācoties 12. klasē neredzīgo organizācijas
priekšsēdētājs piedāvāja viņai piedalīties vienā no projekta Profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar īpašām vajadzībām, izmantojot
novatoriskas darbības programmām Profesionālās orientēšanas, konsultēšanas un
vispārējo iemaņu izkopšanas programma personām ar īpašām vajadzībām, kas grib
studēt augstskolā, bet vēl nav tam gatavi.
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Darb bas etaps 
M c bu izv les mot vi  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie 
l mumi  

Sasniegumi / 
Gr t bas 

P c G tas dom m, 
vi ai m c ties ir 
paticis vienm r, 
ta u ne vienm r 
bija tam labv l ga 
vide: m c ties 
Kau , vi a ilgoj s 
p c m j m, 
atgriezusies m j s, 
neieder j s starp 
vienaud•iem, 
kuriem nebija 
redzes trauc jumu. 
M c b s s ka 
piedal ties bez 
skaidriem 
mot viem, 
netic dama sav m 
sp j m, kaut kur 
t lum  v d ja 
cer ba: bet varb t? 
Varb t es var tu 
m c ties, lai 
pal dz tu d lam.  

G ta, t pat k  
daudzi citi 
dal bnieki, uz 
m c b m tika 
uzaicin ta.  
Cer ja, ka 
varb t vi as 
trauc jumi 
netrauc s un 
sp jas aus 
izv l ties 
speci l s 
pedago ijas 
studijas, lai 
ieg tu 
profesion las 
zin šanas un 
iema as, kas 
autu pal dz t 

savam b rnam. 
Par darbu G ta 
nedom ja.  

P c kop jas 
vienošan s tika 
pie emti l mumi:  
ne tikai uzs kt 
m c bas, bet ar  
t s pabeigt.  
Iesp jamo izv u 
sarakst  iek aut 
ne tikai speci l s 
pedago ijas, bet 
ar  soci l s 
pedago ijas un 
psiholo ijas, k  
ar  vesel bas 
izgl t bas studijas. 
pašu uzman bu 

velt t visp r jo 
(soci lo un 
psiholo isko) 
prasmju 
veidošanai.  

G ta pirmo 
tikšanos laik  
atš r s no 
p r jiem kursu 
apmekl t jiem ar 
rakstura paš b m. 
Pirmk rt, vi a 
izc l s ar stingru 
viedokli par 
jebkuru 
jaut jumu. Vi as 
izteikumi bija 
kategoriski, vi ai 
bija gr ti pie emt 
citu iesp jamo 
viedokli, str d j s, 
pier dot savas 
aizst v t s 
poz cijas 
pareizumu. 

Darb bas etaps 
M c bas  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie l mumi  Sasniegumi / 
Gr t bas 

M c b s G tai 
patika. Vi a bija 
akt va 
dal bniece, 
cent s p c 
iesp jas vair k 
iem c ties, 
uzzin t, 
piedz vot. 
V l j s uzzin t 
vair k ne tikai 
t p c, ka tas 
nepieciešams 

G ta bija oti 
uzman ga pret 
m c to priekšmetu, 
past v gi jaut ja, 
koment ja, mekl ja 
teor tiskas 
atbilsmes re laj  
dz v . Izc l s ar 
zin tk ri, uz m bu 
m c tajai vielai. 
Pras ja papildus 
materi lus 
studij m. Vi ai 

Vienoj s, individu li 
iedzi inoties, veidot 
konflikta vad bas 
kompetences. paši 
sp ju pal koties uz 
konfliktu ar  no citu 
dal bnieku poz cijas, 
pie emt cita 
viedokli, nesaist t to 
ar simp tij m vai 
antip tij m pret 
oponentu. Izv l ties 
piem rotus 

Bez šaub m, 
sasniegt 
personisk s 
p rmai as 
m c bu laik  
bija gr ti, t p c 
k  
kompens cijas 
meh nisms tika 
izmantota 
iez m jusies v l 
viena G tas 
rakstura iez me 
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studij m, bet ar  
t p c, ka vi ai 
bija interesanti 
(k  vi a pati 
teica, lai var tu 
lab k saprast 
cilv kus). 
K  apgalvoja 
pati G ta, vi ai 
vislab k izdev s 
komunic t ar 
tiem 
pasniedz jiem, 
kuri sp ja vi u 
uzklaus t, 
saprast. Vi a 
i us iem l ja, 
uztic ja savus 
nosl pumus. 
Vi u viedoklis, 
k  apgalvoja 
G ta, bija vi ai 
oti svar gs. Un 

pret ji – 
nepatikuša 
pasniedz ja 
discipl na k uva 
nesvar ga.  

bija oti skaidrs 
viedoklis par 
citiem cilv kiem, 
kuru vi a atkl ti, 
reiz m nedaudz 
parupji publiski 
pauda, t p c 
nereti nok uva 
konfliktsitu cij s. 
Ta u, p rliecin ta 
par savu taisn bu, 
atvainoties, mekl t 
kompromisus 
komunic jot 
nem dza.  
 

risin juma veidus.  
T pat ar  paredz ta 
individu l  darb ba 
invalidit tes 
adekv tas izpratnes 
un pie emšanas 
m c šan s un 
pašv rt bas saj tas 
paaugstin šanas 
jom s (G ta it k  
samierin jusies ar 
savu invalidit ti, 
nesp ja samierin ties 
ar d la likteni).  
Vienoj s, ka G ta 
sagatavos dz ves 
perspekt vu modeli.  

– vi as v lme 
pal dz t 
citiem. Nel gta 
vi a rakst ja, lai 
pasp tu 
atrefer t domas, 
pat z m ja 
atseviš u 
modu u 
materi lus 
klaus t jai, 
kurai bija 
dzirdes 
trauc jumi.  
M c bu laik  
G ta v l nebija 
samierin jusies 
ar d la 
invalidit ti, bet 
k  dz ves 
perspekt vu 
redz ja tikai 
vienu – 
speci l s 
pedago ijas 
studijas d la 
labkl j bai.  

Darb bas etaps 
Izv le p c m c bu beigšanas  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie 
l mumi  

Sasniegumi / 
Gr t bas 

Pabeigusi 
m c bas, G ta 
izv l j s 
speci l s 
pedago ijas 
studijas, lai 
var tu pal dz t 
d lam. K  vi a 
pati apgalvoja, 
vis m cit m 
izv l m neb tu 
j gas.  
 

Beidzoties 
m c b m, G tai 
bija stingrs 
viedoklis par to, 
ko vi a var tu 
stud t, t p c vi u 
nevajadz ja ilgi 
pierun t turpin t 
studijas un m in t 
iest ties Šau u 
Universit t . Ta u 
vienlaikus bija 
j tama iekš ja 

Piekrita G tas 
izv lei, sniegta 
individu l  
konsult cija par 
iest šan s 
proced ru, 
iesp jamo soci lo 
atbalstu.  

G ta iest j s 
grib t s 
specialit tes 
nekl tienes 
noda . Veiksm gi 
uzs ka studijas. 
Neiedzi in dam s 
soci l  atbalsta 
iesp j s, viena no 
pirmaj m 
samaks ja visu 
studiju maksu.  
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netic ba saviem 
sp kiem.  

Darb bas etaps 
Studijas  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie 
l mumi  

Sasniegumi / 
Gr t bas 

K  apgalvoja 
G ta, pirmais 
iespaids bija 
draud gs un pat 
bied jošs. 
Auditoriju 
numer cija 
vi as ac m bija 
nep rko•ams 
rieksts. 
Pasniedz ji 
nebija gatavi 
pal dz t 
studentam ar 
paš m 

vajadz b m: es 
dreboš m 
rok m un 
neredzoš  ac m 
pierakst ju 
pasniedz ju 
domu drupa as. 
Reiz m manos 
pierakstos bija 
ar  š di 
pieraksti 
„ emiet to, 
redzat pa labi? 
Tagad to 
norakstiet“.  
Kad vajadz ja 
ska i las t tekstu, 
kuru es nesp ju 
saskat t, sapratu 
– esmu lempe 
un te nav mana 
vieta.  

Kr zes/ 
konfliktsitu cijas 
rezult t , kad, 
nesagaid jusi 
pasniedz jas 
sapratni, nol ma 
pamest studijas, 
starpniec bas 
process jau bija 
p rtraukts (tas 
beidz s G tai 
iest joties 
universit t ). K  
par d ja situ cija, 
G tai m c bu 
periods bija p r k 
ss, lai vi a var tu 

adapt ties 
universit t . No 
otras puses, m c bu 
laik  vi a past v gi 
juta starpnieka 
atbalstu, k  vairs 
nebija studiju 
procesa laik . 
Pirms gal g  
l muma 
pie emšanas G ta 
v rs s pie bijuš  
starpnieka, kurš 
pagarin ja 
starpniec bas 
procesu.  
 

Par G tas 
sare• jumiem 
studij s, kurus 
nosaka redzes 
trauc jumi, 
inform ti visi 
pasniedz ji. 
Ar G tu 
individu li tika 
p rrun ta 
iepaz šan s ar 
pasniedz ju 
taktika, kas 
iepaz stina 
pasniedz ju ar 
trauc jumu 
rad taj m 
gr t b m un 
iesp j m 
kop giem 
sp kiem t s 
p rvar t.  
Tika pie emts 
l mums 
speci l s 
pedago ijas 
studijas 
nomain t pret 
soci l s 
pedago ijas un 
psiholo ijas 
studij m, cerot, 
ka š s studijas 
b s G tai 
pieejam kas.  

Par sasniegumiem 
gribam run t G tas 
v rdiem: Pabeigusi 
pirmo kursu 
pier d ju visiem, ka 
ar  es varu stud t. 
Sajutos k  sts 
cilv ks. Varu sevi 
realiz t. Nav 
nosl pums, ka 
studijas man veicas. 
Ies jams, t  ir viena 
no pozit vaj m 
liet m, k p c 
izc n ju pozit vu 
nost ju pret sevi ne 
tikai kurs , bet ar  
starp pasniedz jiem.  
Dom jam, ka p r k 

tri tika pie emts 
l mums speci l s 
pedago ijas 
studijas nomain t 
pret soci l s 
pedago ijas un 
psiholo ijas 
studij m. 
Dom jam, ka G tai 
ar pasniedz ju 
pal dz bu, bija 
iesp jams p rvar t 
raduš s gr t bas. No 
otras puses, vi a 
atrada sevi ar  
pašreiz j s studij s.  

 
 



Rezultātu izvērtēšana 
Gītas veiksmes iemesls varētu būt arī viņas emocionālā vides uztvere un

starpnieka spēja šo uztveri izmantot. Pedagogiem, kolēģiem, citiem cilvēkiem,
kas viņai patika, bija liela ietekme uz viņas izvēli: to pasniedzēju mācītie priekšmeti
viņai bija gan interesanti, gan viegli apgūstami. Un otrādi, to, ar kuriem komunicējot
Gīta piedzīvoja grūtības, mācītie priekšmeti neveicās un bija viņai neinteresanti. Tas
vairāk atgādināja emocionāli un nevis kognitīvi motivētu vēlmi studēt. To vēlreiz
apstiprināja gadījums Gītas studiju sākumā, kad savas invaliditātes dēļ viņa nevarēja
pilnvērtīgi piedalīties lekcijās, un pēc konflikta ar pasniedzējiem nolēma, ka viņa
vairs nevar turpināt studijas. Taču atkal saņēmusi emocionālu stiprinājumu, viņa
veiksmīgi turpina studijas. Ārējais emocionālais stiprinājums veicina ticību sev,
savām spējām. Šobrīd viņa ne tikai veiksmīgi studē universitātē, ir vajadzīga grupas
draugiem, ir pasniedzēju cienīta, bet arī meklē darbu atbilstoši nākamajai
specialitātei. To varam vērtēt, kā lielu sasniegumu: motīvs studēt no ļoti subjektīviem
iemesliem nomainījās pret vēlmi nostiprināties darba tirgū. 

Starpniecība profesionālās izglītības periodā 
Situācijas izklāsts: Virga (32 gadi, noteikts 40% darbspēju līmenis) nav

precējusies, tāpēc dzīvo kopā ar vecākiem. Ģimenē ir trīs cilvēki: viņa, mamma,
tētis. Šajā ģimenē Virga ir vienīgais bērns. Viņiem ir sava privātmāja. Attiecības ar
vecākiem ir ļoti siltas, bet ar mammu viņa komunicē vairāk. Kā saka pati Virga, viņai
mamma ir kā draudzene. Viņa apgalvo, ka viņas tā satuvināja viņas slimība. Virga
kopš bērnības slimo ar bronhiālo astmu. Tāpēc viņa ar mammu bērnībā daudz gulēja
slimnīcās un sanatorijās. Tētis viņai ir autoritāte, viņš ļoti daudz strādāja un rūpējās
par savu slimo meitu un sievu. 

Virga saka, ka ļoti daudz gulējusi slimnīcās, tāpēc ar klasesbiedriem attiecības
bija pavēsas, viņa nepiedalījās nekāds pasākumos, tostarp arī klases. Vēl jo vairāk
tāpēc, ka Virga nevarēja atrasties smacīgās un putekļainās telpās. Viņa vienmēr sev
līdzi nēsāja zāles pret astmu. Pabeidza divpadsmit klases. No bērnības ir tikai dažas
draudzenes. Viņas visas dzīvo kaimiņos. Virga ar viņām sadraudzējās, kad
draudzenes apmeklēja viņu slimnīcā. Pabeigusi skolu, Virga jaunus draugus neatrada.
Tālāk viņa nekur nemācījās un visu laiku pavadīja mājās. Virgas pamata hobijs ir lasīt
grāmatas un skatīties televizoru. Grāmatu saturs pārsvarā ir par ceļojumiem,
dzīvniekiem, dzīves apraksti. Viņiem mājās ir liela bibliotēka, kurā ir daudz
enciklopēdiju, romānu un vārdnīcu. Interesējas par dažādām valodām un citu tautu
kultūrām. 

Viņa saka, ka ar datoru iemācījās strādāt, pateicoties draudzenēm. Draudzenes
gāja mācīties datorrakstību un uzaicināja viņu līdzi. Virga uzskata, ka viņa ir savrupa.
Ar draudzenēm vai paziņām komunicē ļoti maz un par sevi nemīl runāt. Tālāk
mācīties negrib. Viņa apgalvo, ka savas slimības dēļ nevarēja normāli mācīties. Virga
tika uzaicināt piedalīties vienā no projekta darbībām – Profesionālās izglītības
darbavietā programmā.
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Darb bas etaps 
M c bu izv les mot vi  

Starpnieka un m c bu dal bnieka kop j  
darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie 
l mumi  

Sasniegumi / Gr t bas 

Apnika b t 
m j s, ta u, 
uzaicin ta uz 
m c b m, 
piedal ties 
nepiekrita 
uzreiz. 
Sievietei tr ka 
pašpa v bas, 
t p c vi a 
uzskat ja, ka 
nekas labs no 
t  nesan ks. 
No otras 
puses, Virgai 
patika, ka 
m c bas 
notiks 
potenci laj  
darbaviet , 
t p c vi a 
pauda nelielu 
cer bu, ka tur 
vi ai izdosies 
iek rtoties 
darb . Lai ar  
ir oti 
nepašpa v ga, 
netic, kad 
vi ai izdosies 
nostiprin ties 
darb , ta u 
grib tu 
str d t, jo 
vec ki k st 
veci, cer, ka 
vi iem b s 
viegl k redz t 
vi u str d jam 
ne tikai 

Virga grib ja 
piedal ties 
m c b s, ta u, ja 
vi a netiktu ilgi 
pierun ta, vi a 
pati diez vai 
b tu ap musies 
taj s piedal ties. 
Vec ki šo Virgas 
soli neatbalst ja, 
jo uzskata, ka 
vi ai jau t  ir v ja 
vesel ba, bet 
past v gi 
uztraukumi un 
neskaidrs darbs 
vi ai vesel bu 
nevairos.  
Zem  
pašv rt juma d  
Virga 
nepietiekami 
uzticas sav m 
sp j m, orient jas 
uz zemu soci lo 
statusu. Virga 
lai• gar m 
iesp jas, ko vi ai 
pied v  vide, 
nekur nepiedal s, 
baid s zaud t, 
neredz izeju no 
esoš s situ cijas, 
lai ar  šoreiz, ilgi 
pierun ta, 
uzdrošin j s. 
Dom jam, ka 
netic bu sev 
Virga, pirmk rt, 
ieguva imen , 

Tika nolemts, ka 
Virga piedal sies 
Profesion l s 
izgl t bas 
darbaviet  
programm .  
P c individu l s 
profil šanas 
metodes, 
izv l sies vi ai 
piem rotu 
profesion l s 
darb bas jomu un 
akt vi piedal sies 
darba mekl šan .  
T pat, kam r tiks 
mekl ts darbs, 
apmekl s soci l s 
uzved bas 
nodarb bas, kop  
ar starpniec bas 
speci listu 
iedzi in sies 
komunik cijas ar 
darbabiedriem un 
darba dev ju 
patn b s. 

Starpniec bas 
speci lists ne tikai 
pal dz s Virgai 
nekl t darbu, bet 
ar , sievietei 
iek rtojoties 
darb , b s l dz s 
pirmajos darba 
m nešos. 
Atrodot piem rotu 
darbu, Virgu 
apm c s str d t 
darba instruktors. 

S kums bija oti gr ts: 
Virga baid j s no 
n kotnes, pazemin ja 
sevi, vainoja sevi par 
k d m, šaub j s par 
sav m sp j m. Negat v  
dom šana noteica 
nepašpa v bu, trauc ja 
jebkurai darb bai. 
Past v g s slikt s domas 
rad ja stresu, Virga jut s 
slikti, vi u moc ja 
skumjas, k  d  
pasliktin j s vesel ba.  
Pien kot profesion l s 
darb bas izv les laikam, 
Virga izv l j s 
vi aspr t, 
visvienk rš ko darbu – 
sašuv jas. Ta u kop  ar 
starpnieci aps duš s š t, 
jau p c tr s stund m 
abas saprata, ka nekas 
nesan ks: darbs Virgai 
ir par gr tu. Sieviete 
apraud j s un nol ma 
t l k programm  
nepiedal ties.  
Ar  otr  izv le bija 
neveiksm ga: str d t 
neapkurin t  noliktav  
vi a nevar ja savas 
vesel bas d .  
Iedrošin ta vi a 
pam in ja pas t jumu 
pie m jas darbu k d  
pakalpojumu sniegšanas 
uz mum . Lai ar  
apgalvoja, ka ar  te 
nekas nesan ks, bija 
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materi lo lietu 
d , bet ar  k  
sp j gu par 
sevi 
par p ties. 

kur  vi a tika oti 
saudz ta. Viss 
tika dar ts vi as 
viet , akcent ts, 
ka vesel bas d  
vi a nevar nekur 
piedal ties.  

Individu li tiks 
komunic ts ar 
sievietes imeni, 
cerot, ka t  main s 
nost ju pret 
Virgas 
profesion l s 
darb bas iesp j m 
un mor li atbalst s 
vi u.  

j tama vi as v lme 
turpin t šo darb bu.  

Darb bas etaps 
M c bas  

Starpnieka un m c bu dal bnieka kop j  
darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie 
l mumi  Sasniegumi / Gr t bas 

Virga 
past v gi par 
sevi šaub j s: 
man nekas 
nesan ks, es 
tikai pievilšu 
darba dev ju, 
starpnieku, 
vilšos pati. 
Balst j s uz 
agr ko vec ku 
viedokli, ka 
vi ai lab k ir 
b t m j s un 
nep rp l ties. 
No otras 
puses, vi a 
cent s r p gi 
veikt vi ai 
dotos 
uzdevumus, 
bija 
punktu la, lai 
ar  iekš ji 
jut s 
saspringusi, 
klientiem vi a 
vienm r 
smaid ja. P c 
pirm s m c bu 
darbaviet  

Starpnieces 
viedoklis b t b  
sakr t ar Virgas 
viedokli. Virga 
past v gi bija 
nepašpa v ga, 
netic ja, ka vi a 
tiks gal  ar 
saviem 
pien kumiem, ka 
ar vi u var b t 
apmierin ts 
uz muma 
direktors, klienti. 
Starpniece 
apgalvoja, ka 
netic bas sev k  
darbiniekam d , 
Virga cieta 
gandr z divus 
m nešus. 
Iem c jusies 
str d t, sieviete 
s ka šaub ties, 
vai vi a b s 
turpm k 
vajadz ga darba 
dev jam, vi ai 
š ita, ka 
darbabiedri 
neatbalsta vi as 

Virgai tika 
pieš irta darba 
instruktore 
(pieredz jusi 
kol e, kas par 
Virgas 
apm c šanu 
sa ma 
atalgojumu).  
T  k  Virgu 
reiz m piemekl  
l kmes, atbilstoši 
rekomend cij m 
vi ai tika 
piel gota 
darbavieta.  
Starpniece kop  
ar Virgu 
str d ja šaj s 
jom s: darba 
dev ja cer bu 
izv rt šanas; 
Virgas v lmju un 
iesp ju 
saska ošanas; 
pal dz bas 
darbaviet  
mekl šanas viedu 
un patst v gas 
probl mu 
risin šanas; sp jas 

Virga kop  ar darba 
instruktori p c piecu 
so u metodes intens vi 
str d ja tr s ned as. P c 
tam Virga pie ma 
pas t jumus, ar 
klientiem komunic ja 
jau patst v gi, jusdama 
darba instruktores 
atbalstu (gan p c Virgas, 
gan instruktores 
iniciat vas tika veiktas 
konsult cijas, saska oti 
l mumi, p rbaud ti 
pas t jumu pie emšanas 
un izpildes 
kopsavilkumi, veikts 
finanšu audits). Tr s 
m neš laik  Virga 
izdar ja divas nopietnas 
k das, ta u uz muma 
vad t js uz to raudz j s 
k  m c bu procesu un ne 
Virgu, ne vi as darba 
instruktori nesod ja. 
M c bu laik  Virgu 
piemekl ja piecas 
l kmes, ar kur m vi a 
tika gal  ar darbabiedru 
pal dz bu. Profesion l  
darb ba no t  cieta 
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dienas, 
atgriezusies 
m j s, nokrita 
uz d v na un 
nesp ja sevi 
piespiest kaut 
ko dar t. 
Past v gu 
stresu sieviete 
juta vis  
m c bu 
period  (tr s 
m nešus). 
Main j s tikai 
nemiera 
iemesli: no – 
vai sp s 
str d t, k  
vi u uz ems 
darba 
kolekt vs, 
klienti, l dz – 
vai, beidzoties 
m c b m, 
vi u pie ems 
past v g  
darb . 

b šanu 
uz mum . 
No otras puses, 
Virga iem c j s 
atp sties p c 
darba: atcer j s 
savus agr kos 
va aspriekus un 
veiksm gi tos 
izbaud ja. Tas 

va vi ai visu 
laiku nedom t par 
nostiprin šanos 
darb  un 
atp sties. 
Beidzoties 
trešajam 
m nesim, Virgas 
vesel ba bija t da 
pati k  pirms 
st šan s darb  vai 
pat lab ka.  

p rvar t stresu; 
pašpa v bas 
izkopšanas; 
komunik cijas ar 
darbabiedriem un 
darba dev jiem 
patn bu anal zes 

u.tml. 
Starpniece t pat 
ar  str d ja ar 
darba dev ju, 
p rrun jot 
personas ar 
paš m 

vajadz b m 
priekšroc bas un 
tr kumus, 
iesp jamos 
kompens cijas 
meh nismus.  
Turpin ja str d t 
ar Virgas imeni, 
veicinot tic bu 
Virgai k  
darbiniecei.  

minim li (taj  laik  
Virgas pien kumus 
p r ma blakus 
str d još  kol e). 
Virga ieguva tic bu sev 
k  darbiniecei, ta u 
uztrauc s, vai vi u 
pie ems past v g  
darb .  

Darb bas etaps 
Izv le p c m c bu beigšanas  

Starpnieka un m c bu dal bnieka kop j  
darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie 
l mumi  Sasniegumi / Gr t bas 

Virga p c 
m c bu 
beig m oti 
grib ja 
str d t par 
pas t jumu 
pie m ju, 
ta u 
uztrauc s, vai 
ir attaisnojusi 
darba dev ja 
cer bas. Darbs 
vi ai patika, 

Virga grib tu 
str d t šo darbu 
past v gi, 
p rdz vo, ka vi u 
var tu nepie emt. 
P c starpnieces 
un darba 
instruktores 
uzskatiem, vi a 
savu darbu 
saprot, t p c, 
str d jot 
past v gi, 

Virga tiek 
pie emta 
past v g  
darb . Gan 
starpniece, gan 
darba 
instruktore 
apsol ja vi ai, 
ka vi u sakari 
nep rtr ks, ka 
vi a vienm r 
var cer t uz 
atbalstu un 

Virga ir apzin ga, pilda 
visas darba dev ja 
pras bas, atbild gi raug s 
uz katru uzdevumu, 
kompetenti apkalpo 
klientus. Sp j sarun ties ar 
klientiem, vienm r ir 
pied v jumi tiem. Atbild gi 
pie em l mumus, pilda 
norunas. Virga vienm r 
iedzi in s klienta v lm s, 
jaut , vai ir pareizi sapratusi 
pas t jumu un kop  ar 
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vi aspr t, 
kolekt vs vi u 
pie ma.  

gr t b m 
nevajadz tu 
rasties. Darba 
dev js ir 
apmierin ts ar 
Virgas 
sasniegumiem, 
ar  darbabiedri 
sievieti atbalsta. 
Vec ki v l 
joproj m šaub s 
par meitas 
veiksmi.  

pal dz bu. Ar  
darba dev js 
un darbabiedri 
sola pal dz t 
Virgai, tic, ka 
vi a sp s 
str d t 
patst v gi.  

klientiem to apkopo. Š da 
strat ija auj vi ai 
izvair ties no k d m un 
p rpratumiem.  

Darb bas etaps 
Profesion l  darb ba  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum   

Pie emtie 
l mumi  Sasniegumi / Gr t bas 

P c Virgas 
uzskatiem, 
vi ai ir 
izdevies, tik 
daudz gadus 
nestr d jušai, 
p rvar t sevi 
un uzs kt 
profesion lo 
darb bu. 
Lepojas, ka sev 
un saviem 
vec kiem ir 
pier d jusi, ka 
var str d t, b t 
patst v ga. Lai 
ar  da•reiz 
darb  v l izj t 
stresu, ta u 
apspriedusies ar 
savu bijušo 
darba 
instruktori, 
visbie• k rod 
risin jumu. 
Piezvana ar  
bijušajai 
starpniecei, 

Virga ir gatava 
str d t 
patst v gi, 
ir main jies 
vi as skat jums 
pašai uz sevi un 
sav m 
profesion l s 
darb bas 
iesp j m. Vi as 
pirm s izv les 
saist j s ar 
zem ku soci lo 
statusu, bet 
tagad vi a 
neuzskata, ka 
nav veicamo 
pien kumu 
v rta. Par sevi 
k  darbinieci ir 
lab s dom s. 
Dom jams, ka 
vi as 
profesion l  
rehabilit cija ir 
veiksm gi 
notikusi.  

Virga ir 
apmierin ta 
ar savu 
darbu, 
nepl no to 
main t.  
Konstat ts, ka 
darba 
kolekt vs vi u 
ir uz mis 
draudz gi, 
toleranti 
raug s uz 
vi as 
trauc jumiem.  
Vi a grib tu 
m c ties ang u 
valodu, jo tas 
ir oti 
nepieciešams 
darb . 

 
 

M c bu laik  izdev s 
saska ot Virgas 
v lmes, iesp jas, darba 
dev ja cer bas.  
Liel kais š rslis 
nodarbin t bai bija 
Virgas skat jums uz 
sevi, sav m iesp j m, 
samierin šan s ar 
apg d jam s statusu. 
Mainoties situacijai, 
Virga lepojas, ka ir 
finansi li neatkar ga, 
var pal dz t vec kiem.  



Rezultātu izvērtēšana 
Analizēto gadījumu varam vērtēt kā veiksmes gadījumu. Virgai un viņas

starpniecei izdevās pārvarēt sievietes nepašpaļāvību, apgādājamās sindromu,
saskaņot vēlmes un iespējas. Šajā gadījumā attaisnojās principa pareizais
cilvēks pareizajā vietā pielietošana. No otras puses, ne mazāk svarīgs bija
starpniecības process, kas sākās ar pamudinājumu piedalīties programmā,
atbalstu, saskaņojot cerības, pastāvīgu atbalstu, meklējot darbu. Vara konstatēt,
ka bez starpnieka atbalsta Virga nebūtu nostiprinājusies darbā. Kā rāda pētījuma
rezultāti, viņa pastāvīgi satraucās, neticēja sev, darbabiedriem, baidījās no darba
devēja. Tieši starpniece palīdzēja atrisināt visas nosauktās problēmas.
Starpnieces darbība bija nozīmīga arī tāpēc, ka Virga ilgi nesagaidīja ģimenes
piekrišanu, nemaz nerunājot par atbalstu. Pusgadu pēc pētījuma Virga veiksmīgi
strādā. Ir uzlabojusies sievietes veselība. Kā viņa apgalvo, mani izārstēja darbs.
Viņas darbību labvēlīgi vērtē gan darba devējs, gan darbabiedri. Arī Virgas
vecāki priecājas par meitas sasniegumiem. 

Starpniecība nodarbinātības situācijā
Situācijas izklāsts: Jons (25 gadi, 40% darbspējas, kompleksi traucējumi)

mācījās vienā no profesionālās izglītības centriem viesnīcas darbinieka
specialitātē. Jona mamma slimoja ar šizofrēniju un gāja bojā, kad Jonam bija 14
gadu. Savu tēvu Jons nepazina. 

Pēc centra beigšanas Jonam iekārtoties darbā neizdevās, viņš dzīvoja pie
saviem bijušajiem aizbildņiem. Divus gadus pēc centra beigšanas Jons vēl nebija
nekur strādājis, bija apradis ar apgādājamā statusu, dienas pavadīja palīdzot
saviem aizbildņiem, spēlējot datorspēles, klausoties mūziku, vasarā kopā ar
aizbildni devās makšķerēt. Pavasarī un rudenī Jonam pastiprinājās depresija, un
viņš pavadīja laiku istabā, raugoties pa logu. 

Jons, uzaicināts piedalīties Profesionālās izaugsmes iespēju programmā,
lielu entuziasmu neizrādīja, savām nodarbinātības iespējām neticēja, taču viņam
bija patīkami atgriezties bijušajā skolā (īpaši, kad uzzināja, ka starp kursantiem
būs viņa draugi). 
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bie• k 
priec joties par 
savim 
sasniegumiem 
nek  p rrun t 
gr t bas. 
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Darb bas etaps 
M c bu izv les mot vi  

Starpnieka un m c bu dal bnieka kop j  
darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   Speci listu skat jum  Pie emtie l mumi  Sasniegumi / 

Gr t bas 
Uz m c b m 
Jons tika 
uzaicin ts. K  
vi ša apgalvoja, 
man ir labi ar  
m j s, bet te 
b s seni draugi. 
Savai 
nodarbin t bai 
un 
profesion l s 
karjeras 
iesp j m Jons 
netic ja.  

P c starpnieka 
uzskatiem, 
domin jošais m c bu 
izv les mot vs – 
komunik cijas 
vajadz bu 
apmierin šana.  
Jons bija samierin jies 
ar apg d jam  statusu, 
un vair k neko no 
dz ves negaid ja.  
 

Tika nolemts, ka Jons, 
piedaloties programm , 
caur praktisko darb bu 
padzi in s profesion l s 
iema as un piedal sies 
soci lo iema u 
nodarb b s, cent sies 
ieg t darba mekl šanas, 
komunik cijas un citas 
iema as.  
T pat vienoj s, ka Jons 
apmekl s Radošuma, 
komunik cijas iema u un 
paškoncepcijas 
izkopšanas programmu 
p c m kslas terapijas 
metod m.  

Aizbild i 
piekrita Jona 
dal bai 
m c b s, 
starpnieks 
past v gi 
atbalst ja Jona 
l mumu. 
V rietis, lai ar  
šaub damies, 
atgriez s 
skol .  

Darb bas etaps 
M c bas  

Starpnieka un m c bu dal bnieka kop j  
darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum  Pie emtie l mumi  Sasniegumi / 

Gr t bas 
M c b m Jons, k  
pats apgalvoja, 
neredz ja j gu: 
nekas no t  
nesan ks, ja 
neiem c jos tr s 
gadu laik , 
neiem c šos ar  
tagad.  
Netic ja ar  
nodarbin t bas 
iesp j m: kam es 
t ds vajadz gs. 
M c b s 
piedal j s bez 
liela entuziasma: 
ja j s gribat, nu, 
ko es. Visvair k 

Lai ar  Jons l mumu 
pie emšan  
piedal j s pas vi, ar 
starpnieku 
komunic ja labpr t, 
bija atkl ts. P c 
starpnieka uzskatiem, 
Jona pamatgr t bas ir 
nevis profesion l s 
kvalifik cijas 
tr kums, bet gan 
nepietiekama 
profesion l  
motiv cija; 
netic ba 
profesion lajai 
n kotnei;  
nepašpa v ba; 

P c situ cijas 
p rrun šanas, kur  
ar vienl dz g m 
ties b m piedal j s 
ar  Jons, tika 
norun ts, ka vi š 
s ks apmekl t 
Konstrukt vas 
pašnostiprin šnas 
un soci l  akt vuma 
praktikumus.  
T pat tika izlemts, 
ka Jons vienu reizi 
ned  apmekl s 
psihologu un (ja 
psihologam š it s 
nepieciešams) 
piekrit s apmekl t 

S kum  
sask r mies ar 
piln gu Jona 
vienaldz bu, 
iesp jams, 
depresijas d .  
No vienas puses, 
Jons bija oti pas vs, 
k tri iesaist j s 
m c b s, no otras 
puses, it k  taj s 
piedal j s, nekav ja 
nodarb bas, labpr t 
z m ja m kslas 
terapijas 
nodarb b s. 
Situ cija s ka 
main ties tikai p c 
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patika m kslas 
terapijas 
nodarb bas, vi š 
simpatiz ja 
skolot jai, uz 
nodarb b m 
vienm r ierad s 
agr k, proj m 
dev s p d jais. 
Pati m c bu vide 
Jonam patika: 
bijušie draugi, 
skolot ji, 
past v ga 
starpnieka 
uzman ba.  

vesel bas probl mas; 
samierin šan s ar 
zemu soci lo 
statusu; 
apg d jam  
sindroms.  

psihiatru.  
Starpniec bas 
speci lists t pat ar  
individu li pal dz s 
Jonam 
profesion l s 
karjeras 
pl nošanas 
jaut jumos.  
M kslas terapijas 
speci lists (Jons 
vi am oti uztic j s) 
pal dz s saska ot 
v rieša cer bas ar 
re laj m iesp j m.  

trim m nešiem, 
kad viens no 
pirmajiem darb  
iek rtoj s Jona 
draugs, un no darba 
br vaj  laik  atn cis 
uz m c b m, dal j s 
savos sasniegumos. 
Jons nodarb b m 
s ka velt t krietni 
vair k uzman bas, 
izteica v lmi mekl t 
darbu, l dza 
starpnieka atbalstu. 

Darb bas etaps 
Izv le p c m c bu beigšanas un 
iek rtošan s darb  

Starpnieka un m c bu dal bnieka kop j  
darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum  Pie emtie l mumi  Sasniegumi / 

Gr t bas 
Draugiem s kot 
mekl t darbu 
(atseviš iem 
veiksm gi 
iek rtojoties darb ) 
Jons notic ja ar  
savai veiksmei. 
Ta u jau dr z vi š 
atkal atgriez s pie 
savas agr k s 
nost jas, ka 
nevienam vi š nav 
vajadz gs, ka, ja 
b tu var jis 
iek rtoties darb , 
b tu iek rtojies p c 
skolas beigšanas.  
Jonapr t, vi š 
pam c j s un 
pietiks, grib ja 
p rtraukt 
m c bas, v l 
nebeidzoties prog-
rammai.  
Kad beidzot ar 

Programmu otraj  
pus  m c bas tika 
kombin tas ar 
darba mekl šanu. 
Jons k du laiku 
akt vi piedal j s 
darba mekl šan : 
interes j s par 
procesu, mekl ja 
darba sludin jumus, 
labpr t m in ja 
vai g ja uz 
p rrun m ar darba 
dev ju. Ta u p c 
vair k m 
neveiksm m, Jona 
entuziasms 
pazuda, un vi a 
st voklis neatš r s 
no t , kad vi š 
uzs ka m c bu 
apmekl šanu.  
Starpniekam n c s 
visu iniciat vu emt 
sav s rok s. 

Jonam vis  vi oties, 
starpnieks ma 
iniciat vu sav s 
rok s. Tas izpaud s 
k  past v ga Jona un 
vi a aizbild u 
mudin šana, 
sistem tiska karjeras 
iesp ju apspriešana 
un pl nošana, 
atbalsts, organiz jot 
darba mekl šanu. 
Darba mekl šana 
balst j s uz soci l s 
inkl zijas mode a 
principiem: 
pareizais cilv ks 
pareizaj  viet .  
Uz vis m darba 
p rrun m starpnieks 
g ja l dzi. Ja vien 
bija iesp jams, 
pirms tam satik s ar 
darba dev ju, 
past st ja par Jonu, 

Veiksmi Jons 
piedz voja p c ilga 
neveiksmju perioda: 
iek rtoj s darb  
priv t  viesn c  par 
istabu uzkop ju.  
Gr t bas vi š 
p rvar ja ne tik 
daudz pats, cik ar 
starpnieka 
iniciat vu un 
past v gu atbalstu.  
Jona veiksmes 
iemesls:  
sistem tiska 
starpniec ba; 
principa pareizais 
cilv ks pareizaj  
viet  pielietošana; 
valsts dot cija 
nodarbin t bas 
situ cij ; 
p rmai as darba 
tirg ;  
labv l ga darba 



Rezultātu izvērtēšana 
Arī Jona gadījums ir veiksmes gadījums. Ceļš uz veiksmi nebija viegls: no

vienaldzības pret vidi, pieņemtas apgādājamā lomas līdz konstruktīvai
profesionālajai darbībai. Konsekvents starpniecības process noteica, ka Jons
strādā arī pēc projekta beigām. Darbabiedru vidū tika atrasts cilvēks, kurš piekrita
brīvprātīgi gādāt par Jonu, viņam palīdzēt (uzņēmās starpnieka lomu). Saasinoties
Jona slimībai, šis cilvēks pirmais pamanīja, ka viņam ir nepieciešama mediķu
palīdzība: aizveda pie ārsta, apmeklēja slimnīcā, draudzīgi palīdzēja iekustēties pēc
slimības, atkal uzsākt darbu. Visticamāk Jona depresijas saasinājumi atkārtosies (šī
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starpnieka p l m 
Jonam tika 
pied v ts darbs, 
vi š jut s ti 
laim gs un pacil ts.  

Veiksm ga bija 
piecpadsmit  reize.  

p rrun ja iesp jamo 
valsts atbalstu.  
 Kop  ar Jonu 
piedal j s darba 
p rbaud .  

dev ja nost ja.  
 

Darb bas etaps 
Profesion l  darb ba  

Starpnieka un m c bu dal bnieka kop j  
darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   Speci listu skat jum  Pie emtie 

l mumi  
Sasniegumi / 
Gr t bas 

Jonapr t, 
vi am viss 
padodas labi, 
darb  vi am 
nav nek du 
gr t bu.  
Jons lepojas ar 
savu darbu, 
nopeln to 
naudu. Ar  
aizbild i 
priec jas par 
Jona 
sasniegumiem.  

Darb  Jonam ir 
past v gi nepieciešams 
gan mor lais atbalsts, 
gan past v ga 
kontrole. Tas ir saist ts 
ne tik daudz ar Jona 
bezatbild bu, cik ar 
garast vok a mai m, 
depresijas paz m m.  

Nodrošin t 
Jonam 
starpniec bu ar  
profesion l s 
adapt cijas 
period : pal dz t 
depresijas 
saasin juma 
gad jum  (aizvest 
pie rsta, 
aprun ties ar 
darbabiedriem, 
aizbild iem 
u.tml.); dot 
padomu cita veida 
gr t bu gad jum ; 
uztur t sakarus ar 
darba dev ju un 
darbabiedriem.  
Darbabiedru vid  
atrast cilv kus, kas 
piekristu g d t par 
Jonu, atbalst t 
kr zes situ cij s. 

Analiz jamaj  
period  Jons jau 
pusgadu bija 
notur jies darb  
(p c trim darba 
m nešiem Jonam bija 
depresijas 
saasin jums un vi š 
tr s ned as pavad ja 
slimn c , pie rsta 
vi u aizveda kol is).  
Atgriezies no 
slimn cas, Jons 
veiksm gi turpina 
savu profesion lo 
darb bu. Gan 
nodarbin t bas, gan 
profesion l s 
adapt cijas period  
domin  l dz gi 
veiksmes c lo i 
(nosaukti priorit r  
k rt b ): starpniec ba; 
labv l ga darba dev ja 
un darbabiedru 
nost ja; paša cilv ka 
centieni.  



slimība Jonu pavada jau vairāk kā desmit gadus), taču darbabiedru atbalsts dod
cerību, ka tā tiks pārvarēta un Jons veiksmīgi strādās, dzīvos kvalitatīvu dzīvi. 

Starpniecība profesionālās adaptācijas periodā 
Situācijas izklāsts: Aušra (40 gadi) guva mugurkaula traumu neilgi pirms 23

gadu sasniegšanas. Traumas dēļ sieviete nevalda pār kājām, pārvietojas ratiņkrēslā.
Darbspēju līmenis 20%. 

5 gadus pēc traumas Aušra uzsāka savu darbību, strādājot pagaidu darbus
dažādās personu ar īpašām vajadzībām organizācijās. 7 gadus pēc traumas sieviete
nolēma studēt Šauļu Universitātē sociālo pedagoģiju un psiholoģiju. Viņai īpaši grūts
bija pirmais studiju gads, jo kursā bija vienīgā ar īpašām vajadzībām, viņai šķita, ka
kolēģi viņu vēro, viņa izjuta lielu spriedzi. Iepazinusies tuvāk ar kursabiedriem, sāka
ar viņiem komunicēt un pēc kāda laika spriedze mazinājās. Vairākums pasniedzēju
Aušrai bija saprātīgi. 4. studiju gadā viņai tika piedāvāts piedalīties vienā projektā
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar īpašām
vajadzībām, izmantojot novatoriskas darbības, divās programmās: vienā kā
darbiniece, bet otrā – dalībniece.
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Darb bas etaps 
M c bu izv les mot vi  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum  Pie emtie l mumi  Sasniegumi / 

Gr t bas 
Aušra, t pat k  
daudzi citi 
projekta 
dal bnieki, tika 
uzaicin ta 
piedal ties 
projekt .  
K  apgalvoja 
sieviete, vi a 
nešauboties 
pie ma 
pied v jumu, jo 
v lme 
pilnveidoties, 
zi k r ba pret 
novatorisk m 
darb b m bija 
vi ai itin svar ga. 
T pat ar  ne 
maz k svar gi ir 
tas, ka pied v t  
programma bija 
saist ta ar 
starpniec bu 

Aušrai bija soci l s 
pedago ijas un 
psiholo ijas 
bakalaura izgl t ba, 
k  ar  neliela darba 
pieredze 
sabiedriskaj s 
organiz cij s un 
projektu darb b s 
(tas bija epizodisks 
darbs, past v g  
darb  sieviete 
nestr d ja jau 
daudzus gadus).  
Šaj s darb b s 
Aušra sevi par d ja 
k  uzc t gu un 
atbild gu 
darbinieku, kuram 
var uztic ties. Tieši 
šie mot vi noteica 
to, ka Aušrai tika 
sniegta starpnieka 
pal dz ba 

Ar starpnieka 
p l m Aušra ieguva 
darba bir•as 
atbalst tu projektu 
koordinatores 
darbavietu 
universit t .  
T pat ar  vi ai tika 
pied v ts turpin t 
studijas universit tes 
ma istrant r .  
T  k  Aušrai jau bija 
soci l  pedagoga 
diploms (bija 
pietiekami 
kompetenta 
patst v g m 
studij m), ar vi u 
tika p rrun tas 
jomas, kuras 
pal dz tu adapt ties 
darb : invalidit tes 
psihosociolo ija; 
psichosoci l  

Aušra s ka 
str d t 
universit t  par 
projektu 
koordinatori.  
Nodarbin t bas 
period  n c s 
p rvar t 
atseviš as 
birokr tiskas 
gr t bas, kuru 
d  
nodarbin t bas 
periods ieilga pat 
p ris m nešus. 
Visilg k n c s 
moc ties, kam r 
tika noteikts 
darbsp ju 
l menis. 
Uzskat m, ka uz 
m •u 
rati kr slam 
piesietam 
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nodarbin t bas – 
v l k 
profesion l s 
adapt cijas 
situ cij s. 
Beidzoties 
Sieviešu ar 
paš m 

vajadz b m 
dal bas darba 
tirg  
veicin šanas 
programmai (kur 
Aušra uz 
pusslodzi 
str d ja par 
kuratori) vi as 
apzin guma un 
cent bas d  tika 
pied v ts str d t 
par projektu 
koordinatori.  

nodarbin t bas 
situ cij  un vi a 
tika uzaicin ta 
piedal ties 
Starpniec bas 
programm  
personu ar paš m 
vajadz b m 
profesion l s 
adapt cijas 
nodrošin šanai.  

vesel ba un dz ves 
kvalit tes mai a; 
str d joša cilv ka 
higi na; invalidit tes 
ergonomiskie 
pamati; motiv cijas 
aktiviz šanas veidi 
profesion l s 
darb bas 
nodrošin šanai; 
priekšstata rad šanas 
pamati; adapt vas 
uzved bas prakse 
u.tml. Vienoj s, ka 
šajos un citos 
jaut jumos Aušra 
var s konsult ties ar 
starpnieku.  

cilv kam šai 
proced rai 
nevajadz tu 
pieš irt tik 
p rlieku lielu 
noz mi (sievietei 
pirms darbsp ju 
noteikšanas 
komisijas 
vajadz ja 
apmekl t 

imenes rstu, 
p c tam 
speci listu, 
turkl t darbsp ju 
noteikšanas 
komisijas durvis 
n c s virin t ne 
vienu dienu 
vien). Ne 
mazums 
birokr tisko 
š rš u bija ar  
darba bir•  un 
universit t : tos 
p rvar t 
pal dz ja 
starpnieks.  

Darb bas etaps 
M c bas/ Profesion l s adapt cijas 
periods  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum  

Pie emtie 
l mumi  

Sasniegumi / 
Gr t bas 

Aušraspr t, 
vi a str d jot 
sask r s ar 
pamatprobl mu  
– 
nepašpa v bu, 
kuru v l k 
izdev s 
p rvar t. 

Šaj  programm  
m c bas tika tieši 
saist tas ar 
nodarbošanos: t s 
balst j s uz sievietes 
profesion l s 
adapt cijas situ cijas 
anal zi, individu l m 
konsult cij m un 
risin jumu 
mekl šanu, to 
stenošanu.  

Starpniece piekr t, ka 

Aušra ir oti 
gudra un sev  un 
apk rtn  
iedzi inoš s 
sieviete.  
T p c vienoj s, 
ka, gr t bu 
gad jum  b s 
atkl ta, 
nem in s t s 
sl pt vai t s 
p rvar t viena 
pati, v rs sies 

Aušra visviegl k 
p rvar ja, vi aspr t, 
pamatprobl mu – 
nepašpa v bu. Jau 
pirmo m nešu laik  
bija gr ti paman t, ka 
š  paš ba ietekm tu 
profesion lo darb bu. 
Aušra lieliski tika 
gal  ar vi ai 
izvirz tajiem 
uzdevumiem. Ta u 
Aušra oti j t gi 
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375

Aušras 
pamatprobl ma bija 
nepašpa v ba. Ta u 
saskat ja ar  citu: 
Aušrai jauna 
darb ba; imenes 
probl mas; 
nepietiekami 
piel gota fizisk  
vide; liela fizisk  un 
psiholo isk  slodze 
(piem., darbs–
imene–ma istran-

t ras studijas); 
perfekcionisms;  
vesel ba.  

pie starpnieka.  
Visi l mumi, 
saist b  ar 
profesion lo 
adapt cija, tiks 
pie emti p c 
kop jas 
starpnieka, 
Aušras un 
vad t ja 
vienošan .  
 
 

uztv ra neveiksmes: 
t s varam saist t 
nevis ar 
nepašpa v bu, bet 
ar sada  Speci listu 
skat jum  
min taj m jom m. 
 

Darb bas etaps 
Izv le p c m c bu beigšanas 
/ Profesion l s adapt cijas period   

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum  

Pie emtie 
l mumi  

Sasniegumi / 
Gr t bas 

P c m c bu 
beig m, Aušra 
palika str d t par 
projektu 
koordinatori. Aušra 
akcent ja, ka 
vad t ja pret vi u 
bija paši 
uzman ga, un tas 
ir ne maz k 
svar gi k  paša 
cilv ka ar paš m 
vajadz b m 
centieni un 
personisk s 
paš bas. Ja rodas 

k das neskaidr bas, 
sieviete ar savu 
vad t ju p rrun  
raduš s probl mas, 
neveiksmes. Š dos 
gad jumos vad t ja 
paskaidro, pal dz 
saprast vienu vai 

Vair kas reizes 
Aušra bija 
nol musi 
p rtraukt 
profesion lo 
darb bu (p c 
tuva cilv ka 
n ves n c s 
uz emties 
papildus 
pien kumus 
imen ;  

Aušra uz m s 
aizbildniec bu 
par att lu 
radinieku 
meiti u;  
Liela slodze bija 
ma istrant ras 
studij s; 
 v lme visus 
darbus izpild t 
tikai lieliski 
u.tml.). 

Apsprie•oties 
tika rasti 
risin jumi: 
 bezmaksas 
atva in jums; 
 elast gs darba 
grafiks;  
uz laiku 
samazin ta 
darba slodze; 
p rrun tas 
darba un 
personisk s 
darb bas 
jomas, kur m 
Aušra var tu 
velt t maz k 
p u.  
 

Lai ar  veiktais 
darbs nav Aušras 
sap u darbs, 
sieviete to veic labi: 
sp j pie emt 
l mumus, izr da 
iniciat vu, ir 
kompetenta 
speci liste, cien ta un 
m l ta kol e.  
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citu lietu, kas ir 
saist ta ar darbu. 
P c sievietes 
dom m, ar  kol u 
atbalsts un 
pal dz ba, 
sapratne un 
tolerance ir 
noz m gi,  
integr joties 
darba tirg . K  
apgalvo Aušra, 
darbabiedri pret 
vi u izturas paši 
sirsn gi.  

Ta u ar kop g m 
Aušras, 
starpnieka, 
vad t ja un 
darbabiedru 
p l m š s 
probl mas tika 
p rvar tas.  

Darb bas etaps 
Profesion l  darb ba  

Starpnieka un m c bu dal bnieka 
kop j  darb ba  

Dal bnieka 
skat jum   

Speci listu 
skat jum  

Pie emtie 
l mumi  

Sasniegumi / 
Gr t bas 

P c Aušras 
dom m, darba 
tirg  
nostiprin ties 
vi ai pal dz ja 
pašpa v ba, 
stingra 
ap emšan s, 
drosme, paši 
sp c ga iekš j  
motiv cija, k  
ar  v lme dz vot 
patst v gi un 
b t pilnv rt gai 
sabiedr bas 
loceklei.  
Šobr d Aušra 
stud  
ma istrant r  un 
veiksm gi str d . 
Dal ba projekt  
sievietei deva 
iesp ju realiz t 
sevi, atkl ties k  
person bai.  

Aušra pati cent s 
p rvar t visas 
profesion l s 
adapt cijas 
probl mas. Ta u 
vi as 
profesion lajai 
veiksmei (tam 
piekr t ar  Aušra) 
ne maz k aktu la 
bija ar  starpnieka 
pal dz ba.  
V l šodien Aušra 
šaub s par savu 
profesion lo 
n kotni  
( imenes apst k u 
d  var n kties 
main t dz vesvietu, 
no otras puses, 
pašreiz jais darbs 
nav sti tas, ko 
Aušra str d tu ar 
prieku), t p c 
uzklaus t cita 
cilv ka viedokli, 

Ja Aušrai 
imenes apst k i 
aus palikt 

Šau os un ja 
sieviete to 
v l sies, no 
rudens tiks 
rad ti apst k i 
p riet 
pie emam k  
amat  (Aušra 
tiek v rt ta k  
kompetenta 
darbiniece, t d  
vi as vad t ji 
negrib, lai vi a 
pamestu 
instit ciju). 
Ja Aušrai b s 
j maina 
dz vesvieta, 
starpniec ba 
tiks veikta, 
mekl jot jaunu 
darbavietu.  

Neraugoties uz to, 
vai Aušra paliks 
universit t , vai 
main s dz vesvietu 
un mekl s jaunu 
darbu, profesion l s 
adapt cijas process 
ir v rt jams k  
veiksm gs.  
Aušra atrisin ja 
daudzas person bas 
un personisk s 
probl mas saist b  ar 
profesion lo 
adapt ciju, vi ai ir 
lieliska izgl t ba, ir 
ieguvusi praktisko 
pieredzi, izveidojusi 
soci lo t klu, vi ai ir 
daudz draugu tostarp 
darbabiedru, t p c, 
dom jams, ka 
gr t bas saist b  ar 
dz vesvietas mai u, 
nek tu par š rsli 
turpm kai patst v bas 



Rezultātu izvērtēšana 
Balstoties uz Aušras piemēru, var apgalvot, ka darba devēja un darbinieka

attiecības, kas ir balstītas uz abpusēju cieņu, toleranci, partnerību, it itin svarīgs
faktors personai ar īpašām vajadzībām ne tikai iekārtojoties darbā, bet arī
nostiprinoties profesionālajā darbībā. Par Aušras profesionālās adaptācijas veiksmes
priekšnosacījumiem var uzskatīt: viņas personiskās īpašības (sievietes atvērtība
videi, spēja pēc iespējas patstāvīgi analizēt problēmas u.c.), starpnieka palīdzība (ar
starpnieka un vadītāja palīdzību problēmas tiek precīzi nosauktas un rasti abām
pusēm pieņemami to risinājuma veidi). Ne mazāk svarīga ir atbalstoša kolēģu
uzvedība, pozitīva nostāja, kas dod sievietei paļāvību. Saņemdama pastāvīgu
emocionālo stiprinājumu no vides, Aušra turpina veiksmīgi strādāt. Sieviete,
pārdomādama savu pieredzi, kopā ar starpnieku un vadītāju attīstīja atvērtu dialogu,
meklējot atbildes uz jautājumiem, kas ar viņu notiek un kādi tam ir iemesli. Ļoti
svarīgi ir tas, ka praktiski īstenoti tika tie lēmumi, kas bija pieņemami abām pusēm.
Tādā veidā tika veikta pozitīvu attiecību ar vidi konstruēšana. Visa profesionālās
adaptācijas perioda laikā Aušra lēmumus pieņēma pati, bet starpnieks vai vadītājs
bija viņas galvenie palīgi. Uzsākot strādāt, Aušra savas perfekcionistiskās nostājas
dēļ pārgura, jutās nedroša akadēmiskajā sabiedrībā baiļu kļūdīties, veicot viņai
uzticēto darbu, dēļ. Savas kļūdas darbā sieviete vērtēja nevis kā faktorus, kas
bagātina viņas darba pieredzi, bet kā būtiskas, neatrisināmas problēmas, kurām
nevajadzētu būt. 

Uzticēts darbus sieviete veica labi, taču, kādu laiku pastrādājusi, nolēma, ka
esošais darbs viņai nav pieņemams. Minēto faktu būtu jānovērtē kā profesijas
pielaikošanu, kuras laikā svarīgu vietu ieņēma starpnieka palīdzība un vadītāja labā
griba, radot visdažādākās iespējas, palīdzot Aušrai izlemt par viņai pieņemamu
nodarbošanos, radot apstākļus darbības veida maiņai. 

Šobrīd Aušra veiksmīgi strādā, viņa ir kompetenta speciāliste un cienījama
darbiniece. 

Rezultātu ietekme uz projekta programmām 
Pētījumu rezultāti pierādīja, ka nepietiek tikai mācīt cilvēku, stiprināt viņa

personiskās īpašības, vispārējās un speciālās prasmes. Visu četru gadījumu
apkopojums pierāda, ka tikai konsekventa un sistemātiska starpniecība, kas sevī
ietver daudzas jomas, tostarp palīdzību ģimenei, darba devēju un darbabiedru
nostājas maiņu, rada priekšnosacījumus personu ar īpašām vajadzībām veiksmīgai
dalībai darba tirgū. Balstoties uz šiem rezultātiem, visu projekta programmu
īstenošana tika saistīta ar starpniecības procesu. Personas ar īpašām vajadzībām
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just atbalstu vai 
sagaid t konkr tu 
pal dz bu ir svar gi, 
ar  nostiprinoties 
darb .  

saglab šanai un 
dal bai darba tirg .  



aktīvas līdzdalības profesionālās rehabilitācijas procesā un starpniecības mijiedarbība
ir svarīgs faktors, kas rada priekšnosacījumus veiksmīgai personu ar īpašām
vajadzībām profesionālajai karjerai.

5.2.2.3 Projekts kā virtuāla un elastīga institūcija
Pētot projekta, kā virtuālas un elastīgas institūcijas iespējas radīt

priekšnosacījumus veiksmīgai personu ar īpašām vajadzībām dalībai darba tirgū,
tika izvēlēta etnogrāfiskā pētījuma metode (plašāk skat. agrākajā monogrāfijas
nodaļā Darbības pētījums kā projekta darbību pamatojums un nostiprināšana).

Balstījāmies uz šo programmu darbībām un to rezultātiem749: 
Programmas, kas ir orientētas uz personu ar īpašām vajadzībām

profesionālās izglītības veicināšanu: Profesionālās konsultēšanas un vispārējo
prasmju izkopšanas programma personām ar īpašām vajadzībām, kas grib studēt
augstskolās, bet vēl nav tam gatavi; Profesionālās izglītības veicināšanai paredzēta
programma personām ar īpašām vajadzībām, kas nepietiekamu darba iemaņu un
vispārējo prasmju dēļ nav gatavi mācīties profesionālajā skolā; Sieviešu ar īpašām
vajadzībām dalības darba tirgū veicināšanas programma. 

Programmas, kas ir orientētas uz personu ar īpašām vajadzībām
profesionālo izglītību:

Profesionālās izglītības darbavietā programma; Universitātes Sociālā darba
tālmācības programma personām ar īpašām vajadzībām, kas ir ieguvuši augstāko izglītību.

Programmas, kas ir orientētas uz atbalstu nodarbinātības un
profesionālās adaptācijas periodos:

Profesionālās „izaugsmes“ iespēju programma; Starpniecības programma
nodarbinātības situācijā; Starpniecības programma personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās adaptācijas nodrošināšanai.

Programmas, kas ir orientētas uz speciālistu kvalifikācijas celšanu: 
Profesionālās konsultēšanas kvalifikācijas celšanas programma darba biržas

speciālistiem, pedagogiem, citiem starpniekiem; Sociālā atbalsta programma
nodarbinātības situācijā darba biržas speciālistiem, pedagogiem, citiem starpniekiem.

Veidojot diagnostisko indikatoru sistēmu, balstījāmies uz ideālā modeļa
(etalona) pielietošanu750. Šajā monogrāfijas nodaļā ideālā profesionālās
rehabilitācijas sistēmas modeļa attīstības iespējas projekta darbībā ir analizējamas
divos virzienos: profesionālās rehabilitācijas sistēmas pieejamības un elastības751.
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749 Kā jau tika minēts iepriekš, šāds programmu sadalījums ir nosacīts. Piem., Profesionālās izglītības
darbavietā programmas laikā dalībniekam ne tikai tiek mācītas darbavietā nepieciešamās profesionālās
iemaņas, bet, pirmkārt, viņam tiek atrasta darbavieta, vēlāk – palīdzēts tajā adaptēties. 
750 Nepilnamečių resocializacija: priežiūros įstaigų psichosocialinė ir edukacinė situacija Lietuvoje
(2002). Sud. G. Merkys, J. Ruškus, A. Juodraitis. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 52. lpp.
751 No vienas puses, projekta laikā netika pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēmas institucionālā
pieejamība, no otras puses, projekta darbības pārsniedza tikai personu ar īpašām vajadzībām aktivizēšanas
un starpniecības profesionālajā rehabilitācijā robežas. Šajā gadījumā kā institūcija saprotams pats projekts,
kas radīja krietni labākus apstākļus personu ar īpašām vajadzībām dalībai darba tirgū, nekā tas ir reālajā
situācijā. Projekta laikā uzkrātā pieredze rada priekšnosacījumus visas profesionālās rehabilitācijas
sistēmas maiņai (pieejamības un elastības aspektos). 



Zinātniskās studijas rezultāti (plašāk skat. nodaļā Projekta „Cilvēku ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot
novatoriskas darbības“ metodoloģiskie virzieni) ļāva izšķirt šādus diagnostiskos
blokus un to konstruktus:

Institucionālā profesionālās rehabilitācijas sistēmas pieejamība 

Pirmsprofesionālā izglītība (diagnostiskie indikatori: 1) vispārējo un
speciālo prasmju, kas nepieciešamas nākamajai profesijai, mācīšana, 2) profesionālā
konsultēšana un orientēšana, pamatotas ar praktisko darbību, 3) personiskās izvēles
atzīšana.

Profesionālā izglītība (diagnostiskie indikatori: 1) specialitātes teorijas
pieejamība, 2) teorētisko zināšanu sasaiste ar praktisku izmēģināšanu, 3)
psihosociālais atbalsts, 4) mācību formu un metožu dažādība).

Atbalsts nodarbinātības un profesionālās adaptācijas periodā
(diagnostiskie indikatori: 1) individuāla pieeja starpniecības laikā; 2) psihosociālais
atbalsts; 3) vispārējo un profesionālo prasmju nostiprināšana; 4) speciālista darbība,
orientēta uz psihosociālās vides maiņu; 5) mūžizglītības principu pielietošana). 

Profesionālās rehabilitācijas sistēmas elastība 

Pastāvīga reaģēšana uz pārmaiņām darba tirgū (diagnostiskie indikatori:
1) sociālās partnerības principu pielietošana; 2) praktisks nodarbinātības politikas
sniegto iespēju pielietojums; 3) mācību formu modifikācijas). 

Elastīgs un moderns mācību saturs (diagnostiskie indikatori: 1)
organizēšanas un vadības formu piedāvājuma dažādība; 2) teorētisko un praktisko
mācību mijiedarbība; 3) mācību individualizācija). 

Mācību apstākļu pietuvināšana tirgus apstākļiem (diagnostiskie
indikatori: 1) mācību un darbavietas saikne; 2) darba devēja un darbinieka cerību
saskaņošana; 3) dalībnieku psiholoģiskās un fiziskās izturības izkopšana).

Atbilstība citu Eiropas valstu personu ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas sistēmām (diagnostiskie indikatori: 1) personiskās
izvēles atzīšana; 2) Mūžizglītības principu pielietošana; 3) procesa svarīguma
izpratne). 

Institucionālā profesionālās rehabilitācijas sistēmas pieejamība 
Pirmsprofesionālās izglītības pieejamība

Pirmsprofesionālās izglītības pieejamība, kā jau tika minēts, tika
analizēta, balstoties uz šiem diagnostiskajiem indikatoriem: 1) vispārējo un
speciālo prasmju, kas nepieciešamas nākamajai profesijai, mācīšana, 2)
profesionālā konsultēšana un orientēšana, pamatotas ar praktisko darbību, 3)
personiskās izvēles atzīšana).
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Pirmsprofesion l  izgl t ba 

Progres va projekta iestr dne  Neizmantot s iesp jas, iesp jamo 
sasp l jumu lauki 

Pirmsprofesion l s izgl t bas pieejam bas 
mai ai tika velt tas tr s projekta 
programmas: Profesion l s konsult šanas 
un visp r jo prasmju izkopšanas 
programma person m ar paš m 
vajadz b m, kas grib stud t augstskol s, 
bet v l nav tam gatavi; Profesion l s 
izgl t bas veicin šanai paredz ta 
programma person m ar paš m 
vajadz b m, kas nepietiekamu darba 
iema u un visp r jo prasmju d  nav 
gatavi m c ties profesion laj  skol ; 
Sieviešu ar paš m vajadz b m dal bas 
darba tirg  veicin šanas programma.  
Divas pirm s programmas v rt jamas k  
sagatavošanas kursi, kas rada 
priekšnosac jumus studij m vai m c b m: 
veicot profesion lo orient šanu un 
konsult šanu, izkopjot visp r j s un 
speci l s prasmes, t. i., nostiprinot 
iekš jos personu ar paš m vajadz b m 
resursus, tiek m in ts pal dz t pien c gi 
sagatavoties veiksm g m studij m 
augstskol 752 vai specialit tes ieg šanai 
profesion laj  skol .  
Sava satura un formas specifikas d  
Sieviešu ar paš m vajadz b m dal bas 
darba tirg  veicin šanas programma 
pal dz nostiprin t ne tikai visp r j s 
(dz ves kvalit tes uzlabošana ar 
kineziterapijas metod m, darba 

K  atkl ja programmu dal bnieku 
aptaujas, programmu mai a 
pirmsprofesion l s izgl t bas situ cij  
institucion l s pieejam bas aspekt  ir 
saist ma ar praktisku profesijas 
izm in šanu un sakaru ar 
potenci lajiem darba dev jiem 
att st bu.  
 Profesion l s konsult šanas un 
visp r jo prasmju izkopšanas 
programmas person m ar paš m 
vajadz b m, kas grib stud t 
augstskol s, bet v l nav tam gatavi 
dal bnieki apgalvoja, ka ir rad ti 
nepietiekami nosac jumi iepaz ties ar 
profesion lo darb bu (izv loties 
studiju vizienu un nozari, bija 
iesp jams praktiski iepaz ties ar 
studiju procesu, ta u nebija iesp ju 
izm in t sevi konkr taj  
profesion laj  darb b ). T p c b t 
m r tiec gi, izv loties studiju nozari, 
organiz t ievadpraksi potenci laj  
darbaviet .  
 Iesp jamie sasp l jumu lauki 
Profesion l s izgl t bas veicin šanai 
paredz taj  programm  person m ar 
paš m vajadz b m, kas nepietiekamu 

darba iema u un visp r jo prasmju 
d  nav gatavi m c ties profesion laj  
skol  prognoz jami saist b  ar 

                                                 
752 Karvelis, V., Daug la, M., Grigelis, E., Janušien , G., Povilaitien , N., 
•ukauskas, S. (2007). Profesinio konsultavimo ir bendr j  geb jim  ugdymo 
programa ne galiesiems, norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose, bet tam dar 
nepasirengusiems. Šiauliai: Šiauli  universitetas, 7.lpp. 
753 Mockevi ien , D., Petrauskien , G., Tomkien , V., Lacien , V. (2007). Ne gali  
moter  dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas. Šiauliai: Šiauli  universitetas, 7.lpp. 
754 Elijošien , I., Vaitkevi ien , A., Kavaliauskien , S., Elinauskas, R., Jaseli nien , 
A., Elijošius, E. (2007). Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa 
ne galiesiems, kurie d l nepakankam  darbini  g d•i  ir bendr j  geb jim  yra 
nepasireng  mokytis profesin je mokykloje. Šiauliai: Šiauli  universitetas, 9.lpp. 
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mekl šanas, priekšstata veidošanas 
nodarb bas, profesion l s karjeras 
motiv cijas nostiprin šana, pozit v s 
dom šanas nodarb bas, svešvalodas 
praktikums, datorrakst bas pamati), bet 
da ji ar  speci l s prasmes (pa•izpausmes 
m c šana ar floristikas tehnikas metod m). 
Šo programmu pieskait t 
pirmsprofesion lajai izgl t bai var t p c, ka 
m r is ir pal dz t sieviet m ar paš m 
vajadz b m atrast sevi, ieg t v rt bu 
nost ju pret darbu k  pašrealiz cijas un 
sabiedrisk s nostiprin šanas 
priekšnosac jumu753. Sieviete, kas slim bas 
vai fizisk s traumas d  ir pazaud jusi 
vietu darba tirg , caur visp r jo prasmju 
izkopšanu tiek mudin ta taj  atriezties.  
Pirmaj s div s programm s profesion l  
konsult šana un orient šana ir pamatota ar 
praktisko darb bu: programmas tiek 
realiz tas re lajos apst k os (augstskol  vai 
profesion laj  skol ), kur tiek rad tas 
iesp jas ne tikai izm in t studiju 
(m c bu) procesu, bet ar  iepaz ties ar 
turpm k s profesion l s darb bas 
patn b m.  

Sieviešu ar paš m vajadz b m dal bas 
darba tirg  veicin šanas programm  tiek 
sniegtas grupu un individu l s 
konsult cijas profesion l s izv les 
jaut jumos.  
Vis s trij s programm s tiek atz ta 
personisk s izv les priorit te. Programmu 
stenot ji veic tikai konsultantu lomu. 

Dal bnieki paši izv las vi u vajadz b m un 
iesp j m atbilstošu specialit ti un m c bu 
instit ciju, <...> sast da individu lo 
pl nu754.  
Visp r gie secin jumi  

iesp jamo profesiju izv les spektru. 
Šai probl mai tika velt ta uzman ba ar  
agr kajos I. Baranauskienes darbos755. 
B t ba palika t  pati: teor tiski 
personas ar paš m vajadz b m var 
m c ties vis s profesion laj s skol s, 
ta u praktiski – var izv l ties no 
apm ram desmit profesij m. Ar 
analogu situ ciju sask r mies ar  
projekta laik . Š ds profesiju 
pied v jums neapmierina pamatot s 
personu ar paš m vajadz b m cer bas. 
K  par d ja pieredze, sakaru ar darba 
dev jiem aspekt  tie ir oti svar gi ar  
profesion l s izv les laik . Personai ar 
paš m vajadz b m ir svar gi zin t, kas 

vi u sagaida, ieg stot profesion lo 
izgl t bu. Vai b s iesp jams atrast 
darbu atbilstoši specialit tei? Ar 
k diem nosac jumiem? K da ir iesp ja 
notur ties darba tirg ? Bez šaub m, 
cer t, ka darba dev js dos piekrišanu 
pie emt darb  cilv ku pirms darba 
uzs kšana (lai ar  š di nos t jumi, 
l gumi soci l  darba praks  m dz b t), 
ir nere li, ta u sadarb ba un soci l  
partner ba šaj  period  dotu lielu 
labumu. Ar to m s dom jam 
iepriekš ju prakšu iesp jas, nost ju 
mai u u.c.  

Programmas rada priekšnosac jumus institucion lajai profesion l s 
rehabilit cijas sist mas pieejam bai: programmu laik  dal bnieki pašos 
                                                                                                        
755 Baranauskien , I., Ruškus, J. (2004). Ne gali j  dalyvavimas darbo rinkoje: 
profesinio rengimo ir profesin s adaptacijos s veika. Monografija. Šiauliai: Šiauli  
universiteto leidykla. 



Profesionālās izglītības pieejamība

Atgādinām, ka profesionālās izglītības pieejamība balstās uz šiem
diagnostiskajiem indikatoriem: 1) specialitātes teorijas pieejamība, 2) teorētisko
zināšanu sasaiste ar praktisku izmēģināšanu, 3) psihosociālais atbalsts, 4) mācību
formu un metožu dažādība.
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apst k os nostiprin ja savas visp r j s un speci l s prasmes, t d j di 
sagatavodamies studij m vai profesijas ieg šanai. Paši izl ma un sast d ja 
individu lu savas profesion l s karjeras pl nu. To apstiprin ja ar  form lie 
projekta rezult ti (detaliz ti dati sniegti noda as beig s). Dal bnieki uzs ka 
studijas augstskol s, izv l j s profesiju un m c s profesion laj s skol s. 
Atseviš i no vi iem iek rtoj s darb  vai uzs ka individu lu profesion lo 
darb bu. Neorganiz jot š das m c bas, personai ar paš m vajadz b m ir gr ti 
sa emties stud t vai m c ties ne tikai psiholo isko barjeru d , bet ar  izgl t bas, 
praktisko prasmju tr kuma d . 
P t juma rezult tu ietekme uz projekta programm m  
Atkl joties iesp jamo sasp l jumu laukiem, projekta laik  programm s tika veiktas 
noteiktas izmai as: Profesion l s konsult šanas un visp r jo prasmju izkopšanas 
programmas person m ar paš m vajadz b m, kas grib stud t augstskol s, bet v l 
nav tam gatavi dal bniekiem tika rad ti apst k i iepaz ties ar izv l t s specialit tes 
patn b m re laj  darb b .  

Profesion l s izgl t bas veicin šanai paredz t s programmas person m ar paš m 
vajadz b m, kas nepietiekamu darba iema u un visp r jo prasmju d  nav gatavi 
m c ties profesion laj  skol  dal bniekiem tika main ti programmu izv les principi, 
par div m izv l m paplašin ts specialit šu spektrs, rad ti apst k i p riešanai cita 
l me a programm  (piem., redzot, ka persona var m c ties ne tikai profesion laj  
skol , bet ir pietiekami gatavs studij m augstskol , tika individu li str d ts šaj  
virzien ).  
Sieviešu ar paš m vajadz b m dal bas darba tirg  veicin šanas programma tika 
pilnveidota profesion l s konsult šanas un orient šanas, kas balst tas uz praktisko 
darb bu, virzien .  
Ieteikumi profesion l s rehabilit cijas sist mas pilnveidei  
Atz t par likum g m Profesion l s konsult šanas un visp r jo prasmju izkopšanas 
programmu person m ar paš m vajadz b m, kas grib stud t augstskol s, bet v l 
nav tam gatavi un Profesion l s izgl t bas veicin šanai paredz to programmu 
person m ar paš m vajadz b m, kas nepietiekamu darba iema u un visp r jo 
prasmju d  nav gatavi m c ties profesion laj  skol  k  soci lo pakalpojumu formu 
un izmantot t s, pal dzot person m ar paš m vajadz b m profesion l s izv les 
situ cij . Šos pakalpojumus var tu sniegt atseviš as universit tes, augstskolas, 
prpfesion l s skolas, citas profesion l s izgl t bas instit cijas. Š du programmu 
stenošana b tu j nodrošina, izmantojot re ion lo principu.  

Sieviešu ar paš m vajadz b m dal bas darba tirg  veicin šanas programmas 
turpin t bu b tu j saista ar neform lo studiju organiz šanu (nevalstiskaj s 
organiz cij s, soci li izgl tojošajos, dienas nodarbin t bas un citos centros).  
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Profesion l  izgl t ba 
Progres va projekta iestr dne  Neizmantot s iesp jas, iesp jamo 

sasp l jumu lauki 
Projekta darb bas un p rmai as 
profesion l s izgl t bas jom  
profesion l s rehabilit cijas sist mas 
elast bas un pieejam bas aspekt  ir 
saist tas ar Profesion l s izgl t bas 
darbaviet  programmu un 
Universit tes Soci l  darba 
t lm c bas programmu person m ar 
paš m vajadz b m, kas ir ieguvuši 

augst ko izgl t bu. 
Profesion l s izgl t bas darbaviet  
programma ir gatavota, iev rojot 
principu pareizais cilv ks pareizaj  
viet , t p c psihosoci lais atbalsts 
domin ja p r profesion lo izgl t bu. 
Profesion l  izgl t ba tika organiz ta 
tikai tik, cik bija nepieciešams 
konkr t  darba (profesion l s 
darb bas) veikšanai. Projekta 
dal bniekiem tika m c ti vienk rši 
darbi: noliktavas darbinieka, pre u 
mar t ja, p rdev ja pal ga u.tml., 
t p c specialit tes teor tisk s 
zin šanas tika nodotas minim li un 
saist tas ar praktiskiem 
izm in jumiem. Darba instruktora 
(job coach) lomu veica darbabiedri ar 
liel ku pieredzi, kuri par papildus 
darbu sa ma finansi lu atalgojumu. 
M c bas tika saist tas ar adapt ciju 
darbaviet  un ilga l dz tr s m nešiem. 
Psihosoci lo atbalstu sniedza projekt  
str d jošs speci lists (starpnieks), kas 
str d ja ar piecpadsmit dal bniekiem. 
Š da pieeja attaisnoj s, jo tika 
pal dz ts integr ties darba tirg  
visiem š s programmas dal bniekiem: 
p d j  pusgada laik  visi ir 
saglab juši darbavietas, bija 
apmierin ti ar darba vidi, savu darbu. 
Dom jams, ka tam pal dz ja kol u 
iesaist šan s profesion l s adapt cijas 
proces . Programma p c visiem 

Profesion l s izgl t bas darbaviet  
programm  iesp jamo sasp l jumu lauki ir 
saist mi ar nepietiekamu profesion lo 
sagatavot bu. Dom jams, ka da• du 
iemeslu d  darbu zaud jis cilv ks ar 
paš m vajadz b m non ks l dz g  poz cij  

k  pirms dal bas programm . Programmu 
turpin t bas gad jum , š  metode ir 
efekt va: ne vienm r persona ar paš m 
vajadz b m sp j apg t profesiju (piem., 
gar g s atpalic bas gad jum ), ar  bie• s un 
intens v s p rmai as darba tirg  negarant  
vietu pat, ja ieg ta valsts atz ta profesija. 
T p c uzskat m, ka š s programmas 
p rcelšana uz darba bir• m, darba tirgus 
dienestu, sabiedrisko organiz ciju 
stenotaj m programm m, radot 

priekšnosac jumus to turpin šanai, 
ekonomiskais labums un personas ar 
paš m vajadz b m veiksme darba tirg  ir 

ac m redzama. Turkl t, programmu, emot 
v r  individu l s vajadz bas, ir iesp jams 
pastiprin t. M su projekta gad jum  p c 
dal bnieku v l šan s vi u br vaj  laik  tika 
organiz ti datorrakst bas kursi (atkl j s š s 
prasmes nepieciešam ba).  
Universit tes Soci l  darba t lm c bas 
programm  person m ar paš m 
vajadz b m prognoz jamas ierobe•otas 
dal bnieku iesp jas turpin t studijas. Lai ar  
dal bnieki oti labv l gi v rt ja programmu, 
ta u reti kurš sola turpin t studijas. Maksas 
studijas, invalidit tes d  gr t ki studiju 
nosac jumi, nepietiekamas iesp jas 
apvienot darbu ar studij m, t lm c bas 
studiju formas neesam ba, citi iemesli 
aizš rš o ce u turpm kai profesion lajai 
pilnveidei. T p c programma, kurai ir 
potenci ls k t par profesion l s izgl t bas 
startu, var k t tikai par kvalifik cijas 
celšanas programmu (lai ar  ir paredz ti 
kred tu ieskait šanas meh nismi u.c.).  
T lm c bas forma invalidit tes gad jumos 



CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PROFESIONĀLĀ REHABILITĀCIJA:
VEIKSMES PRIEKŠNOSACĪJUMI

277

 
diagnostiskajiem indikatoriem: 
specialit tes teorijas pieejam bas, 
teor tisko zin šanu sasaistes ar 
praktiskiem m in jumiem, 
psihosoci lo atbalstu, m c bu form un 
meto•u da• d bu, v rt jama k  
efekt va.  
Universit tes Soci l  darba 
t lm c bas programma person m ar 
paš m vajadz b m, kas ir ieguvuši 

augst ko izgl t bu bija orient ta uz 
sabiedrisko organiz ciju štata 
vad t jiem, kuriem nav form las 
soci l  darbinieka izgl t bas. 
Programma ilga devi us m nešus 
(dal bnieki atbrauca uz divu dienu 
sesij m universit t , notika devi as 
sesijas). Programmu dal bnieki 
uzsv ra sp c go saikni starp 
teor tiskaj m zin šan m un iesp ju 
t s pielietot praks , kas main ja 
izpratni par soci l  darbinieka 
profesion laj m funkcij m, radušos 
iesp ju konkur t soci lo pakalpojumu 
sniegšanas tirg , paplašin tajiem 
soci lajiem sakariem, sp ju 
kooper ties ar cit m personu ar 
paš m vajadz b m organiz cij m. 

Ar  t lm c bas forma veicin ja 
programmas veiksmi un dal bnieki to 
nov rt juši oti labv l gi. M c bu 
laik  ar grupu str d ja kurators, kurš 
ne tikai r p j s par raitu gaitu, bet ar  
sniedza psihosoci l  atbalsta 
pakalpojumus. 
Visp r gie secin jumi  

v rt jama k  efekt va un perpekt va, t p c 
tai b tu j b t valsts un universit tes 
atbalst tai.  

Analiz t s programmas rada priekšnosac jumus profesion l s izgl t bas
pieejam bai. To pier da dal bnieku / stenot ju atsauksmes, k  ar  projekta form lie 
rezult ti. Profesion l s izgl t bas darbaviet  programmas dal bnieki pusgadu p c 
m c b m visi bija saglab juši darbavietas, bija apmierin ti ar savu darbu, ar  darba 
dev ju nost ja bija labv l ga. Universit tes Soci l  darba t lm c bas programmas 
person m ar paš m vajadz b m, kas ir ieguvuši augst ko izgl t bu dal bnieki ieguva 
zin šanas un prasmes, kas ir nepieciešamas konkur tsp jai soci lo pakalpojumu 
sniegšanas tirg , paaugstin ja savu k  personu ar paš m vajadz b m organiz ciju 
vad t ju profesion lo kvalifik ciju, atseviš i no vi iem turpina soci l  darba 
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studijas.  
P t juma rezult tu ietekme uz projekta programm m  
P t juma rezult ti pamudin ja pastiprin t Profesion l s izgl t bas darbaviet  
programmu ar datorrakst bas kursiem: bie•i daudzu dal bnieku darb bai nebija 
nepieciešami datorrakst bas pamati, bet, k  apgalvoja dal bnieki, programmu 
stenot ji, š s zin šanas un prasmes, lai ar  tiek pielietotas tikai epizodiski, 

paaugstin ja darbinieka ar paš m vajadz b m k  speci lista v rt bu, deva liel ku 
tic bu saviem sp kiem.  
Universit tes Soci l  darba t lm c bas programm  person m ar paš m 
vajadz b m, kas ir ieguvuši augst ko izgl t bu dal bniekiem, saj tot teor tisko 
zin šanu pielietojuma praks  noz m gumu un v rt gumu, tika p rskat ti patst v ga 
darba uzdevumi, saist ti ar dal bnieka konkr to darb bu un organiz cij  sp l to lomu. 
Ieteikumi profesion l s rehabilit cijas sist mas pilnveidei  
No analiz taj m programm m profesion l s rehabilit cijas sist ma var tu p r emt 
elast gas m c bu formas un metodes ar individualiz tu pieeju (apm c bu potenci laj  
darbaviet  p c principa pareizais cilv ks pareizaj  viet , t lm c bas formas 
pielietošanu personu ar paš m vajadz b m profesion laj  izgl t b ); past v gu 
teor tisko zin šanu sasaisti ar praktiskiem m in jumiem (ac mredzama efektivit te 
ab s programm s, lai ar  programmas ir orient tas uz person m ar da• du intelektu 
un izgl t bu). T pat past v gu psihosoci lo atbalstu, bez kura smagu trauc jumu 
gad jumos veiksme ir maz ticama.  

 
Atbalsta nodarbin t bas un profesion l s adapt cijas period  

pieejam ba 
Akcent jam, ka atbalsts nodarbin t bas un profesion l s 

adapt cijas period  ir analiz ts, balstoties uz šiem diagnostiskajiem 
indikatoriem: 1) individu la pieeja starpniec bas laik ; 2) 
psihosoci lais atbalsts; 3) visp r jo un profesion lo prasmju 
nostiprin šana; 4) speci lista darb ba, orient ta uz psihosoci l s 
vides mai u; 5) m •izgl t bas principu pielietošana.  

 
Atbalsts nodarbin t bas un profesion l s adapt cijas period   

Progres va projekta iestr dne  Neizmantot s iesp jas, iesp jamo 
sasp l jumu lauki 

Atbalsts nodarbin t bas un profesion l s 
adapt cijas period  sniedzams, stenojot 
Profesion l s izaugsmes iesp ju, 
Starpniec bas nodarbin t bas situ cij , 
Starpniec bas personu ar paš m vajadz b m 
profesion l s adapt cijas nodrošin šanai 
programmas.  

Vis  profesion l s rehabilit cijas 
proces , bet paši nodarbin t bas un 
profesion l s adapt cijas period , 
svar ga ir konstrukt va personas ar 
paš m vajadz b m un starpniec bas 

speci lista sadarb ba. K  par d ja 
projekta p t juma rezult ti, šai 
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Vis s programm s ar individu l m metod m 
tika pal dz ts ar  iek rtoties darb  un (vai) 
profesion l s adapt cijas period .  
 Profesion l s izaugsmes iesp ju programma 
rad ja priekšnosac jumus cilv kiem ar paš m 
vajadz b m, kas nav atraduši darbu p c 
profesion l s skolas pabeigšanas, atgriezties 
atpaka  m c bu iest d  nostiprin t savas 
profesion l s un visp r j s prasmes, sa emt 
atbalstu nodarbin t bas situ cij . Visi šie 
pakalpojumi tika sniegti, emot v r  
individu l s vajadz bas, un š ds atbalsts 
var ja ilgt l dz devi iem m nešiem (vid ji 
dal bnieki iek rtojas darb  pusgada laik ). 
Starpniec bas nodarbin t bas situ cij  
programm  tika kombin ta kop j  un 
individu l  darb ba, kas pal dz ja atrast 
darbu. Starpniec bas personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s adapt cijas 
nodrošin šanai programm  visas darb bas 
bija orient tas uz nostiprin šanos darb , 
darbavietas saglab šanu un tika stenotas p c 
individu laj m vajadz b m un iesp j m. 
 Vis s programm s str d ja starpniec bas 
speci listi, kuriem viena no darb bas jom m 
bija psihosoci l  atbalsta nodrošin šana 
nodarbin t bas un (vai) profesion l s 
adapt cijas situ cij .  
Programmas tika virz tas uz visp r jo un 
prfesion ko prasmju nostiprin šanu 
(Person bas nobriedin šana un darba 
motiv cijas veicin šana, Pašv rt bas izpratne 
un izkopšana, Komunik cija nodarbin t bas 
situ cij , Profesion lo prasmju atkl šana, 
iek rtojoties darb , Komunik cija darb  un 
darba attiec bas, Karjeras pl nošana 
u.tml.)756. 
M •izgl t bas principu piel gošana 
visizteikt k nov rojama Profesion l s 
izaugsmes iesp ju programm . K  apgalvo 
dal bnieki, vi i sajuta, ka m c ties pat vienu 
specialit ti var n kties visu dz vi: jo viss oti 

sadarb bai draudi sl pjas ab s 
pus s. Dal bnieki m dz iniciat vu 
un atbild bu uzvelt starpniekam, bet 
starpnieki bie•i to ar  uz emas. 
Reiz m starpnieki ne tikai s k dar t 
visu personu ar paš m vajadz b m 
viet , bet ar  pie em l mumus vi u 
viet , b dami p rliecin ti, ka 
dal bnieka cer bas sakr t ar vi u 
viedokli un darb bas strat iju.  
M su projekta gad jum  nen c s 
viegli saska ot dal bnieka, darba 
dev ja un starpnieka cer bas. 
Dal bnieku cer bas profesion l s 
adapt cijas period  izc l s ar 
vajadz bu p c harmoniskas 
profesion l s vides (tas bija 
svar g k pat par darba atalgojumu). 
Tikm r darba dev jus vair k 
interes ja, lai darbinieka ar paš m 
vajadz b m darb ba b tu 
rezultat va. Citiem v rdiem sakot, 
idealiz dami profesion lo darb bu, 
attiec bas un vidi, personas ar 
paš m vajadz b m bie•i v l s. Bija 

gad jumi, kad, cenzdamies to 
neizr d t, vi i saslima.  
Pieredze r da, ka stenojot 
Starpniec bas personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s 
adapt cijas nodrošin šanai 
programmu vislab kie rezult ti ir 
sasniedzami, kad darba instruktora 
(job coach) pien kumus uz emas 
labv l gi noska ots darbabiedrs ar 
profesion lo pieredzi. Nereti 
profesion l  adapt cija atseviš os 
aspektos ieilgst visas profesion l s 
karjeras garum , t p c ir svar gi, lai 
cilv ks ar paš m vajadz b m p c 
iesp jas ilg k justu, ka tiek 
atbalst ts. Zin tnisk s studijas 

                                                 
756 Ališauskien , S., Miltenien , L., Dapkevi ien , V. (2007). Tarpininkavimo 
programa sidarbinimo situacijoje. Šiauliai: Šiauli  universitetas, 9–11. lpp. 
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tri main s un, ja gribi pasp t, ir past v gi 
j ce  sava kvalifik cija. 
Programmu stenošanas veiksmi, gan p c 
dal bnieku, gan izpild t ju dom m, noteica 
individu lo vajadz bu anal ze un individu lie 
pas kumi to apmierin šanai.  
No otras puses, veiksmes sasniegšanai tika 
izmantoti visi iesp jamie soci lie sakari ne 
tikai starp Šau u Univerist tes un 
partnerorganiz cij m, bet ar  visiem projekta 
iniciatoriem, stenot jiem, dal bniekiem. 
Nodarbin t bas un profesion l s adapt cijas 
programmu risin šanai tika izveidots plašs 
soci lais t kls.  
Visp r gie secin jumi  

rezult ti atkl ja, ka darbabiedri, 
bijušie darba instruktori, j t 
atbild bu par saviem bijušajiem 
audz k iem ar  tad, kad ofici lie 
pien kumi ir beigušies.  

Lai ar  visas profesion l s rehabilit cijas procesa da as ir svar gas, ta u 
pirmsprofesion l s izgl t bas, profesion l s izgl t bas veiksme daudzos gad jumos ir 
atkar ga no atbalsta nodarbin t bas un profesion l s adapt cijas period . K  r da 
p t jumi, invalidit tes gad jum  tikai oti stiprai person bai izdodas atrast vietu darba 
tirg . Visu citu veiksmes iemesls – vien  vai cit  veid  sabiedr bas sniegts 
atbalsts757. stenojot Profesion l s izaugsmes iesp ju, Starpniec bas nodarbin t bas 
situ cij , Starpniec bas personu ar paš m vajadz b m profesion l s adapt cijas 
nodrošin šanai programmas, profesion l s rehabilit cijas sist ma projekta 
dal bniekiem k st pieejam ka: rad tas iesp jas person m ar paš m vajadz b m ne 
tikai iek rtoties darb , bet ar  saglab t darbavietu, notur ties taj . Tas tika sasniegts, 
saska ojot visu procesa dal bnieku cer bas, aktiviz jot personas ar paš m 
vajadz b m, ce ot vi u kvalifik ciju, mainot psihosoci lo vidi un izmantojot visus 
iesp jamos soci los sakarus, tos att stot. T da ir kop j  projekta r kot ju, dal bnieku, 
stenot ju nost ja. To apstiprina ar  projekta form lie rezult ti.  

P t juma rezult tu ietekme uz projekta programm m  
Profesion l s izaugsmes iesp ju programm , cenšoties sasniegt paredz tos m r us, 
sask r mies ar gr t b m, kuras tieši nav atkar gas ne no programmas satura, ne no 
metod m. Tas ir nepietiekama darba dev ju mudin šana un motiv šana. Ar  soci l s 
probl mas k uva par š rsli nodarbin t bai (vair kums programmas dal bnieku ir 
b re i, vi iem nav, kur dz vot, bet par sa emamo minimumu m jokli nav iesp jams 
uztur t). Atseviš i dal bnieki savas invalidit tes d  nevar patst v gi dz vot, 
atseviš u dal bnieku vec ki negrib ja laist savus pieaugušos b rnus str d t (netic ja 
vi u iesp j m). Š  iez m jusies tendence mudin ja str d t ne tikai ar projekt  
atbalst maj m m r a grup m (person m ar paš m vajadz b m un speci listiem), bet 
                                                 
757 Baranauskien , I., Ušeckien , L. (2006). Neregi  ir silpnaregi  pad tis darbo 
rinkoje: situacijos ypatumai. Socialinis darbas, 5, 100-109.lpp.; Ušeckien , L., 
Baranauskien , I. (2005). Tarpininkavimo kryptingumas neregi  sidarbinimo 
po•i riu. Socialinis darbas, 4 (1), 95–105.lpp.; Baranauskien , I., Gudonis, V., 
Tubutien , V. (2005). Profesin  s km  patyrusi  neregi  profesiniai interesai ir 
realios galimyb s. Specialusis ugdymas, 1 (12), 117–129.lpp. 
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ar  gan ar darba dev jiem, gan projekta dal bnieku imen m. Š s darb bas tika 
organiz tas, balstoties uz individu las pieejas un br vpr t bas principiem, bie•i bija 
neformaliz tas, neaprakst tas, ta u oti efekt vas.  
P t juma rezult ti atkl j, ka stenojot Starpniec bas nodarbin t bas situ cij  
programmu, iez m j s l dz ga veida probl mas. Iek rtojot(-ies) darb , projekta 
dal bniekam nebija paredz ta pal dz ba darbaviet  profesion l s adapt cijas period  
(tika cer ts, ka to nevajadz s). Ta u daudziem klientiem n c s pal dz t risin t 
adapt cijas darbaviet  probl mas. 
 Lai nodrošin tu starpniec bu personu ar paš m vajadz b m profesion laj  
adapt cij , programm  tika veiktas izmai as saist b  ar programmas v rt bu idej m 
(darbs k  v rt ba), ar m r i main t dal bnieku nost ju. 
Ieteikumi profesion l s rehabilit cijas sist mas pilnveidei  
Atbalsts (personu ar paš m vajadz b m aktiviz šana, apm c ba, individu l  darb ba, 
mainot imenes locek u, darba dev ju un darbabiedru nost ju u.c.) nodarbin t bas un 
profesion l s adapt cijas period  ir neatdal ma profesion l s rehabilit cijas da a. 
T p c vis m trim projekt  izm in taj m programm m bez šaub m b tu j atrod 
vieta Lietuvas profesion l s rehabilit cijas sist m .  

 
Profesion l s rehabilit cijas sist mas elast ba  

Past v ga rea šana uz p rmai m darba tirg   
Past v gas rea šanas uz p rmai m darba tirg  aspekts, 

k  jau tika min ts, analiz ts, balstoties uz šiem diagnostiskajiem 
indikatoriem: 1) soci l s partner bas principu pielietošana; 2) 
praktisks nodarbin t bas politikas sniegto iesp ju pielietojums; 3) 
m c bu formu modifik cijas.  

 
Past v ga rea šana uz p rmai m darba tirg   
Progres va projekta iestr dne  Neizmantot s iesp jas, iesp jamo 

sasp l jumu lauki 
Projekta stenošanas laik  soci l s 
partner bas principi tika pielietoti vis s 
programm s, gan v rst s uz personu ar 
paš m vajadz b m pirmsprofesion lo 

izgl t bu (t pat ar  profesion lo 
konsult šanu un orient šanu), gan uz 
profesion lo izgl t bu, nodarbin t bu, 
adapt ciju darbaviet , speci listu 
kvalifik cijas celšanu.  
Soci l s partner bas princips tika saska ots 
ar labuma principu. Ikvienam soci lajam 
partnerim no partner bas ir j g st labumu: 
piem., darbinieks ar paš m vajadz b m 
nostiprin ties darbaviet , darba dev js g t 

K  iesp jamo sasp l jumu lauku 
vajadz tu nosaukt sare•g to soci l s 
partner bas k  procesa vad bu. 
Projekta soci lie partneri cits citu 
paz st, ir saska ojuši savus viedok us, 
nost jas, noteikuši principus un 
cenšas tos iev rot. Tikm r, p rce ot 
pieredzi uz visu profesion l s 
rehabilit cijas sist mu, dom jams, ka 
tieši viedok u un nost ju atš ir bas, 
nepietiekamas partner bas svar guma 
personu ar paš m vajadz b m 
rehabilit cijas proces  izv rt šana 
ne aus elast gi rea t uz p rmai m 
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pe u, starpniec bas speci lists sasniegt 
projekt  paredz tos rezult tus, darbabiedrs 
– ieg t apmaks tu darba instruktora amatu, 
projekta iniciatori – iesp ju personisko 
teoriju izm in t.  
Cits princips, kas ir saska ots ar partner bu 
– vienl dz bas. Visi partneri ir vienl dz gi, 
gan saska ojot izv les, gan pie emot 
l mumus un darb bas strat ijas.  
Projekta vad t ji tikai ar stenot ju 
komandu un, balstoties uz dal bnieku 
centieniem, neb tu sasnieguši t dus 
projekta rezult tus gan nodarbin t bas, gan 
profesion l s adapt cijas jom . Soci l s 
partner bas principu pielietošana 
profesion l s rehabilit cijas sist m  auj 
elast g k rea t uz p rmai m darba tirg  
un reiz  efektiviz t pašu sist mu. 
Ar  praktiskais nodarbin t bas politikas 
sniegto iesp ju pielietojums projekt  bija 
neatdal ms no soci l s partner bas principu 
pielietošanas. Tikai ciešas un lietiš as 
attiec bas ar darba bir•as speci listiem va 
operat vi izmantot valsts atbalstu. Reiz m 
darba bir•as speci listu personiskie sakari 
noteica dal bnieku nostiprin šanos darba 
tir u vair k nek  valsts paredz tie 
pas kumi. T p c oblig ta ir elast ga 
rea šana uz situ ciju.  
K  past v gas rea šanas uz p rmai m 
darba tirg  nosac jumu varam nosaukt 
elast gas m c bu satura un formu 
modifik cijas. Projekt  tika izm in tas 
Lietuvas profesion l s rehabilit cijas 
sist m  nepielietotas personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s izgl t bas formas: 
apm c ba darbaviet , profesion l s 
izaugsmes iesp ju rad šana, t lm c bas 
forma u.c. Apm cot darbaviet , 
balst j mies uz principu pareizais cilv ks 
pareizaj  viet  un koncentr j mies uz 
piel gošanos darb . Profesion l s 
izaugsmes programmas dal bniekiem p c 
profesion l s skolas beigšanas, 
neatradušiem darbu, bija iesp ja nostiprin t 
savas profesion l s un visp r jas prasmes 

darba tirg . No otras puses, k  r da 
prakse, personu ar paš m vajadz b m 
profesion l s rehabilit cijas 
instit cijas sliecas konkur t un nevis 
kooper ties (viens no min tajiem 
gad jumiem – Izgl t bas un zin tnes 
ministrijas un Soci l s droš bas un 
darba ministrijas nepietiekama 
strat iju saska ošana profesion l s 
rehabilit cijas jom s, kad netika 
izmantotas jau izveidot s instit cijas 
– profesion l s skolas, bet rad tas 
savas instit cijas – darba tirgus 
m c bu centri).  
Projekt  soci l s partner bas t klu 
att st bu, elast gu praktisk s 
nodarbin t bas politikas sniegto 
iesp ju izmantošanu, m c bu satura 
un formu modifik ciju rezultativit ti 
nodrošin ja akt va profesion l s 
rehabilit cijas speci listu – starpnieku 
darb ba. Tikm r, p rce ot š s 
pieredzes uz visu sist mu, dom jams, 
ka sist ma sliektos t s formaliz t, un 
t , kas projekt  bija elast gs, sist m  
k tu trauc jošs. Piem., Soci l s 
droš bas un darba ministrijas 
speci listi uzskata, ka soci lie 
pedagogi ar universit tes izgl t bu nav 
pietiekami kompetenti, lai veiktu 
soci l  darbinieka pien kumus (t dus, 
kur, iesp jams, pietiktu ar labv l gu 
nost ju un motiv ciju str d t) un 
maks  viszem ko koeficientu. Š d  
situ cij , dom jams, s ktos 
nebeidzamas diskusijas par starpnieka 
pien kumiem, tiktu spriests, k das 
profesijas p rst vji var to veikt, bet 
konkr t  un nepieciešam  
starpniec bas darb ba paliktu otraj  
pl n .  
Dom jams, ka valsts instit cijas diez 
vai atz s elast g s m c bu satura un 
formu modifik cijas. Tikm r 
pašreiz j  sist m  past vošie 
standarti nav zin tniski pamatoti un 
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un atkal m in t konkur t darba tirg . 
T lm c bas programma pal dz ja soci laj  
darb  str d jošajiem vad t jiem bez 
speci l s izgl t bas ieg t ne tikai zin šanas, 
bet ar  iesp ju konkur t soci lo 
pakalpojumu sniegšanas sf r .  
Visp r gie secin jumi  

praktiski efekt vi.  

Past v gi rea t uz p rmai m darba tirg  pal dz s soci l s partner bas principu 
pielietošana, tra un p rdom ta praktisk s nodarbin t bas politikas sniegto iesp ju 
izmantošana, elast gas profesion l s rehabilit cijas procesa dal bnieku m c bu 
formas.  
P t juma rezult tu ietekme uz projekta programm m  
P t jumu rezult ti apstiprin ja soci l s partner bas principu pielietojuma svar gumu, 
k  ar  soci l s partner bas un praktisk s nodarbin t bas politikas sniegto iesp ju 
saska ošanas nepieciešam ba. Projekt  izmantot s m c bu formu modifik cijas 
(apm c ba darbaviet , profesion l s izaugsmes iesp ju veidošana, t lm c bas forma 
u.c.) attaisnoj s k  efekt vas.  
Ieteikumi profesion l s rehabilit cijas sist mas pilnveidei  
Tiecoties p c past v gas un elast gas rea šanas uz p rmai m darb , vajadz tu 
izmantot visas soci l s partner bas sniegt s iesp jas, t s saska ojot ar labuma un 
vienl dz bas principiem.  
 Ar  praktisk s nodarbin t bas politikas sniegto iesp ju pielietošana profesion l s 
rehabilit cijas sist m  ir atkar ga no efekt vas soci l s partner bas principu 
pielietošanas.  
Ar  elast g s profesion l s rehabilit cijas sist mas dal bnieku m c bu formas 
ietekm  procesa veiksmi.  

 
Elast gs un moderns m c bu saturs  

Atg din m, ka elast ga un moderna m c bu satura aspekt  
projekta sasniegumi analiz ti, balstoties uz šiem diagnostiskajiem 
indikatoriem: 1) organiz šanas un vad bas formu pied v juma 
da• d ba; 2) teor tisko un praktisko m c bu mijiedarb ba; 3) m c bu 
individualiz cija.  

 
Elast gs un moderns m c bu saturs  

Progres va projekta iestr dne  Neizmantot s iesp jas, iesp jamo 
sasp l jumu lauki 

Visu projekta programmu m c bu saturs 
iez m jas ar modernu skat jumu uz personu ar 
paš m vajadz b m profesion l s izgl t bas 

iesp j m. Tiek pasniegti ne tikai ar 
profesion lo izgl t bu tieši saist tie priekšmeti, 
bet ar izkoptas visp r j s prasmes, tiekšan s 

 Iesp jamie sasp l jumu lauki, 
pirmk rt, ir saist mi ar projekta 
laik  uzkr t s pieredzes 
p r emšanu. Beidzoties projekta 
finans jumam, neraugoties uz 
intens vu projekta rezult tu 
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p c p rmai m motiv cijas, v rt bu sf r s. 
Projekta programmas izce as ar elast g m 
m c bu form m: 
T lm c bas studij m (Universit tes Soci l  
darba t lm c bas programma person m ar 
paš m vajadz b m, kas ir ieguvuši augst ko 

izgl t bu). 
Apm c bu darbaviet  (Profesion l s 
izgl t bas darbaviet  programma). 
Du lo apm c bu (kad teorija tiek m c ta 
skol , bet praktisk  apm c ba notiek 
uz mum : Profesion l s izaugsmes iesp ju 
programma, da ji – Starpniec bas 
programma personu ar paš m vajadz b m 
profesion l s adapt cijas nodrošin šanai ).  
Individ lo apm c bu (Starpniec bas 
programma personu ar paš m vajadz b m 
profesion l s adapt cijas nodrošin šanai ).  
Ar  citas projekta programas pied v  da• das 
m c bu satura apg šanas un vad bas formas, 
tiek kombin ta tradicion l  apm c ba ar 
inov cij m, piem., k  Pavado a pal dz ba 
(individu li tiek pal dz ts apg t m c bu vielu) 
u.tml.  
Vis s programm s m r is ir teor tisk s un 
praktisk s apm c bas mijiedarb ba: 
projekta darb b s domin  princips – p c 
iesp jas tuv k re lajiem darba tirgus 
apst k iem. Veidojot programmas, 
balst j mies uz pragmatisku skat jumu: 
m c mies nevis dz vei, bet to, kas ir 
nepieciešams tagad, šodien, gan attiec b  pret 
darba tirgu, gan personu ar paš m 
vajadz b m.  
Teor tisk s un praktisk s apm c bas 
mijiedarb ba ir nodrošin ma pat profesion l s 
konsult šanas programm s, kad profesijas 
izv le tiek saist ta ar praktisku profesion l s 
darb bas izm in šanu (Profesion l s 
konsult šanas un visp r jo prasmju 
izkopšanas programma person m ar paš m 
vajadz b m, kas grib stud t augstskol s, bet 
v l nav tam gatavi; Profesion l s izgl t bas 
veicin šanai paredz ta programma person m 
ar paš m vajadz b m, kas nepietiekamu 
darba iema u un visp r jo prasmju d  nav 

izplat šanu, dom jams, ka personu 
ar paš m vajadz b m 
profesion l s rehabilit cijas 
proces  k du laiku v l domin s 
šaurs un neelast gs m c bu saturs, 
ierobe•otas t  organiz šanas un 
vad bas formas. Profesion l s 
rehabilit cijas procesa 
individualiz cija, iesp jams, ar  ir 
n kotnes pieeja. Valsts soci l s 
droš bas sist ma ir inerta, bez 
šaub m, taj  p rmai as nem dz b t 
tri ieviestas. Lai ar  idejas it k  

tiek atbalst tas, j saskaras ar 
likumu ierobe•ojumiem, 
finans šanas jaut jumiem u.tml.  
No otras puses, prakse r da, ka 
projektu pieredzi veiksm gi p r em 
profesion l s rehabilit cijas jom  
str d još s apaksas. Tieši 
speci listi, sav  ikdienas darb b  
saskardamies ar gr ti atrisin m m 
probl mam, mekl  ce us un 
iesp jas situ cijas mai ai. 
Uzskat m, ka profesion l s 
rehabilit cijas sist ma (t pat ar  
personu ar paš m vajadz b m 
profesion l s izgl t bas saturs) 
visdr z k main sies p c speci listu 
iniciat vas. Izmantojot ES 
strukt rfondu l dzek us (veidojot 
un stenojot profesion l s 
rehabilit cijas projektus), 
speci listiem ir iesp ja p r emt 
inov cijas, ieviest t s, piedz vot 
veiksmi. 
Dom jams, ka tr kas un dzi kas 
p rmai as rastos, ja iniciat vu 
uz emtos sabiedrisk s personu ar 
paš m vajadz b m organiz cijas. 

Ta u šaj  situ cij  saskaramies ar 
cit m probl m m, t d m k  
sabiedrisko organiz ciju 
nepietiekama gatav ba konkur t 
profesion l s rehabilit cijas 
pakalpojumu sf r , p r k šaurie 
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gatavi m c ties profesion laj  skol ).  
M c bu individualiz cija ir izteikta vis s 
programm s (atseviš s no t m – piem., 
Profesion l s izgl t bas darbaviet  
programma vai Starpniec bas programma 
personu ar paš m vajadz b m profesion l s 
adapt cijas nodrošin šanai – tiek str d ts 
tikai ar individu laj m metod m).  
Visp r gie secin jumi  

kooperat vie sakari gan ar valsts 
instit cij m, gan sav  starp .  

Projekta programm s domin  organiz šanas un vad bas formu pied v juma 
da• d ba, izteikta teor tisk s un praktisk s apm c bas mijiedarb ba, m c bu 
individualiz cija. M c bu saturs v rt jams k  atbilstošs darba tigus cer b m, personu 
ar paš m vajadz b m vajadz b m. Ir elast gs un moderns.  
P t juma rezult tu ietekme uz projekta programm m  
P t juma rezult ti apstiprin ja, ka profesion l s rehabilit cijas procesa organiz šanas 
un vad bas formu pied v juma da• d ba, sp c g  saikne starp teor tisko un praktisko 
apm c bu, profesion l s izgl t bas individualiz cija nodrošina modernu un elast gu 
profesion l s izgl t bas saturu, vienlaikus radot priekšnosac jumus visas sist mas 
elast bai, atv rt bai, efekt vumam.  
Ieteikumi profesion l s rehabilit cijas sist mas pilnveidei  
Tiecoties p c elast ga un moderna m c bu satura profesion l s rehabilit cijas 
proces , vajadz tu tiekties p c un nebaid ties no organiz šanas un vad bas formu 
pied v juma da• d bas. Da• das m c bu formas aus individualiz t m c bu saturu 
p c ikviena procesa dal bnieka vajadz b m, nodrošin s teor tisk s un praktisk s 
apm c bas mijiedarb bu.  
To sasniegt ir iesp jams turpinot veicin t un atbalst t projektu darb bas gan valsts, 
gan sabiedriskaj s instit cij s. 

 
M c bu apst k u pietuvin šana tirgus apst k iem  

Projekta centieni m c bu apst k us pietuvin t tirgus 
apst k iem, k  jau tika min ts, ir analiz ti, balstoties uz šiem 
diagnostiskajiem indikatoriem: 1) m c bu un darbavietas saikne; 2) 
darba dev ja un darbinieka cer bu saska ošana; 3) dal bnieku 
psiholo isk s un fizisk s iztur bas izkopšana.  

 
M c bu apst k u pietuvin šana tirgus apst k iem  
Progres va projekta iestr dne  Neizmantot s iesp jas, 

iesp jamo sasp l jumu lauki 
Projekt  profesion l s rehabilit cijas sist mas 
elast ba tika m in ta pan kt, pietuvinot 
m c bu apst k us tirgus apst k iem. Tas tiek 
dar ts nodrošinot: 

m c bu un darbavietas saikni. Ar š  

Iesp jamie ssp l jumu lauki ir 
saist mi ar nepietiekamu 
juridisko b zi. Jaunaj  Lietuvas 
Republikas Profesion l s 
izgl t bas likum m cek a darbs it 
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principa stenošanu ir saist tas etras 
programmas:  
Profesion l  izgl t ba darbaviet  (profesion l  
darb ba tiek m c ta re los apst k os, 
paredzamaj  darbaviet );  
Profesion l s izaugsmes iesp jas (profesion lo 
iema u nostiprin šana nevis skol , bet 
uz mum , kur dal bnieks ieg st nodarbin t bai 
nepieciešamo praksi);  
Universit tes Soci l  darba t lm c bas 
programma person m ar paš m vajadz b m, 
kas ir ieguvuši augst ko izgl t bu (dal bniekiem 
ir darbs, ta u nepietiekamu soci l  darba 
zin šanu, prasmju un iema u d  vi u darb ba 
nav efekt va. Š  programma rad ja 
priekšnosac jumus teor tiski apkopot esošo 
pieredzi, jaunieg t s teor tisk s zin šanas 
pielietot praktiski);  
Starpniec bas programma personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s adapt cijas 
nodrošin šanai (starpniec ba notiek re los 
ra•ošanas apst k os, dal bnieka no darba br vaj  
laik , starpniekam minim li iejaucoties 
ra•ošanas proces ).  
Noteikt  aspekt  m c bu un darbavietas saiknes 
princips tika pielietotas ar  profesion l s 
konsult šanas programm s: Profesion l s 
konsult šanas un visp r jo prasmju izkopšanas 
programma person m ar paš m vajadz b m, 
kas grib stud t augstskol s, bet v l nav tam 
gatavi (dal bnieka cer bu un izv l t  studiju 
virziena izm in šana – v rošanas prakse); 
Profesion l s izgl t bas veicin šanai paredz ta 
programma person m ar paš m vajadz b m, 
kas nepietiekamu darba iema u un visp r jo 
prasmju d  nav gatavi m c ties profesion laj  
skol (profesijas izv le, pamatojoties uz t s 
praktisku izm in šanu).  

darba dev ja un darbinieka cer bu 
saska ošana. Šis princips tika stenots vis s ar 
nodarbin t bu un profesion lo adapt ciju 
saist taj s programm s. T pat ar  cer bu 
saska ošanas metodika tika nodota ar  

k  ir likum gi atz ts k  jauna 
m c bu forma (M cek a darba 
profesion l s apm c bas 
organiz cijas forma – kad 
apm c ba tiek stenota darbaviet : 
uz mum , iest d , organiz cij , 
lauksaimnieka saimniec b , pie 
br vskolot ja. Teor tisk  
apm c ba var tikt stenota 
profesion l s izgl t bas iest d  
vai cit  skol .)758  
Likums st j s sp k  2008. g. 
1.janv r , ta u nav skaidri p r ja 
uz m cek a darbu meh nismi. No 
otras puses, p c š  likuma 
m cek a darbs saprotams k  
formaliz ta un licenc ta 
profesijas m c bas forma, kuras 
m r is ir ieg t valsts atz tu 
profesiju, balstoties uz 
noteiktajiem standartiem. Tik r 
invalidit tes gad jum  bie•i 
veiksmes sasniegšani darba tirg  
trauc  formaliz tas formas, laik  
noformul ta apm c ba, paredz tie 
standarti. stenojot programmu 
Profesion l  izgl t ba darbaviet  
(darbs tiek m c ts re los 
apst k os, paredzamaj  
darbaviet ), bez šaub m, 
profesija netika iem c ta, ta u 
dal bnieki ieguva nepieciešam s 
iema as un integr j s darba tirg .  
Š s programmas stenošana 
balst j s uz darba dev ju labo 
gribu un projekta ideju 
abalst šanu. Persona ar paš m 
vajadz b m s kum  tika iek rtota 
darb  un p c tam apm c ma. 
Dom jams, ka darba dev jam 
lietder g k b tu, ja persona 
skol na status  ieg tu darbavietai 
nepieciešam s prasmes un tikai 

                                                 
758 Lietuvas Republikas profesion l s izgl t bas likuma groz jumu likums. 2007. g. 
3.apr l  Nr. X-1065, Vi a. 
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speci listu kvalifik cijas celšanas programm s 
(Profesion l s konsult šanas kvalifik cijas 
celšanas programma darba bir•as 
speci listiem, pedagogiem, citiem starpniekiem; 
Soci l  atbalsta programma nodarbin t bas 
situ cij  darba bir•as speci listiem, 
pedagogiem, citiem starpniekiem). 

dal bnieku psiholo isk s un fizisk s 
iztur bas izkopšana. Šis princips tika stenots, 
pasniedzot kursus saist b  ar darba tirgus 
motiv cijas nostiprin šanu, vadot pozit v s 
dom šanas nodarb bas, tiecoties p c dz ves 
kvalit tes uzlabošanas ar kineziterapijas 
metod m u.tml. No otras puses, vis s 
programm s m r is bija re la darb ba re los 
nosac jumos un apst k os. Vad j mies p c 
nost jas, ka dal bnieku psiholo isk  un fizisk  
iztur ba vislab k izkopjama ar praksi, k  ar  
past v gu un sistem tisku psihosoci lo atbalstu.  
Visp r gie secin jumi  

p c tam tiktu nodarbin ts.  
Uz darba dev ju lab s gribas 
balst j s profesion l s 
izm in šanas programmas, 
v rošanas prakse. Jaunais likums 
t pat nepietiekami reglament  š s 
situ cijas invalidit tes gad jum , 
lai ar  tiek deklar ts vienl dz bas 
princips. K  r da monogr fijas 
autoru praktisk  pieredze, 
likumam pak autie akti š s 
probl mas var ar  neatrisin t.  
Citi divi principi, kas ietekm  
sist mas elast bu (darba dev ja un 
darbinieka cer bu sasaka ošana, 
k  ar  dal bnieku psiholo isk s un 
fizisk s iztur bas izkopšana), 
veiksm gi var tikt stenoti tikai, ja 
efekt vi funkcion  starpnieka 
instit cija.  

 Projekta darb bas balst j s uz re liem tirgus apst k iem. Past v gi uzturama m c bu 
procesa un darbavietas saikne; darba dev ja un darbinieka cer bu saska ošana; 
dal bnieku psiholo isk s un fizisk s iztur bas izkopšana rad ja priekšnosac jumus 
elast gam profesion l s rehabilit cijas procesam.  
P t juma rezult tu ietekme uz projekta programm m  
Past v ga projekta darb bu nov rošana un analiz šana va laic gi izdar t 
programm s noteiktas korekcijas šajos virzienos: Profesion l s izaugsmes iesp ju 
programm  (profesion lo iema u nostiprin šanu stenot nevis skol , bet uz mum , 
kur dal bnieks re los apst k os ieg st darbam nepieciešamo praksi);  
Profesion l s konsult šanas un visp r jo prasmju izkopšanas programma person m 
ar paš m vajadz b m, kas grib stud t augstskol s, bet v l nav tam gatavi (p c 
dal bnieku v l šan s tika ieviests izv l t  studiju virziena praktiskai p rbaud jums – 
v rošanas prakse).  
Citi p t jumu rezult ti apstiprin ja, ka tiek str d ts v lamaj  virzien .  
Ieteikumi profesion l s rehabilit cijas sist mas pilnveidei  
Viena no iesp j m nodrošin t elast gu profesion l s rehabilit cijas sist mu ir m c bu 
apst k u pietuvin šana tirgus apst k iem (m c bas balst s uz profesion lš izgl t bas 
un darbavietas saikni; darba dev ja un darbinieka cer bu saska ošanu; personu ar 
paš m vajadz b m psiholo isk s un fizisk s iztur bas nostiprin šanu). Projekta 

programmu, paši Profesion l  izgl t ba darbaviet ; Profesion l s izaugsmes 
iesp jas; Universit tes Soci l  darba t lm c bas programma person m ar paš m 
vajadz b m, kas ir ieguvuši augst ko izgl t bu; Starpniec bas programma personu ar 
paš m vajadz b m profesion l s adapt cijas nodrošin šanai, un citu pieredzes 

p r emšana profesion lo rehabilit cijas sist mu padar tu elast g ku un vienlaikus 
efekt v ku.  
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Atbilst ba citu Eiropas valstu personu ar paš m vajadz b m 
profesion l s rehabilit cijas sist m m 

Projekta sasniegumi atbilst bas citu Eiropas valstu personu 
ar paš m vajadz b m profesion l s rehabilit cijas sist m m 
aspekt  analiz jami, balstoties uz jau p rrun tajiem diagnostiskajiem 
indikatoriem: 1) personisk s izv les atz šana; 2) M •izgl t bas 
principu pielietošana; 3) procesa svar guma izpratne.  

 
Atbilst ba citu Eiropas valstu personu ar paš m vajadz b m profesion l s 
rehabilit cijas sist m m 
Progres va projekta iestr dne  Neizmantot s iesp jas, iesp jamo 

sasp l jumu lauki 
Pirms projekta veidošanas, parexot t  
m r i, uzdevumus, darb bas, tika veikts 
personu ar paš m vajadz b m 
profesion l s rehabilit cijas mode u 
p t jums, kurš atkl ja, ka personu ar 
paš m vajadz b m profesion l s 

rehabilit cijas praks  past v pieci 
mode i: profesion l s inkl zijas, 
profesion l s konkur tsp jas, 
profesion l s segreg cijas, profesion l s 
izgl t bas, profesion l s karjeras projekta. 
P rrun tas mode u priekšroc bas, tr kumi 
un izpausmes Lietuv  patn bas (pals  
skat. noda u Personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s rehabilit cijas 
mode i). Projekta darb b s cent mies 
izmantot lab kos mode u sasniegumus: 
No profesion l s inkl zijas mode a k  
priekšroc ba izmantots sais profesion l s 
rehabilit cijas periods. Att st ts princips 
pareizais cilv ks pareizaj  viet . Liela 
uzman ba tika velt ta procesam. M in ts 
apmierin t personas ar paš m vajadz b m 
undarba dev ja vajadz bas. Š s pieredzes 
p ratbalst šana un att st ba va veiksm gi 
nodarbin t ar  personas ar zemu darbsp jas 
l meni.  
T pat ar  balst j mies uz profesion l s 

K  jau tika rakst ta agr kaj  
monogr fjas noda  (plaš k – Personu 
ar paš m vajadz b m profesion l s 
rehabilit cijas mode i), individu lo 
attiec bu ar personu ar paš m 
vajadz b m trad ciju Lietuvas 
profesion l s rehabilit cijas sist m  
nav, nereti personisk  izv le tiek atz ta 
tikai k  teor tisk  iesp ja. Ar  
M •izgl t bas principu pielietošana 
nav sasniegusi personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s 
rehabilit cijas sist mu. Rezult tst tiek 
m in ts sasniegt ar jebk diem 
l dzek iem (lai ar  pagaidu probl mas 
risin ju vai pat pierakst šanu). Process 
tik padar ts mazv rt gs. 
Sasniegumi analiz t j s jom s past v 
tikai k  atseviš i gad jumi, visbie• k 
projektu darb b s vai atseviš s 
instit cij s.  
Lai ar  pag juši etri gadi kopš vienas 
no l dzautoru pirm s monogr fijas, 
saist tas ar analiz to t mu, 
par d šan s759, atliek tikai piekrist 
iepriekš j  gr mat  izteiktajam 
secin jumam: tr kst valsts nost jas 
skaidr bas.  

                                                 
759 Baranauskien , I., Ruškus, J. (2004). Ne gali j  dalyvavimas darbo rinkoje: 
profesinio rengimo ir profesin s adaptacijos s veika. Monografija. Šiauliai: Šiauli  
universiteto leidykla. 
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karjeras modeli. M in j m p r emt 
individu lo attiec bu ar personu ar paš m 
vajadz b m pieredzi; orient ciju uz 
personas ar paš m vajadz b m dz ves 
perspekt vu; holistisko skat jumu uz 
personu ar paš m vajadz b m izgl t bu, 
kad cilv cisko resursu nostiprin šana, 
visp r j  izgl t ba ir ne maz k svar ga par 
profesion lo izgl t bu; m m v r  
re iona, kur  dz vo persona ar paš m 
vajadz b m, vajadz bas; tika veikta katra 
projekta dal bnieka nostiprin šan s darba 
tirg  iesp ju studija; personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s izgl t bas periods 
un turpm k  profesion l  karjera 
v rt jama k  nedal ms process. 
T pat ar  balst j mies uz citu mode u labo 
pieredzi: no profesion l s konkur tsp jas 
mode a m c j mies konsekventu 
profesion lo konsult šanu. Nodibin ti 
sp c gi sakari ar uz mumiem. 
Profesion l s segreg cijas mode a anal ze 
piev rsa uzman bu dz ves kvalit tes un 
cilv ka cie as svar gumam. Profesion l s 
izgl t bas mode a priekšroc ba – augsta 
speci listu kvalifik cija, br vais laiks k  
m c bu forma – k uva ar  par m su 
projekta priekšroc bu.  
To, ka projekta idejas tika saska otas ar 
citu Eiropas valstu personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s rehabilit cijas 
sist m m, atkl j personisk s izv les 
atz šana, M •izgl t bas principu 
pielietošana, procesa domin šanas p r 
rezult tu svar guma izpratne un citi pirms 
tam apspriestie indikatori.  
Visp r gie secin jumi  

Lai ar  valsts ir izteikusi nost ju pret 
atbalstu person m ar paš m 
vajadz b m nodarbin t bas un 
profesion l s adapt cijas situ cij , 
ta u t , š iet, nav skaidra ne 
politi iem, ne stenot jiem, ne 
person m ar paš m vajadz b m. Tikai 
iztulkojot Eiropas Savien bas 
dokumentus, ta u neizprotot, ko un k  
b tu j dara, ir maz ticams veiksm gs 
process. Šobr d Lietuv  personu ar 
paš m vjadadz b m profesion l  

integr cija netiek pietiekami atbalst ta, 
paši smagu trauc jumu, nelabv l gu 
imenes apst k u, eogr fisk s vides 

nosac jumu u.tml. gad jum . 
Ekonomiski sp c g s valst s personu 
ar paš m vajadz b m nodarbin t bas 
iesp jas tiek pamatotas ar ekonomisko 
dom šanu. Tur saprot, ka uz mumam 
svar g kais ir pe a, bet viss p r jais ir 
ideolo ija. Idejas, kas netiek 
atbalst tas ar naudu, t  ar  paliek par 
idej m. T p c m r is ir pan kt, lai 
uz mums g tu finansi lo un 
psihosoci lo pal dz bu, kura 
kompens tu atš ir bu starp piepras to 
un personu ar paš m vajadz b m  
veikto darbu760.  

Atbilst bai citu Eiropas valstu personu ar paš m vajadz b m profesion l s 
rehabilit cijas sist m m ir liela ietekme uz profesion l s rehabilit cijas veiksmi. 
Elast gi p r emta pieredze rada priekšnosac jumus izvair ties no k d m, nav v lreiz 
j izgudro divritenis. Citu valstu veiksmes paraugi veido viedokli un maina nost jas.  
P t juma rezult tu ietekme uz projekta programm m  

                                                                                                        
760 Turpat, 181. lpp. 



5.2.2.4 Formālie projekta rezultāti kā pētījuma datu valorizācija
Pētījuma rezultātus apstiprina formālie projekta sasniegumi. Īpaši svarīgi ir

tādi rādītāji kā projekta dalībnieku, kas turpināja mācības, skaits (37 personas);
projekta dalībnieku, kas ir izvēlējušies piemērotu profesiju, skaits (60); projekta
dalībnieku nodarbinātības līmenis darbības beigās (85%); radītās vai pielāgotās
pastāvīgās darbavietas (17); projekta dalībnieku, kas saņēmuši sociālo atbalstu
nodarbinātības situācijā, skaits (90) u.c. Izsmeļošāki projekta formālie pamatrezultāti
ir atspoguļoti 15. tabulā Projekta īstenošanas gaita, tiecoties sasniegt noteiktos
projekta mērķus761.

15. tabula

Projekta īstenošanas gaita, tiecoties sasniegt noteiktos projekta mērķus
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K  jau tika min ts, projekta darb b s izmantoti lab kie personu ar paš m 
vajadz b m profesion l s rehabilit cijas mode u sasniegumi. Visveiksm g k tika 
p r emta profesion l s inkl zijas un profesion l s karjeras projekta mode u 
pieredze. 
Ieteikumi profesion l s rehabilit cijas sist mas pilnveidei  
Valsts nevar tikai izteikt nost ju pret atbalstu person m ar paš m vajadz b m 
pirmsprofesion l s izgl t bas, profesion l s izgl t bas, nodarbin t bas un 
profesion l s adapt cijas situ cij s. Likumu pie emšanu j pavada ekonomiski 
pamatotiem un skaidri aprakst tiem likuma pak autiem aktiem, kuri ir bez ierun m 
j pilda. Ekonomiskai sl kumu atbalsts – to stenošanas b tisks nosac jums.  

760 Turpat, 181. lpp.
761 Trīs mēnešus pirms projekta beigām. Tabulā sniegti, autoruprāt, tikai būtiskākie rādītāji, kas ir nozīmīgi
datu valorizacijai.
762 Monogrāfija pabeigta trīs mēnešus pirms projekta īstenošanas beigām, tāpēc nav sasniegti visi projektā
plānotie rezultāti. Joprojām notika atsevišķas darbības: personu ar īpašām vajadzībām un speciālistu
papildus apmācības, izdota monogrāfija, nenovadīta noslēguma konference u.tml. Atlikušajām darbībām
nebija būtiska ietekme attiecībā uz projekta rezultātiem un efejtivitātes vērtējumu. Monogrāfija Cilvēku
ar īpašām vajadzībām profesionālā rehabilitācija: veiksmes priekšnosacījumi ir viens no projekta
rezultātiem, tāpēc to bija jāprezentē līdz projekta beigām, t.i., līdz 2008. g. jūnijam. Tas nedaudz ierobežoja
pētījuma laiku un iespējas. 

Nr. 
p. 
k. 

R d t ja nosaukums  M rvien ba 

Pl notie 
r d t ji 
p c 
atbalsta 
l guma 

No projekta 
s kuma l dz 
analiz t  
perioda 
beig m762 
sasniegtie 
r d t ji 

1. Projekta dal bnieku skaits (tai 
skait  – sievietes) 

Personu 
skaits 348 

308 personas  
(tai skait  218 
sievietes) 

2. Projekt  piedalošos personu ar 
paš m vajadz b m skaits  

Personu 
skaits 195  

186 personas  
(tai skait  105 
sievietes) 



Sniegtie sasniegumu rādītāji apstiprina projekta lietderību un pierāda, ka
projektā piedāvātā profesionālās rehabilitācijas izpratne, pamatota ar aktīvu personu
ar īpašām vajadzībām līdzdalību, sistemātisku un konsekventu speciālistu atbalstu
(starpniecību visa profesionālās rehabilitācijas perioda laikā), profesionālās
rehabilitācijas sistēmas institucionālās pieejamības gadījumā, ir pieņemama un
efektīva. 

No otras puses, minēts rādītājus ir sasnieguši augstas kvalifikācijas
profesionāļi, motivēti palīdzēt cilvēkam ar īpašām vajadzībām atrast vietu darba
tirgū. Projekta veidotāji, īstenotāji, partneri sadarbojās arī pirms projekta darbību
uzsākšanas, sadarbība turpināsies, arī tām beidzoties. Tā nebija un nav vienreizēja
partnerība, izveidota tikai tāpēc, lai tiktu īstenotas projekta darbības un sasniegti
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3. Personu ar smagiem 
trauc jumiem skaits  

Personu 
skaits 195  

186 personas  
(tai skait  105 
sievietes) 

4.  

Apm c to speci listu skaits 
(darba bir•as speci listi, 
sabiedrisko organiz ciju 
p rst vji un citi starpnieki) 

Personu 
skaits 153  145 

5. Past v gas (rad t s vai 
piel got s) darbavietas  

Darbavietu 
skaits  15 15 

6. 

Projekta dal bnieku, kas 
paaugstin ja, pilnveidoja un 
padzi in ja profesion lo 
kvalifik ciju skaits  

Personu 
skaits 80 80 

7. Projekta dal bnieku, kas turpina 
m c bas, skaits  

Personu 
skaits 37 37 

8. 
Projekta dal bnieku 
nodarbin t bas l menis darb bas 
beig s  

Procenti 85% 85% 

9. Rad t s vai piel got s 
past v g s darbavietas  

Darbavietu 
skaits  15 17 

10. 
Projekta dal bnieku, kas 
izv l jušies piem rotu 
profesiju, skaits  

Personu 
skaits 30 60 

11. 
Projekta dal bnieku, kas 
sa muši soci lo atbalstu 
nodarbin t bas situ cij , skaits  

Personu 
skaits 90 90 

12. 

Rad t s un izm in t s personu 
ar paš m vajadz b m 
profesion l s rehabilit cijas 
programmas  

Programmu 
skaits 10  10 

13. Metodiskie un zin tniskie 
izdevumi  

Izdevumu 
skaits 5 4 

14. Metodisk  filma  Skaits 1 1  
15. Interneta m jaslapa  Skaits 1 1 



paredzētie mērķi. Visus šī projekta dalībniekus vieno kopīga ideja un mērķis šo ideju
īstenot. Domājams, ka daļu šī projekta veiksmes noteica tieši šis faktors. 

Iepazīstinot ar formālajiem projekta rādītājiem, neanalizējām projekta
sasniegumus profesionālās rehabilitācijas sistēmas un procesa aspektā. Projekta ideju
turpinātības un pārcelšanas uz Lietuvas profesionālās rehabilitācijas sistēmu iespējas
tiks pārrunātas monogrāfijas noslēguma nodaļā. 

5.2.3 Secinājumi
Veiksmīga personu ar īpašām vajadzībām dalība darba tirgū ir iespējama tikai,

nodrošinot atvērtu, elastīgu, pastāvīgi uz pārmaiņām darba tirgū reaģējošu
profesionālās rehabilitācijas sistēmu. Šajā monogrāfijas nodaļā, balstoties uz
empīriskajiem-analītiskajiem argumentiem, tika atklāts, ka personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās līdzdalības veiksmi var noteikt ar personisko darbības
teoriju pamatota un projektā īstenota profesionālās rehabilitācijas izpratne, kurā
dominē pozitīva struktūrelementu mijiedarbība:
l aktīva personu ar īpašām vajadzībām līdzdalība profesionālās rehabilitācijas

procesā;
l kompetents un motivēts speciālistu atbalsts – starpniecība visa

profesionālās rehabilitācijas perioda laikā;
l esot profesionālās rehabilitācijas sistēmas institucionālajai pieejamībai un

elastībai. 
l Atklāts, ka tieši šo struktūrelementu izpausme praktiskās situācijās nosaka

personas ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū veiksmi. 
Aktīvas personu ar īpašām vajadzībām līdzdalības profesionālās

rehabilitācijas procesā aspektā konstatēts, ka visbiežāk personas ar īpašām
vajadzībām tika uzaicinātas piedalīties projekta darbībā, viņu motivācija nebija
orientēta uz nostiprināšanos darba tirgū. Dominēja pasivitāte, nevis aktivitāte. Vēlāk
situācija mainījās: dalība mācībās aktivizēja personas ar īpašām vajadzībām, viņi
paši sāka plānot profesionālo karjeru, pēc tās tiecās. Pētījuma rezultāti pierādīja
aktīvas personu ar īpašām vajadzībām līdzdalības profesionālās rehabilitācijas
procesā nozīmīgumu un vērtīgumu. 

Kompetenta un motivēta speciālistu atbalsta – starpniecības visa
profesionālās rehabilitācijas perioda aspektā konstatēts, ka nepietiek tikai aktivizēt
un izglītot cilvēku, nostiprināt viņa personiskās īpašības, vispārējās un speciālās
prasmes. Pētījuma kopsavilkums pierāda, ka tikai konsekventa un sistemātiska
starpniecība, kas sevī ietver visu profesionālās rehabilitācijas procesu, kā arī daudzas
citas jomas, tai skaitā palīdzību ģimenei, darba devēju un darbabiedru nostāju maiņu,
rada priekšnosacījumus veiksmīgai personu ar īpašām vajadzībām dalībai darba
tirgū. Var apgalvot, ka visu projekta programmu īstenošana tika saistīta ar
starpniecības procesu. Personas ar īpašām vajadzībām aktīvas līdzdalības
profesionālās rehabilitācijas procesā un starpniecības mijiedarbība ir svarīgs faktors,
kas rada priekšnosacījumus veiksmīgai personu ar īpašām vajadzībām
profesionālajai karjerai.
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Profesionālās rehabilitācijas sistēmas institucionālās atvērtības aspektā
konstatēts, ka svarīgi ir nodrošināt visu profesionālās rehabilitācijas sistēmu:
pirmsprofesionālās izglītības (arī profesionālās konsultēšanas un orientēšanas),
profesionālās izglītības, atbalsta nodarbinātības un profesionālās adaptācijas
periodos, pieejamību. Pētījuma kopsavilkums pierādīja, ka profesionālaš
rehabilitācijas sistēmas elastību nosaka pastāvīga reaģēšana uz pārmaiņām darba
tirgū, elastīgs un moderns mācību saturs; mācību apstākļu pietuvināšana tirgus
apstākļiem; atbilstība citu Eiropas valstu personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas sistēmām. 

Analizēto struktūrelementu izpausme tika pārbaudīta projekta laikā. Pētījuma
rezultāti pierāda, ka tieši visu komponentu rezultatīva mijiedarbība noteica personu
ar īpašām vajadzībām dalības darba tirgū veiksmes gadījumus un vienlaikus arī
projekta veiksmi. (sal. 23. attēlu).

22. att. Teorētiski uzkonstruēts un praktiski īstenots profesionālās rehabilitācijas
sistēmas un procesa veiksmes modelis
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6. CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PROFESIONĀLĀ
REHABILITĀCIJA: IDEĀLĀ MODEĻA PARAMETRI

Ar mērķi sistemātiski apkopot monogrāfijā pētīto profesionālās rehabilitācijas
procesu, balstoties uz zinātniskās studijas un praktisko pētījumu rezultātiem, kā arī
Le Moigne pieredzi763, tika izveidots personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas modelis (skat. 24. att.). 

24. att. Personu ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas veiksmes
modelis
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763 Monogrāfijas autori izmantoja Le Moigne izveidoto sistēmanalīzes modeli, kuru aprakstījis Ruškus.
Sal. Ruškus, J. (1998–1999). Sisteminė analizė: koncepcijos raida ir perspektyvos. Socialiniai tyrimai:
tarpdisciplininis požiūris, 2–3, 104–116.lpp.



Struktūras skatījumā šajā modelī personu ar īpašām vajadzībām veiksmīgu
dalību darba tirgū nosaka atvērtā profesionālās rehabilitācijas sistēma, elastīgais process,
aktīvā personu ar īpašām vajadzībām līdzdalība. Kā pierādīja pētījuma rezultāti764, lai
gūtu veiksmi, svarīgi ir nodrošināt pastāvīgu mijiedarbību starp nosauktajām
struktūrdaļām. No otras puses, arī ikvienas struktūrdaļas izpratnei – neizpratnei ir ne
mazāka ietekme uz veiksmīgu personu ar īpašām vajadzībām profesionālo rehabilitāciju. 

Monogrāfijā aprakstītie pētījumi pierādīja, ka profesionālās rehabilitācijas
sistēmas atvērtības aspektā veiksme ir iegūstama, esot pieejamam visam
profesionālās rehabilitācijas procesam: pirmsprofesionālajai izglītībai (ieskaitot arī
profesionālo konsultēšanu un orientēšanu), profesionālajai izglītībai, atbalstam
nodarbinātības un profesionālās adaptācijas periodos. Sistēma ir vērtējama kā atvērta
tad, ja personai ar īpašām vajadzībām ir reāla iespēja piedalīties visos profesionālās
rehabilitācijas etapos. Piedalīties – tas nozīmē brīvi izvēlēties, pašam pieņemt
lēmumu, tiekties pēc rezultāta un to sasniegt. Atklātā sistēma – tā ir pieejama visā
Lietuvā pastāvoša un veidojošās izglītības un sociālās drošības sistēma: profesionālās
konsultēšanas un orientēšanas programmas, universitātes un augstskolas,
profesionālās skolas, darba tirgus mācību centri, profesionālās rehabilitācijas
programmas īstenojoši centri, darba biržas pakalpojumi u.c. Ir jāpilnveido politiskie
lēmumi, bet īpaši to īstenošanas mehānismus, kārtību, nepieciešamo līdzekļu
piesaisti, sadali, atbildību par rezultātiem. 

Sistēmai sasniegt atvērtību palīdzētu kompetents un motivēts speciālistu
atbalsts – starpniecība visa profesionālās rehabilitācijas perioda laikā. nepietiek tikai
aktivizēt un izglītot cilvēku, nostiprināt viņa personiskās īpašības, vispārējās un
speciālās prasmes. Pētījuma rezultāti pierāda, ka tikai konsekventa un sistemātiska
starpniecība, kas sevī ietver visu profesionālās rehabilitācijas procesu, kā arī daudzas
citas jomas, tai skaitā palīdzību ģimenei, sadarbību ar darba devējiem un
darbabiedriem, rada priekšnosacījumus veiksmīgai personu ar īpašām vajadzībām
dalībai darba tirgū. Iezīmējas vēl viens analizējamās mijiedarbības rakurss: aktīva
personu ar īpašām vajadzībām līdzdalība profesionālās rehabilitācijas procesā un
pastāvīga starpniecība.

Pētījuma apkopojums tāpat arī pierādīja, ka profesionālās rehabilitācijas
sistēmas elastīgumu nosaka pastāvīga reaģēšana uz pārmaiņām darba tirgū, elastīgs
un moderns mācību saturs; mācību apstākļu pietuvināšana tirgus apstākļiem;
atbilstība citu Eiropas valstu personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācijas sistēmām. 

Pētījuma rezultāti pierādīja aktīvas personu ar īpašām vajadzībām līdzdalības
profesionālās rehabilitācijas procesā nozīmīgumu un vērtīgumu. Aktīva personu ar
īpašām vajadzībām līdzdalība ne tikai palīdz gūt veiksmi, bet arī ietekmē pašu
sistēmu un procesu: teoriju rada visu cilvēku prakse, bet veidolu dod viņu dzīves765.
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No otras puses, aktīvi piedalīdamies, cilvēki ar īpašām vajadzībām var paust savus
mērķus, pārliecības, darbības766 un arī tas lielā mērā ietekmē procesu. Ar aktīvu
personu ar īpašām vajadzībām līdzdalību saistām arī pārmaiņas cilvēka vērtības un
sabiedrības attiecību sfērās767. Aktīvi piedaloties sistēmas un procesa veidošanā,
cilvēks ar īpašām vajadzībām palielina savu vērtību, no priviliģētā statusa pāriet uz
līdzvērtīga dalībnieka pozīciju. 

Mērķu skatījumā kā vērtība izceļas sociālā taisnīguma idejas. Personu ar
īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā (un darba tirgū) raksturojama kā civilizētas
sabiedrības neapstrīdams nosacījums, bet veiksmīga personu ar īpašām vajadzībām
dalība darba tirgū saprotama kā mērķis. Kā atklāja pētījuma rezultāti, sociālā
paradigma ir uzskatāma par maiņas priekšnosacījumu768. 

Vides ietekmi raksturo sabiedrības un paša cilvēka ar īpašām vajadzībām
nostāja pret invaliditāti, mainīgās sabiedrības nostāju un vērtību īpatnības, maiņu
pastāvīgi pavadošā sociālā spriedze un nosacīti vēl jaunā sociālā situācija Lietuvā:
konkurences darba tirgus un uz finansiālo palīdzību orientēts sociālais atbalsts,
neefektīva profesionālās rehabilitācijas sistēma, ģimenes atbalsts (tā trūkums). Kā
atklāja zinātniskā studija un pētījuma rezultāti, vide vērtējama kā vēl joprojām
nelabvēlīga veiksmīgai personu ar īpašām vajadzībām dalībai darba tirgū.
Iepriekšējās nodaļās tika analizēts, ka ir apjukums arī salīdzinoši labi sakārtotajā
juridiskajā bāzē, kad nepamatoti tiek sašaurināts profesionālās rehabilitācijas
jēdziens (tāpēc Lietuvā veidotā profesionālās rehabilitācijas sistēma acīmredzami
apiet personu ar īpašām vajadzībām mērķus un vajadzības), ir nepietiekami izceltas
alternatīvas profesionālās konsultēšanas, pirmsprofesionālās izglītības, profesionālās
izglītības, sociālā atbalsta nodarbinātības un profesionālās adaptācijas periodos (tas
nosaka ļoti šauru izglītības un sociālā darba ar personām ar īpašām vajadzībām
profesionālās rehabilitācijas situācijā formu un metošu spektru). Pētījumi atklāja
ģimenes atbalsta svarīgumu. Šis jēdziens atklāj ne vienu vien aspektu: pirmkārt, ir
ļoti svarīgi, lai ģimene ticētu sava locekļa, kuram ir traucējumi, iespējām gūt veiksmi
darba tirgū, visādos veidos viņu atbalstītu. No otras puses, gūstot veiksmi darba tirgū,
cilvēks ar īpašām vajadzībām stiprina ģimeni, nebūdams tai par nastu vai kā citādi
pierādīdams savu vērtību. Ir acīmredzams, ka vide it viens no struktūrelementiem,
kuram ir nepieciešamas pārmaiņas un, domājams, nav ātri sasniedzamas. Pētījuma
rezultāti atklāj arī iespējamo pieeju vides iedarbībai: sev apkārt veidot profesionālajai
rehabilitācijai labvēlīgu vidi (to būtu jādara visiem sistēmas un procesa
dalībniekiem). Kā metodoloģisko virzienu varam nosaukt sociālo projicēšanu.
Nacionālie, institūciju vai individuālie projekti, demonstrēdami veiksmes gadījumus,
noteiktu vides maiņu. 
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profesionālās rehabilitācias sistēmā; Projekts kā personu ar īpašām vajadzībām profesionālās
rehabilitācias procesa veiksmes priekšnosacījums.



Varam izteikt pieņēmumu, ka attīstības skatījumā personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas veiksmi ietekmē sedimentācijas un
tradīcijas, inovāciju apgūšana vai ignorēšana, profesionālās rehabilitācijas procesa
rezultāti (veiksmīga personu ar īpašām vajadzībām dalība darba tirgū kā evolūcijas
kritērijs) vēsturiski un pašreiz, kā arī sociālās paradigmas ietekmes pakāpe. 

Darbības skatījumā veiksmi nosaka profesionālās rehabilitācijas procesa
koordinēšana un efektīva vai neefektīva vadība. Procesa efektivitātes rādītājs nevar
būt tikai rezultāts (veiksmīga personu ar īpašām vajadzībām dalība darba tirgū). Ne
mazāk svarīga ir paša procesa vērtība. Kā tā tiek panākta? Ar kādu piepūli? Cik lielā
mērā procesā ir iesaistīti un to ietekmē cilvēki ar īpašām vajadzībām? Vai viņi jūt
pastāvīgu psihosociālo atbalstu? Cik lielā mērā process ir individualizēts? Personu
ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas modeļi un profesionālās
rehabilitācijas procesa pabeigtība skaidro koordinēšanas un vadības iespējas, kā arī
palīdz izvērtēt darbības sistēmu ietekmi uz profesionālās rehabilitācijas veiksmi. 

Šajā modelī izšķirtās sastāvdaļas pastāvīgi ietekmē personu ar īpašām
vajadzībām profesionālās rehabilitācijas procesu un nosaka tās rezultātu –
(ne)veiksmīgu personu ar īpašām vajadzībām (ne)dalību darba tirgū. 

Veiktā sistēmanalīze ļāva noformulēt svarīgākos veiksmīgas profesionālās
rehabilitācijas sistēmas kā nedalāmas parādības, norises principus:
4 Profesionālā rehabilitācija nav atdalāma no sociālā taisnīguma idejām.
4 Profesionālā rehabilitācija ir sarežģīta sistēma, kas sevī ietver

pirmsprofesionālo izglītību (ieskaitot arī profesionālo konsultēšanu un
orientēšanu), profesionālo izglītību, atbalstu nodarbinātības un profesionālās
adaptācijas periodos (ja nepieciešams, arī visu dzīvi). 

4 Profesionālā rehabilitācija balstās uz aktīvu personu ar īpašām vajadzībām
līdzdalību, mērķtiecīgu speciālistu atbalstu – starpniecību visos profesionālās
rehabilitācijas procesa etapos, institucionālu profesionālās rehabilitācijas
sistēmas atvērtību un pieejamību.

4 Profesionālā rehabilitācija ir pastāvīgi pilnveidojošās sistēma, ko nosaka gan
personu ar īpašām vajadzībām cerības, gan sabiedrības vajadzības. 

4 Profesionālās rehabilitācijas sistēmā vērtīgi ir ne tikai rezultāti, bet arī
process. 
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