
 

 

 

 

Projekta partneru tikšanās Šauļu universitātē 

 
25.-26.aprīlī Šauļu Universitātē (Lietuvā) notika Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013.gadam projekta LLIV-223 „Designing a Model Geared towards 

Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART) projekta 

partneru tikšanās, uz kuru tika aicināti arī sociālo partneru pārstāvji, RA PSPI pētnieki un uzraugošās 

personas.  

No Latvijas puses piedalījās projekta koordinatore S.Ušča, RA Izglītības un dizaina fakultātes 

dekāns J.Dzerviniks, RA PSPI direktore V.Ļubkina un pētnieki A.Kaupužs un L.Brokāne, biedrības 

"ACCIPE" pārstāve Rita Orska un projekta sociālo partneru pārstāvji – NVA Rēzeknes filiāles vadītāja 

I.Šindarjova un Ludzas rajona slimnīcas valdes loceklis J.Atstupens. 

Tikšanās laikā prof. Liuda Radzevičienė (Šauļu Universotāte) informēja klātesošos par 

galvenajām projekta aktivitātem, S.Ušča (Rēzeknes Augstskola) iepazīstināja Lietuvas kolēģus ar sociālās 

rehabilitācijas iespējām Latgalē un projekta MODPART nozīmību reģionam, tika parakstīta kopīga 

vienošanās par turpmāko sadarbību starp vadošo partneri un sociālajiem partneriem no Latvijas un 

Lietuvas. 

 

 

Attēlā:  Šauļu Universitātes Sociālās labklājības 

un traucējumu korekcijas fakultātes dekāne 

Ingrida Baranauskienė un Rēzeknes augstskolas 

Izglītības un dizaina fakultātes dekāns Jānis 

Dzerviniks kopā ar sociālo partneru pārstāvjiem 

pēc vienošanās parakstīšanas 

 

 

 

 

 

26.aprīlī notika I. Baranauskienes un A. Juodraitis monogrāfijas „Cilvēku ar īpašām 

vajadzībām profesionālā rehabilitācija: veiksmes priekšnosacījumi” (ISBN 978-9984-44-

097-2) atvēršanas pasākums.  

Monogrāfija izdota Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013.gadam projekta LLIV-223 „Designing a Model Geared towards Participation of People at 



Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART) ietvaros, no lietuviešu valodas to 

tulkojusi Jana Skrivļa-Čevere.  

Monogrāfijā, balstoties uz teorētisko avotu analīzi, kā arī autoru oriģinālpētījumiem, 

noteikti cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās rehabilitācijas sistēmas un procesa veiksmes 

priekšnosacījumi. Sniegts praktiski pārbaudīts, sistematizēts cilvēku ar īpašām vajadzībām 

profesionālās rehabilitācijas veiksmes modelis. Monogrāfija paredzēta gan akadēmiskās 

sabiedrības pārstāvjiem, gan praktiķiem – profesionālās rehabilitācijas sistēmas veidotājiem un 

īstenotājiem. 

 
 

 

Attēlā: grāmatas atvēršanas 

pasākumā.  

No kreisās monogrāfijas autore prof. 

I. Baranauskiene (Šauļu 

universitāte), prof. Liuda 

Radzevičiene (Šauļu universitāte), 

pētnieks Aivars Kaupužs (Rēzeknes 

Augstskola), prof. Velta Ļubkina 

(Rēzeknes Augstskola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brauciena ietvaros PSPI pētnieki piedalījās Šauļu Universitātes konferencē „Social Welfare in 

the Interdisciplinary approach” un iepazīstināja ar rehabilitācijas iespējām un un rehabilitācijas 

tehnoloģiju izmantošanu Rēzeknes Augstskolā un Latvijā. Konferences plenārsēdē PSPI 

direktore Dr.paed., profesore V.Ļubkina uzstājās ar ziņojumu „Five Years of Personality 

Socialization Research Institute of Rezeknes Augstskola, Latvia: Expierence and Opportunities”, 

bet Dr.soc. psyhol. Larisa Brokāne ar ziņojumu “Social Rehabilitation and Educational 

Interventions for People with healt disorders in Latvia”. 

 

 

 
 

 

 


