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Dienas seminārs par pielāgotām fiziskām aktivitātēm bērniem ar redzes traucējumiem  
 

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” piedāvā 
unikālu iespēju sporta pedagogiem, treneriem, fizioterapeitiem un citiem interesentiem apmeklēt 
4.augustā vienas dienas semināru starptautiskās vasaras skolas “Campabilities – Baltic, 
2017” (31.07. -6.08.2017.) laikā. Vasaras skolā piedalās Campabilities kustības aizsācēja, izcila 
speciāliste,  daudzu grāmatu un vairāk kā 100 publikāciju autore prof. Lauren Lieberman 
(Ņujorkas universitāte, ASV) un prof. Ali Brian (Dienvidkarolīnas universitāte, ASV). 
“Campabilities – Baltic, 2017” piedalīsies vairāk kā 20 bērni ar redzes traucējumiem un 
veselības aprūpes programmu studenti no Latvijas, Lietuvas un Polijas.  

 
Laiks: Jau nākamo piektdien - 4.augustā.  
Vieta: Upesleju internātpamatskolā, Upeslejas, Stopiņu nov.  
- Sabiedriskais transports no Zinātņu Akadēmijas (GALSS autobusi):  
http://www.galssbuss.lv/pages/info_detail.php?l=lv&id_section=3&id_route=6&id_station=21 
http://www.galssbuss.lv/pages/info_detail.php?l=lv&id_section=3&id_route=5&id_station=18 
- Personīgā transporta gadījumā: http://ej.uz/upesleja_cab,  http://www.upeslejuskola.lv/ 
 
Programma:  
9.30 – 10.00  ierašanās un reģistrācija 
10.00- 12.00  nodarbību apmeklēšana/vērošana pēc izvēles (pielāgojumi aktivitātēs uz SUP  
  dēļiem  līdzsvara sekmēšanai, peldēšana, vispārattīstošas nodarbības).  
12.30 – 13.00  pusdienas 
13.00 -15.00  “Kā sekmēt kustību prasmes un fiziskās aktivitātes bērniem ar redzes   
  traucējumiem?” Laurenas Liebermanas un Ali Brian lekcija 
15.00 – 16.30  pielāgojumi sporta spēlēs ar praktisku līdzdarbošanos/ kustību un fizisko spēju  
  novērtēšanas metodes  
16.30 – 17.00  noslēgums, sertifikātu izsniegšana 
Visās nodarbībās, izņemot baseinā, iespējama praktiska līdzdalība.  

Programma saskaņota ar LR Izglītības un zinātnes ministriju 25.06.2012., lēmuma nr. 
244, pamatojoties uz MK 2011.7.06.noteikumu Nr. 431.  
 
Semināra mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas (30%) un praktiskas iemaņas (70%) par fiziskās 
veselības veicinošu aktivitāšu izvēli un pielietošanu nodarbībās skolas vecuma bērniem ar 
dažādiem attīstības līmeņiem.  
 
Kursu dalībnieki apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par fizisko veselību veicinošām 
aktivitātēm, dažāda palīginventāra un vingrojumu metodikas izmantošanu bērniem ar redzes 
traucējumiem. Noslēgumā dalībnieki saņems Mācību centra “A Sports” sertifikātu.  
  
Dalības maksa: 20 Euro (dalības maksā iekļautas arī pusdienas) 
Maksu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai uz vietas semināra dienā.  
Rekvizīti: LBJISF MC “A Sports”, reģ. nr. 40008022114 
Brīvības iela 333, Rīga LV-1006 
Konts:LV25UNLA0050012895969   
Pieteikšanās pa e-pastu līdz 2.augustam: aija@asports.lv nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, tālruņa numuru. Rēķina nepieciešamības gadījumā nosūtiet maksātāja rekvizītus 
(nosaukums vai vārds un uzvārds, reģ. nr. vai personas kodu pasta adrese, bankas konta nr.). Pa 
e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums Jūsu dalībai kursos. Dalībnieku skaits ierobežots.  
Kontakttālrunis neskaidrību gadījumā: rakstiet aija@asports.lv, vai zvaniet 29203488 (Aija). 


