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IEVADS 
 

 

Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) ir definējusi, ka seksuālā izglītība ir “indivīda 
psihoseksuālās labsajūtas stāvokļa izskaidrošana”. Starp būtiskākajiem principiem 
PVO atzīst visu cilvēku tiesības uz informāciju un seksuālo tiesību ievērošanu, lai 
sasniegtu augstāko seksuālās veselības līmeni: izpētīt, saņemt un izplatīt informāciju, 
kas saistīta ar seksualitāti; saņemt seksuālo izglītību; redzēt, ka tiek ievērota fiziskā 
integritāte; izvēlēties savu partneri; izlemt, vai būt seksuāli aktīviem; piekrist 
seksuālām attiecībām un laulībai; brīvi lemt par bērniem; meklēt apmierinošu, drošu 
un patīkamu seksuālo dzīvi.  

Šī apmācību kursa mērķis ir sociālo darbinieku, kuri ikdienā strādā ar personām ar 
invaliditāti, profesionālās kompetences celšana, lai sekmētu kvalitatīvas seksuālās 
izglītības attīstību, papildinot to ar apzinātos lēmumos balstītu uzvedību un 
iekļaujošas sabiedrības radīšanai pielāgotu attieksmi pret seksualitāti.   

Apmācību kursa izstrādes procesā tika secināts, ka emocionālās un seksuālās izglītības 
pamats ir dialogs starp personām. Informācija un zināšanas par personu ar invaliditāti 
specifiskajām vajadzībām veido plašā un sarežģītā seksualitātes zināšanu procesa 
pamatu, lai spētu saprast attiecību, pieķeršanās, individuālo un kultūras vērtību 
pasauli.   

Seksuālā izglītība tiek uzskatīta par aktivitāti identitātes veidošanās veicināšanai. Kā 
tādai, tiek uzskatīts, ka tai jāpielāgojas dažādām situācijām, lai katram nodrošinātu 
pašnoteikšanos iespēju.  

Sociālajiem darbiniekiem paredzētais seksuālās izglītības apmācību projekts radies no 
pašu darbinieku izteiktās vēlmes mācīties, dalīties pieredzē, lai izglītotu no citiem 
atkarīgas personas ar invaliditāti.  

Personu ar invaliditāti problēmas ir saistītas ne tik ļoti ar apgrūtinātu seksualitātes 
izpausmi, cik ar tās pielāgošanu un nozīmes pievienošanu intīma un seksuāla rakstura 
mājieniem. “Seksualitātes piedzīvošana ir ne tikai apzināta dzimumdzīve, bet arī 
pieaugšanas, personības apzināšanās, pilnveidošanās un izpausmes veids.”  

Seksuālās izglītības saturs iekļauj sava un partnera ķermeņa apzinātības treniņu 
cieņpilnās savstarpējās attiecībās; zināšanas par kontracepciju; dzimumatšķirību 
apzināšanos; citādības ievērošanu; abu partneru pārliecību un vērtības.  

Apmācību kurss tika izstrādāts, ietverot plašāku skatījumu uz to, lai stiprinātu tiesības 
uz informāciju, kas ietver personisko apmācību un attiecību kontekstu veidošanu, kur 
dalīties pieredzē un piešķirt nozīmi, to īstenojot ar pārliecību, ka izglītība seksa 
jautājumos ir ikviena cilvēka tiesības. 
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APMĀCĪBU METODOLOĢIJA 
 

 

Šis ir tiešsaistes apmācību kurss, kura materiāli ir printējami izmantošanai klātienes 

apmācībās. 

Kursa moduļi ir pieejami tiešsaistē, tie ir izveidoti asinhronā formātā, turklāt (cik vien 

iespējams) katra moduļa atsevišķai izmantošanai. 

Visi izmantoties materiāli (attēli, aktivitātes, prezentāciju slaidi utt.) tiek iedoti jau 

kursa sākumā. Katrs izglītojamais var patstāvīgi un sev ērtā laikā lejupielādēt 

materiālus un veikt apmācību aktivitātes. 

Apmācību kursā lietota vienkārša valoda un praktiska pieeja. Lai sasniegtu labākos 

rezultātus, apmācību gaitā jāapvieno dažādas zināšanu apguves metodes ar praktisko 

iemaņu attīstīšanu un mācību vides maiņu. Šāda pieeja ir jauktās mācību metodes 

pamatā. 
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1. MODULIS 

PERSONU AR INVALIDITĀTI SOCIĀLĀ 

IZGLĪTOŠANA 

 

 

 

 

 

“Mēs katrs esam atšķirīgi, kas ir brīnišķīgi, jo esam  unikāli. 

 Bez dažādības dzīve būtu pārāk garlaicīga.” 

Katerīna Pulsifera 
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1.NODAĻA. INVALIDITĀTES DEFINĪCIJA EIROPAS VALSTĪS – 

EIROPAS UN STARPTAUTISKIE TIESĪBU AKTI INVALIDITĀTES 

JOMĀ 
 

Apmācību rezultāti 

 

Šī moduļa nobeigumā Eiropas speciālās intimitātes izglītotājs būs spējīgs: 

● definēt invaliditātes koncepciju, identificēt likumu normas, kas attiecināmas uz 
personām ar invaliditāti; 

● izprast personu ar invaliditāti reproduktīvo tiesību nozīmīgumu, lai pieņemtu 
viņus kā neatkarīgus cilvēkus visās dzīves jomās; 

● pielietot iegūtās zināšanas, lai palīdzētu personām ar invaliditāti pieņemt 
labākus lēmumus viņu  intīmajā dzīvē. 

 
1. nodaļas mācīšanās rezultāti: 

● invaliditātes definīcijas un Eiropas tiesību aktu, kas attiecas uz personām ar 
invaliditāti pārzināšana; 

● izpratne par to, kā Eiropas un starptautiskajos normatīvajos aktos noregulēti ar 
invaliditāti saistītie jautājumi; 

● spēja pielietot iegūtās zināšanas, lai izprastu personu ar invaliditāti tiesības. 

2. nodaļas mācīšanās rezultāti: 
● vispārējas zināšanas par cilvēktiesībām un starptautiskajām konvencijām, kas 

skar personas ar invaliditāti; 
● izpratne par reproduktīvo tiesību nozīmi personu ar invaliditāti neatkarības 

veicināšanai, lai viņi tiktu uztverti kā pieauguši cilvēki visās dzīves jomās; 
● spēja pielietot iegūtās zināšanas, lai izprastu kāpēc seksualitāte ir būtiska arī 

personām ar invaliditāti. 
 

3. nodaļas mācīšanās rezultāti: 
● vispārējas zināšanas par neatkarīgas seksuālās dzīves iespējām un draudiem, 

uzsverot personu ar invaliditāti īpašās problēmas; 
● izpratne par personu ar invaliditāti izglītošanas nozīmību, lai veicinātu izpratni 

par bīstamām un riskantām situācijām, kuras var rasties neatkarīgas seksuālās 
dzīves laikā; 

● spēja pielietot iegūtās zināšanas, lai palīdzētu personām ar invaliditāti pieņemt 
labākus lēmumus saistībā ar viņu intīmo dzīvi. 
 

4. nodaļas mācīšanās rezultāti: 
● vispārējas zināšanas par sociālās izglītības iespējām personām ar invaliditāti; 
● izpratne par izglītības nepieciešamību no sociālā un veselības viedokļa; 
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● spēja pielietot iegūtās zināšanas, lai personas ar invaliditāti izprastu izglītības 
nozīmi savu dzīves apstākļu uzlabošanā. 
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1. Nodaļa. Invaliditātes definīcija Eiropas valstīs – Eiropas un 

starptautiskie tiesību akti invaliditātes jomā 
 

Definīcija  

  

Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību konvencija (turpmāk – 
ANO Konvencija, 1  nosaka, ka: “personas ar invaliditāti ir tās personas, kurām ir 
ilgtermiņa fiziskie vai intelektuālie traucējumi, kuri mijiedarbībā ar citiem šķēršļiem var 
kavēt šo personu pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā vienlīdzīgi ar pārējiem”. Šī definīcija 
attiecināma uz jebkura veida invaliditāti, vai tie būtu fiziski vai intelektuāli traucējumi.  

 

Vēsture  

 

Vēsturiski tika uzskatīts, ka personām ar invaliditāti ir mazāk tiesību. Tās bija pakļautas 
ierobežojumiem – ilgstoša palikšana 
mājās, esot līdzcilvēku aprūpē bez iespējas 
mācīties vai iekļauties sabiedrībā. Ja nebija 
neviena, kas varētu par viņām parūpēties, 
viņas nokļuva sociālās aprūpes iestādē vai 
kļuva par ubagiem.  

Personu ar invaliditāti iekļaušanas kustība 
aizsākās pēc 2. pasaules kara beigām, un tā 
vairāk attiecās uz  kara veterāniem, kuri 
bija zaudējuši  kādu no ekstremitātēm. 
Personas ar citiem traucējumiem netika 
iekļautas līdz pat 1975. gadam, kad tika 
atzīmēta deklarācijas “Deklarācija par garīgi atpalikušo tiesībām” 2  (1971. gads) 
izdošanas diena. Kopš tā laika tika atzīmēti vairāki starptautiski pasākumi, kā “Invalīdu 
gads”, kā arī  “Starptautiskā personu ar invaliditāti diena” (3. decembris). 

                                                           
1 Personu ar invaliditāti tiesību konvencija 
2 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx 
 

 

 

Kā jūs definētu terminu invaliditāte? 

Pirms lasāt tālāk, uzrakstiet savu definīciju. 

 

Iedomājieties, kāda veida grūtības varēja būt personai ar invaliditāti pirms 
100 gadiem.  
Pirms lasāt tālāk, uzrakstiem piecas dažādas situācijas.  
 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx
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20. gadsimta pēdējā desmitgade bija īpaša personu ar invaliditāti tiesību jomā, jo tika 
dibinātas vairākas šo personu tiesības aizstāvošas organizācijas. Ar šo organizāciju 
starpniecību bija iespējams norādīt par diskrimināciju un nepiemērotu transportu vai 
vides pieejamības normu pārkāpumiem.  

Mūsdienas 

Mūsdienās pastāv daudz iniciatīvu personu ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā. 
Daudzas iniciatīvas ir vērstas uz vides pieejamības uzlabošanu, jo īpaši attiecībā uz  
personām ar kustību traucējumiem.  

Visas pasaules valstis tika lūgtas atzīt ANO Konvenciju, starptautisku līgumu, kas aizsargā 
personu ar invaliditāti tiesības. Vairākās valstīs vienlaicīgi ar ANO Konvenciju tika 
ratificēts arī papildlīgums, kurā ir noteikti  ANO Konvencijas īstenošanas nosacījumi, 
ņemot vērā situācijas analīzi konkrētā valstī, un paredzēti bargāki sodi par ANO 
Konvencijas pārkāpšanu. Citas valstis veica grozījumus savās konstitūcijās vai pieņēma 
atsevišķu likumu par ANO Konvencijas īstenošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ņemiet vērā, ka integrācija un iekļaušana ir divi dažādi termini. 

Integrācija, kā tiek definēts Oksfordas Mācību vārdnīcā, ir: “iepriekš 

nošķirtu cilvēku vai to grupu apvienošanas process, parasti balstīts 

uz ādas krāsas, rases, reliģijas utt. pamata.” Iekļaušanu Oksfordas 

Mācību vārdnīca definē kā “kaut kā/kāda iekļaušana vai iekļaušanas 

fakts”. Būtiskākā atšķirība ir tajā, ka pirmā termina nozīmē  nekas 

nav pielāgots personām ar invaliditāti, savukārt otrais norāda, ka 

dažas lietas ir pielāgotas.    
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Transports   Visos sabiedriskā transporta līdzekļos jābūt personām ar 

invaliditāti paredzētām sēdvietām, tomēr ir ieteicams 

pieteikt īpaši pielāgotu vietu vismaz 72 stundas pirms 

brauciena (Latvijā) vai 48 stundas pirms brauciena (Eiropā). 

 Personas ar ierobežotu pārvietošanās spēju var pieteikt 
Eiropas stāvvietu karti. 

Karjera  Likumi paredz darbvietas pielāgošanu darbiniekam ar 
invaliditāti.  

 Pieejamība nozīmē, piemēram, uzbrauktuvi personām 
riteņkrēslā vai ar ierobežotu pārvietošanās spēju, datoru ar 
ekrānlasītāju personām ar redzes traucējumiem, vai audio 
pārveidotāju lasāmā tekstā personām ar dzirdes 
traucējumiem. 

Sociālā aizsardzība  Ja dzimtenē personai ar invaliditāti ir paredzētas kādas 
priekšrocības, pārceļoties uz kādu no Eiropas Savienības 
(turpmāk – ES) valstīm, šīs priekšrocības var tikt saglabātas. 

Izglītība  Ja persona ar invaliditāti saņem Erasmus+ programmas 
stipendiju mācībām citā valstī, var tikt pieprasīta 
dzīvesvietas pielāgošana vai asistents. 

 Var lūgt papildu finansējumu, lai segtu pielāgošanas vai 
ceļojuma apdrošināšanas izmaksas un medicīnisko 
palīdzību. 

Tieslietas  Ja persona ar invaliditāti ir nozieguma upuris, viņai ir tiesības 
tikt informētai par savām tiesībām pieejamā veidā, kā arī 
tiesības uz palīdzību, lai pārdzīvotu nodarīto traumu.   

 Ja persona ar invaliditāti tiek apsūdzēta noziegumā, viņai ir 
tieši tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem. 

Veselības aprūpe  Medicīniskā palīdzība tiek sniegta visur Eiropā; personu ar 
invaliditāti tiesības citā ES valstī ir tādas pašas kā dzimtenē. 

 Jebkuram ES pilsonim ir tiesības saņemt medicīnas 
pakalpojumus par tādu pašu cenu kā vietējiem iedzīvotājiem 
un tikt informētam par cenām sev saprotamā veidā pirms 
pakalpojuma iegādes. 

 Personai ar invaliditāti interneta vietņu un mobilo lietotņu 

pieejamība ir ļoti būtiska. Šī iemesla dēļ ES noteica 
informācijas pieejamības standartus visām brīvpieejas 
mājaslapām.  

Civiltiesības  Katrai personai ar invaliditāti ir tiesības balsot gan savā 
dzimtenē, gan ārpus tās.  

 Personas ar invaliditāti var kandidēt Eiropas vai nacionālā 
līmeņa vēlēšanās. 
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Mūsdienās personām ar invaliditāti ir vairāk tiesību, kuras pirms dažiem gadsimtiem 
nebija iespējamas. Tomēr, atsevišķos gadījumos cilvēki ar invaliditāti var arī nezināt par 
norādītajām tiesībām. Lai gan ir manāmi uzlabojumi, vēl tāls ceļš ir ejams, lai sasniegtu 
iekļaušanu, ne vien integrāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotoattēla avots: 

1. Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash  

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies 

 

Šajā nodaļā esat apguvis personu ar invaliditāti tiesību vēsturisko attīstību un šī brīža 

attīstības pakāpi. Esat apskatījis šo personu stāvokli transporta, karjeras, izglītības, 

sociālās aizsardzības, tieslietu un veselības aprūpes jomās. Esat iemācījies atšķirt 

integrācijas un iekļaušanas konceptus. 
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2. Nodaļa. Cilvēktiesības un starptautiskās konvencijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām,  tiesības seksualitātes jomā 
 

Seksualitāte ANO personu ar invaliditāti tiesību konvencijas kontekstā 

 

 

2008. gada 3. maijā spēkā stājās Apvienoto Nāciju organizācijas Konvencija par personu 
ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – ANO Konvencija). ANO Konvencija kļuva par pirmo 
oficiālo starptautisko dokumentu, kas ir paredzēts īpaši personu ar invaliditāti interešu 
aizstāvībai. Tā satur detalizētas tiesību normas, kas jau eksistē citos cilvēktiesību 
dokumentos un ir attiecināmas uz invaliditātes jomu, kā arī norāda jomas, kurās ir 
nepieciešami uzlabojumi. 

 

ANO Konvencija iekļauj vairākas tiesības, kuras ir tieši 
saistītas ar seksualitāti, tai skaitā, tiesības uz veselību (arī 
reproduktīvo veselību), tiesības uz personas brīvību un 
neaizskaramību (arī dzimumneaizskaramību), aizsardzību 
no vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī 
dzīvesvietas un ģimenes tiesības.  

 

Tā iekļauj atsevišķus pantus par sieviešu ar invaliditāti tiesībām un un aizspriedumu 
apkarošanai veltītas daļas. Tomēr, personu ar invaliditāti tiesības seksualitātes jomā 
ANO Konvencijā nav tik precīzi formulētas un ir mazāk tiešā mērā atbalstošas kā tās, kas 
bija sākotnējā projektā. 

 

Kas notika? Komitejas lēmumu ietekmēja valdošie uzskati par seksualitāti personu ar 
invaliditāti vidū, kā arī seksualitāti vispār. Lai gan invaliditātes teorētiķi un šīs jomas 
aktīvisti norādīja par nepieciešamību atzīt personu ar invaliditāti tiesības seksualitātes 
jomā, ka arī atbalsta nozīmīgumu, Komitejas radītais teksts ataino sabiedrības 
aizspriedumaino domāšanu par invaliditāti un seksualitāti. 

 

 

 

 

 

 

Vai jūs uzskatāt, ka personu ar invaliditāti tiesības seksualitātes jomā tiek 
pietiekami atzītas? 

Lai gan personu ar invaliditāti tiesību atzīšana pakāpeniski uzlabojas, 

vēl tāls ceļš ir ejams. 
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Personu ar invaliditāti seksualitāte, cilvēktiesības un drošība   

Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Pasaules Bankas “Ziņojums par invaliditāti 

pasaulē” 3  ir būtisks pavērsiena punkts par to, kā veselības nozares speciālistiem 

vajadzētu izprast invaliditāti. Šajā ziņojumā iezīmēta medicīnas nozares atklāsme, ka 

veselības nozares darbinieku attieksme pret personām ar invaliditāti ir bijusi visai 

paternālistiska, bieži vien pieņemot lēmumus viņu vietā. 

 

 

 

 

 

 Šāda perspektīva, kā raudzīties uz invaliditāti, ir izmainījusi veselības jomas profesionāļu 

un personu ar invaliditāti savstarpējo saskarsmi. Līdzvērtīga pieeja ir devusi personām 

ar invaliditāti pilnīgu izvēles brīvību un pašnoteikšanos visās dzīves jomās, tai skaitā arī 

veselības. Šī pašnoteikšanās ir īpaši būtiska seksualitātes un invaliditātes jomā. Veselības 

jomas profesionāļi nereti tikuši uzlūkoti kā personu ar invaliditāti seksuālās izpausmes 

ierobežotāji, kā arī dažādu ar to saistīto mītu izplatītāji. No vienas puses, personas ar 

invaliditāti tika uzskatītas par bezdzimuma būtnēm vai “mūžīgajiem bērniem”. No otras 

puses, viņas tika uzskatītas kā seksuāli 

nevaldāmas personas, kuras nav spējīgas 

kontrolēt savas tieksmes. Tomēr, liktais uzsvars 

uz seksuālajām tiesībām, kā daļu no 

cilvēktiesībām, attiecināmām arī uz personām ar 

invaliditāti, var radīt dilemmas ārstiem, kuru 

aprūpē ir personas ar invaliditāti, valstīs, kurās ir 

augsts seksuālās vardarbības un AIDS inficēšanās 

līmenis.  

Tiesības uz seksualitāti paredz tiesības izpaust 

savu seksualitāti un piedzīvot baudāmas 

seksuālās pieredzes, kas ir svarīgs 

pašnoteikšanās mehānisms, kā arī būtisks faktors cilvēku saskarsmē un mīlestības jūtu 

paušanā. Tiesības uz seksualitāti iekļauj brīvību un autonomiju atbildīgas seksualitātes 

izpausmē. Pētnieki un veselības jomas speciālisti atbalsta šo uzskatu.  

 

 

                                                           
3 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 

Vēsturiski, veselības nozares speciālisti, saskaroties ar personām ar 
invaliditāti profesionālajā vidē, ir noniecinājuši viņu spējas un ir 
uzskatījuši invaliditāti par slimību, lai gan praktiski gandrīz visas 
personas ar invaliditāti nav slimas. 

 

Kāda, jūsuprāt, ir veselības jomas profesionāļu atbildība attiecībā uz 
personu ar invaliditāti intimitāti/seksualitāti? 
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Lai gan ir viegli ierosināt primārās veselības aprūpes jomas profesionāļiem, kuri ikdienā 

strādā ar AIDS pacientiem vai reproduktīvo veselību, kļūt atvērtākiem jautājumos par 

invaliditāti, šīs prakses ieviešana dzīvē ir šķēršļu pilna. Daudziem, arī ārstiem, ir neērti 

runāt par intīma rakstura jautājumiem, nereti invaliditāte šo neērtību tikai palielina. 

 

Kāpēc tiesības uz seksualitāti ir personu ar invaliditāti cilvēktiesības 

 

 

 

 

 

Seksualitāte ir nozīmīgs katras personas ar invaliditāti vai bez dzīves aspekts. Tomēr, 
personas ar invaliditāti seksualitāti neuzskata par prioritāti, jo eksistē vairums citu, 
neatrisinātu problēmu tādās jomās, kā vides pieejamība, izglītība vai iekļaušana darba 
tirgū. Kamēr tās ir svarīgākas, seksualitāte ir personu ar invaliditāti identitātes un 
ikdienas dzīves sastāvdaļa. 

 

Mērija Barua no organizācijas “Darbojieties autismam” apgalvo:  

“Tas ir interesanti, ka nereti tie ir vecāki un profesionāļi, kuriem nepieciešamas 

vadlīnijas, jo eksistē pieņēmums, ka personas ar invaliditāti ir pārāk seksuāli 

agresīvas un var apdraudēt citus! No otras puses šīs personas var tik uzlūkotas 

kā bezdzimuma indivīdi, kam nav nekādas dzimumtieksmes.” 

Šo pieņēmumu rezultātā personas ar invaliditāti tiek uzskatītas par nespējīgām pieņemt 
pamatotus lēmumus un tiek nošķirtas no savas seksualitātes. 

Lai gan ir noticis diezgan straujš progress šajā jomā, ir jāapzinās, ka tomēr vēl daudz 
darba ir priekšā. Pieejama seksuālā izglītība bieži vien tiek ignorēta, tādēļ personām ar 
invaliditāti visās vecuma grupās par ķermeni un seksualitāti ir pamatīgs  zināšanu 
trūkums. 

 

 

 

 

 

 
  

Seksualitātes jēdziens ietver terminus “sekss, dzimumidentitāte un 
dzimumloma, seksuālā orientācija, eroticisms, bauda, intimitāte un 
reprodukcija”.  

 

Seksualitāte ir neatņemama dzīves sastāvdaļa arī personām ar 
invaliditāti, šīs jomas ignorēšana invaliditātes kontekstā ir būtisku 
cilvēktiesību noliegums. 
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Fotoattēla avots:  

1. Photo by Maria Oswalt on Unsplash 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies 

 

Šajā nodaļā esat apguvis pamatzināšanas par cilvēktiesībām un starptautiskajām 

konvencijām personu ar invaliditāti tiesību jomā. Tāpat esat apguvis, cik būtiskas ir 

seksuālās tiesības personām ar invaliditāti, kā veids, lai tās būtu neatkarīgas un pret 

viņām attiektos kā pret  pieaugušām personām.   
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3. Nodaļa. Ētiskā izpratne par personu ar invaliditāti tiesībām uz 

seksualitāti   

Seksuālās un reproduktīvās tiesības 

 

 Pasaules Veselības Organizācija (PVO) kopīgi ar Pasaules Banku 2011. gadā publicēja 
pirmo ziņojumu invaliditātes jomā, kurā pārskatīts personu ar invaliditāti stāvoklis 
vairumā pasaules valstu. Ziņojumā atrodama dažāda tiesiski regulēta informācija par 
personu ar invaliditāti seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām:  

Avots: Pasaules Veselības Organizācija. Ziņojums par invaliditāti pasaulē (World report on  

disability). Ženēva: Pasaules Veselības Organizācija; 2001. 

 

Neskatoties uz tiesisko regulējumu, sabiedrībai ir tapuši zināmi vairāki piespiedu 
sterilizācijas gadījumi, kad tā tikusi izmantota personu ar invaliditāti auglības 
ierobežošanai, īpaši to sieviešu, kurām ir intelektuālās attīstības traucējumi (213 – 216). 
Sterilizācija var tikt izmantota arī kā menstruāciju kontroles metode.  

Personu ar invaliditāti piespiedu sterilizācija ir pretrunā starptautisko cilvēktiesību 
standartiem. Personām ar invaliditāti jābūt pieejamai brīvprātīgai sterilizācijas iespējai 
tāpat kā citiem. Vēl jo vairāk, mūsdienās, kad sterilizācija nav vienīgā kontracepcijas vai 
menstruālās kontroles metode (214). Sterilizācija nepasargā no seksuālās vardarbības 
vai seksuāli transmisīvajām slimībām. Tāpēc ir jāveido likumdošanas un izpildvaras 

 

 Vai jums kādreiz ir ienākusi prātā doma, ka personas ar invaliditāti var būt 
labi vecāki? 
Ar kādam problēmām viņs/viņa, jūsuprāt, varētu saskarties? 

Personu ar invaliditāti tiesības uz seksualitāti un reproduktīvās tiesības 

Apvienoto Nāciju Organizācijas “Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” 
(Konvencija) nosaka, ka personām ar invaliditāti ir tieši tāda pati rīcībspēja un 
tiesībspēja kā pārējiem (12. pants), tiesības precēties un veidot ģimeni, saglabāt un 
uzturēt savu auglību (23. pants) un tiesības uz reproduktīvās veselības aprūpes 
pieejamību (25. pants). Uzskats, ka personas ar invaliditāti ir bezdzimuma personas 
vai viņu seksualitāte un auglība jākontrolē, ir plaši izplatīts aizspriedums (77. pants). 
Ir pierādījumi personu ar invaliditāti seksuālajai aktivitātei (212. pants), tādēļ ir 
būtiska kvalitatīva un pieejama seksuālā izglītība, lai normalizētu pozitīvas seksuālās 
pieredzes un intīmās veselības nozīmi. 
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mehānismi, lai pārliecinātos, ka gadījumos, kad ir pieprasīta sterilizācija, personas ar 
invaliditāti tiesības stāv augstāk par citām interesēm. 

Tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību ir cilvēktiesību veselības un reprodukcijas 
tiesību koncepcija. Tas ir četru jomu: seksuālās veselības, tiesību uz seksualitāti, 
reproduktīvās veselības un reproduktīvo tiesību savienojums. Šīs jomas vairumā 
gadījumu tiek skatītas atsevišķi, tomēr tās ir savstarpēji saistītas. 

 Vairāk nekā miljardam cilvēku (aptuveni 
15% no pasaules iedzīvotāju skaita) ir 
kāda veida invaliditāte. Lai gan arī šai 
sabiedrības daļai ir tādas pašas seksuālas 
vēlmes un vajadzības kā citiem, 
sabiedrība tās ir ilgstoši ignorējusi un 
ierobežojusi šo cilvēku tiesības 
seksualitātes un reprodukcijas jomā.  

Kāds varētu būt iemesls nevērībai pret tik 
lielas sabiedrības grupas tiesībām? 

Personas ar invaliditāti nereti tiek infantilizētas un uzskatītas par bezdzimuma būtnēm, 
vairoties vai par pēcnācējiem parūpēties nespējīgām. Visspilgtāk tas redzams atteiksmē 
pret sievietēm ar invaliditāti, kurām tiek atteikta iespēja kļūt par māti.  

Lai gan ir zināms, ka seksualitāte ir viena no cilvēka pamatvajadzībām, priekšstati un 
zināšanas par seksualitāti tiek veidotas caur kontekstuālām socio-kulturālām un 
reliģiskām idejām un darbībām. Personām ar invaliditāti nereti tiek liegta pieeja 
zināšanām par seksualitāti un seksuālo uzvedību, kas izraisa to seksuālo atstumtību.  

Arī citiem faktoriem, kā kauns, pašpārliecinātība un iekārojamība vai tās trūkums,  ir 
vērā ņemama ietekme. Citi invaliditātei raksturīgi šķēršļi iekļauj arī atkarību no kāda 
tuvinieka, nereti ģimenes locekļa, kas traucē privātumam un konfidencialitātei. 

 

 

 

 

Izpratnes trūkuma dēļ personu ar invaliditāti tiesības uz seksualitāti un reproduktīvās 
tiesības ilgstoši bijušas neievērotas arī no personu ar invaliditāti tiesību aizstāvošajām 
kustībām, kā arī sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju puses, kuri 
uzskatījuši seksualitāti par katra privāto lietu.  

ANO Konvencija 21. gadsimta sākumā uzsvēra ģimenes dzīvi, atklāti nenorādot uz 
seksualitāti. 

Situācija ir uzlabojusies, tomēr ar to vien nepietiek. 

Personām ar invaliditāti reti vaicā par viņu sapņiem, jutekliskajām vai 
seksuālajām vēlmēm, jo valda uzskats, ka viņām tādu nav. 
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 Diskusijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām uz seksualitāti un 
reproduktīvajām tiesībām ir kļuvušas 
izplatītas un sabiedrībai nozīmīgas. 
Tiesības uz seksualitāti un reproduktīvās 
tiesības invaliditātes kontekstā kļūst 
arvien redzamākas aktīvistu izvirzītajās 
tēmās un runās; tomēr tas notiek vien 
ekonomiski attīstītajos reģionos.  

 

 

 

Sievietes ar invaliditāti un bērna kopšana 

Balstoties pēdējos Spānijas statistikas datos par personām ar invaliditāti, 2,3 miljoniem 
sieviešu ir kāda rakstura traucējumi. Ņemot vērā, ka šī ir ļoti liela cilvēku grupa, mēs 
varētu domāt, ka veselības aprūpes sistēmai, lai nodrošinātu sieviešu ar invaliditāti 
reproduktīvās veselības uzturēšanu, ir jābūt labi organizētai.  Tomēr tā tas nav, jo 
sievietes ar invaliditāti jutas ignorētas un nepietiekami novērtētas veselības aprūpes 
sistēmā.  

Iemesls šai neizpratnei var būt tas, ka sievietēm ar invaliditāti vēsturiski retāk kā citām 
bijuši bērni. Lai izprastu šo tendenci, jāņem vērā vairāki sociāli un medicīniski faktori. 

 Sociālie: personas ar smagu invaliditāti bieži vien dzīvo valsts vai pašvaldību 
iestādēs, kas ierobežo iespēju veidot attiecības un ģimeni.  

 Medicīniskie: Ārsti pauda bažas par invaliditātes seku mazināšanai lietoto 
medikamentu negatīvo ietekmi uz augli un topošo māti.  

Arī ārstu apmācību kursā nav specializētas nodarbības par attieksmi pret sievietēm ar 
invaliditāti grūtniecības laikā. Saskaroties ar šādu situāciju, ārstam var trūkt 
nepieciešamo zināšanu, lai labi veiktu savu darbu, un pareizi pielāgotas vides, 
piemēram, ginekoloģiskā krēsla augstums attiecīgajai pacientei. 

 

Šo sapratni nereti vada konkrēti jautājumi, piemēram: 

Kādi specifiski jautājumi ir jārisina, lai veicinātu personu, īpaši sieviešu, ar 
invaliditāti tiesības uz seksualitāti un reproduktīvās tiesības?  

Kā veidot personām ar invaliditāti atbilstošus un pieejamus 
pakalpojumus? 
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Sieviešu ar invaliditāti reproduktīvās tiesības – cilvēktiesību sistēma  

Starptautiski, virzībā uz labāku personu ar invaliditāti cilvēktiesību un sieviešu 
reproduktīvo tiesību atpazīstamību, īpaša uzmanība jāpievērš sieviešu ar invaliditāti 
reproduktīvajām tiesībām. 

 Sievietēm ar invaliditāti pienākas tās 
pašas starptautiskajos un vietējos 
tiesību aktos paredzētās 
cilvēktiesības kā citām sievietēm. 
1993. gada Vīnes deklarācija un 
rīcības programma nosaka, ka “īpaša 
uzmanība” jāpievērš, lai nodrošinātu 
“personām ar invaliditāti ne-
diskrimināciju un vienlīdzību tiesību 
un fundamentālo brīvību aspektos, 
ieskaitot arī aktīvu līdzdalību visās 
sabiedrības norisēs”. Reproduktīvās 

tiesības ir šo fundamentālo brīvību vidū, iekļaujot tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un 
nediskrimināciju, tiesības precēties un veidot ģimeni; tiesības uz reproduktīvās veselības 
uzturēšanu, kā arī ģimenes plānošanas un mātes veselības uzturēšanas pakalpojumiem, 
izglītību un informāciju; tiesības apzināti piekrist medicīniskajām procedūrām, ieskaitot 
sterilizāciju un abortu; kā arī tiesības netikt pakļautiem seksuālajai vardarbībai un 
izmantošanai.  

Vairumā valstu garīgā invaliditāte tiek vienādota ar tiesībspējas trūkumu, tāpēc garīgās 
invaliditātes izpratnei nepieciešama atsevišķa analīze. Sievietes ar garīgo invaliditāti, 
viņu iespēju robežās, jāiekļauj lēmumu pieņemšanā par savu reproduktīvo veselību. 
Seksuālo brīvību nebūtu pārmērīgi jāierobežo, reproduktīvās veselības aprūpes 
pakalpojumiem, arī kontracepcijai, sterilizācijai un abortiem jābūt brīvi izvēlētiem, nevis 
uzspiestiem.  

Smagas garīgās invaliditātes gadījumos, personas apskate jāveic kvalificētiem 
ekspertiem un periodiski jāatkārto. Ja apskates rezultātā tiks konstatēts, ka sieviete nav 
spējīga patstāvīgi pieņemt lēmumu, tiem, kuri pieņem ar viņas reproduktīvo veselību 
saistītus lēmumus, jāņem vērā viņas individuālās vajadzības. Jāsamazina jebkuras 

Varam secināt, ka ir nepieciešams uzlabot sabiedrības izpratni un 
sadarbību starp aktīvistiem, pētniekiem un veselības aprūpes 
nozares speciālistiem, kā arī pašu sabiedrību. Valsts struktūrām 
jārīkojas, lai debates par invaliditāti un seksualitāti pārvērstu 
likumos, normatīvajos aktos un programmās, un tāda veidā radītu 
pamatu starpnozaru sadarbībai. 
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darbības, kas ierobežo viņas reproduktīvās tiesības, kā arī šīs darbības nedrīkst būt 
paredzētas kāda cita ērtības nodrošināšanai. 

 Turklāt ANO konferenču 
rezultātā tapušas 
starptautiskas vienošanās 
reproduktīvo tiesību jomā. Tās 
nav tik saistošas kā 
starptautiskie līgumi, tomēr 
šie dokumenti ir pierādījumi 
atzinumam, ka valstīm 
nepieciešams veikt īpašus 
pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka reproduktīvās tiesības tiek 
aizsargātas, atzītas un īstenotas. Tāpat ir virkne citi, dažādi starptautiskie vienošanās 
dokumenti, kas paredzēti personu ar invaliditāti tiesību aizsardzībai un valstu 
apņemšanās tos pildīt. Tie ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 
rezolūcijas, ieskaitot Deklarāciju par personu ar invaliditāti tiesībām, Standarta 
noteikumi par personu ar invaliditāti vienlīdzīgām tiesībām, Personu ar garīgajām 
saslimšanām aizsardzības principi un garīgās veselības aprūpes uzlabošana, un Pasaules 
rīcības plāns personām ar invaliditāti. 

 

 

Attiecības  

Starptautiskajos likumos ir nostiprinātas tiesības brīvi precēties un veidot ģimeni. 
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija un Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām nodrošina tiesības precēties un veidot ģimeni sievietēm un 
vīriešiem, kas sasnieguši likumā noteikto vecumu. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 
Politisko tiesību pakts un Starptautiskais ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību pakts 
paredz abu pušu piekrišanas nepieciešamību.  

Starptautiskie vienošanās dokumenti:  

Starptautiskās iedzīvotāju un attīstības konferences Rīcības programma 4 

 

                                                           
4 Starptautiskās iedzīvotāju un attīstības konferences Rīcības programma, Kaira, Ēģipte, 1994. gada 5-13. 

septembris, Ziņojumā par  Starptautisko iedzīvotāju un attīstības konferenci, 7. nodaļa, 3.paragrāfs .  U.N. Doc. 
A/CONF.171/13/Rev.1, U.N. Sales No. 95.XIII.18 (1995)   

 

Jūsuprāt, vai persona ar garīgu invaliditāti var pieņemt lēmumu, ka viņš/viņa vēlas 
bērnu? Ja nē, kam, jūsuprāt, būtu jāpieņem pēdējais lēmums? 
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5.5.princips: Valdībai aktīvi jādarbojas, lai apkarotu visa veida diskrimināciju un 
piespiešanu politikā un praksē… Personām ar invaliditāti jāsniedz atbalsts viņu 
ģimenes tiesību un pienākumu īstenošanai. 

Standarta noteikumi  

9. noteikums – Valstīm jāveicina 
pilnīga personu ar invaliditāti dalība 
ģimenes dzīvē. Tām vajadzētu 
veicināt viņu tiesības uz personisko 
integritāti un nodrošināt, lai 
personas ar invaliditāti netiktu 
diskriminētas likumos seksuālo 
attiecību, laulības un ģimenes 
veidošanas jautājumos. 

Personām ar invaliditāti nedrīkst 
aizliegt iespēju kļūt par vecākiem. 

Ņemot vērā, ka personām ar invaliditāti var būt grūtības apprecēties un veidot ģimeni, 
valstīm jānodrošina atbilstoši konsultāciju pakalpojumi. 

Nacionālā likumdošana un politika: jautājumi un izaicinājumi  

Sievietēm ar invaliditāti nereti tiek liegtas tādas fundamentālas cilvēktiesības, kā iespēja 
precēties un veidot ģimeni. Starptautiskie cilvēktiesību akti paredz, ka valstīm ir aizliegts 
ierobežot likumā noteikto pilngadības vecumu sasniegušo personu tiesības uz laulību, 
tāpat arī laulāt personas bez to piekrišanas. Tomēr sieviete ar invaliditāti savu spēju 
robežās var dot piekrišanu laulībai. Likumi, kas aizliedz sievietēm ar garīgo invaliditāti 
precēties un veidot ģimeni, neņemot vērā attīstības līmeni, ir pārāk plaši formulēti un 
nevajadzīgi ierobežojoši. Savukārt jebkurš laulības un ģimenes veidošanas ierobežojums 
sievietei ar fiziskiem traucējumiem ir viņas cilvēktiesību pārkāpums.   

Intīmpakalpojumi 

 

Vēl joprojām ir ļoti daudz aizspriedumu par personu ar invaliditāti attiecībām. Sabiedrībā 
jāpieņem, ka arī personām ar invaliditāti var būt attiecības. Šis fakts jāceļ gaismā arvien 
vairāk un atklātāk, lai tas dabiski kļūtu par sabiedrības normu.  

 

Ko jūs domājat par intīmpakalpojumiem kā veidu, lai apmierinātu personu ar invaliditāti 
seksuālās un emocionālās vajadzības? 
Padomājiet par sevi, vai jūs tos izmantotu, ja jums tas būtu nepieciešams? 
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 Vairumam personu ar invaliditāti intīmpakalpojumu sniedzēji ir vienīgā seksuālā 
kontakta iespēja. Kā piemēram Eš Kings, ar iedzimtu smagu invaliditāti, ir teicis: “Man 
nav bijis neviena, kas manī būtu iemīlējies, bet es varēju izzināt savu seksuālo potenciālu 
un par sievietēm, samaksājot prostitūtām.” 

Ir mājaslapas, kurās personas ar 
invaliditāti var viegli atrast sev 
nepieciešamos intīmpakalpojumus. 
Piemēram, Lielbritānijas 
intīmpakalpojumu mājaslapa  
http://tlc-trust.org.uk, kur, izņemot 
prostitūtas nolīgšanu, nākamajiem 
klientiem iespējams saņemt arī 
juridiskās konsultācijas. Tas ir būtiski, 
jo vairumā valstu, piemēram, 
Ziemeļīrijā, maksāt par seksuāla rakstura pakalpojumiem ir nelikumīgi. 

Izņemot piemērota partnera atrašanas grūtības, personas ar invaliditāti saskaras ar 
citiem aizspriedumiem, piemēram, kauna sajūtu, īpaši raksturīgi sievietēm ar invaliditāti. 
Vairumā valstu tas ir sieviešu izglītības jautājums par bailēm tikt seksuāli aizskartām un 
no grūtniecības.  

Papildus tam, arī intīmpakalpojumu izmaksas ir papildu slogs personām ar invaliditāti, 
kurām parasti ir  grūtāk atrast darbu sava veselības stāvokļa dēļ. 

Dažās valstīs valdība finansē seksuālos pakalpojumus personām ar invaliditāti. 
Piemēram, Nīderlandē valdība vienai personai finansē 12 intīmpakalpojumu sesijas 
gadā. Pirmā iestāde, kas likumīgi sniedza šo pakalpojumu jau 2014. gadā, bija bezpeļņas 
bordelis Lielbritānijā, kurā apkalpoja tikai personas ar invaliditāti. 

 

 

 

 

  

Ir pretlikumīgi liegt personām ar invaliditāti iespēju izbaudīt to pašu, 

ko citas personas var izbaudīt savā mājoklī.  

Likums par vienlīdzību 2010, Cilvēktiesību likums 1998 
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Seksuāla palīdzība vai prostitūcija 

 

Spānijā ir dažas nevalstiskās organizācijas, kuras ir specializējušās seksuālās palīdzības 
sniegšanā personām ar invaliditāti. Viena no šīm organizācijām ir Tandem Team 
Barselonā. Seksuālā palīga (asistenta) loma sastāv no vairākiem elementiem: tā ir 
balansēšana starp palīgu, mīlnieku, uzticības personu un draugu. Daudziem šī profesija 
asociējas ar prostitūciju, tādēļ pirmais solis tiktu sperts, pārdēvējot seksuālo asistentu 
par intimitātes un erotiskā atbalsta sniedzēju.  

Ir būtiski nošķirt fizisko un garīgo invaliditāti. Seksuālā asistenta darbā šis faktors ir ļoti 
svarīgs. Kanāriju salās ir organizācija ”Aspasia”, kas specializējas aizbildnībā un 
institūcijās esošu personu situāciju risināšanā. “Aspasia” darbinieki ir izstrādājuši plašu 
pakalpojumu klāstu, lai tuvinātu seksualitāti tās lietotājiem. “Mēs organizējam 
apmācību kursus un seminārus, mēs organizējam dalībnieku lomu spēles …” Arī ģimenes 
locekļi netiek aizmirsti, jo “vairumā gadījumu tās ir nogājušas krietnu ceļa posmu kopīgi 
ar šo personu.” Savas augsti profesionālās pieejas dēļ šī organizācija ir kļuvusi 
organizāciju, kuras viedoklī ieklausās seksualitātes jautājumu risināšanā.   

Ceļā uz likumīgu darbību 

Eiropā, Nīderlandes, Beļģijas vai Dānijas modeļi darbojas līdzīgi Spānijas pieredzei, kas ir 
vairāk vai mazāk “nelegālā norunā” bastīts modelis. Šveicē šo pakalpojumu finansēšana 
tiek reglamentēta, kas noveda pie procesa standartizācijas, nosakot nozarei raksturīgas 
normas, piemēram, maksimālo mēneša apmeklējumu skaitu.  

Tomēr daži dalībnieki ir pret valsts iejaukšanos šajā jomā.  Pretestība radusies, jo 
pakalpojuma saņēmēji uzskata, ka noteikumu ieviešana no valsts puses novedīs pie tāda 
paša paternālisma kā medicīnas jomā un izbeigs valdošo brīvību. Savukārt citi 
pakalpojuma saņēmēji atbalsta seksuālās palīdzības iekļaušanu sistēmā.  

LGBTKI 

Saīsinājumu LGBTKI izmanto lezbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu, kvīru un 
starpdzimuma jeb intersex personu apzīmēšanai. Šai grupai piederošās personas 
ar invaliditāti nereti saskaras ar dubultu diskrimināciju pat LGBTKQI sabiedrībā. 
Personas ar invaliditāti tāpat kā visi pārējie iemīlas, izjūt baudu, viņiem ir 
reproduktīvās tiesības, tātad tiem ir arī seksualitāte. Tomēr viņu seksualitāte 
netiek ievērota, jo pastāv pieņēmums, ka tās nav . 

 

Kāda ir atšķirība starp seksuālo palīdzību un prostitūciju? 

Pirms lasāt tālāk, mēģiniet noteikt dažas atšķirības. 
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Šāds aizspriedums var radīt izpratnes un zināšanu trūkumu par tādiem tematiem kā 
seksuāli transmisīvas slimības (STS), HIV infekcija un par seksuālo orientāciju. Ir svarīgi 
nodrošināt atbilstošu seksuālo izglītību personām ar invaliditāti un viņu tuviniekiem, lai 
sekmētu un aizstāvētu personu ar invaliditāti cilvēktiesības, reproduktīvās tiesības un 
tiesības uz seksualitāti. 

Seksuāla uzmākšanās, dzimumaizskaršana un vardarbība ģimenē 

 

Personas ar invaliditāti ir vairāk pakļautas seksuālās vardarbības riskam kā pārējie, savu 
fizisko vai garīgo traucējumu dēļ. Visa vecuma, rases, seksuālās orientācijas, etniskās vai 
sociālās piederības sievietes ar invaliditāti divreiz vairāk kļūst par seksuālās vardarbības 
un izvarošanas upuriem, nekā sievietes bez invaliditātes.5 

Aptuveni 25% no bērniem ar invaliditāti pirms 18 gadu sasniegšanas tiek seksuāli 
izmantoti. Savukārt tiek ziņots tikai par aptuveni 20% no šiem gadījumiem. To skaits ir 
desmit reizes lielāks kā starp personām bez invaliditātes. 

Vairumā gadījumu personas ar invaliditāti cieš no seksuālas vardarbības ģimenē. 
Aptuveni 10% no meitenēm ar intelektuālo invaliditāti cieš no incesta. Pētījumos 
pierādīts, ka aptuveni 50% no sievietēm ar invaliditāti ir vairākkārt cietušas no seksuālas 
vardarbības. Šis skaitlis ir tik augsts, jo visbiežāk varmāka ir kāds, kuru persona labi 
pazīst.6 

                                                           
5 (Sobsey, 1994; Cusitar, 1994) (2011. gada decembris). “Praktiskā rokasgrāmata organizācijām darbam ar personām 
ar invaliditāti, kuras cietušas no seksuālas vardarbībasun vardarbībasģimenē” (PDF). Invaliditātes tiesības 
Viskonsīnā. 10. lpp. 
6 Baladerians, Nora J. (1991. gada decembris). “Seksuāla vardarbība cilvēkiem ar attīstības traucējumiem”. 
Seksualitāte un invaliditāte. 9 (4): 323–335. doi: 10.1007 / BF01102020. 

 

Jūsuprāt, vai cilvēkam ar invaliditāti ir vairāk varbūtības būt seksuāli 
izmantotam nekā cilvēkam bez invaliditātes? 
Pamatojiet savu atbildi.  
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 Šie skaitļi ir tik iespaidīgi arī tāpēc, ka 
visbiežāk nedz vecāki, nedz aprūpētāji 
nespēj atpazīt seksuāla rakstura 
vardabības pazīmes, savukārt daži 
invaliditātes veidi ierobežo personas 
spēju saprotamā veidā izskaidrot 
piedzīvoto. Turklāt vairumā 
informatīvo materiālu uzsvars tiek likts 
uz ārējiem draudiem (svešinieki), bet 
visbiežāk vardarbības draudi nāk no 
personas tuvākā loka. 

Arvien vairāk tiek ziņots par seksuālo vardarbību pret personām ar invaliditāti. Tādēļ 
organizācijas (Vardarbības pret bērniem novēršanas organizācijas, Invaliditātes 
konferences un seksualitātes organizācijas) ir uzsākušas kampaņas un organizē 
seminārus, lai novērstu vardarbību pret personām ar invaliditāti. Valdības un pašvaldību 
sociālie dienesti arī atbalsta personas ar invaliditāti, kuras cietušas no vardarbības.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoattēlu avoti:  

1. Photo by bady qb on Unsplash 

2. Photo by Nathan Anderson on Unsplash 

3. Photo by Suhyeon Choi on Unsplash 

4. Photo by Sandy Millar on Unsplash 

5. Photo by Nick Fewings on Unsplash 

6. Photo by Yoav Hornung on Unsplash 

7. Photo by Sydney Sims on Unsplash 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies 

Šajā nodaļā esi ieguvis zināšanas cik svarīgi ir izglītot personas ar invaliditāti par riskiem, ar 
kuriem var saskarties, uzsākot neatkarīgu dzīvi un iepazstot savu seksualitāti, kā arī tiesībām, 
lai viņi var dzīvot drošāk un izdarīt apzinātas izvēles. 
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4. Nodaļa. Personu ar invaliditāti izglītošana pamatotu lēmumu 

pieņemšanā sociālās izglītības kvalitātes celšanai 
 

 

 

Vēsturiski, invaliditāte tika uzskatīta par individuālu problēmu, savukārt tagad to 
aplūko no sociālās perspektīvas, proti, tā tiek definēta, ņemot vērā personas 
saskarsmi ar vidi. Invaliditāte nenozīmē nespēju veikt kādu darbību, tā paredz daļēju 
ierobežojumu, kuram nav jābūt par traucēkli veselīgai un normālai dzīvei.  

Šajā kontekstā ir ļoti svarīga sociālā izglītotāja, kā atbalsta personas iesaiste, lai 
palīdzētu personai ar invaliditāti dzīvot piepildītu un cieņpilnu dzīvi. Tā var būt kā 
tieša iesaiste personas vai personu grupas izglītošanā vai sabiedrības informēšana . 
Sociālās izglītības profesionālim jāspēlē vairākas lomas, kas ir sarežģīts uzdevumus, 
un to ietekmē vairāki faktori:   

1) Dažādas invaliditātes koncepcijas, kuras nosaka ar personu izveidojamo 
izglītības formu un attiecību veidu. Mūsdienās personu ar invaliditāti 
iesaistīšanās visās sabiedriskajās sfērās ir atbalstīta. Proti, sabiedrības 
nepielāgotība ir vienīgais, kas neļauj pielāgot vidi personām ar invaliditāti.  

2) Dažādo personu ar invaliditāti dažādās vajadzības, saistībā ar invaliditātes 
veidu (kustību, sensorie, audiālie, multisensorie, psihiskie, iekšējo orgānu, 
uzvedības traucējumi …), kas dažām personām var būt vienlaikus.  

3) Pielāgojamās vides dažādība personām ar invaliditāti: darbs (speciālais darba 
centrs, atbalstītais darbs, darba integrācijas pakalpojumi utt.), dienas aprūpes 
centri (nodarbinātības centrs, dienas centrs …), mājoklis (sociālās aprūpes 
centri, grupu mājokļi, pusceļa mājas, pansionāti, dzīvokļi neatkarīgai dzīvei 
u.c.), apmācības (pielāgotā profesionālā apmācība …), brīvā laika, ģimenes  un 
sabiedriskās aktivitātes. Katrā no tām ir citādāk iekārtota vide, kurai jābūt 
pielāgotai, un tā nosaka arī profesionāļa funkcijas attiecībā uz personu ar 
invaliditāti. Atšķirības pakalpojumu sniegšanas veidā un kvalitātē rodas, jo 
nav jomai atbilstoša tiesiskā regulējuma. 

Izglītotāja un sociālā izglītotāja lomu un lielu daļu funkciju, ko tie var pildīt 
mijiedarbībā ar personām ar invaliditāti, iespējams aptuveni noteikt, balstoties 
tiesību aktu analīzē un tiesību normu tulkojumā, vairāku iestāžu pieredzē, kā arī 
pētījumos. Šīs funkcijas var iedalīt trīs līmeņos:  

1. Funkcijas, kas pildāmas mijiedarbībā ar personu ar invaliditāti. Sociālā 
izglītotāja funkcija būtu atbalstīt personu ar invaliditāti visās sociālajās, 

 

Jūsusprāt, vai invaliditāte ir problēma, kas ietekmē tikai personas ar 
invaliditāti individuāli, vai tā ietekmē visu sabiedrību? 
Pirms turpināt lasīt, padomājiet par to.  
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kultūras un citās aktivitātēs, lai veicinātu šo dzīves sfēru pieejamību 
atbalstāmajai personai, ņemot vērā personas ar invaliditāti identitāti, 
vajadzības un prasības, vides prasības un attiecības, kādas veidojas starp 
sociālo izglītotāju un personu ar invaliditāti. 

2. Funkcijas, kas attiecināmas uz personu un vidi. Ir būtiski darboties, lai 
uzlabotu vidi un sabiedrību. Tas ir sabiedrības izglītošanas un empātijas 
radīšanas process dažādās situācijās, lai radītu labvēlīgus apstākļus personu 
ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā un normalizācijai. Darbs ar sabiedrību ir 
svarīgs, jo, tai nemainot attieksmi pret invaliditāti, nepielāgojoties visu 
sabiedrības locekļu vajadzībām, nebūs iespējama personu ar invaliditāti 
pilnīga sociālā iekļaušana. 

3. Funkcijas, kas atspoguļo izglītības praksi. Sociālajam izglītotājam jāspēj 
izvērtēt savu profesionālo pieredzi 
gan individuāli, gan komandā. 

 

 

Sociālā izglītotāja loma invaliditātes 
jomā ir daudzslāņaina un sarežģīta, 
bet ļoti būtiska. Izglītības lomas 
uzsvēršana darbā ar personām ar 
invaliditāti, uzlabotu šo personu 
labklājību, novērstu pastāvošo 
atstumtību un segregāciju. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoattēla avots:  

1. Photo by Audi Nissen on Unsplash 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies 

 

Šajā nodaļā esat ieguvis pamatzināšanas par sociālās izglītības pakalpojumiem 
personām ar invaliditāti un izpratis izglītības nozīmību no sociālā un higiēnas viedokļa. 
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PAŠPĀRBAUDE  

 

1. Izvēlieties pareizo atbildi. 
Personas ar invaliditāti ir personas, kurām ir: 

a) ilgtermiņa fiziskie, garīgie, intelektuālie vai sensorie traucējumi, kuri var kavēt pilnīgu 

līdzdalību sabiedrībā; 

b) jebkura slimība, kas kavē dzīvot normālu dzīvi; 

c) jebkādi fiziski vai garīgi traucējumi, kas varētu traucēt dzīvot normālu dzīvi; 

d) intelektuāli vai sensori traucējumi, kas ietekmē ikdienas dzīvi. 

 

2. Personu ar invaliditāti integrācijas kustība aizsākās 19. gadsimtā. 
Patiess  Nepatiess 

 
3. Tiesības uz seksualitāti bija minētas ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām 

jau 2004. gadā. 
Patiess Nepatiess 

 
4. Ir plaši izplatīts mīts, ka personām ar invaliditāti nav seksuālās vēlmes viņu traucējumu 

dēļ. 
Patiess Nepatiess 

 
5. Ievietojiet trūkstošo vārdu! 

ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām norādīts, ka personām ar invaliditāti 

ir tāda pati tiesībspēja un rīcībspēja kā pārējām, ir tiesības uz laulību un veidot ģimeni, 

uzturēt savu auglību, kā aŗī viņām ir tiesības uz seksuālās un _____________ veselības 

aprūpes pakalpojumiem. 

 
6. Ievietojiet trūkstošo vārdu! 

Pētījumos pierādīts, ka _______ sieviešu ar invaliditāti vairākkārt ir cietušas no seksuālās 

vardarbības. 

 
7. Izsvītrojiet nepareizo atbildi!  

Noteikt lomas, kuras sociālajam izglītotājam ir jāspēlē, ir sarežģīts uzdevums, jo:   

a) eksistē dažādas invaliditātes koncepcijas; 
b) ir dažādas personu ar invaliditāti vēlmes un vajadzības, kuras izraisa to 

funkcionālo traucējumu veids; 
c) ir dažādas personām ar invaliditāti pielāgojamas vides;  
d) finansējuma trūkums, lai risinātu ar invaliditāti saistītās problēmas.  
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AKTIVITĀTES GRUPĀ 

Nepieciešamie rīki un materiāli 

 dators / planšetdators / viedtālrunis; 

 interneta pieslēgums; 

 instrumenti piezīmju veikšanai (analogie / digitālie – pēc izvēles) 

 

 1. uzdevums  

Empātijas aktivitāte – Iekāpiet personas ar invaliditāti kurpēs! 

 

Izveido 3-4 cilvēku grupas. Palūdz viņiem iedomāties, kā būtu doties mājās no skolas, 

darba, ja viņiem būtu kāda veida invaliditāte. Katrai grupai tiek nozīmēts kāds no 

invaliditātes veidiem (fiziski, sensori, audiāli vai garīgie traucējumi). Katrai grupai 

jāpievērš uzmanība viņu traucējumu specifikai, piemēram, personām ar redzes 

invaliditāti jāpievērš uzmanība gājēju ietves apmales augstumam, uz ietves atstātiem 

transportlīdzekļiem un citiem potenciālajiem traucēkļiem.  

 

Katrai grupai jāsastāda traucēkļu saraksts ar kuriem viņi saskārās pa ceļam un 

jāapspriež to ietekme uz vidi ar pārējiem.  Nobeigumā jāizdara vismaz divi secinājumi. 

 


 2. uzdevums 

Noskatieties filmu  “Margarita ar salmiņu” (“Margarita with a Straw”), 2014. gads, 

režisors: Šonali Bose.  

Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=6zy3F0WVDK0. 

Šī filma ir par ambiciozu jaunu sievieti, kura pārcietusi bērnu cerebrālo trieku. Viņa 

dodas prom no Indijas, lai mācītos Ņujorkā, un savā pašizziņas ceļā negaidīti iemīlas. 

Pēc filmas palūdz izglītojamajiem izteikt viedokli par Margaritas pieredzi. Vai viņas 
rīcībā bija kas pārsteidzošs? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6zy3F0WVDK0
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 3. uzdevums 

 

Noskatieties sekojošo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7PwvGfs6Pok  

Pārdomājiet to, ko Danielle Sheypuk 

saka par problēmām, ar kurām viņa 

saskaras, kad vēlas doties uz 

satikšanos.   
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VĀRDNĪCA 

 

 Atzinums: kādas patiesības vai objekta pastāvēšanas pieņemšana.  

 Deklarācija: oficiāls, arī svinīgs (parasti valdības, partijas) principiālu 

atzinumu, lēmumu paziņojums; dokuments, kurā ietverts šāds paziņojums. 

 Diskriminācija: tiesību ierobežošana vai pilnīgs aizliegums, balstoties rases 

vai etniskajā piederībā, dzimumpiederībā, seksuālajā orientācijā, reliģiskajos 

uzskatos vai citā personas pazīmē. 

 Invaliditāte: stāvoklis, kad pilnīgi vai daļēji zaudētas darba spējas 

(ievainojuma vai slimības dēļ). Nespēja vai traucējumi, īpaši tie, kas minēti 

likumā. 

 Izmantošana: likt kādai dzīvai būtnei pildīt uzdevumus ar mērķi piesavināties 

šī darba rezultātus. 

 Konvencija: starptautisks līgums, starptautiska vienošanās (kādā speciālā 

jautājumā). 

 Likumi/likumdošana: vairāku likumu kopums  

 Palīdzība: Naudas, resursu vai informācijas nodrošināšana, lai kādam 

palīdzētu. 

 Pieejamība: visiem sasniedzamu vietu un saprotamas informācijas 

nodrošināšanas fakts. 

 Tiesiskais regulējums: uz kādu jomu attiecināms tiesību normu kopums, kas 

nosaka tās darbību. 

 Tiesības: morāla vai tiesiski regulēta atļauja veikt kādu darbību vai turēt 

īpašumā kaut ko.  

 Politika: Darbības principu kopums vai virziens, kuru pieņēmusi vai iesaka 

pieņemt kāda organizācija.  

 Vardarbība: fiziska iejaukšanās personas neaizskaramībā.  
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2. MODULIS 

PERSONAS AR INVALIDITĀTI 
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2. MODULIS - PERSONAS AR INVALIDITĀTI  

Apmācību rezultāti 

Šī moduļa nobeigumā Eiropas speciālās intimitātes izglītotājs būs spējīgs: 

 identificēt dažādus invaliditātes veidus, balstoties Eiropas Savienības (ES) un viņa 
mītnes valsts definīcijās; 

 apzināties tos pakalpojumus, kurus personas ar invaliditāti var saņemt ES 
dalībvalstīs; 

 izmantot iegūtās zināšanas par ES pieejamajiem apmācību kursiem īpašās 
intimitātes jomā; 

 saprast kā funkcionālie traucējumi iespaido intimitāti un citas sociālās un 
psiholoģiskas pieredzes, balstoties Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 
pētījumos; 

 pielietot iegūtās zināšanas, lai palīdzētu personām ar dažādiem funkcionālajiem 
traucējumiem izprast seksuālās un reproduktīvās tiesības. 

1. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Zināšanas par ES valstīs izmantoto invaliditātes definīciju, kā arī vispārējo 
statistiku par personām ar invaliditāti. 

 Izglītojamais var identificēt pieeju, kas nepieciešama dažādām personu ar 
invaliditāti grupām, lai paskaidrotu viņām ar intimitāti saistītus jautājumus. 

 Zināšanas par aptuveno personu ar invaliditāti tiesisko stāvokli ES un kā 
invaliditāte ietekmē intimitātes kvalitāti. 

2. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Zināšanas par personu ar invaliditāti tiesībām uz seksualitāti un reproduktīvajām 
tiesībām. 

 Spēja salīdzināt dažādu ES valstu tiesisko regulējumu personu ar invaliditāti 
tiesību jomā. 

 Izpratne par dažādu likumu normu mijiedarbību personu ar invaliditāti seksuālo 
tiesību atbalstīšanā. 

3. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Zināšanas, kurās ES valstis ir organizācijas, kas piedāvā seksuālā asistenta 
pakalpojumus un to saņemšanas nosacījumi. 

 Spēja palīdzēt personām ar invaliditāti iegūt zināšanas par šiem pakalpojumiem 
un pašus pakalpojumus. 

 Izpratne par labākajiem mācību kursiem un programmām personām ar 
invaliditāti. 
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4. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Zināšanas par to kā dažādi invaliditātes veidi ietekmē personas spēju funkcionēt 
sabiedrībā. 

 Spēja uzsākt diskusiju par psiholoģiskajām un sabiedrības problēmām, kuras ir 
saistītas ar invaliditāti. 

 Izpratne par funkcionālo traucējumu mijiedarbību ar vidi un sabiedrību. 
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1. Nodaļa. Invaliditātes veidi 
 

Kā zināms, vienota invaliditātes definīcija un klasifikācija tika izstrādātas salīdzinoši 
nesen, tikai 20. gadsimta otrajā pusē. Tātad var secināt, ka personas ar invaliditāti oficiāli 
netika uzskatītas par “normālas” sabiedrības daļu. 2001. gada 22. maijā Pasaules 
Veselības Asambleja apstiprināja Starptautisko Funkcionēšanas, nespējas un veselības 
klasifikāciju, (SFK), kurā tika norādīti veselības kritēriji funkcionāšanas ierobežojumu un 
invaliditātes noteikšanai. 1980. gadā, kad tā tika radīta, tās nosaukums bija Starptautiskā 
nespējas, traucējumu un invaliditāšu klasifikācija, un tās mērķis bija nodrošināt vienotu 
funkcionēšanas un invaliditātes veselības komponentu klasificēšanas sistēmu. Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) Starptautisko Funkcionēšanas klasifikāciju publicēja 2001. 
gadā. 

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) invaliditātes definīcija: 

“Invaliditāte” ir virsjēdziens, kas apvieno funkcionālos traucējumus, aktivitātes un 
līdzdalības ierobežojumus. Funkcionālie traucējumi ir kādas ķermeņa funkcijas darbības 
ierobežojums vai ķermeņa ārējās uzbūves problēma, aktivitātes ierobežojums ir grūtības 
indivīdam pildīt kādu uzdevumu vai darbību, kur līdzdalības ierobežojumi ir indivīda 
traucēta spēja iesaistīties ikdienas sociālās situācijās. Tātad, invaliditāte ir komplekss 
fenomens, kas atspoguļo mijiedarbību starp personas ķermeni un sabiedrību, kurā tā 
dzīvo. 

 Eiropas Savienībā  (ES) nav vienotas invaliditātes definīcijas, tādēļ ANO Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - ANO Konvencija) un PVO definīcijas ir spēkā 
visās ES dalībvalstīs. Kā vēsta pētījumu prognozes, līdz 2030. gadam aptuveni 1/5 daļai 
no Eiropas iedzīvotājiem būs kāda veida invaliditāte. Šī iemesla dēļ Eiropas institūcijas 
dara iespējami daudz, lai uzlabotu personu ar invaliditāti sociālo un tiesisko stāvokli. 

 

Astoņi ES dalībvalstīs atzītie vispārējie invaliditātes veidi: 

 Fiziskie un kustību traucējumi 

 Mugurkaula invaliditāte 

 Galvas smadzeņu traumas – smadzeņu invaliditāte 
 Redzes invaliditāte 

 Dzirdes invaliditāte 

 Kognitīvie vai mācīšanās traucējumi 

 Psiholoģiskās saslimšanas 

 Neredzamā invaliditāte 
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Katrs no šiem veidiem var tikt iedalīts sīkākās apakšgrupās, atbilstoši traucējumu 
pakāpei, skartās ķermeņa daļas/smadzeņu lokalizācijai, vai kādiem citiem 
funkcionālajiem faktoriem, kas ietekmē personas dzīves kvalitāti. 

Funkcionālo traucējumu ietekme uz jutību 

Vairumam funkcionālo traucējumu veidu 
ir iespaids uz seksuālajām attiecībām un 
baudas izjūtu. Tomēr katra indivīda 
īpašās vajadzības jāņem vērā, kad divas 
pieaugušas personas nolemj uzsākt 
intīma rakstura attiecības. Lai izprastu 
procesa darbību, jāsāk vienam ar otru. 
Noteiktas seksa pozīcijas varētu nebūt 
iespējams, tāpēc radošums un elastīga 
pieeja ir būtiskas. Atklāta saruna ir atslēga 
jebkurām attiecībām ar partneri, kuram ir 
kustību traucējumi (fiziska invaliditāte). Jābūt gataviem ieplānot seksuālas aktivitātes, 
jāapspriež arī to, kas patīk vai nepatīk, seksuālās fantāzijas un kā panākt uzbudinājuma 
sajūtu. Svarīgi būtu apspriest arī  dusmu, baiļu un zaudējuma (ja radies jutības zudums) 
sajūtas. 
 

Fiziska invaliditāte: 

Bieži vien fiziskie traucējumi paredz citādu seksuālo funkciju, kas var negatīvi ietekmēt 
pašvērtējumu. Pārvietošanās jautājums var samilzt, ja persona ir riteņkrēslā vai ar ģipsi. 
Šajā gadījumā dažas seksuālās pozīcijas 
nebūs iespējamas. Tāpat arī spēka 
trūkums var ierobežot personas 
seksuālo brīvību. 

Nespēja kontrolēt muskuļus var 
rezultēties nepatīkamā sfinktera vai 
urīnpūšļa atslābināšanā. Veicot 
sarežģītākas seksuālās darbības var ātri 
pienākt nogurums, kas ietekmē seksuālo funkciju. 

 

Aklums un redzes traucējumi:  

 

Veiksmīgai jutekliskajai pieredzei nepieciešams izpētīt ķermeņa jutību 
ar pieskārieniem, smaržām, skaņām un iztēli, izslēdzot ar redzi saistītos 
uzbudinājuma mehānismus. 
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Paraplēģija un kvadriplēģija: 

Seksuālā funkcija var būt traucēta, bet nereti jutība var būt spēcīga kādā citā vietā. 
Ierastā orgasma sajūta var būt zaudēta, tomēr tai līdzīgu izjūtu ir iespējams pieredzēt 
citur ķermenī. 

Intelektuālā invaliditāte: 

Kad runa ir par fizisko invaliditāti, abpusēji saskaņotās 
seksuālajās attiecībās ir būtiski vien pielāgot tehnikas un 
pieredzes, lai panāktu vēlamās sajūtas. Situācija kļūst 
sarežģītāka, kad šajā dzīves jomā iesaistītas personas ar 
intelektuālo invaliditāti. Šai sakarā var uzsākt diskusiju par 
atbalstīto lēmumu pieņemšanu, kur nepieciešama 
vecāku, sociālo darbinieku, aprūpētāju un tuvinieku 
iesaiste. 

Personas ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem var izjust seksuālu iekāri un 
emocionālu vēlmi mīlēt. Tādēļ viņi ir pakļauti lielākam seksuālās vardarbības riskam, kam 
iznākumā var rasties nevēlama grūtniecība vai seksuāli transmisīvas slimības. Pirms 
runāt par seksuālajām tehnikām, nepieciešams sākt ar pašvērtējuma veidošanu, 
apspriest izmaiņas ķermenī, atbilstošas uzvedības, ģimenes plānošanas un mīlestības 
tematus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Par cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti un attīstības 

traucējumiem ir izplatīti vairāki stereotipi: 

 viņi nespēj kontrolēt savu seksuālo uzvedību; 

 viņi iekšēji ir bērni, kuriem sekss neinteresē vispār; 

 viņi nespēj radīt bērnus un nav spējīgi būt par labiem 

vecākiem. 

 they are incapable of sex 
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Padomi seksuālajai izglītošanai vecākiem, radiniekiem un darbiniekiem: 

 Ieraugi sev pretī cilvēku, kas ir spējīgs izjust romantisku mīlestību un pieķeršanos. 

Atceries, ka vēlies palīdzēt viņam labāk iepazīties, orientēties attiecību izveidē un 

veidot veselīgu seksualitāti.  

 Esi vienkāršs; sniedz  vienkāršus, tiešus skaidrojumus, lietojot vārdus, kurus viņi 

saprot. Gari skaidrojumi var būt nevajadzīgi un mulsinoši.  

 Esi pieejams un atvērts, godīgi atbildi uz visiem jautājumiem, ja nezini atbildi, tā 

arī saki.  

 Izmanto pareizos ķermeņa daļu un darbību nosaukumus, jo, zinot pareizos 

nosaukumus, personai būs vieglāk runāt par savām vēlmēm un vajadzībām. 

Pastāsti par sagaidāmajām izmaiņām, kas notiks ar ķermeni pubertātes laikā 

pirms tā sākusies, lai neizraisītu nevajadzīgu stresu.  

 Izmēģini vairākas mācīšanas metodes: attēlus, grāmatas, videomateriālus vai 

sociālos apmācību modeļus (arī lomu izspēles un jautājumus: “Ko tu darītu, 

ja…?”). Šādi tu uzzināsi, kura no mācību metodēm ir piemērotākā.  

 Izmanto piedzīvotos “mācīšanās brīžus” savā labā, piemēram, uzsākot sarunu, 

kad persona televīzijā vai ikdienā redz ko tādu, kas varētu būt saistīts ar 

intimitāti, lasot kopīgi grāmatu vai klausoties mūziku.  

 Neradi ilūziju, ka zini visas atbildes. Ja ir kāds temats, par ko neesi drošs, atbildi: 

“Labs jautājums! Vai vēlies atrast atbildi uz to kopā?” vai “Ļauj man par to 

padomāt”, ja pārliecinošai atbildei ir nepieciešams vairāk laika vai informācijas.  

 Cik iespējams uzklausi un apspried vērtības un gaidas, ņemot vērā īpašās 

vajadzības. Pirms atbildi, sadzirdi jautājumu vai stāstu pilnībā. Ja ir kas, kam 

nepiekrīti pamatoti (vienkāršoti drošības noteikumi, likumi, ētikas normas utt.), 

paskaidro un mēģiniet nonākt pie risinājuma kopā.  

 Veido un māci veselīgu attieksmi pret sevi un apkārtējiem, jo laba pašsajūta un 

pašvērtējums var mazināt nekorektas uzvedības un seksuālās vardarbības risku.  

 Iedrošini neatkarīgu domāšanu un rīcību, neatkarīgu lēmumu pieņemšanu un 

robežu noteikšanu. Palīdzi veikt pareizo izvēli un pieņemt atbilstošākus 

lēmumus. Parādi kā uzstādīt robežas un ievērot citu robežas.  

 Izspēlē ar katru individuāli un grupā dažādas sociālās situācijas un saskarsmes 

pieredzes. Radi iespēju veidot savstarpējā atbalsta grupas. Nodrošini atbilstošu 

uzraudzību un privātuma iespējas.  

 Paskaidro, ka jebkura intīma rakstura darbība veicama tikai ar piekrišanu (sakot: 

“jā” vai “nē”), kā arī to, ka ir tiesības atteikties no tās jebkura iemesla dēļ. Ar laiku 

uzsāc skaidrot, ka arī, lai satiktos, uzsāktu attiecības un dzimumattiecības 

nepieciešama abu pušu piekrišana.  

 Norādi, kur rast informāciju un atbalstu, palīdzi meklēt medicīniski pareizu 
informāciju (uzticības persona, veselības aprūpes nozares darbinieks vai 
mājaslapa), kurai persona varēs piekļūt bez tavas palīdzības. 
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Kopsavilkums: Ko esmu iemācījies? 

Šajā nodaļā: 
 tika paskaidrota PVO invaliditātes definīcija, kā arī tas, ka ES 

dalībvalstīs nav vienotas invaliditātes definīcijas; 
 esat apskatījis dažādus funkcionālo traucējumu veidus un to 

ietekmi uz personas seksualitāti; 
 esat uzzinājis kā vienkārši un ar piemēriem paskaidrot 

dzimumattiecību jautājumus personām ar intelektuālo 

invaliditāti un attīstības traucējumiem. 
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2. Nodaļa. Likumdošana par seksuālo palīdzību personām ar 

invaliditāti 
 

Seksualitātes jautājumi konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām 

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - ANO Konvencija) skar 
gandrīz visas dzīves jomas, tajā iekļauti arī panti par personas tiesībām uz seksualitāti un 
reproduktīvās tiesības. Tās tiek uzskatītas par personas pamattiesībām, kuras šķiet 
visiem pašsaprotamas, savukārt personām ar invaliditāti to  īstenošanai nepieciešami 
papildu pasākumi. Kā minēts Konvencijas 25. panta 1. daļā: “personām ar invaliditāti ir 
tiesības uz to pašu veselības aprūpes standartu arī seksualitātes un reproduktīvo tiesību 
jomā kā pārējiem.” Tas pierāda, ka personām ar invaliditāti ir jābūt iespējai īstenot savas 
tiesības uz intimitāti.  

Konvencijas 12. pants norāda, ka personas ar invaliditāti ir vienlīdzīgas likuma priekšā 
un visās dzīves jomās kā ikviena cita persona. Tādējādi paredzēta ne vien vienlīdzība 
Krimināllikuma vai Civillikuma priekšā, bet arī tiesībās uz ģimenes dzīvi un intimitāti.  

Konvencijas 23. pantā noteikts, ka valstij jānodrošina personām ar invaliditāti  vecumam 
atbilstošas informācijas pieejamība par ķermeņa uzbūvi, ģimenes plānošanu, 
reproduktīvajām funkcijām un veidiem kā īstenot savas tiesības līdzvērtīgi ar citiem. 
Personām ar invaliditāti jābūt izvēles brīvībai attiecībā uz savu pēcnācēju skaitu un 
dzīvesvietu. Kad runa ir par fiziskajiem vai sensorajiem traucējumiem, pašnoteikšanās 
fakts ir saprotams, savukārt citādi jautājumi var rasties saskarsmē ar intelektuālo 
invaliditāti. 

Vienādas iespējas visiem – personu ar invaliditāti tiesiskais statuss ES 

 

Eiropas Savienībā nav vienota tiesiskā regulējuma par personu ar invaliditāti statusu un 
tiesībām, bet visā Eiropā aktuālās vadlīnijas ir noteiktas ANO Konvencijā. Eiropas 
Invaliditātes Forums (EDF) ir secinājis, ka lielākā riska grupa, kam ierobežotas iespējas 
īstenot savas reproduktīvās tiesības un tiesības uz seksualitāti ir, galvenokārt, sievietes 
un meitenes ar invaliditāti. 

 

Projekta partnervalstīs likumi atšķiras. Dažās tie satur vispārējos vienlīdzības principus, 
bez piebildes par personu ar invaliditāti reproduktīvajām tiesībām un tiesībām uz 
ģimeni, savukārt citās minēti visi neatkarīgas dzīves aspekti, iekļaujot arī seksuālo 
palīdzību vai īpaši smagus sodus par personu ar invaliditāti neaizsargātā stāvokļa 
izmantošanu. 

 

Kipra  

Kiprā ir vairāki atsevišķi likumi un normatīvie akti, kas nosaka personu ar invaliditāti 
tiesisko statusu, tiesības un iespējas, tomēr neviens no tiem neregulē seksualitātes  vai 
seksuālās palīdzības jomu. Normās ir iekļautas personu pamattiesības, kā nodarbinātība, 
izglītība, sociālie pabalsti un stāvvietas. 2011. gadā Kipra ratificēja ANO Konvenciju, bet 
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pirms tam arī Eiropas Sociālo Hartu. Abas garantē personu ar invaliditāti cilvēktiesības, 
savukārt ANO Konvencija iekļauj arī pantus par seksualitātes un reproduktīvajām 
tiesībām. 

 

Itālija 

Itālijas nacionālajā likumdošanā ir paredzēts sods par seksuālo vardarbību pret sievieti, 
īpaši sievieti ar invaliditāti. Likumā 104/92 persona ar invaliditāti ir definēta kā persona, 
kurai ir nepārejoši vai progresējoši kustību, sensorie, intelektuālie vai psihiskie 
traucējumi, kas neļauj iekļauties mācību vai darba vidē, attiecībās ar apkārtējiem, un 
viņas var būt pakļautas sociālajai atstumtībai. 67. likumā jebkura veida personas ar 
invaliditāti aizskaršana ir diskriminācija uz invaliditātes pamata, bet izmantošana un 
uzbrukumi neietilpst šajā definīcijā. Itālijas Krimināllikumā paredzēti bargāki cietumsodi 
par uzmākšanos vai seksuālo vardarbību pret personu ar invaliditāti.   

 

Latvija 

Latvijā nav likumu, kuri īpaši aizsargātu personu ar invaliditāti  seksuālās vai 
reproduktīvās tiesības. Pamattiesības un cilvēktiesības (brīvība, neaizskaramība un 
vienlīdzība) attiecas uz visiem, arī personām ar invaliditāti. Invaliditātes likums un 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums neregulē šo cilvēciskās pieredzes 
jomu, vien sociālās iekļaušanas, nodarbinātības, valsts un pašvaldību pabalstu 
pamatprincipus. Krimināllikums īpaši neizceļ personas ar invaliditāti. 

 

Rumānija 

Rumānijā likums “Par personu ar invaliditāti tiesību aizsardzību un veicināšanu” 
galvenokārt regulē valsts un pašvaldību invaliditātes pabalstus, kā arī iekļauj vienlīdzības 
principus. Tajā regulētas personu ar invaliditāti pamata tiesības un pienākumi – 
vienlīdzīgas tiesības darba tirgū, sociālā integrācija, pieejamība (saukta par 
“pielāgojumiem personai ar invaliditāti”) un nediskriminācijas principi. Tajā nav minētas 
reproduktīvās tiesības vai vienlīdzīgas tiesības uz seksualitāti. 2011. gadā Rumānijā 
ratificēta ANO Konvenciju, tātad 12., 23. un 25. pantos ietvertie nosacījumi ir saistoši. 

 

Spānija 

Spānijā līdz 2013. gadam bija atsevišķi likumi, kas aizsargāja personu ar invaliditāti 
tiesības. Tomēr tika nolemts tos apvienot vienā. Šis apvienotais likums regulē visas 
dzīves jomas, kurās personām ar invaliditāti nepieciešama palīdzība iekļauties, vai valsts 
ir noteikusi kāda veida atbalstu (izglītībā, sociālā iekļaušanās, nodarbinātībā). Šajā 
likumā īpaši izceltas personu ar invaliditāti tiesības un valsts pārvaldes iestāžu 
pienākums tās nodrošināt. Likums ietver arī diskriminācijas definīciju. Kriminālkodeksa 
180. pantā paredzēts īpaši bargs sods par vardarbību pret neaizsargātā stāvoklī esošu 
personu vecuma, slimības vai invaliditātes dēļ. Prostitūcija ir dekriminalizēta un ir 
pieejams īpašs pakalpojums personām ar invaliditāti. 
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Kopsavilkums: Ko esmu iemācījies? 

 

Šajā nodaļā esat guvis ieskatu par personu ar invaliditāti neaizsargātību likuma 
priekšā dažās no projekta partnervalstīm.  

Dažās projekta partnervalstīs nav īpaši bargu sodu par seksuālo vardarbību 
pret personām ar invaliditāti. 
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3. Nodaļa. Eiropas Savienībā pieejamie pakalpojumi un 

apmācību kursi par personu ar invaliditāti intimitāti un 

seksualitāti 
 

Personām ar invaliditāti pieejamie apmācību kursi un informācijas avoti 

ES 

 

 

 

VzW Aditi (Beļģija) 

VzW Aditi ir bezpeļņas centrs, kas sniedz padomus, 
informāciju un atbalstu personām ar invaliditāti, 
senioriem un viņu atbalsta personām (ģimenei, 
kopējiem, atbalsta personām vai pieskatītājiem)  
seksualitātes un intimitātes jautājumos. Papildus 
informācijai un padomiem, Aditi vzw sniedz arī 
faktisku un praktisku seksuālo palīdzību personām 
ar invaliditāti un senioriem. Centrs piedāvā arī 
apmācības aprūpētājiem un atbalsta organizācijas, 
kuras sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus – 
palīdz tām noformulēt vīziju un darbības virzienus 
attiecībā uz senioru un personu ar invaliditāti 
seksuālitāti. Sadarbībā ar pieredzējušiem nozares 
ekspertiem Aditi vzw cenšas celt kompetences 
līmeni un veicināt sabiedrības izpratni un 
pieņemšanu sabiedrībā. 

 
 

 

 

 

 

 

APPAS (Francija) 

APPAS (Association for Promoting Sexual Assistance 
jeb Asociācija seksuālās palīdzības veicināšanai) 2013. 
gada septembrī dibināja tās pašreizējais 
priekšsēdētājs Marsels Nuss. Kopš dibināšanas, 
organizācija rīko kampaņas, lai ieviestu apmācību un 
izglītības programmas veselības aprūpes un 
labklājības nozares profesionāļiem, lai sniegtu 
informāciju veselības aprūpes un labklājības nozaru 
profesionāļiem, personām ar invaliditāti, viņu 
ģimenēm, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni. 
Organizācija rīko diskusiju grupas un ir iesaistīta 
Eiropas asociāciju sadarbības tīklā. 2015. gadā APPAS 
organizēja pirmo seksuālo asistentu personām ar 
invaliditāti apmācību kursu Francijā, un sagatavoja 
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likumprojektu par seksuālo palīdzību personām ar 
invaliditāti, ar kuru iepazīstināja aptuveni četrdesmit 
parlamentāriešu. 

 

 

 

 

 

 

Sexual Understanding (Francija)  
Sexual Understanding jeb Seksuālā izpratne organizē 

nacionālus un starptautiskus seminārus un 

konferences profesionāļiem par cilvēku seksualitāti, 

intimitāti, starppersonu attiecībām, kā arī “atbildīgās 

seksualitātes programmas” bērniem, pusaudžiem un 

pieaugušajiem ar informāciju par seksuāli 

transmisīvo slimību (STS) novēršanu, sabiedrības 

veselības, ētisko, morālo un kultūras jomu 

teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem 

profesionālā, iestāžu un personīgajā vidē. Īpaši 

profesionāļiem ir paredzēti semināri “Diskusiju 

grupu veicināšana par intimitāti un seksualitāti” un 

“Diskusiju grupu veicināšana par vēlmi veidot ģimeni 

un kļūt par vecākiem”. Organizācija sniedz 

individuālās un pāru seksa terapijas konsultācijas un 

iesaistās seksuālo asistentu darbā, konsultējot 

personas ar invaliditāti, kā arī sadarbojas ar 

asociāciju Corps Solidaires un iesaistās viņu seksuālo 

asistentu apmācību programmā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandem Team Barselona (Spānija)   

Tandem Team Barselona ir bezpeļņas organizācija, 
kuras misija ir pavadīt personu (un/vai viņas 
līdzcilvēkus) individuālajā savas funkcionālās 
citādības (invaliditātes) pieņemšanas procesā. 
Organizācijas pamatā ir iesaistīšanās jeb 
intervence un katra biedra pilnīgi izpausta 
seksuālā attīstība, kas panākta ar intervijām, 
apmācību programmām un tantras apmācībām, 
kā arī sadarbības veicināšana ar seksuālajiem 
asistentiem. Organizācija organizē arī 
konferences, apmācību programmas un piedalās 
tajās, lai celtu sabiedrības izpratni par 
seksualitātes tematiem. 
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LoveGiver (Itālijā) 

LOVEGIVER ir Itālijā dibināta asociācija, kuras 
mērķis ir veicināt izpratni par personu ar 
invaliditāti seksuālo asistentu darbu. Organizāciju 
2013. gadā dibināja aktīvistu grupa, kuras 
priekšgalā bija Makss Ulivjerī. Tā sludina tiesības 
uz veselību, psiholoģisko un seksuālo labsajūtu 
labklājības, veselības aprūpes nozares 
darbiniekiem, personām ar invaliditāti un viņu 
tuviniekiem paredzētajos apmācību projektos. 
2014. gadā asociācija deva ieguldījumu 1442. 
likumprojekta izstrādē, kuru iesniedza 
parlamentam; dibināja Nacionālo Seksuālās 
palīdzības pētniecības centru, kuru vada prof. 
Fabricio Kvatrīni un publicēja grāmatu 
“LoveAbility” (MīlētSpēja), redakcija – Eriksons. 
2014. gadā tika atlasīti un pirmo oficiālo apmācību 
kursu uzsāka pirmie 30 seksuālie asistenti. 
Asociācija cīnās par seksuālā asistenta kā 
profesijas atzīšanu, lai tie var likumīgi strādāt 
Itālijā. 

 
 

 

 

 

 

Corps Solidaires (Šveice) 

Corps Solidaires (burtiskais tulkojums: 
Solidaritātes ķermeņi) ir bezpeļņas organizācija, 
kas regulāri apmāca sertificētus seksuālos 
asistentus, veic supervīzijas un kolēģu supervīzijas. 
Par organizācijas locekļiem var kļūt arī sabiedrotie, 
kuriem ar organizāciju ir vienots mērķis, 
galvenokārt seksuālo asistentu pakalpojuma 
personām ar invaliditāti attīstīšana, sadarbība ar 
citām līdzīgus mērķus atbalstošām organizācijām 
un seksuālo asistentu pieredzes apmaiņas 
platformas izveide. Corps Solidaires rīko 
apmācības jaunajiem seksuālajiem asistentiem un 
sadarbojas ar personu ar invaliditāti 
organizācijām, uzrunā medijus un nozaru 
profesionāļus, uzstājas konferencēs. Organizācija 
dibināta Šveices franču valodā runājošajā reģionā 
2009. gadā, tās biedri ir arī citās Eiropas valstīs. 
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SEHP (Šveice) 

Kad sievietes vai vīrieša ķermenis vai prāts tiek 
mainīts piedzimstot (garīgie, fiziskie vai sensorie 
traucējumi), pēc slimības vai iegūstot invaliditāti 
dzīves laikā, emociju, seksualitātes un intimitātes 
izpaušana var kļūt citāda.  

Cienot personas ar invaliditāti autonomiju un 
pašnoteikšanos, SEHP asociācijas mērķis ir 
ieinteresēt personas ar invaliditāti un viņu tuvāko 
personu loku un sabiedrību par īpašās 
seksualitātes jautājumiem. Tas tiek panākts ar 
personu izglītošanu sociālās aprūpes iestādēs, 
vidusskolās un universitātēs / publikācijām / 
informatīvo platformu / klātbūtni medijos TV, 
radio / dalību konferencēs, tikšanās reizēs, 
pasākumos / sniedzot atbildes uz jautājumiem 
mājaslapā / atbalstot seksuālo palīdzību. 

 
 

 

 

Freya (Čehija) 

Freya – organizācija, kas apmāca, konsultē un rīko 
citas aktivitātes par seksualitāti personām ar 
invaliditāti, cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams 
aprūpētājs vai marginalizētajām personu grupām. 
Freya cenšas uzsākt diskusijas par personu ar 
invaliditāti, cilvēku, kuri dzīvo sociālās aprūpes 
centros (senioru), un citām riska grupām, kā bērni, 
jaunieši, sievietes intīmpakalpojumu sniegšanas 
biznesā, seksualitātes un attiecību tematiem. 
Organizācijas darbība ir vērsta uz aizspriedumu 
mazināšanu par seksualitāti, vēl jo vairāk, tā 
norāda uz nepieciešamajām pārmaiņām sistēmā. 
Tā turpina izplatīt informāciju par seksuālo 
asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti, 
kā arī radīt šiem cilvēkiem priekšstatu par 
attiecību un seksualitātes nozīmīgumu. Freya ir 
dieviete ziemeļvalstu mitoloģijā, kuras vārdu tulko 
kā “mīlētā”. Mīlestība, tuvība un seksualitāte – 
organizācija vēlas, lai personas ar invaliditāti var to 
sajust. 
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Sex Asistent Europa (Spānija) 

Sex Assistent ir Silvijas Peirano 2012. gadā 
Barselonā dibināta daudzpusīga globāla tīkla 
organizācija. Pašlaik organizācija ir aktīva vairākās 
valstīs: Spānijā, Argentīnā, Venecuēlā, Kolumbijā, 
Izraēlā, Francijā un Itālijā. Sex Asistent ir bezpeļņas 
projekts, kura mērķis ir atbalstīt seksuālo palīdzību 
personu ar invaliditāti iedrošināšanai un 
vienlīdzīgu iespēju radīšanai, lai pārstātu skatīties 
uz personām ar invaliditāti kā uz bērniem vai 
bezdzimuma būtnēm. Šī asociācija nesniedz 
seksuālās palīdzības pakalpojumus, jo tā sniedz 
cita veida pakalpojumus, lai novērstu 
sutenierismu, segregāciju vai personu ar 
invaliditāti seksualitātes kontroli vai iejaukšanos 
tajā, lai gūtu pelņu izmantojot cilvēkus, kurus 
diskriminē viņu citādības dēļ. Organizācijas 
virsuzdevums ir veicināt sociālās izmaiņas, 
iedrošinot cilvēkus ar invaliditāti izprast savu 
seksualitāti. 

 
 

 

 

Passieflower (Holande) 

Organizācijā Passieflower tic idejai, ka katrai 
personai ir tiesības uz laimi, intimitāti un 
mīlestību. Tas nozīmē, ka arī tām personām, kuras 
pieskaita pie sociālā riska grupām. Piemēram, 
personas ar garīgo vai fizisko invaliditāti, seniori un 
personas ar psihiskām saslimšanām. Organizācijas 
mērķis ir rūpēties par šo mazaizsargāto cilvēku 
grupu, sniedzot tiem intimitāti, mīlestības un rūpju 
sajūtu. Tas tiek darīts ar atklātu nodomu, 
paskaidrot, ka tas ir tikai starpposms. 

 
 

 

Aspasia Canarias (Spānija) 

Aspasia Canarias ir personu ar invaliditāti un 
vecāku cilvēku sociālās iekļaušanas organizācija. 
Bezpeļņas organizācija aizstāv vienādu iespēju un 
universālās pieejamības idejas. Tās mērķis ir 
sociālā iekļaušana visās cilvēciskās izpausmes 
jomās, pievēršot īpašu uzmanību 
intimitātes/emocionālajai jomai, lai paaugstinātu 
pašvērtējumu un veicinātu dzīves kvalitātes 
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izaugsmi. Šī organizācija izmanto mediāciju 
(starpniecību), lai savienotu personas ar 
funkcionālo citādību, kurām intīmām attiecībām 
nepieciešams seksuālais asistents, procesu 
nodrošinot ar nepieciešamajiem abpusējas 
piekrišanas līgumiem. Būtiskākais ir aizsargāt 
citādību un dažādību, lai sasniegtu vienādas 
iespējas, taisnīgumu un nediskrimināciju. Ar 
lekciju, semināru, izklaides un brīvā laika 
aktivitātēm, tūrismu un citiem pieejamajiem 
pakalpojumiem, seksualitāte tiek aizstāvēta kā 
cilvēka būtībai nozīmīgs aspekts. 

 

 

 

Infol (Itālija) 

Infol ir organizācija, kas organizē Erasmus 
programmas kursus un ir reģistrēta Eiropas 
Komisijā. Organizācijā ir izstrādāti profesionālās 
izaugsmes kursi kā privātpersonām, tā 
uzņēmumiem. To skaitā arī kurss par iekļaujošu 
seksuālo izglītību dažādām grupām. Arī personām 
ar ierobežotām spējām. Infol mērķis ir sekmēt 
personu sociālo, kulturālo un profesionālo 
iekļaušanu. 

 

Citās ES dalībvalstīs personu ar invaliditāti situācija nav tik attīstīta, jo eksistē zināmi 
aizspriedumi par seksualitāti, kuru dēļ personām ar invaliditāti nav daudz iespēju 
īstenot savas reproduktīvās tiesības sociāli pieņemamā līmenī. Ir vairākas 
organizācijas, kuru mērķis ir aizsargāt šo personu intereses citās dzīves jomās, bet ne 
seksualitātes. 

 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums: Ko esmu iemācījies? 

 

Seksualitāte ir būtisks kā izglītības, tā arī sociālo pakalpojumu jomas temats tām 
personām, kuras nespēj pašas sev palīdzēt. Daudzās organizācijās pakalpojumi 
personām ar invaliditāti tiek sniegti kopīgi ar vecāka gadagājuma personām. 

Organizācijas, kuras izglīto personas ar invaliditāti par seksualitāti, reti piedāvā 
seksuālo asistentu pakalpojumu. 
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4. Nodaļa. Invaliditātes sociālās un psiholoģiskās barjeras 
  
Nereti invaliditāte paredz pilnīgu lomu maiņu personas dzīvē, jo invaliditāte ietekmē 
saskarsmi ar citiem. Invaliditāti katra persona definē kā patstāvīgi, tā ar sociālo šķēršļu 
palīdzību. Dažādos avotos  atrodama invaliditātes definīcija, ka invaliditāte ir sabiedrības 
nespēja ievērot personu fiziskos vai garīgos traucējums. Tādējādi liedzot šīm personām 
izmantot visiem paredzētos pakalpojumus vai veikt ikdienas darbības. Tādā veidā 
invaliditāte tiek definēta sociālo normu ietvaros un tiek pateikts, kas ir “normāli”. 
 

 

Fiziskie un garīgie traucējumi ietekmē arī seksualitāti. Varētu apgalvot, ka sabiedrība 
labāk neievērotu personas ar invaliditāti kā seksuālas un jutekliskas būtnes ar 
apmierināšanas vērtām vēlmēm un vajadzībām. 

 Invaliditāte un randiņi 

Gandrīz katrai personai ar 
invaliditāti ir vēlme tikt uztvertai, 
pirmkārt, kā cilvēkam, nevis tikt 
klasificētai pēc tās funkcionālā 
traucējuma. Attiecību veidošanas, 
seksuālās pieredzes un ģimenes 
veidošanas jomās katram 
invaliditātes veidam nepieciešami 
konkrēti pielāgojumi, lai abi 
partneri būtu apmierināti. 

Personas invaliditāte var ietekmēt normālu seksuālo dzīvi. Tas nozīmē, ka 
personai ir nepieciešama savādāka  pieeja seksuālajai aktivitātei, un viņam/viņai var 
rasties praktiskas dabas jautājumi par fizisko un emocionālo veselību.  

 

 

Ir trīs visbiežāk sastopamie veidi, kā persona ar invaliditāti var reaģēt uz sava 
funkcionāli citādā stāvokļa publisko atzīšanu: 

 noliegšana; 

 netiešu labumu gūšana; 

 pieņemšana un dzīve tālāk. 
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Randiņu kultūra 

  

 

Padomi ko darīt, tiekoties ar personu ar invaliditāti 

 

 Izturieties pret personu, ar ko tiecieties, ar cieņu. 

 Radiet randiņā viegluma un jautrības atmosfēru (nelieciet otram justies kā 

darba intervijā). 

 Izvairieties no divdomībām, esiet tiešs/-a. 

 Runājiet ar pašu personu, nevis viņas pavadoni/surdotulku. 

 Esiet atklāts, ja jums nav vēlmes vairs tikties. 

 

Piemēram, viņs/viņa var: 
 

 satraukties par partnera meklēšanu; 

 uztraukties, jo nezina vai partneris redzēs viņa pievilcību; 

 būt nepārliecināts savās seksuālajās spējās; 

 nobažījies par sava ķermeņa kustībām; 

 sajust trauksmi, jo trūkst pārliecības par partnera jūtām; 

 satraukties par sāpēm seksa laikā; 

 uztraukties, ka ir mazāk enerģijas un vēlmes pēc seksa; 

 uztraukties par to, vai viņam/viņai var būt bērni; 

 noraizējies par to, ko citi domā, un par diskrimināciju. 
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Padomi, ko nevajadzētu darīt, tiekoties ar personu ar 

invaliditāti 

 Neuzdodiet aizskarošus jautājumus par personas invaliditāti. 

 Nesāciet sarunu ar divdomīgiem vai izvirtīgiem jokiem. 

 Nesauciet personu par iedvesmojošu tikai tāpēc, ka tai ir invaliditāte. 

 Bez uzaicinājuma nesteidzieties palīdzēt personai, vispirms pajautājiet. 

 Neglaudiet/nespēlējieties ar servisa suni personām ar redzes traucējumiem. 

 Nevērsiet uzmanību  personas invaliditātei, pievērsiet uzmanību personai. 
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Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 
 

 Eiropas Savienībā nav vienotas definīcijas un “invaliditāte” tiek definēta 
atšķirīgi. Visbiežāk lieto PVO un ANO Konvencijas definīcijas. 

 Persona ar invaliditāti, galvenokārt, jāuzskata par cilvēku. Nedefinējiet 
viņu, pamatojoties uz šīs personas invaliditāti! Cilvēcisks dialogs un 
iztaujāšana ir pirmie soļi, sākot jebkāda veida darbību seksuālās izglītības 
un izpētes jomā. 

  Invaliditāte ir sociāls stāvoklis, nevis veselība. Bieži vien tā ir nespēja 
pārvarēt sabiedrībā esošos šķēršļus. 

 Rumānijas, Kipras un Latvijas normatīvajos aktos (likumos un noteikumos) 
personu ar invaliditāti seksuālā integritāte tiek aizstāvēta, bet netiek 
paredzēti bargāki sodi, ja upuris ir bijusi persona ar invaliditāti. 

 Personām ar garīgo vai intelektuālo invaliditāti ir jāsniedz vienkārši 
skaidrojumi un piemēri.  

 Lai uzsāktu personu ar invaliditāti seksuālo apmācību, ir nepieciešamas 
atbilstošas zināšanas. 
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PAŠPĀRBAUDE  
 

1. Izvēlieties atbildi, kas neattiecas. Sociālā izglītotāja lomas seksuālās izglītības 
jomā ir sarežģīts uzdevums, jo:  

a) pastāv dažādi invaliditātes jēdzieni; 
b) personu ar invaliditāti prasības un vajadzības ir daudzveidīgas sakarā ar 

invaliditātes dažādiem veidiem; 
c) vide, kas ir pielāgota personām ar invaliditāti, ir  daudzveidīga; 
d) valdībai trūkst naudas, lai risinātu ar invaliditāti saistītus jautājumus. 
 

2. Vai personai ar invaliditāti ir jāuzdod personīgi jautājumi pirmajā randiņā?         
Jā        Nē 

 

3. Vai personai ar kustību invaliditāti ir kādi šķēršļi baudas gūšanai? 
Jā        Nē 

 

4. Vai Eiropas Savienībā pastāv vienota invaliditātes definīcija? 

Jā        Nē 

 

 
5. Ievietojiet trūkstošo vārdu. Invaliditāte ir “virstermins”, kas iekļauj veselības 

pasliktināšanos, funkcionālos un _____________  ierobežojumus. 
 

6. Ievietojiet trūkstošo vārdu.  Latvijā nav īpaša ______, kas definētu personu ar 
invaliditāti seksualitātes vai reproduktīvās tiesības. 
 

7. Lūdzu izvēlieties pareizo atbildi. Kurš no minētajiem veidiem ir pareizākais 
veids kā personai ar invaliditāti uztvert savus funkcionālos traucējumus? 
a) Noliegt tos. 
b) Gūt netiešus labumus. 
c) Pieņemt un dzīvot tālāk. 
d) Pārspīlēt tos.  
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VĀRDNĪCA  

 Aktivitātes ierobežojumi – veselības/invaliditātes stāvoklis, kas ietver 

ilgstošus ikdienas aktivitāšu ierobežojumus. Šajā koncepcijā balstīti indikatori 

tiek izmantoti, lai izvērtētu indivīda veselības stāvokli, invaliditāti un tās 

radīto nevienlīdzību, kā arī sabiedrības veselības aprūpes vajadzības.  

 ANO Kovencija par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO Konvencija) – 

desmitiem gadu ANO darbības rezultātā izstrādāts visaptverošs līgums, lai 

mainītu attieksmi pret personām ar invaliditāti.  

 Dzimumattiecības – seksuāli aktīvas attiecības. 

 Līdzdalības ierobežojumi – indivīda problēmas iesaistīties sadzīves un 

sociālajās situācijās. Tādējādi invaliditāte nav tikai veselības problēma.  

 Seksuālā aktivitāte – veids, kādā personas pauž savu seksualitāti. 

 Seksuālā bauda - seksuālās aktivitātes radīta patika, tīksme. 

 Seksa pozīcijas - divu vai vairāku mīlnieku fizisks ķermeņa stāvoklis 

dzimumakta laikā. 

 Servisa suns - speciāli apmācīts suns, lai palīdzētu saimniekam ar 

funkcionālajiem traucējumiem ikdienas aktivitātēs. 

 Sociālie šķēršļi - personas problēmas saskarsmē ar citiem sabiedrības 

locekļiem un iesaistīties normālā sociālajā uzvedībā. 

 Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK) – 

veselības un ar to saistīto jomu klasifikācija. SFK iekļauti arī vides faktori, jo 

personas darbspēja un traucējumi darbojas arī kontekstā ar vidi.  

 Plānošana - spēja un/vai process, kas nodrošina uzvedības pakāpeniskumu, 

mērķtiecīgumu un efektivitāti mērķa sasniegšanai. 

 Uzbudinājums - spēcīgs, parasti emocionāls, aktīvs, psihisks stāvoklis, ko 

izraisa erogēno zonu stimulācija ar pieskārieniem vai citādi. 

 Virsjēdziens – termins, kurš paskaidro kādu plašāku lietu kategoriju nevis 
vienu konkrētu lietu. 
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3. MODULIS 

MIJIEDARBĪBA PRAKTISKAJĀ UN 

TEORĒTISKAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ. 

SAZIŅAS VEIDI AR PERSONĀM AR 

INVALIDITĀTI 
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3. MODULIS. MIJIEDARBĪBA PRAKTISKAJĀ 

UN TEORĒTISKAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ. 

SAZIŅAS VEIDI AR PERSONĀM AR 

INVALIDITĀTI 

Apmācību rezultāti 

1.nodaļas apmācību rezultāti: 

 Kā veidot cieņpilnu komunikāciju ar personu ar invaliditāti. 

 Visbiežāk pieļautās kļūdas komunikācijā ar personām ar invaliditāti. 

 Sociālās prasmes jēdziens. 

 Kā efektīvi pielietot sociālās prasmes komunikācijā ar personām ar invaliditāti. 

2. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Pareizākā uzvedība un komunikācijas prasmes labām un cieņpilnām attiecībām 

ar personām ar dažāda veida invaliditāti.  

 Efektīvas komunikācijas brajeras. 

 Komunikācijas barjeru definīcija un veidi. 

 Barjeru pārvarēšana. 

3. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Komunikācijas palīgierīces personām ar invaliditāti. 

 Vispiemērotākie reakciju veidi un uzvedības pamata vadlīnijas sarunai ar 

personām ar autiskā spektra traucējumiem. 
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1. Nodaļa. Kas ir sociālās prasmes un kādas ir galvenās 

atšķirības starp sociālajām un praktiskajām iemaņām? 
 

Komunikācijas jēdziena definīcija 

Šajā nodaļā runāsim par efektīvu, adekvātu un cieņpilnu komunikāciju ar personām ar 

invaliditāti, tai skaitā arī par viņu seksuālajām vaiadzībām. Radiniekiem, izglītotājiem, 

asistentiem un ekspertiem, kuri 

ikdienā strādā un sastopas ar 

personām ar invaliditāti, ir jāuzlabo 

savas sociālās prasmes, lai tās 

atbilstošāk izmantotu ikdienas 

saziņā.  

Vai zinājāt, ka daudzi cilvēki jūtas 
neērti saziņā ar personām ar 
invaliditāti? Viņi var izjust: 

  neskaidrību par izmantotajiem 
terminiem; 

 satraukumu, jo nevēlas 
aizvainot personu ar invaliditāti; 

 neziņu par komunikācijas stratēģijām; 

 iepriekšējās negatīvās pieredzes rūgtumu. 

Vai esat izjutis kādu no augstāk minētajām sajūtām? Kāda bija jūsu pirmā pieredze 
saskarsmē ar personu ar invaliditāti? Vai esat kādreiz dzirdējis kādu lietojam nepareizus 
izteicienus attiecībā uz personām ar invaliditāti? 

 

Pozitīvas un negatīvas valodas piemēri: 

Pozitīva valoda Negatīva valoda 

Persona ar invaliditāti invalīds/aklais/kroplis/ 

atpalikušais 

Persona riteņkrēslā ierobežotais/upuris/cietējs/ 

ierobežotais/piesietais riteņkrēslam 

Persona ar garīga rakstura traucējumiem trakais/slimais/psihs 

Veiksmīga persona drosmīgs/varonīgs/iedvesmojošs 

Pieejama autostāvvieta/tualete invalīdu autostāvvieta/tualete 

Persona bez invaliditātes normāla persona 

 

Ja iespējams, sadaliet grupu nelielās grupās. Atvēliet 20 min, lai grupa dalītos 
pieredzē, kas saistīta ar iepriekš minētajiem jautājumiem. Aktivitātes mērķis: 
uzsvērt, cik bieži tiek izmantota nepareiza valoda un cik bieži var just, ka nav 
pārliecības par pareizu terminoloģiju. 
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Jauniešu un pieaugušo ar invalidiāti grūtības komunikācijā 

Komunikācija ir divvirzienu process; efektīva komunikācija nozīmē ne vien vienas 
personas vēlmju un vajadzību pārnesumu citiem, bet arī saprast ko otrs mēģina pateikt. 
Invaliditātes atstāto ietekmi uz komunikāciju brīžiem var būt grūti izprast. 

Iedomājies, ka: 

 nespējat paskaidrot kādam šajā modulī izlasīto; 

 nespējat rast vārdus, kurus izmantot stāstījumā; 

 runājat juceklīgi/spējat atvērt muti, bet ne izteikt 
vārdus; 

 citi runā jūsu vietā/citi pieņem, ka labāk zina, ko jūs 
gribat; 

 nesaprotat citu teiktos vārdus, izteicienus vai 
frāzes/ nespējat iesaistīties sarunā ar draugiem; 

 jūtat kaunu katru reizi, kad mēģinat komunicēt. 

Nav grūti manīt, cik ļoti lielu izmisumu var izraisīt 
centieni komunicēt, kas rezultātā var radīt uzvedības 
traucējumus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem ar 

invaliditāti. 

Aktivitāte grupās: Kā varam tikt tam pāri? Ierosiniet diskusiju un ideju apmaiņu grupā 
par metodēm, kā risināt nesekmīgas komunikācijas problēmas.  

  

Komunikācija ir konflikta rašanās vai nerašanās iemesls; iemesls 

kādēļ gan personiskas, gan darba attiecības ir veselīgas un 

efektīvas vai tādas nav. Komunikācijai ar personām ar invaliditāti 

nepieciešams pievērst vairāk uzmanības, lai veidotu to 

nepārprotami skaidru un efektīvu. 

 

 

Vai jūs atpazīstat sevi, izmantojot iepriekš minētos valodas piemērus? Vai ir arī 
citi negatīvās valodas piemēri, kurus jūs zināt / dzirdējāt? Kā jūs domājat, šāda 
veida valoda ietekmē personas ar invaliditāti? Iedomājieties, kādas personām ar 
invaliditāti var rasties sajūtas un reakcija, ja ar viņām netiek pareizi runāts. 
(Aktivitātes mērķis: saprast un uzsvērt, cik negatīvas varētu būt reakcijas uz 
neatbilstīgu runāšanu). 
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Kas ir sociālās prasmes?  

Sociālās prasmes ir saistītas ar jūsu personību. Tās, atšķirībā no praktiskajām iemaņām, 
ir subjektīvas un emocionālas. Tās nav mērojamas kvantitatīvi, piemēram, nav iespējams 

noteikt to, cik labs jūs esat komunikācijā, pat ja esat skolā 

apguvis komunikācijas kursu vai sazinājies ar klientiem ikdienā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apmainieties ar idejām par to, kādas prasmes tiek uzskatītas par sociālām 
prasmēm un kādas par profesionālām? 
Apsveriet šos piemērus, ņemot vērā: 
 

Kopsavilkums: Ko esmu iemācījies? 

 
 Saskarsme ar personām ar invaliditāti ir ļoti sarežģīts process, 

nevajadzētu uzskatīt savas spējas to darīt par pašsaprotamām. 
 Efektīvai komunikācijai var izmantot īpašas sociālās prasmes. 
 Sociālās prasmes ir balstītas emocijās un var palīdzēt radīt saikni un 

saskarsmē ar personām ar invaliditāti. 
 Dažādiem invaliditātes veidiem ir nepieciešamas atbilstošas sociālās 

prasmes. 

Komunikāciju prasmes 

Komandas darbs 

Pielāgošanās 

Radošums 

Laika plānošana 

Starppersonu prasmes 

Problēmu risināšana 

Līderība 
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Noskatieties video par to, kas apskatīts šajā nodaļā!! 

https://www.youtube.com/watch?v=nc9aAY6-ujQ 

 

Attēlu avoti:  

1. <a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Vector de Fondo creado por rawpixel.com - 
www.freepik.es</a> 

2. Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/johnhain-352999/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=424968">John 
Hain</a>  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nc9aAY6-ujQ
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2. Nodaļa. Saskarsme ar personām ar invaliditāti: kā rīkoties un 

kas jāņem vērā? 

 

Kā cieņpilni sarunāties ar personām ar invaliditāti un izturēties pret tām? 

Šajā nodaļā mēs apskatīsim dažādus uzvedības, attieksmes un valodas lietojuma 
piemērus, kuriem jāseko sarunā ar personām ar invaliditāti. Modulī būs aplūkotas arī 
dažādas izmantojamās saskarsmes metodes komunikācijai ar personām ar invaliditāti. 
Atcerieties – jebkura veida komunikācijai ir nozīme, bet iespējams, ka nāksies 
piepūlēties, lai to saprastu. 

Vispārēji padomi sarunai ar personu ar invaliditāti  

 Runājiet ar šo personu kā ar jebkuru citu. Runājiet personas vecumam atbilstošā 
formā, pret pieaugušajiem izturieties kā pret pieaugušajiem, un runājiet ar pašu 
personu. 

 Ņemiet vērā cilvēka personību nevis invaliditāti. Piemēram, lietojiet terminu 
“persona ar invaliditāti” nevis “invalīds”. 

 Mēģiniet izvairīties no negatīvām frāzēm, kā, piemēram, “cieš no” un “kropls”. 
Lietojiet terminu “persona, kas lieto riteņkrēslu” nevis “piesiets riteņkrēslam. 

Saziņa ar personu ar fiziskiem traucējumiem  

 Neaiztieciet vai nestumdiet personas riteņkrēslu, neraustiet tās kruķus, spieķi bez 
atļaujas. 

 Sarunai ar personu, kas izmanto riteņkrēslu, atrodiet viņa acu līmenim piemērotu 
sēdvietu. 

  

 

Sarīkojiet pirmo prāta vētru par to, kādus padomus grupa var ieteikt efektīvai 
sarunai ar personu ar invaliditāti un vispārējai cieņpilnai attieksmei pret 
personām ar invaliditāti 
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Saziņa ar personu ar redzes traucējumiemt 

 Pārliecinieties, ka visas jūsu 
domas un jūtas iespējams 
izrunāt ar vārdiem. 

 Neaiztieciet, neglaudiet, 
neizklaidējiet personas suni-
pavadoni, kamēr tam virsū ir 
siksna ar rokturi (līdzīga 
iejūgam). 

 Kad ienākat telpā vai izejat 
no tās, ar vārdiem aprakstiet 
savu darbību, lai persona ar 
redzes traucējumiem zinātu, 

ka esat ienācis/izgājis. 
 

Saziņa ar personu ar dzirdes traucējumiem 

 Pievērsiet personas uzmanību pirms sākat runāt. Mēģiniet to darīt ar vieglu 
pieskārienu plecam, mājienu ar roku vai kādu citu taktīlu vai vizuālu signālu. 

 Pārliecinieties, ka jūsu mute sarunas laikā ir labi redzama.  

 Lietojiet īsus teikumus. 

 Runājiet dabiskā tonī, nekliedziet. 

Saziņa ar personu ar intelektuālo invaliditāti 

 Pārliecinieties, ka pirms sarunas esat pievērsis personas uzmanību. Pamēģiniet 
uzrunāt viņu vārdā vai izveidot acu kontaktu. 

  Atcerieties, ka jūsu ķermeņa valoda ir nozīmīga.  

 Esiet tiešs un nepārprotams. Izvairieties no vispārinājumiem, akronīmiem, 
metaforām vai vārdu spēlēm. 

Saziņa ar personu ar psihiska rakstura traucējumiem 

Psihiskas slimības ir vispārināts jēdziens, kas attiecināms uz slimību grupu, ieskaitot, bet 
ne tikai: 

 garastāvokļa traucējumus (kā depresija vai bipolārie traucējumi), 

 trauksmi, 

 psihiskos traucējumus (kā šizofrēnija un atsevišķas bipolāro traucējumu formas). 

Kas jāpatur prātā: 

 Dažas personas ar paranoiju var būt viegli nobiedējamas, tādēļ ņemiet vēra, ka 
viņām būs nepieciešams vairāk privātās telpas nekā jums. 

 Esiet pārliecināts, ka runājat mierīgi un atbrīvoti. 
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 Runājiet ar personu vietā, kur jūtaties ērti, kur jūs nepārtrauks un kur būs 
iespējami maz uzmanības novērsēju. 

 Nemelojiet personai, jo tas var sagraut jebkādu izveidoto uzticību. 

 Uzmanieties, ja persona sarunas laikā kļūst nomākta vai samulsusi. 

 Ja nepieciešams, nostādiet robežas, kā jūs darītu ar jebkuru citu personu, 
piemēram, “man ir tikai piecas minūtes sarunai” vai “ja tu kliegsi, es nevarēšu 
parunāt”. 

Desmit baušļi saziņai ar personu ar invaliditāti 

1. Runājiet ar pašu personu nevis viņas asistentu/pavadoni.  
2. Piedāvājiet rokasspiedienu! 
3. Iepazīstiniet ar sevi un tiem, kas ir ar jums.  
4. Nemēģiniet palīdzēt, pirms esat pajautājis vai tas nepieciešams. 
5. Izturieties pret pieaugušajiem kā pret pieaugušajiem. Nesauciet pieaugušus 

vīriešus un sievietes ar garīgās attīstības traucējumiem “puika/s” vai 
“meitene/s)”.  

6. Neatspiedieties pret personas riteņkrēslu. Personas ar fiziskiem traucējumiem 
uztver savu riteņkrēslu kā sava ķermeņa papildinājumu. 

7. Uzmanīgi klausieties personā, 
kam ir runas traucējumi. 
Pagaidiet līdz persona pabeigs 
sakāmo.  

8. Apsēdieties vai nostājieties 
personas riteņkrēsla vai ar 
kruķiem acu līmenī.  

9. Viegli pieskarieties personas ar 
dzirdes traucējumiem plecam vai 
pamājiet ar roku, lai iegūtu tās 
uzmanību. Skatieties tieši uz 
personu, runājiet artikulēti, lēni 
un izteiksmīgi, lai pārliecinātos, 
ka persona var nolasīt no jūsu 
lūpām.  

10. Atslābinieties. Nekautrējieties, ja izmantojāt vienkāršus teicienus, piemēram, “Uz 
saredzēšanos!”, “Vai tu dzirdēji?” vai citus teicienus, kuri var  būt saistīti ar 
personas traucējumiem. 
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Komunikācijas barjeras 

Mums zināmie barjeru veidi. 

 

Valodas barjeras  

Valoda un tās prasmes var kļūt par saskarsmes barjeru. Lai gan, runājot arī vienā valodā, 
izmantotā terminoloģija var kļūt par šķērsli, ja sarunas biedrs/biedri pilnībā nesaprot to. 

Valodas barjeru piemēri: 

→ pārmērīgs vārdu 
daudzums var radīt 
pārpratumus;  

→ specifiskas valodas, 
žargona vai saīsinājumu 
lietojums; 

→ reģionālā sarunvaloda un 
izteicieni var tikt uzskatīti kā 
aizskaroši. 

Psiholoģiskās barjeras 

Saziņā iesaistīto personu psiholoģiskais stāvoklis ietekmēs informācijas nosūtīšanas, 
saņemšanas un uztveršanas veidu. 

Kad runa bija par seksu, es biju tipisks pusaudzis. Es vēlējos to un 

gribēju uzzināt vairāk par to. Kad skolas priekšmeti nepiepildīja 

manas gaidas un nestāstīja par to, kā tas notiek personām ar 

invaliditāti, es ķēros pie 90 tajos gados dzimušajiem ierastā 

interneta meklētāja – Google. Meklēšanas rezultāti bija 

šausminoši. Vairums interneta resursu pauda, ka labs sekss ir 

neiespējams, citi bija necilvēciski. Tajā brīdī sapratu, ka man šī 

tēma būs jāpēta pašai. 2019. gada maijs, Teilore Karmena 

 

 

Kas, jūsuprāt, ir “saziņas/komunikācijas barjeras”? Vai ar tām var saskarties 
itin visi? Vai ir kaut kas, kas īpaši ietekmē cilvēkus ar invaliditāti? 
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Psiholoģisko barjeru piemēri: 

→ satraukti un aizņemti cilvēki neuztver informāciju tik labi, kā tad, kad viņi nav 
satraukti. Stresa kontrole ir būtiska personiska iemaņa, kas ietekmē starppersonu 
attiecības;   

→ dusmas: kad esat dusmīgs ir viegli pateikt ko tādu, ko vēlāk nāksies nožēlot vai 
nepareizi saprast to, ko vēlas pateikt kāds cits. Šādas jūtas var būt arī personām ar 
invaliditāti, tomēr nereti viņu spēja atpazīt un kontrolēt dusmas var būt samazināta.  

Fizioloģiskas barjeras (attiecināmas uz ķermeņa funkcijām) 

Fizioloģiskas barjeras var būt personas fiziskā stāvokļa rezultātā radušies komunikācijas 
šķēršļi. 

Fizioloģisko barjeru piemēri: 

→ persona ar sliktāku dzirdi var nepilnīgi uztvert verbālo sarunu, jo īpaši, ja ir spēcīgs 
fona troksnis; 

→ persona ar īstermiņa atmiņas zudumu var neatbildēt uz ziņu pēc brīža, jo to ir 
aizmirsusi, tādējādi saziņa nav izdevusies. 

Fiziskās barjeras (attiecas uz ķermeni) 

 Piemērs fiziskajai saskarsmes 
barjerai varētu būt personas 
stāvoklis pēc operācijas, negadījuma 
vai ilgstošas slimošanas. Tā ir 
personas pagaidu nespēja izmantot 
ķermeni kā ierasts.  

Attieksmes barjeras 

Attieksmes barjeras ir uzvedība vai 
pieņēmumi, kas traucē efektīvai 
komunikācijai.  

Attieksmes barjeras var rasties no konfliktiem starp personībām, sliktām prasmēm, 
pretošanās pārmaiņām vai aizspriedumiem (īpaši runājot vai saskaroties ar personu ar 
invaliditāti). Lai kļūtu par efektīvu informācijas uztvērēju, jācenšas pašam pārvarēt savas 
attieksmes barjeras.  
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Kā pārvarēt komunikācijas barjeras?   

 

Augmentatīvā un alternatīvā komunikācija 

Augmentēto un alternatīvo komunikāciju (AAK) izmanto personas, kuras dažreiz vai 
vienmēr nevar paļauties uz runu. Piemēram, personas, kurām nav attīstījusies 
saprotama runa, var paļauties uz runas izvades ierīci, lai radītu vārdus. Runai kļūstot 
skaidrākai, šī ierīce var tikt lietota tikai atsevišķos gadījumos. 

AAK ietver indivīda pilnīgas saziņas spējas un tajā var ietilpt jebkura esoša runa vai skaņa, 
žesti, manuālas zīmes un saziņa ar palīdzību. AAK ir komunikācijas metode, kas ļauj 
indivīdiem saziņai izmantot katru iespējamo veidu. Laika gaitā spēja izmantot AAK ierīces 
var mainīties, kaut arī dažreiz ļoti lēni, un šodien izvēlētā AAK sistēma rīt var nebūt tā 
labākā. Jebkurā gadījumā AAK sistēmā ir iekļauti četri komponenti, ko indivīds izmanto, 
lai uzlabotu saziņu. Šīs četras sastāvdaļas ir simboli, palīglīdzekļi, paņēmieni un 
stratēģijas. 

 Izteiksmīga komunikācija attiecas uz veidu, kādā kāds nodod domas. Izteiksmīgas 
komunikācijas metodes ir runāšana, parakstīšana, žestikulēšana, norādīšana vai 
raudāšana. 

 Uzņemošā komunikācija attiecas uz veidu, kā kāds interpretē vai saprot sūtītāja ziņu. 
Klausīšanās un lasīšana ir uztverošas komunikācijas piemēri. 

Presimboliska vai nesimboliska komunikācija attiecas uz komunikāciju, kurā netiek 
izmantoti simboli, piemēram, vārdi vai zīmes. Tāpēc šāda veida saziņa neattiecas uz 
visiem. Daži cilvēki ar vairākiem traucējumiem lieto presimbolisko komunikāciju, kad viņi 
raud, smejas, vai norāda uz kaut ko, kā veidu, kā paziņot savas domas, un saņēmējam ir 
jāuzmin viņu ziņas jēga.  

Katras personas klausīšanās iemaņas ir stingri atkarīgas no viņas vai 

viņa zināšanām par vajadzībām un garastāvokļiem. Jo vairāk 

zināsim par to, kas notiek ar mums pašiem, jo labāka būs prasme 

neatspoguļot to uz mūsu sarunu biedru, skaidri un gaiši nošķirt savu 

pieredzi, lai radītu vietu citas personas pieredzei. Personām ar 

invaliditāti šis process ir vēl smalkāks, varētu pat būt nepieciešama 

speciālistu iesaiste. 

 

 

Lieciet dalībniekiem apmainīties ar idejām par to, kādas metodes viņi zina 
un kādi tehnoloģiskie palīglīdzekļi, pēc viņu zināšanām, var palīdzēt un 
atbalstīt saziņu ar personu ar dažādiem invaliditātes veidiem (kombinēto 
invaliditāti)  
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Alternatīvo komunikācijas metožu pārskats 

Komunikācija par mūsu vēlmēm un vajadzībām ir viena no dzīves pamata aktivitātēm. 
Lai tā būtu efektīva, sūtītājam un saņēmējam ir jāsaprot vēstījums un izmantotā metode. 
Visi cilvēki sazinās, tomēr tie, kuriem ir kādi redzes, garīga rakstura vai citi traucējumi 
var saziņai neizmantot runāto vai rakstīto valodu. Neskatotoies uz šķēršļiem, ir vairums 
saziņas metožu un sistēmu, kuras var izmantot personas ar vairākiem invaliditātes 
veidiem. Tās var būt gan ar rokām rādītas zīmes, gan sistēmas, kurās tiek izmantoti 
objekti, attēli, simboli, gan tehnoloģiskas ierīces vai visu minēto metožu kombinācija. 

Zemāk minēti daži termini, kuri ir attiecināmi uz komunikācijas metodēm: 

 

Simboliskā komunikācija ir komunikācijas metode, kurā iekļauts dalīts vēstījums starp 
sūtītāju un saņēmēju. Piemēri šai komunikācijai ir runa, zīmju valoda, rakstība (drukātais vai 

Braila raksts), piktogrāfiskās 
komunikācijas sistēmas un 
taktīlās komunikācijas sistēmas. 

Zīmju valoda ir ar vienu vai abām 
rokām rādīti žesti, kam ir īpaša 
nozīme un tie var attēlot vārdus 
vai idejas. Amerikas zīmju valoda 
ir visbiežāk izmantotā, bet ir arī 
citas saziņas sistēmas. Zīmes var 
atpazīt vizuāli vai taktīli 
(pieskaroties un atainojot zīmi 
saņēmēja rokā).  

Simbolu sistēmās kā komunikācijas metodi var izmantot attēlus, objektus vai citus taktīlus 
simbolus. Katram simbolam ir nozīme. Piemēram, krūze (attēls vai īsta krūze) var nozīmēt 
“es vēlos padzerties”. Persona var norādīt uz simbolu uz tāfeles vai grāmatā, vai nodot šo 
simbolu kādam, lai tieši norādītu par to, ko viņa vēlas. Vai arī jūs varat parādīt šo simbolu 
personai, lai tā zina, kas notiks.  

Komunikācijas tāfeles vai grāmatas ir divas simbolu sistēmas. Simboli var būt atainoti uz 
tāfelītes, lai persona var tos norādīt vai arī tie var būt sakārtoti grāmatas lappusēs. 

Zināšanas par dažādām alternatīvām komunikācijas metodēm var palīdzēt jums izprast kā 
palīdzēt personām ar invaliditāti sazināties. Audiologopēdu, komunikācijas speciālistu vai 
izglītotāju/skolotāju, kuri apmāca skolniekus ar redzes traucējumiem vai kombinēto 
invaliditāti, darbs var būt svarīgs personu ar invaliditāti komunikācijas iemaņu attīstības 
plānošanā un uzlabošanā. 
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Noskatieties video par to, ko apguvām šajā nodaļā! 

https://www.youtube.com/watch?v=v7EomkHSHvY 

 

Attēlu avoti:  

1. https://pixy.org/110229/ 
2. https://www.maxpixels.net/Note-Sky-Problem-Road-Sign-Shield-Street-Sign-98376 
3. Foto di Travis Saylor da Pexels  
4. https://www.freestockimages.ru/fullscreen-page/comp-ius3fjyx/7db56bb4-0d96-4b28-95b2-

e98e92868a10/135/%3Fi%3D135%26p%3D%26s%3D 
5. Photo by <a href="/photographer/juliaf-5585 

  

Kopsavilkums: Ko esmu iemācījies? 

 Attīstot savu emocionālo inteliģenci, jūa labāk apzināsieties kā sazināties ar citiem 
vispiemērotākajos un efektīvākajos veidos, izmantojot vispiemērotākās metodes. 

 Lai uzlabotu savas kopējās komunikācijas prasmes, jāapzinās un jāsamazina 
jebkuras esošās saskarsmes barjeras. 

https://www.youtube.com/watch?v=v7EomkHSHvY
https://www.freestockimages.ru/fullscreen-page/comp-ius3fjyx/7db56bb4-0d96-4b28-95b2-e98e92868a10/135/%3Fi%3D135%26p%3D%26s%3D
https://www.freestockimages.ru/fullscreen-page/comp-ius3fjyx/7db56bb4-0d96-4b28-95b2-e98e92868a10/135/%3Fi%3D135%26p%3D%26s%3D
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3. Nodaļa. Padziļināsim dažādās komunikācijas metodes 

 

 

 

Saziņas palīglīdzekļi personām ar redzes traucējumiem - metodes un ieteikumi 

1. Mobilais balss asistents padara tehnoloģijas pieejamas personām ar redzes 
traucējumiem. Tam var uzdot ļoti daudz jautājumu. Mobilajās ierīcēs var būt iebūvēts 
ekrānlasītājs, kas skaļi nolasa to, kas redzams uz ierīces displeja. Drīzumā gaidāmas 
dažādas attīstītākas balss asistentu tehnoloģijas. Piemēram, tāds, kuru var piestiprināt 
pie jebkura veida brillēm un tas sniegs pilnīgu informāciju audio formātā par apkārt 
redzamo. Asistents izmanto aktuālo attēlu atpazīšanas tehnoloģiju, kurai nav vajadzīgs 
interneta savienojums, lai nolasītu zīmes un dokumentus, kā arī atpazītu cilvēkus.  

2. Video palielinātājs: tiem, kam ir traucēta redze, ir vairākas teksta palielināšanas 
iespējas. Daudzi no video palielinātājiem ir iebūvēti programmatūrā (operētājsistēmā), 
kas ir uzstādītas ierīcē.  

 

Lieciet dalībniekiem dalīties pieredzē par dažādiem invaliditātes veidiem: 
kā personas ar invaliditāti komunicē ar citiem? Kādus palīglīdzekļus vai 
atbalstu lieto? Uz kādām zināšanām, pieredzi vai studijām viņas paļaujas, 
lai komunicētu efektīvi? 
. 
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3. Viedās mājas: viedo skaļruņu un citu tehnoloģiju ienākšana mūsu dzīvē ir atvieglojusi 
mājokļa pielāgošanu cilvēkiem, veicinot ilgāku neatkarīgu dzīvi un iespēju saņemt 
īstermiņa aprūpes pakalpojumus, nevis pilnīgu atbalstu. Viedo mājokļu ierīces ir 
iespējams uzstādīt tā, lai vairākus uzdevumus varētu veikt tikai ar balss palīdzību. 

4. Aplikācijas personu ar redzes traucējumiem dzīves uzlabošanai: aplikāciju ienākšana 
nozīmē palīdzības pieejamību vienkārši tās lejupielādējot. Ir vairāki aplikāciju veidi 
skolniekiem ar redzes traucējumiem un vecākiem cilvēkiem. Dažas no tām spēj, 
piemēram, izmantojot svītru kodu, atpazīt produktu un skaļi to nosaukt. Citas aplikācijas 
spēj palīdzēt personām ar redzes traucējumiem orientēties un atrast pareizo ceļu vai 
skaitīt naudu. Lietotājam tikai ar aplikāciju jānofotogrāfē nauda un jāpagaida, kamēr 
ierīce skaļi paziņos nominālu vērtību un kopējo summu.  

5. Programmatūra tulkošanai uz Braila rakstu: Braila raksta tulkošanas programmatūra 
tiek izmantota, kad runas izvades sistēmas ir mazāk efektīvas, piemēram, tehniskajās 
disciplīnās, kurās izmanto simbolus un kodēšanu, kā, piemēram, datorzinātnēs un 
matemātikā. Šī programmatūra var pārvērst elektroniskos dokumentus braila kodā, kuru 
pēc tam var izprintēt uz speciāla papīra. Šādi personas ar redzes traucējumiem var lasīt 
jebkurus elektroniskos dokumentus. 

Kad meklējat vispiemērotāko palīgierīci vai metodi, kas palīdzētu komunicēt personām 
ar redzes traucējumiem, lūdzu ņemiet vērā sekojošo: 

 Iepazīstiniet ar sevi. 

 Runājiet dabiski un skaidri. 

 Turpiniet izmantot ķermeņa valodu. Tā ietekmēs jūsu balss toni un sniegs papildu 

informāciju arī personām ar redzes traucējumiem. 

 Izmantojiet sarunvalodu, neizvairieties no vārdiem “skaties”, “redzi” vai sarunām 

par ikdienas aktivitātēm kā video vai televīzijas skatīšanās.  

 Nekad nerunājiet ar trešās personas starpniecību.  

 Pirms pārtrauciet sarunu ar personu, pasakiet  par to.  

 Kad norādiet uz virzienu, izmantojiet precīzus un konkrētus izteicienus.  

Piemēram, “durvis ir kreisajā pusē”. 

Saziņas palīglīdzekļi personām ar dzirdes traucējumiem – metodes un ieteikumi 

1. Telefons ar pastiprinātāju: šie telefoni sarunas var padarīt skaļākas, patīkamas 
un pieejamākas. Vairumam telefonu ar pastiprinātāju ir īpaši skaļš zvana signāls 
un tie ir savienojami ar dzirdes aparātu un iekļauj tādas funkcijas, kā zvanītāja 
identifikāciju, gaismas signālu, lielākus vai izgaismotus ciparus un kakla cilpu vai 
austiņu ligzdu. 
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2. Video zvana programmatūra: piedāvā parasta telefona zvana ekvivalentu. Tās 
iespējams palaist uz ierīces ar priekšējo kameru. Šāda veida komunikācija ir viena 
no populārākajām personu ar dzirdes traucējumiem vidū. Ar tās palīdzību 
cilvēku, kam zvanat, var redzēt pilnekrāna režīmā vai bilde-bildē režīmā, kurā 
blakus parādās arī zvanītāja attēls. 

3. Zīmju valodas tulkošana: atvieglo reālā laika sarunas, 

izmantojot tehnoloģijas, kuras pārvērš runātos vārdus 

zīmju valodā, balsi tekstā un tekstu runā. Šis risinājums 

ir programmatūras un aparatūras apvienojums, kas var 

savienoties ar lietotāja dzirdes aparātu, kohleāro 

implantu vai FM klausīšanās sistēmu. Tajā iekļauta 

30'000 vārdu datubāze un 9'000 zīmju valodas 

videoklipi. Kad programma dzird personu runājam, tā 

pārtulko runātos vārdus tekstā vai zīmju valodā un 

izrunā personas ar dzirdes traucējumiem atbildes 

dzirdīgai personai. Šāds tulkotājs ir ļoti noderīgs, kad 

nav pieejams surdotulks. Tādējādi var paaugstināt arī 

lasītprasmi, veicināt izglītības efektivitāti, uzlabot 

nodarbinātības iespējas, kuras sekmē neatkarību un 

palīdzēt skolām un darba devējiem ievērot ārējos 

normatīvus. 

Kad meklējat vispiemērotāko palīgierīci vai metodi, kas 
palīdzētu komunicēt personām ar dzirdes 
traucējumiem, lūdzu ņemiet vērā sekojošo: 

 Pievērsiet personas uzmanību, pirms uzsāciet sarunu.  

 Ievediet personu sarunas tematā. 

 Runājiet lēnām un skaidri, bet nekliedziet, nepārspīlējiet vai pārspīlēti 

neizrunājiet vārdus. 

 Skatieties tieši uz personu, kad runājat ar viņu. 

 Neaizklājiet muti, kad runājat. 

 Uzturiet acu kontaktu ar sarunbiedru. 

 Izmantojirt vārdus “es” un “tu” nevis “viņš” vai “viņa”. 

 Nestāviet priekšā gaismas avotam, piemēram, logam vai spilgtai lampai. 

 Ja jūs nesaprot, no sākuma atkārtojiet, tad pārfrāzējiet domu, nevis atkārtojiet 
to pašu vairākas reizes. 

 Izmantojiet pantomīmu, ķermeņa valodu un sejas izteiksmes, lai papildinātu 
savu komunikāciju.  
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Kā sazināties ar personu ar garīga rakstura traucējumiem? 

 Garīga rakstura traucējumi ir dažādi un tie 
dažādi ietekmē personu spējas sazināties. 
Dažreiz tās ir psiholoģiskas barjeras, citreiz 
tās ir fiziskas barjeras, kas traucē efektīvai 
saziņai. Katra persona jāuztver citādi un 
individuāli. Katrā situācijā, kad mēģināt 
uzlabot saskarsmes prasmes, jāizvērtē 
eksperta palīdzības nepieciešamība.  

Zemāk skatāms saraksts ar pozitīviem un 
vispārīgiem uzvedības modeļiem, kuri 
palīdzēs veidot labu komunikāciju.  

 

1. Izvairieties no runāšanas personas vietā. Ja persona kavējas ar atbildi vai ietur pauzi, 
pirms turpina, pagaidiet. 

2. Personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvumā izvairieties no sarežģītiem un 
emocionāliem tematiem, īpaši krīzes laikā.  

3. Izvairieties no pieņēmuma, ka zināt par ko persona domā, vēlas vai kas tai 
nepieciešams, pirms tas tiek izteikts. Runājiet tikai par sevi. Uzklausiet runāto, pat ja 
nepiekrītat pateiktajam. 

4. Ja nesaprotat par ko tiek runāts, palūdziet, lai persona runā skaidrāk. Nemeklējiet 
slēpto nozīmi pats. 

5. Novērtējiet personas labo uzvedību un atbalstiet viņu, kad ir grūti. 

6. Runājiet pa vienam, jo ir grūti uzklausīt divus cilvēkus vienlaicīgi. Tas palīdzēs celt 
cieņpilnu attieksmi arī pret personu ar psihisku slimību. 

7. Ja persona ar psihisku slimību izjūt spiedienu runāt, varat nomierināt viņu, sakot, ka 
viņai/viņam ir atļauts arī nerunāt, bet ja persona vēlas runāt, pārējie klusēs un  klausīsies. 

Kā sazināties ar personu ar autiskā spektra traucējumiem? 

Izlasiet īsos padomus, kā mijiedarboties ar personu ar autiskā spektra traucējumiem 
un saprast, kā šī personas varētu izteikties. Padomi satur informāciju par dažādiem 
komunikācijas un attīstības posmiem. Tie var palīdzēt efektīvāk sazināties ar personu 
ar autiskā spektra traucējumiem. 

Viņš/viņa nepievērš uzmanību jūsu teiktajam 
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 Vienmēr lietojiet viņa/viņas vārdu, pirms sākat runāt, lai persona zinātu, ka runājat 
tieši ar viņu. 

 Pārliecinieties, ka esat pievērsis personas uzmanību, pirms uzdodat jautājumu vai 
dodiet norādījumus. Uzmanības pievēršanas pazīmes dažādiem cilvēkiem var būt 
dažādas. 

 Izmantojiet viņa/viņas īpašo interesi vai aktivitāti, ko persona pašlaik dara, lai 
iesaistītu viņu sarunā. 

Personai ir grūti uztvert teikto 

Autistiskai personai var būt grūti “izfiltrēt” mazsvarīgu informāciju. Ja informācijas ir 
par daudz, tas var radīt pārslodzi, un sekojošā informācija netiek apstrādāta. Tāpēc: 

 Runājiet mazāk un lēnāk. 

 Izmantojiet atslēgas vārdus, atkārtojiet un uzsveriet tos. 

 Ieturiet pauzi starp vārdiem un frāzēm, lai personai būtu laiks padomāt gan par 
teikto, gan atbildi. 

 Neuzdodiet pārāk daudz jautājumus. 

 Ja persona izrāda trauksmainības pazīmes, izmantojiet mazāk neverbālās 
komunikācijas līdzekļus (acu kontakts, sejas izteiksmes, žesti, ķermeņa valoda). 

 Izmantojiet vizuālos palīglīdzekļus. 

 Apzinieties vidi, kurā esat (skaļa, pārpildīta). Maņu stimulācija var ietekmēt 
personas apstrādātās informācijas daudzumu. 

Viņam/-ai ir grūtības ar atvērtajiem jautājumiem 

 Uzdodiet īsus jautājumus.  

 Uzdodiet tikai nepieciešamos jautājumus. 

 Strukturējiet jautājumus, varat piedāvāt atbildes variantus. 

 Esiet tiešs. Piemēram, jautājiet: “Vai tev garšoja pusdienas?” un “Vai tev patika 
matemātika?”, nevis “Kā pagāja tava diena?”. 

Viņš/-a nelūdz palīdzību 

 Iedodiet personai kartiņu ar attēlu, ko lietot šādos gadījumos. 

Viņš/-a visu uztver burtiski 

 Izvairieties no ironijas, sarkasma, tēlainas izteiksmes, retoriskiem jautājumiem, 
idiomām vai pārspīlējumiem. Ja izmantojat šos izteiksmes līdzekļus, skaidri 
paskaidrojiet, ko vēlējāties ar to pateikt. 

Viņš/-a sit man, ja nevēlas darīt to, ko es lūdzu 

 Sāciet rakstīt uzvedības dienasgrāmatu, lai noskaidrotu vai personas uzvedība kaut 
ko vēsta. 

 Piedāvājiet citu veidu kā pateikt “nē” vai “pietiek”. 
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Viņš/-a reaģē negatīvi, kad saku “nē” 

 Pamēģiniet izteikt domu citiem vārdiem vai simboliem. 

 Personu var samulsināt atteikuma iemesls. Ja tā ir kāda aktivitāte, ko var paveikt 
vēlāk, pamēģiniet parādīt to kalendārā vai grafika tabulā. 

 Visbiežāk sakām “nē” gadījumos, kad persona apdraud savu vai citu drošību un 
veselību.  Ja tas ir drošības jautājums, pacentieties izskaidrot drošību un 
apdraudējumu. 

 Ja “nē” tiek tiekts personai tās neadekvātās uzvedības dēļ, nepieciešams mainīt 
attieksmi pret personas uzvedību. Nekliedziet un nepievērsiet situācijai pārāk daudz 
uzmanības. Mierīga reakcija varētu ilgtermiņā palīdzēt mazināt neadekvātu 
uzvedību. 

 Nosakiet skaidras robežas un paskaidrojiet kādēļ un kur kāda uzvedība ir pieņemama 
vai nepieņemama. 

 

 

Kā runāt par emocijām un seksualitāti  

Personām ar invaliditāti ir nepieciešama seksuālā izglītība, kas: 

 māca personām ar invaliditāti, ka ir iespējama pilnvērtīga dzimumdzīve, 

 apskata vecumam atbilstošas seksuālās problēmas, kuras var attiecināt uz 
specifisko invaliditātes veidu, 

 paskaidro sociālos likumus, piemēram, atšķirību starp privātu un sabiedrisku 
uzvedību, 

 tiek īstenota tā, lai arī persona ar intelektuālo invaliditāti varētu saprast. 

Vecākiem, izglītotājiem un aprūpētajiem ir svarīgi gūt to informāciju, kas ir 
nepieciešama, lai atbalstītu personu risināt tās problēmas, kuras viņai varētu rasties. 

Personai ar invaliditāti varētu būt nepieciešams atbalsts, lai izpētītu seksualitāti un 
attiecības. Īpaši tas attiecās uz personām, kam ir nepieciešama īpaša kopšana, 
piemēram, tiem, kuri dzīvo ar saviem vecākiem vai sociālās aprūpes iestādēs, vai tiem, 
kuri nepieciešama palīdzība saskarsmē vai pašaprūpē, kā personīgā higiēna. 

Personas šādās situācijās var vēlēties seksuālas attiecības, bet tieši vecāki vai aprūpētāji 
tās var neatļaut, kas nav īsti pareizi. Šiem cilvēkiem var nebūt pietiekami daudz privātās 
telpas seksuālajai aktivitātei. Mājās esošie ierobežojumi var novest pie tā, ka persona 

 

Par kuru no modulī minētajām tehnoloģijām jūs zinājāt pirms šīm 
apmācībām? 
Dalieties pieredzē (pozitīvajā vai negatīvajā)!  
Kuru no minētajām jūs izmantotu? 
Vai jums ir ieteikumi, citi padomi, lai uzlabotu saziņu ar personām ar 
invaliditāti? Lūdzu, dalieties ar tiem!  
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rīkojas nelegāli vai nedroši, kā piemēram, sekss parkā vai citās publiskās vietās. Dažos 
gadījumos personas ar intelektuālo invaliditāti var izrādīt neatbilstošu seksuālo 
uzvedību, piemēram, masturbējot vai uzmācoties nepilngadīgajiem publiskās vietās. Par 
pamatu šādai uzvedībai nereti ir seksuālās spriedzes neizvade pieņemamā veidā vai 
adekvātas izglītības par seksuālās uzvedības likumiskajiem ierobežojumiem un 
ētiskajiem aspektiem trūkums. Pienācīga seksuālā izglītība un uzvedības treniņš vairumā 
gadījumu ir labākais veids kā pievērsties šīm problēmām, palīdz apzinātāk un veiksmīgāk 
personām ar invaliditāti vieglāk dzīvot dzimumdzīvi, atpazīstot emocijas un emocionālos 
impulsus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noskatieties video par to, ko lasījāt šajā nodaļā! 

https://www.youtube.com/watch?v=qB2Fk0KdUuo 

 

Attēlu avoti: 

1. <a href="https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/affari">Affari foto creata da peoplecreations - 
it.freepik.com</a> 

2. Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1298292">Ope
nClipart-Vectors</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1298292">Pixa
bay</a> 

3. <a href="https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/affari">Affari vettore creata da macrovector - 
it.freepik.com</a> 

 

  

Kopsavilkums: Ko esmu iemācījies? 

 Katram invaliditātes veidam ir citādi komunikācijas veidi. 
 Paturiet prātā, ka “invaliditāte” ir tikai apkopojošs termins, jums jāpielāgo 

uzvedība un attieksme konkrētā cilvēka vajadzībām. 
 Katram komunikācijas procesa veidam ir sava saskarsmes palīgierīce.  
 Lai komunicētu par seksualitāti, ir nepieciešama atbilstošā izglītība personu 

ar invaliditāti vecākiem, izglītotājiem un aprūpētājiem.   

https://www.youtube.com/watch?v=qB2Fk0KdUuo
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PAŠPĀRBAUDE 

 

1. Kas ir komunikācija? Izvēlieties pareizo variantu! 

a) Tas ir process, kad es runāju ar partneri. 

b) Tā ir parādība, kas var notikt tikai tad, ja cilvēki runā vienā valodā. 

c) Tas ir informācijas nosūtīšanas un saņemšanas process. 

d) Tas ir tad, kad es kādu klausos. 

 

2. Atšķirība starp psiholoģisko un fizisko barjeru ir tā, ka fiziskā barjera nav mūžīga, bet 

psiholoģiskā barjera ir neatgriezeniska. Apgalvojums ir:  Patiess / Nepatiess 

3. Ierakstiet pareizo tekstu – rindkopa ir daļa no 3.nodaļas teksta par uzvedību, kāda 

jāievēro, uzrunājot personas ar autiskā spektra sindromu. Viņš/-a reaģē slikti, kad saku “nē”: 

Mēģiniet lietot citus vārdus vai _________________.  

 

4. “Nē” bieži lieto, kad kāds pakļauj sevi vai citus _________________. Ja tas ir drošības 

jautājums, apskatiet veidus, kā izskaidrot briesmas un drošību. 

 

5. Ja sakāt “nē” tāpēc, ka viņi uzvedas neatbilstoši, iespējams, vēlēsities mainīt jūsu 

______________ par viņu uzvedību. Centieties nekliegt un nepievērst pārāk daudz 

uzmanības, mierīga reakcija var palīdzēt mainīt šo uzvedību laicīgi. 

 

6. Noteikt skaidras barjeras un izskaidrot, kur un kāpēc ir pieņemams vai nav 

pieņemams izturēties noteiktos veidos, ir pareizākais veids saziņā ar personām ar autiskā 

spektra traucējumiem.  

Apgalvojums ir:  Patiess / Nepatiess 

7. Ja vēlaties piesaistīt personas ar autiska spektra traucējumi uzmanību, jums 

vajadzētu izvairieties viņu saukt vārdā, bet vajag paņemt aiz rokas un laipni pakratīt.  

Apgalvojums ir:  Patiess / Nepatiess 

 

8. Izvēlieties, kurš no šiem ir pozitīvās valodas piemērs, sarunai ar personu ar 

invaliditāti: 

a) garīgi atpalikušais, 

b) autisma upuris, 

c) persona ar redzes traucējumiem, 

d) invalīds. 

 

9. Kas ir sociālās prasmes? Lūdzu, atzīmējiet vismazāk pareizās prasmes / attieksmi, 

kuru jums vajadzētu izmantot, saskaroties ar šādu situāciju: persona ar autiskā spektra 

traucējumiem nevēlas jūs uzklausīt, bet jums jābūt pārliecinātam, ka viņš / viņa saprot jūsu 

norādījumus. Jums ir nepieciešamas: 

a) problēmas risināšanas prasmes, 

b) pielāgošanās spējas, 
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c) stingrība, 

d) starppersonu prasmes. 

 

10.  Kas ir sociālās prasmes? Lūdzu, atzīmējiet vismazāk pareizās prasmes / attieksmi, 

kuru jums vajadzētu izmantot, saskaroties ar šādu situāciju: persona ar redzes traucējumiem 

uz ielas lūdz palīdzību pēc virziena, bet, šķiet, neviens nespēj palīdzēt. Jums ir 

nepieciešamas: 

a) komunikācijas prasmes, 

b) skaļa balss un spēcīga personība, 

c) pielāgošanās spējas, 

d) radošums. 

 

11. Kā vispareizāk izturēties pret personām ar invaliditāti. Izvēlieties pareizāko 

apgalvojumu: 

a) klusēt, klausīties un runājot, veidot pauzes, 

b) čukstēt, jokot un smieties, 

c) pieņemt viņus un viņu situāciju, kad viņi paši nevar izteikties pareizi. 
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AKTIVITĀTES GRUPĀ 

Aktivitātēm nepieciešamie instrumenti un materiāli 

 dators/planšetdators/viedtālrunis 

 interneta savienojums 

 rīks piezīmēm – papīrs un pildspalva/digitāla ierīce 

 

 1. Uzdevums  

Origami uzdevums:  

Šī ir ātra un viegla aktivitāte, kura demonstrē kā vienus un tos pašus norādījumus 
dažādi cilvēki izprot atšķirīgi, tādējādi izceļot skaidras komunikācijas nozīmīgumu.  
Norādījumi: 

- iedodiet katram dalībniekam A4 formāta papīra lapu; 
- paziņojiet dalībniekiem, ka dosiet norādījumus kā salocīt lapu, lai iznāktu 

origami figūra; 
- piekodiniet, ka, saņemot norādījumus, viņiem jātur acis ciet un viņi nedrīkst 

uzdot jautājumus; 
- nolasiet zemāk esošos norādījumus, lai visiem ir pietiekami daudz laika izpildīt 

katru soli: 
1) salokiet papīra lapu uz pusēm, 
2) noplēsiet augšējo labo stūri, 
3) salokiet lapu atkal uz pusēm, 
4) noplēsiet apakšējo labo stūri, 
5) salokiet lapu atkal uz pusēm, 

6) noplēsiet augšējo kreiso stūri, 

7) salokiet lapu uz pusēm pēdējo reizi, 

8) noplēsiet apakšējo kreiso stūri, 
9) atlokiet lapu un paceliet, 
10) atveriet acis un salīdziniet savu paveikto ar pārējo grupas locekļu darbiem. 
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 2. Uzdevums  

Manās kurpēs” ir komandas garu veicinoša aktivitāte, lai radītu stingru saikni starp 
cilvēkiem, kamēr tiek trenētas empātijas un aktīvās klausīšanās iemaņas. 

1. Sadaliet dalībniekus 2 grupās ar vienādu dalībnieku skaitu. 
2. Palūdziet vienu grupu iziet no telpas un sagaidīt turpmākos norādījumus. 
3. Telpā palikušajiem palūdziet novilkt kurpes un atstāt tās redzamā vietā, gaidīt 
turpmākos norādījumus. 

4. No telpas izgājušajai grupai palūdziet novilkt kurpes, atstāt tās ārpusē pie durvīm 
un ienākt telpā. 
5. Norādiet ienākošajiem izvēlēties kurpju pāri un to uzvilkt (vai uzvilkt vai turēt 
rokās). 
6. Kurpju īpašniekam jāizveido pāris ar to, kurš uzvilcis viņa kurpes. 
7. Izveidotajam pārim jādodas īsā pastaigā, lai parunātos (aptuveni 10 minūtes), 
kurā kurpju īpašniekam jārunā, savukārt uzvilkušajam klusumā jāklausās. 
Temati sarunai ir: 
Kāds bija visgūtākais brīdis tavā dzīvē? 
Kāds bija vislabākais brīdis tavā dzīvē? 
Kāds bija visapkaunojošākais brīdis tavā dzīvē? 
8. Pēc pirmās pastaigas abu grupu locekļiem jāatgriežas telpā, kur arī jāatstāj kurpes. 
9. Pēc tam grupai, kuri bija klausītāju lomā, jādodas ārā no telpas, lai izvēlētos 
kurpju pāri. 
10. Atkārtojiet aktivitāti no 6. soļa (pāri var mainīties, bet tagad klausītāji būs 
runātāji un otrādi). 
Šī aktivitāte var radīt aizkustinošus mirkļus, trenējot empātiju un aktīvo klausīšanos.  
 

 

  



 

2018-1-LV01-KA204-046973-P1                                                                        www.speacialintimacy.eu 
Projekta izstrādātie materiāli pauž projekta īstenotāju viedokli. Eiropas Komisija neatbild par pausto viedokli un par sekām, kas var 

rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju. 

82 

VĀRDNĪCA 

 AAK – augmentatīvā un alternatīvā komunikācija (AAK) ietver dažādas 

komunikācijas metodes, kuras tiek izmantotas, lai palīdzētu  personām, 

kurām ir grūtības saprast un izteikties, izmantojot runu. 

 Autiskā spektra traucējumi - viens no bērna attīstības traucējumiem, kas 

ietekmē komunikāciju un uzvedību. Ierobežotas intereses un atkārtojošās 

darbības. Šie simptomi iespaido personas spējas skolā, darbā un citās dzīves 

jomās.  

 Dzirdes traucējumi: dzirdes zudums vai traucējumi ir pilnīgs vai daļējs 

dzirdes trūkums. Nedzirdīgs cilvēks nespēj dzirdēt vispār vai tam ir ļoti 

mazs dzirdes atlikums. 

 Efektīva komunikācija: komunikācija starp divām un vairākām personām, 

kad informācijas nodošana, uztveršana un saprašana ir veiksmīga. 

 Fizioloģiskas barjeras: fizioloģiskas barjeras saskarsmē rodas sūtītāja vai 

saņēmēja fiziskā stāvokļa dēļ, kas var būt arī funkcionālie traucējumi. Tās 

iekļauj arī sensoros traucējumus un citus fiziskos traucējumus.  

 Fiziskas barjeras: komunikācijā tās ir vides un dabīgie saskarsmes šķēršļi, 

kuri traucē nodot vēstījumu no sūtītāja saņēmējam.  

 Invaliditāte: “invaliditāte” ir virstermins, kas ietver traucējumus, aktivitātes 

ierobežojumus un dalības ierobežojumus. Traucējumi ir ķermeņa funkciju 

vai uzbūves problēma; aktivitates ierobežojumi ir indivīda grūtības izpildīt 

kādu uzdevumu vai darbību, bet dalības ierobežojumi ir problēmas, ar 

kurām indivīds saskaras ikdienas dzīvē. 

 Komunikācija: informācijas pārraides process, kurā notiek apmaiņa starp 

indivīdiem simbolu, zīmju un uzvedības veidā. 

 Psihiski / Garīga rakstura traucējumi: ir garīgās (intelektuālās) attīstības 

traucējumi vai psihiska slimība, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un 

pilnvērtīgi aprūpēt sevi, tādēļ reizēm apgrūtina šo cilvēku iekļaušanos 

sabiedrībā. Psihiskos traucējumus parasti definē, apvienojot to, kā cilvēks 

uzvedas, jūtas, uztver vai domā. 

 Redzes traucējumi: ir samazināta spēja redzēt tādā mērā, kas rada 

problēmas, kuras nevar novērst ar parastajiem līdzekļiem, piemēram, 

brillēm, vai redzes zudums.  

 Sociālās prasmes: uzvedības kopums, kas ļauj mums efektīvi un apmierinoši 
sadarboties ar citiem. Darba vietā sociālās prasmes tiek uzskatītas par 
papildinājumu profesionālajām prasmēm, kas iekļauj zināsanas un darba 
iemaņas. Sociologi var lietot sociālo prasmju terminu, lai  noteiktu personas 
emocionālās inteliģences koeficientu (EQ) pretstatā intelekta koeficientam 
(IQ). 
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4. MODULIS 

EMOCIONĀLĀ UN SEKSUĀLĀ IZGLĪTĪBA 

PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 

 

 

 

 

 

 

“Neviens nevar likt jums pakļauties bez jūsu piekrišanas” 
 Eleanora Rūzvelta 
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4. MODULIS - EMOCIONĀLĀ UN SEKSUĀLĀ 

IZGLĪTĪBA PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 

Apmācību rezultāti 

Šī moduļa nobeigumā Eiropas speciālās intimitātes izglītotājs būs spējīgs: 

 identificēt un paskaidrot būtiskākos intīmo un seksuālo attiecību jēdzienus; 
 izprast personu ar invaliditāti intimitātes un seksualitātes perspektīvu; 
 šajā modulī attīstītās kompetences pielietot reālās dzīves situācijās. 

1.nodaļas apmācību rezultāti: 

 jūs zināsiet seksualitātes, seksuālas uzvedības, intimitātes vajadzību jēdzienus; 
 sapratīsiet seksualitātes un intimitātes funkcijas un vērtību; 
 varēsiet atpazīt dažādus seksuālās izpausmes tipus, kā arī fiziskās un emocionālās 

seksualitātes vai tās trūkuma sekas. 

2.nodaļas apmācību rezultāti: 

 jūs zināsiet fiziskās un psiholoģiskās seksualitātes sastāvdaļas; 
 jūs sapratīsiet seksualitātes pamatā esošo procesu un personas ar īpašām 

vajadzībām perspektīvu šajā kontekstā; 
 varēsiet izskaidrot seksualitātes pamatā esošos anatomiskos un psiholoģiskos 

procesus un izrādīt empātiju personām, kurām ir grūtības izpaust savu 
seksualitāti. 

3.nodaļas apmācību rezultāti: 

 jūs zināsiet par pašvērtējumu, emocijām un dabiskajām tieksmēm; 
 jūs sapratīsiet emociju un negatīvo domu, kuras veicina pašvērtējuma 

pasliktināšanos, atpazīšanas nozīmīgumu;  
 jūs spēsiet strukturēt aktivitātes, lai attīstītu pozitīvu pašvērtējumu un palīdzētu 

citiem atpazīt emocijas. 

4.nodaļas apmācību rezultāti: 

 jūs zināsiet personu ar invaliditāti seksualitātes un intimitātes perspektīvu; 
 sapratīsiet personu ar invaliditāti funkcionālo/disfunkcionālo seksuālo un intīmo 

attiecību pazīmes; 
 varēsiet identificēt kādiem nosacījumiem jāseko, lai palīdzētu personām ar 

invaliditāti uzsākt un turpināt seksuālās attiecības. 

5.nodaļas apmācību rezultāti: 
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 zināsiet, kā izveidot individualizētu darbības plānu;  
 būsiet attīstījis kritisko domāšanu; 
 spēsiet izveidot personalizētus darbības plānus reālām situācijām, lai palīdzētu 

personām ar invaliditāti izpaust viņu seksuālās un intimitātes vajadzības. 
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1. Nodaļa. Cilvēku seksuālā izturēšanās un seksualitātes 

funkcija 
 

Seksualitātes un seksuālās izturēšanās robežas 

Seksuālā identitāte un izturēšanās ir izaicinājumiem pilna problēma mūsdienu 

sabiedrībai. Ar seksualitāti saistīto stimulu “bums” nav ieviesis skaidrību cilvēku 

seksuālās izturēšanās pamatnoteikumu izpratnē, bet radījis vairāk neizpratnes par to, 

kas ir dabisks un pretdabisks.   

 

 Vispārīgi, cilvēka seksuālā izturēšanās ir veids kādā persona pauž un piedzīvo savu 
seksualitāti. Visbiežāk par seksualitāti tika uzskatīta tikai dzimumorgānu izmantošana 
(vismaz vienai iesaistītajai personai), kas 
nav gluži pareizi.  Personas seksualitāte 
iekļauj bioloģisko, erotisko, sociālo, 
emocionālo un garīgo aspektu, tādējādi 
seksuālā uzvedība iekļauj: masturbāciju, 
dzimumaktu, ģenitālo stimulāciju bez 
iekļūšanas, orālo seksu utt., bet var iekļaut 
arī kailumu (bez stimulācijas), runāšanu par 
seksu, uzmanības izrādīšanu un jebkura 
veida darbības, kas vērstas uz otru personu 
ar mērķi piesaistītu otra interesi (piemēram, veids kādā otrs ēd banānu vai tur vīna glāzi). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kā jūs definētu cilvēka seksuālo izturēšanos? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet savu definīciju. 
 

Būtiskākā pazīme, kas nošķir seksuālo izturēšanos no citām, ir 

seksuālā uzbudinājuma klātbūtne vai vēlme to radīt, lai veicinātu 

fizioloģiskas pārmaiņas uzbudinātās personas ķermenī. 
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Seksualitātes funkcijas 

 

 

Cilvēka seksuālajai uzvedībai ir plašs funkciju spektrs: 
 pēcnācēju radīšana un reproduktīvā funkcija – cilvēki iesaistās seksuālā 

uzvedībā, lai radītu bērnus, atstātu kaut ko aiz sevis; 
 hormonālā līdzsvara un veselības uzturēšana – pastāvīga seksuālā aktivitāte 

palīdz regulēt endokrīno sistēmu un tai ir ietekme uz asinsriti un nervu sistēmu; 
 fiziskas un psiholoģiskas baudas 

gūšana – vairums cilvēku seksuālās 
aktivitātes uzskata kā jautras, 
relaksējošas un stimulējošas; 

 dalīšanās emocijās un emocionālās 
saiknes radīšana – seksuālās 
aktivitātes ir jūtu komunikācijas, kā 
arī cilvēku satuvināšanās veids un 
veids kā personai likt justies 
pieņemtai; 

 darījuma mērķis – seksuālā uzvedība 
var būt arī samaksas vai atmaksas 
veids kādam, kā arī soda pasākums; 

 konfliktu risināšana vai drošības  
sajūtas saglabāšana – atsevišķos gadījumos personas var saistīt seksuālo 
aktivitāti kā veidu izbeigt strīdu, noslēgt mieru vai izvairīties no briesmām un 
saglabāt drošību (šo funkciju var pielīdzināt darījuma mērķim, ņemot vērā, ka 
šajā gadījumā personai nav izvēles); 

 iekļaušana kopienā vai pieņemšana – personas var iesaitīties seksuālās 
aktivitātēs, lai justos iekļautas/pieņemtas kāda sociālā grupā. 

Dažās kultūrās seksuālā aktivitāte ir pieņemama tikai laulībā, kamēr citās ir pieņemama 
arī pirmslaulību vai ārpuslaulību seksuālā aktivitāte. Dažas seksuālās aktivitātes vairumā 
valstu var būt  pretlikumīgas (seksuālā vardarbība/seksuālā aktivitāte bez abu 
piekrišanas vai seksuālā aktivitāte ar personu jaunāku par likumā noteikto vecumu), bet 
citas seksuālās aktivitātes, lai gan likumīgas, var tikt uzskatītas par pretējām 
sociālajām/garīgajām vai kultūras normām (piemēram, sadomazohisms). 

Attēlā: Vara&Kontrole vai Sevi nomierinošs 

  

 

Kādas, jūsuprāt, ir cilvēku seksuālās izturēšanās funkcijas (lietderība)? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 
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Seksualitātes vērtība pieķeršanās rāmjos 

 

 

Pieķeršanās teorijā cilvēka uzvedība 
tiek balstīta apgalvojumos, ka cilvēka 
pamatvajadzība ir būt mīlētam un 
pieņemtam tādam kāds viņš/viņa ir, un 
veids, kādā reaģējam dažādās 
saskarsmes situācijās, ir atkarīgs no tā, 
vai mūsu pieķeršanās pamatvajadzības 
ir piepildītas. Piemēram, viņš/viņa var 
ieteikt draugam atmest smēķēšanu, jo 
viņš/viņa rūpējas par šo draugu. Tomēr 
draugs var neieraudzīt rūpes, bet 
uztvert to kā aizrādījumu vai vēlmi 
kontrolēt viņa/viņas dzīvi un izraisīt 
ķildu.  

Mēģinājums skatīt seksuālo uzvedību caur pieķeršanās teorijas prizmu atklāj faktu, ka 
pieķeršanās vajadzība ir stimuls partnera meklēšanai un nosaka partnera tipu ar kuru 
uzsākt attiecības. Seksualitāte ir arī viens no galvenajiem veidiem pārim rast emocionālo 
saikni. Ir svarīgi uzsvērt, ka seksualitāte paredz ne vien aktivitātes ar dzimumorgāniem, 
bet pieķeršanās izrādīšanu, uzbudinājumu, iekāri. Tādejādi seksuālā aktivitāte nereti 
atspoguļo pāra attiecību dinamiku: persona, kura ierosina seksuālo aktivitāti, meklē 
saikni ar partneri (tas ir veids kā pateikt: “Tu esi man svarīgs un es tagad vēlos būt ar 
tevi.”); un šī inciatīva var tikt uztverta gan tieši kā iecerēta, vai pretēji, kā nenozīmīga vai 
egoistiska vēlme (“Es tev neinteresēju, tev rūp tikai savu vēlmju apmierināšana!”), līdz 
ar to šo vēlmi noraida un partnera pieķeršanās vajadzība paliek neīstenota. Šāda 
situācija var atspoguļot prototipisku ciklu: viens no partneriem vēlas vairāk tuvības pirms 
dzimumdzīve atkal kļūst dinamiska, savukārt otrs izjūt, ka dzimumakts traucē šai tuvībai. 

Seksualitāte sniedz iespēju sevi patiesāk atklāt partnerim – esot ne vien fiziski kailam, 
bet arī emocionāli atkailinātam. Tomēr, ja personai ir samazināta pašpārliecinātība, 
viņš/viņa var atturēties no tāda veida rīcības, lai nezaudētu noteiktu tēlu otra partnera 
acīs (“man ir bail tapt redzētam, jo ir kaut kas, kas man sevī nepatīk un es neticu, ka tev 
vēl joprojām patikšu, ja arī tu to redzēsi”). Partneris var pamanīt šīs bailes un mēģināt 
celt otra pašapziņu vai justies sāpināts, tāpēc, ka jūtas atstumts. Šāda dinamika ataino 
pāra intimitātes līmeni.  

Attēlā no augšas uz leju: Mīlestība, Pateicība, Atbalsts, Atzīšana, Novērtējums, Cieņa  

 

  

 

Kāda, jūsuprāt, ir katra cilvēka visvienkāršākā nepieciešamība? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet atbildi. 



 

2018-1-LV01-KA204-046973-P1                                                                        www.speacialintimacy.eu 
Projekta izstrādātie materiāli pauž projekta īstenotāju viedokli. Eiropas Komisija neatbild par pausto viedokli un par sekām, kas var 

rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju. 

89 

Cilvēka vajadzība pēc tuvības 

 

 

Intimitāte ir slieksnis, kas raksturo tuvību un 
pazīstamību starp diviem cilvēkiem. Intīmās 
attiecības var tikt definētas kā sevis atklāšana 
otram tādā veidā, kādā mēs neatklātos 
citiem. Intīmās attiecības iekļauj 
intelektuālus, sociālus un fiziskus 
komponentus. Jo tuvāki viens otram ir cilvēki, 
jo labāk viņi viens otru pazīst un viņu 
emocionālā saikne ir spēcīgāka. Intimitāte 
nav tikai pāru attiecību sastāvdaļa, jo tā 
paredz seksuālas attiecības, bet var būt 
iekļauta arī citās jomās, piemēram, gaume, 
domas, emocijas utt.– lietas, ar kurām varam 
dalīties arī ar draugiem, ne vien 
romantiskajiem partneriem. Intimitāte rodas, kad divi cilvēki rūpējas viens par otru un 
izjūt viens otru.  

 

 

 

Kāds jūtas mīlēts, atklājot sevi citam un atrodot brīvību parādīt savu īsto seju, cits jūtas 
mīlēts, kad tiek atbalstīts un novērtēts. 

Pieķeršanās un seksualitāte izrādās ir funkcionāli nodalāmas sistēmas ilgtermiņa 
intīmajās attiecībās. Pierādīts, ka emocionāli nobrieduši pāri var rast alternatīvus 
veidus, kā veidot emocionālo saikni, kad seksuālā funkcija ir kādā veidā skarta. No šī 
atklājuma var secināt, ka cilvēki var izdzīvot bez seksualitātes, ja ir apmierināta 
vajadzība pēc intimitātes. 

 

 

 

 

 

Kā jūs definētu intimitāti (tuvību)? 
Pierakstiet savu atbildi, pirms turpināt lasīt. 

Cilvēka vajadzība pēc intimitātes ir cieši saistīta ar nepieciešamību 

būt mīlētam un pieņemtam tādam, kāds viņš ir. 
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Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 
 Seksuālā izturēšanās iekļauj jebkura veida rīcību, ar mērķi savaldzināt 

partneri un radīt seksuālo uzbudinājumu un neaprobežojas tikai ar 
dzimumorgānu stimulēšanu jebkurā formā. 

 Seksuāla izturēšanās veic dažādas funkcijas, ieskaitot emocionālās saiknes 
nodibināšanu. 

 Katram cilvēkam ir vajadzība pēc mīlestības un būt pieņemtam tādam, kāds 
viņš/viņa ir, un seksuālā aktivitāte ir šīs vajadzības izpausme. 

 Intimitāte nav raksturīga tikai romantiskām attiecībām, bet ir tieši saistīta ar 
vajadzību būt patiesi mīlētam. 
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2. Nodaļa. Seksualitātes anatomija un psiholoģija 
 

Seksualitātes anatomija 

 

 

Seksuālā anatomija vai reproduktīvā anatomija attiecināma uz ārējiem 
dzimumorgāniem (vulva, penis) un reproduktīvajiem orgāniem ķermeņa iekšienē 
(dzemde, sēklinieki). Lai gan tie ir svarīgi dzimumaktam un reproduktīvajai funkcijai, ne 
vien šie orgāni ir iesaistīti cilvēka seksualitātes paušanā. 

Ādai ir miljoniem jutīgu šūnu un pieskārieni noteiktā veidā vai noteiktās vietās var radīt 
seksuālo uzbudinājumu. Vietas, kurām ir augstākais uzbudinājuma potenciāls, sauc par 
erogēnajām zonām. Ne visiem tās ir vienādas, tomēr visbiežākās ir krūtis, krūtsgali, 
lūpas, mute, mēle, kakls, ausu ļipiņas, roku un kāju pirksti, cirkšņi, rokas un kājas. Jebkura 
ķermeņa daļa var būt jutīga, ņemot vērā kā tā liek cilvēkam justies. 

 Var apgalvot: “smadzenes ir visnozīmīgākais  
dzimumorgāns”, jo tās var padarīt jutīgu jebkuru 
ķermeņa daļu, sniedzot tai erotisku vai intīmu 
nozīmi. Smadzenes ir orgāns, kas kontrolē 
seksuālos stimulus, kuri var radīt uzbudinājumu un 
apvaldīt to (piemēram, franču valoda dažiem var 
ierosināt seksuālo uzbudinājumu, citiem to var 
izraisīt medicīnas darbinieka vai tīrīšanas 
darbinieka uniforma). Vēl jo vairāk, smadzenes 
uztur personas seksuālo identitāti un orientāciju. 

Kad cilvēks piedzimst, viņam nosaka dzimumu – 
vīrietis vai sieviete -, balsoties dzimumorgānu 

anatomijā, kas konstatēta piedzimšanas brīdī, bet tas var nesakrist ar dzimuma 
identitāti. Dažiem cilvēkiem dzimums un dzimuma identitāte sakrīt, bet citi var izjust, ka 
viņiem pēc dzimšanas nozīmētais bioloģiskais dzimums nesakrīt ar dzimuma identitāti 
(piemēram, kāds var justies kā sieviete vīrieša ķermenī). Šos cilvēkus sauc par 
transpersonām. Citiem cilvēkiem dzimumorgānu anatomija var būt netipiska vīriešu vai 
sieviešu dzimumam. Šos cilvēkus sauc par starpdzimuma personām, un šim stāvoklim 
var nebūt saiknes ar dzimuma identitāti. 

 

 

 

 

Iztēlojieties cilvēka ķermeni. 
Pirms turpināt lasīt, mēģiniet identificēt dzimumorgānus un erogēnās zonas. 
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Seksualitātes psiholoģija 

 

 Pārliecība un attieksme, kas ir 
personai pret apkārtējo pasauli, veido 
rīcību, un viss ir tieši tāpat, kad 
runājam par seksualitāti. Informācija, 
ko saņemam, īpaši bērnībā un 
pusaudža gados, pieredzētais, sociālās 
grupas, kuras sastāvdaļa esam, 
vērtības, ir būtiski faktori partnera 
izvēles un piesaistīšanas attiecībām un 
noteiks kāda būs seksuālās izturēšanās 
loma personas dzīvē. Piemēram, 
kādam seksuālā aktivitāte var šķist 
grēkpilna, banāla un neķītra, kamēr citi 
pieaug ar domu, ka ir dabiski to darīt jebkur, ieskaitot publiskas vietas.  Ja persona 
jaunībā ir cietusi no seksuālās vardarbības, tā, lielākoties, uztvers seksuālo aktivitāti kā 
draudus vai kā darījumu.   

 

 

 

 

Kad persona ir pārliecināta par sevi, tā vieglāk pieņem atteikumam līdzīgu atbildi no 
potenciālā partnera un varēs nošķirt funkcionālas attiecības no disfunkcionālām. 
Nepašpārliecinātai personai būs vairāk šaubu par partnera rīcību vai pāra attiecībām 
kopumā un mazāk spējas lemt par to, vai veidot vai pārtraukt attiecības.   

Emocionālās attiecības, kuras personai ir ar citiem tā paša vai pretējā dzimuma 
pārstāvjiem, var būt svarīgs faktors viņas seksuālajā orientācijā. Seksuālā orientācija ir 
dzimumattiecību partnera izvēle no pretējā dzimuma – heteroseksuālas attiecības vai tā 
paša dzimuma – homoseksuālas, vai abiem dzimumiem – biseksuālas. 

 

 

 

Pārdomājiet psiholoģiskos aspektus, kas var ietekmēt personas seksuālo izturēšanos. 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet to, kas jums ienāk prātā. 

Seksuālā izturēšanās var ierosināt arī psiholoģisku un socio-

emocionālu pašvērtējumu, un līdz ar to, pievilcību pret citiem. 
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Citādība seksualitātes kontekstā 

 

 

Cilvēki ir sabiedriskas būtnes, tāpēc meklē iespēju būt par daļu no kādas grupas, 
integrēties sabiedrībā un justies komfortabli vienaudžu vidū. 

 

 

 

 

 Pretēji vēlmei būt integrētam kādā grupā vai kontekstā, citādības sajūta nes līdzi 
skumjas par to, ka personai nav tās pašas spējas kā citiem, vilšanos, jo persona nav 
novērtēta un pieņemta, dusmas, jo nav iespējas iesaistīties tajās pašās aktivitātēs kā 

citiem, bailes no izsmiekla vai 
ķircināšanas un kaunu no 
nepilnvērtības. Visas šīs emocijas kavē 
indivīdu sasniegt viņa/viņas attīstības 
potenciālu un kavē viņu iesaistīties 
aktivitātēs, kas sniedz 
apmierinājumu, baudu vai 
atvieglojumu.  

Dažreiz cilvēki lepojas ar savu 
“citādību”, piemēram, Pablo Pikaso 
vai Salvadors Dalī, bet šāds pašapziņas 
un pašapmierinātības līmenis ir 
iespējams vien sasniedzot augstu 

emocionālo briedumu un panākumus. Daži pieaugušie ir spējīgi saredzēt labumu 
citādībā, tomēr bērni un pusaudži tiecās būt tādi paši kā citi, lai iegūtu vienaudžu 
atzīšanu par “normālu”.   

  

 

Kāds ir tēls, kas jums ienāk prātā, izdzirdot kādu sakām “es jūtos citādāk”? 
Pirms turpināt lasīt, īsi pierakstiet to, ko jums nozīmē citādība. 

Esot “citādam” vai jūtoties “citādi” ataino pašnoteikšanos, kas ietver 

neiederēšanos vai nepiederēšanu kādai grupai vai idejai. 
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 Seksualiātes kontekstā personas būšana citādam vai jušanās citādi, kā to bieži dara 
personas ar invaliditāti, galvenokārt izpaudīsies satraukumā par to, kā viņu uztvers 
potenciālais partneris, un bailēs no nepatikšanas kādam un atraidījuma. Persona šādā 
situācijā visdrīzāk centīsies izvairīties no dzimumattiecībām. Viņa faktiski rada sava veida 
nemieru attiecībā uz seksuālajām attiecībām un seksuālajām izpausmēm. 

Atteikšanās no dzimumattiecībām nav tas 
labākais lēmums un tā neveicina personas 
ar invaliditāti labklājību. Laika gaitā, tāds 
lēmums var radīt skumjas, rūgtumu, 
sociālo trauksmi, sociālo izolāciju, 
depresiju, izjaukt hormonālo līdzsvaru un 
radīt fizioloģiskus simptomus, kuri 
ietekmē ne vien personas psiholoģisko 
stāvokli, bet arī tās veselību, sociālo un 
profesionālo darbību sabiedrībā. Tādēļ 
personām ar invaliditāti ir nepieciešams 
atbalsts atbilstoša partnera meklēšanā, lai 
izveidotu drošu emocionālo saikni un 
varētu brīvi izzināt seksualitāti kā visi citi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Smadzenes ir svarīgākā ķermeņa daļa, kas kontrolē ķermeņa reakciju 
uz dažādiem seksuāliem stimuliem. 

 Dzimums, kas tiek konstatēts uzreiz pēc dzimšanas, var atšķirties no 
dzimuma identitātes. 

 Attieksme pret seksualitāti veido seksuālo izturēšanos un orientāciju. 
 Seksuālā izturēšanās ietekmē personas psiholoģisko un sociāli 

emocionālo tēlu. 
 Esība vai jušanās “citādi” ataino pašnoteikšanās veidu, kas iekļauj 

neiederēšanos vai nepiederēšanu noteiktai sociālajai grupai vai 
kontekstam. 

 Atteikšanās no dzimumattiecībām ietekmē ne vien psiholoģisko 
labsajūtu, bet arī veselību, sociālo un profesionālo darbību sabiedrībā. 
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3. Nodaļa. Pašvērtējums, emocijas un dabiskie instinkti 
 

Pašvērtējuma nozīme un veidošanas process 

 

 

 

 

Pašvērtējums ir cilvēka paša jūtas par sevi. Tie, kam ir augsts pašvērtējums, tic, ka viņi ir 
derīgi, stipri un labas 
dzīves vērti. Tie, kam ir 
zems pašvērtējums, jūtas 
nederīgi un nevērtīgi. 
Pašvērtējuma pamati tiek 
ielikti jau 5 -7 gadu 
vecumā no attiecībām, 
kuras bērns izveido ar 
viņa/viņas ģimenes 
locekļiem. Bērnībā radies 
zemais pašvērtējums var ietekmēt pieauguša cilvēka dzīvi, izraisot lielas emocionālas 
sāpes. Tādēļ ir būtiski izveidot veselīgu, pozitīvu pašvērtējumu. 

Daudzi balsta savu pašvērtējumu ārējos faktoros, piemēram, tajā cik daudz viņi pelna, 
sver un vai viņi patīk citiem. Ja viens no šiem ārējiem faktoriem mainās, var mainīties arī 
pašvērtējums. Piemēram, ja personas pašvērtējums ir balstīts partnera mīlestībā, tad šis 
cilvēks riskē justies ļoti ievainojams un nevērtīgs, ja partnera jūtas mazinās vai zūd.  Tādēļ 
būvēt pašvērtējumu nav viegls uzdevums personām, kuras ir cietušas no vardarbības, 
daudzus gadus piedzīvojušas personīgas vai profesionālas neveiksmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kā jūs definētu pašvērtējumu? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet savu definīciju. 

Pašvērtējuma celšanai un pozitīvas pašapziņas radīšanai ir 

nepieciešams ņemt vērā cilvēka stiprās puses un spējas. Pieņemot 

to, kas mēs esam un ko varam dot pasaulei, ir augsta pašvērtējuma 

sastāvdaļa. Šis “iekšējais miers” nenozīmē savu vājību 

neapzināšanos, bet gan to, ka cilvēks pieņem to, kas viņš ir, un 

patiesi patīk sev.     
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Kamēr persona uzskatīs sevi par uzmanības, apbrīnas un labas izturēšanās vērtu, 
izvairīsies no graujošas vēlmes pievērst pārlieku lielu uzmanību citu laimei un labsajūtai,  
bet pārāk maz laika savai laimei un labsajūtai, viņas pašvērtējums paliks augsts. Savu 
stipro pušu apzināšanās, šo pušu pielietojums izaicinošās situācijās ir augsta 
pašvērtējuma uzturēšanas nosacījums. 

Zems pašvērtējums bieži ir saistīts ar depresiju vai trauksmi. Emociju pārspīlējums vai to 
nekontrolējami uzplūdi palielinās bailes un skumjas, tādējādi izraisot psihopatoloģiskus 
sindromus. Tāpēc sava garastāvokļa un jūtu kontrole ir viens no veidiem kā celt savu 
pašvērtējumu. Darbs ar psihoterapeitu vai psiholoģisko konsultantu ir laba izvēle, lai 
tiktu galā ar zema pašvērtējuma iekšējām problēmām. 

 

 

Lai uzlabotu pašvērtējumu, nepieciešams: 

 vest iekšējo dialogu par savām stiprajām un vājajām pusēm, identitāti un 
resursiem; 

 identificēt pieredzes, kuras 
pasliktinājušas paštēlu; 

 pārdomāt iekšējo dialogu par to, kā 
kļūt par labu cilvēku, kurš ir labu lietu 
vērts; 

 noskaidrot ģimenes locekļu, draugu 
un kolēģu viedokļus par 
izmantojamajiem resursiem; 

 pastāvīgi iedrošināt sevi; 
 priecāties pat par vismazākajām 

veiksmēm; 
 atpazīt un meklēt veidus kā tikt galā ar emocijām, īpaši bailēm un uztraukuma 

sajūtu. 

Attēlā: Notici sev! 

 

 

  

 

Ko jūs darītu, lai paaugstinātu bērna pašvērtējumu? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 
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Emociju un emociju izraisītāju atpazīšana 

 

 

Emocijas ir prāta stāvoklis, kas atspoguļo pozitīvu vai negatīvu pieredzi, kas ir saistīta arī 
ar noteiktu fizioloģiskās aktivitātes modeli, bieži ar izziņu, kurai seko uzvedības reakcija 
(mīmika, žesti, kustības, runa utt.). Vissvarīgākā emociju loma ir uzvedības regulēšanā, 
un to atpazīšana sevī un citos ir svarīga, lai pielāgotos mainīgajām dzīves situācijām.   

 

 

 

 

 

Emociju atpazīšana nozīmē tās apzināti piedzīvot un tas ir iespējams vienīgi tad, ja esam 
spējīgi parādīt šo emociju garīgo attēlojumu no iepriekšējās pieredzes, saistībā arī ar 
izziņas un fizioloģisko saturu,  un pēc tam šīs emocijas attiecināt uz personu tagadnē, lai 
tās atpazītu.  

 
Kā jūs definētu emocijas? Pirms turpināt lasīt, pierakstiet savu definīciju. 

Lai iegūtu vairāk informācijas par emocijām, lūdzu, noskatieties šo 
video. 

 

 
Kādas emocijas esat piedzīvojis? 
Pirms turpināt lasīt, uzrakstiet emocijas, kas šķiet pazīstamas. 

https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE
https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE
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 Emocionālajiem procesiem ir 
sarežģīta struktūra, kas bieži vien 
noved pie jūtu un dažādu 
stāvokļu kombinācijām; Roberta 
Plutčika emociju aplis 
(zīmējumā*) ļoti labi atklāj šo 
jēdzienu. 

Teorijās par emocijām ir bijuši 
mēģinājumi nošķirt 
pamatemocijas no sarežģītām 
emocijām; pirmās no minētajām 
ir tīras, savukārt otrās ir dažādās 
proporcijās veidotas 
pamatemociju kombinācijas, vai 
primārās emocijas nošķirt no 
sekundārajām; kur primārās ir 
mūsu pamata jūtu izpausmes, 
bet sekundārās – tikai pamata 
jūtu ārējais slānis.  

Līdz šim brīdim zinātnē nav radusies vienprātība par šo tematu un vēl ir daudz tā, ko mēs 
par emocijām vēl nezinām. Bet skaidrs ir fakts – ja mēs uzlabosim spēju atpazīt kā mēs 
jūtamies un kāpēc mēs tā jūtamies, un kā citi jūtas mums apkārt; mācīsimies mutiski 
paust mūsu emocijas, nevis runāt par tām, tādā veidā radot emocionālās pieredzes, tad 
rezultāti, kurus gūsim attiecību ziņā, būs ļoti labi. 

Zīmējumā norādītās emocijas: 
- ārējā aplī no augšas pulksteņrādītāja virzienā: mīlestība, padevība, bijība, noraidījums, nožēla, 
nicinājums, agresivitāte, optimisms; 
- nākamajā aplī no augšas: mierīgums, pieņemšana, bažas, apjukums, apdomība, garlaicība, 
īgnums, interese; 
- nākamajā aplī no augšas: prieks, ticība, bailes, pārsteigums, bēdas, riebums, dusmas, gaidas: 
- centrā no augšas: ekstāze, apbrīns, terors, izbrīns, skumjas, riebums, niknums, piesardzība. 

 

Emocijas un dabiskie instinkti  

Cilvēka emocijas var būt sarežģītas un dažādas, tās var pārspēt dabisko vairošanās 
instinktu un novadīt seksuālo instinktu citā virzienā, uzceļot personiskos ierobežojumus 
un ierobežojumus attiecībā uz citiem.   

 

 

 

Kā jūs definētu personīgās robežas? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet savu definīciju. 
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Personīgās robežas ir tas, ko mēs paši radām, lai justos droši un regulētu saskarsmi mūsu 
vidē. Tā ir “komforta zonas” ārējā robeža, kurā mēs jūtamies pašpārliecināti un 
kompetenti. Ja gadījums mūs piespiež pamest komforta zonu, varam justies neērti un 
neadkvāti, varam izjust vēlmi atgriezties tajā, bet var būt arī tā, ka gūstam jaunas 
personiskās robežas, par kurām pirms tam nezinājām. 

Personīgās robežas tiek noteiktas, balstoties 
uz to, ko persona zina par sevi no bērnībā un 
pieaugušo dzīvē citu stāstītā, uz personīgo 
pieredzi un salīdzinājumu ar citiem, kā arī 
sabiedrības, kurai persona pieder, sociāli 
kulturālo fonu. 

Personiskās robežas var iekļaut arī objektīvos 
faktus (piemēram, persona riteņkrēslā 
saprot, ka viņš/viņa nespēj skriet). Tomēr šie 
fakti pārsvarā ir subjektīvi, jo lielā mērā 
atspoguļo personas paštēla vērtējumu (piemēram, persona riteņkrēslā var uzskatīt, ka 
viņš/viņa ir ierobežots, jo nespēj skriet vai uzskatīt pretējo). 

 

 

Robežas pret citiem ir paša radītas vadlīnijas un norobežošanās, lai identificētu drošu 
veidu, kā citiem izturēties pret personu un kā viņa izturēsies, ja šīs robežas tiks 
pārkāptas. Tās veido personīgie uzskati, attieksme, pagātnes pieredzes un sociālā 
mācīšanās (mācīšanās no citiem un kopā ar citiem), kas veido pamatu indivīda gaumei, 
tādā veidā nosakot attālumu un apstākļus, kuros persona pielaiž citus.  

Robežas pret citiem iekļauj fiziskās, mentālās, psiholoģiskās un garīgās robežas, kuras  ir 
hierahiski sakārtotas.  

Robežas pret citiem darbojas abpusēji, regulējot gan ienākošo, gan izejošo saskarsmi ar 
personām. 

 Kaut arī šīs robežas ir noteiktas, lai 
pasargātu cilvēku no kaitīgas ārējās 
ietekmes, dažreiz personīgās robežas un 
pret citiem noteiktās robežas darbojas tādā 
nozīmē, ka persona tiek “aizsargāta” par 
daudz un tiek  apturēta tās izaugsme, spēja 
izpētīt un apgūt jauno (stingrās robežas) vai 
tādā nozīmē, ka tās aizsargā pārāk maz, līdz 
ar to pakļaujot cilvēku citu personu 
ekspluatācijai (mīkstās robežas). 

 

Kā jūs definētu robežas pret citiem? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet savu definīciju. 
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Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Pašvērtējums ir cilvēka pašsajūta par sevi kā cilvēku, un tas ietekmē viņa 
dzīvi un uzvedību. 

 Cilvēki ar augstu pašvērtējumu uzskata, ka viņi ir derīgi, stipri un labas 
dzīves vērti, kamēr tie, kam ir zems pašvērtējums, jūtas nederīgi un 
mazvērtīgi. 

 Emocijas ir garīgs stāvoklis, kas atspoguļo pozitīvu vai negatīvu pieredzi, 
saistītu arī ar fizioloģiskām aktivitātēm un bieži ar to atpazīšanu, kam seko 
uzvedība (mīmika, žesti, kustības, runa utt.).  

 Emociju loma, galvenokārt, ir uzvedības regulēšana. To atpazīšana sevī un 
citos ir ļoti svarīga, lai adaptētos mainīgās situācijās.   

 Personīgās robežas attiecas uz ietvariem un robežām, kuras cilvēks izveido 
pats, lai justos droši un regulētu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. 

 Robežas pret citiem ir personas radītas vadlīnijas un robežas, lai noteiktu 
drošus veidus, kā cilvēkiem izturēties pret personu, un to, kā persona 
reaģēs, ja šīs robežas tiek pārkāptas. 
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4. Nodaļa. Palīdzība personām ar invaliditāti intīmās attiecībās 
 

Seksualitāte un intimitāte personu ar invaliditāti skatījumā 

 

 
Seksualitāte un intimitāte ir sarežģītas tēmas personām ar invaliditāti, jo visbiežāk šie 
cilvēki jūtās atšķirīgi no “parastajiem cilvēkiem”. Viņi pasauli izprot citādos sociālos 
salīdzinājumos, jo ir darbības, ko viņi nespēj izdarīt ierastā veidā vai nevar izdarīt vispār. 
Tam seko pazemināts pašvērtējums un bailes no viņu nespējas, trūkumu un īpatnību 
nosodījuma vai izsmiekla.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

No otras puses, intīmas attiecības vai dzimumattiecības ir sociālas situācijas, kurās 
personai jāizrāda sava iekšējā pasaule, gan stiprās, gan vājās puses, dziļas emocijas un 
personīgās domas, sapņi un fantāzijas. Bet persona ar invaliditāti savas dzīves laikā 
visdrīzāk ir iemācījusies to nedarīt vai viņai nav ērti atklāt sevi citiem. Tādēļ, nodibināt 
intīmas attiecības ar kādu vai sasniegt drošības sajūtu seksualitātes izpausmei, dažreiz 
kļūst par cīņu.   
 Visbiežāk personas ar 
invaliditāti meklē partneri 
starp personām ar 
invaliditāti, jo uzskata, ka  
viņi sapratīs problēmas un 
būs vienisprātis uzskatos. 
Bieži vien tas ir patiess 
uzskats. Persona ar 
invaliditāti nereti spēj izrādīt empātiju pret personu ar līdzīgu vai citādu invaliditāti, nekā 
cilvēki bez, jo šīs personas ir piedzīvojušas līdzīgas sajūtas un pieredzes, kuras var 
apspriest, lai veidotu emocionālu saikni. Šis aspekts izraisa intīmas un emocionālas 
attiecības starp personām ar invaliditāti, bet neatvieglo situāciju, kad runa ir par 
dzimumattiecībām.  
 

 

Vai jūs domājat, ka cilvēkiem ar invaliditāti, ar kuriem strādāsit, ir savādākas seksuālo 
un intīmo attiecību perspektīvas nekā jums? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 

Kad cilvēka iekšējo emocionālo stāvokli galvenokārt veido bailes un 
nepašpārliecinātība, tas ietekmē visas tās jomas, kurās būtu jāizrāda 
patiesās jūtas. Cilvēks iemācās sargāt savas pamatjūtas un domas aiz 
kautrības, kūtruma un aizdomu “mūra”.  
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Noslēgumā, personas ar invaliditāti skata seksualitāti un intimitāti kā riskantas situācijas, 
kurās labāk neiesaistīties, jo tām nepieciešama padziļināta sevis atklāšana otram, kas 
vairumā gadījumu ierosina izvairīšanos no seksuālām un intīmām attiecībām.   
 

Personu ar invaliditāti funkcionālo/nefunkcionālo seksuālo un intīmo 

attiecību sekas 

 

 

Neskatoties uz grūtībām, ar kurām var saskarties personas ar invaliditāti intīmo attiecību 
jomā, šāda veida attiecības var atstāt ļoti labvēlīgu ietekmi, jo paaugstina 
pašpieņemšanas līmeni, samazina iekšējos aizspriedumus, pastiprina empātijas un 
emocionālās drošības līmeni. 

Personu ar invaliditāti intīmo attiecību 
jomā veiktaispētījums pierādījis, ka sociālas 
attiecības, jo īpaši intīmās, var uzlabot 
dzīves kvalitāti, veicinot emocionālo 
labsajūtu, garīgās veselības uzlabošanos, 
lielāku piederības sajūtu, stabilāku 
pašvērtības sajūtu, un samazināt stresu. 
Tāpat ir pierādīts, ka no intīmām 
attiecībām veidots sociālā atbalsta tīkls var  

rosināt aktīvāku iesaisti sabiedrībā un labākas konfliktu risināšanas iemaņas. Tuvu 
sociālo attiecību efekts gan pieaugušajiem, gan bērniem ar invaliditāti atainoja 
manāmu kognitīvās, sociālās un emocionālās attīstības uzlabošanos. 
Attēlā: Cilvēkiem ar invaliditāti arī ir seksuālās vajadzības 

 

Seksualitāte ir saistīta gan ar reproduktīvo funkciju, gan baudas 
sniegšanu un gūšanu, tādēļ personām ar invaliditāti saskarsme 
seksuālās situācijās bieži vien var radīt lielu satraukumu, jo viņas 
nereti apšauba savu spēju sniegt baudu partnerim vai radīt 
veselīgus pēcnācējus. Vēl jo vairāk, satraukums kavē serotonīna 
izstrādi un attur personu no baudas gūšanas dzimumakta laikā, kas 
galu galā noved pie tā, ka persona pilnībā izvairīsies no seksuālajām 
darbībām un situācijām. 

 

 

Ko jūs teiktu, kāda ir funkcionālu seksuālo un intīmo attiecību ietekme uz 
personu ar invaliditāti dzīvi? Kāda ir šī ietekme, ja seksuālās un intīmās 
attiecības ir nefunkcionālas? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet savas idejas. 
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Neskatoties uz intīmu attiecību labo ietekmi, personām ar invaliditāti to nav daudz, jo: 
 invaliditāte var ierobežot pieeju noteikti sociālai videi, tādēļ šīm personām trūkst 

iespējas satikt citus un veidot, uzturēt intīmas attiecības; 
 viņas izvēlās pašizolēties, lai pasargātu sevi no izsmiekla, ķircināšanas un 

noraidījuma; 
 personām bez invaliditātes ir tendence žēlot personas ar invaliditāti, nevis 

uztvert viņas kā līdzvērtīgus – kompetentus vai potenciālos partnerus; 
 personām ar invaliditāti nereti trūkst privātuma, lai paustu savu seksualitāti, 

tādēļ ar viņām strādājošo profesionāļu attieksme stipri ietekmē spējas veidot un 
uzturēt intīmas vai seksuālas attiecības. 

Bieži vien personas ar invaliditāti no atkārtotiem mēģinājumiem attur slikta pieredze 
intīmās vai seksuālās attiecībās, tāpēc viņas sāk dzīvot nošķirtāk. Šī sociālā izolācija var 
izraisīt: 

 pašvērtējuma un pašpārliecinātības kritumu; 
 gandarījuma par dalību aktivitātēs samazināšanos; 
 iesaistes sabiedrībā mazināšanos; 
 trauksmes un depresijas palielināšanos; 
 psihosomatiskās saslimšanas;  
 dzīves kvalitātes un ilguma samazināšanos. 

 
 
 
 

  

 

Kādi, jūsuprāt, ir iemesli, kuru dēļ personām ar invaliditāti nav intīmas un / vai 
seksuālas attiecības, kuras tās vēlas? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 

Intīmo un seksuālu attiecību trūkums ir kā emocionāla nāve, kas nes 
līdzi prāta un ķermeņa sabrukšanu. 
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Personu ar invaliditāti intīmo un seksuālo attiecību stimulācija 

 

 

Lai stimulētu personu ar invaliditāti iesaisti intīmās un seksuālās attiecībās, palīdzētu 
viņām uzlabot šīs attiecības, visbiežāk nepieciešama profesionāla aprūpe un atbalsts. 
Pakalpojumi, ko sniedz konsultanti, kas palīdz personām ar invaliditāti, norāda galvenos 
faktorus šo cilvēku sociāli emocionālo un seksuālo prasmju uzlabošanai un labklājības 
veicināšanai. 

Lietas, kurām jāpievērš uzmanība, lai personas ar invaliditāti  sasniegtu intīmās un 
seksuālās dzīves piepildījumu, ir: 

  uzlabot saskarsmi ar citiem 
cilvēkiem, jo īpaši ar citām personām 
ar invaliditāti (piemēram, kopdzīve ar 
personām ar invaliditāti); 

 negatīvo emociju kontrole (bailes, 
kauns, uztraukums, dusmas, skumjas 
utt.), kuras saistās ar šāda tipa 
attiecību ideju, pamatu radīšana 
drošai emocionālajai saiknei starp 
personām ar invaliditāti un viņu 
potenciālajiem partneriem; 

 profesionālais atbalsts personu ar 
invaliditāti integrācijai vietējā sabiedrībā; 

 profesionāla palīdzība intīmo un seksuālo attiecību izpētē un izvēlē.   

 

 
Svarīgākais psiholoģiskās un psihoterpeitiskās palīdzības plāna personām ar invaliditāti 
izstrādē ir ņemt vērā “būšanu citādam” perspektīvu, lai izceltu sekojošās idejas: 

 

Kas, jūsuprāt, jādara profesionālam konsultantam, lai stimulētu cilvēkus ar invaliditāti 
iesaistīties intīmās un / vai seksuālās attiecībās? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 

 

Kādas, jūsuprāt, ir citādības priekšrocības? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 
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  būšana citādam ir 
piederības sajūtas un saiknes 
pamats; 

 cilvēku kopīgās lietas viegli 
pārspēj atšķirības starp tiem; 

 atšķirības ir motivācijas 
avots; 

 būšana citādam ir radoša; 
 atšķirīgajās īpašībās ir 

apslēpta vērtība, katram 
jāspēj tā atrast un izzināt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Personas ar invaliditāti skata seksualitāti un intimitāti kā riskantas situācijas, 
kurās labāk neiesaistīties, jo tām nepieciešama padziļināta sevis atklāšana 
otram, kas vairumā gadījumu ierosina izvairīšanos no seksuālām un intīmām 
attiecībām. 

 Intīmās un seksuālās attiecības var labvēlīgi ietekmēt personas ar invaliditāti, 
jo paaugstina pašpieņemšanas līmeni, samazina iekšējos aizspriedumus, 
pastiprina empātijas un emocionālās drošības līmeni. 

 Intīmo un seksuālu attiecību trūkums ir kā emocionāla nāve, kas nes līdzi prāta 
un ķermeņa sabrukšanu. 

 Profesionāla aprūpe un atbalsts ir svarīgākie nosacījumi personu ar invaliditāti 
iesaistei intīmās un seksuālās attiecībās, lai uzlabotu šo personu sociāli 
emocionālās un seksuālās prasmes un veicinātu viņu labklājību. 
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5. Nodaļa. Specifiska palīdzība un atbalsts personām ar 

invaliditāti 

 Individuālas plānošanas sistēmas mērķis ir 
plānot, uzraudzīt un vadīt personu ar invaliditāti 
emocionālo, sociālo un seksuālo attīstību. 
Vairums resursu, kā, piemēram, informāciju, 
aktivitātes, izglītojošas metodes var izmantot, lai 
vērstu personu ar invaliditāti uzmanību uz 
emocionālo līdzsvaru un integrāciju sabiedrībā; 
lai palīdzētu indivīdiem attīstīt daudzveidīgas 
prasmes un iemaņas, kuras palīdzēs viņām 
veidot piepildītu intīmo dzīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kādas, jūsuprāt, ir individuālās plānošanas sistēmas izmantošanas priekšrocības 
konsultēšanai? Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 

Ar individuālu plānošanas sistēmu psiholoģiskie konsultanti būs 
spējīgi: 

 uzstādīt personām ar invaliditāti pašizziņā un informācijā 
par intimitāti un seksualitāti balstītus izaicinošus mērķus; 

 veidot plānus personām ar invaliditāti un palīdzēt lēmumu 
pieņemšanā, lai sasniegtu īstermiņa un ilgtermiņa mērķus; 

 analizēt spēcīgās un vājās puses, un izvērtēt veidus, kādā 
personas uzlabo vai kavē savu mērķu sasniegšanu; 

 novērtēt progresu saistībā ar iepriekš uzstādītajiem 
mērķiem. 
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Efektīvā individuālajā plānā atrodamas atbildes uz četriem konkrētiem jautājumiem, 
katrs no tiem faktiski ir individuālā plāna atšķirīgs izstrādes procesa posms: 

 

 Kas jāizdara? – atbilde uz šo jautājumu sasaucas ar sasniedzamajiem mērķiem; 
 Kādi resursi nepieciešami šim procesam? – atbilde uz šo jautājumu iekļauj 

iepriekš uzstādīto mērķu sasniegšanai nepieciešamās metodes un rīkus; 
 Kā tas tiks izdarīts? – atbilde uz šo jautājumu ir aktivitāšu un uzdevumu apraksts, 

kuri palīdzēs mazināt attālumu starp punktu, kur esat un to, kuru iecerējāt 
uzdevumos un kurš palīdzēs sasniegt mērķi; 

 Kā tiks noskaidrots, ka nepieciešamais ir padarīts? – atbilde uz šo jautājumu 
apkopo izvērtēšanas metodes un tehnikas, kuras atspoguļo aktivitāšu un 
uzdevumu izpildes efektivitāti.  

Tālāk detalizēti tiks aprakstīts individuālā plāna izstrādes process un katrā posmā 
svarīgākais. 

1. posms – Mērķu uzstādīšana 

Pirmais nosacījums pareiza un efektīva individuālā plāna izstrādei ir katra indivīda 
konkrētu attīstības mērķu noteikšana un formulēšana. Lai to panāktu, ir jāsāk ar 
pašreizējā sasniegumu stāvokļa izvērtējumu; jāizvērtē, ko persona var un zina, tad 
apdomāt, ko ir nepieciešams iemācīties vai sasniegt, lai tiktu līdz nākamajam attīstības 
līmenim.  

Mērķiem vienmēr jābūt vērstiem uz 
prasmēm vai iemaņām, kuras ir pārnesamas 
redzamos, konkrētos rīcības modeļos un 
tiem jānorāda sagaidāmās izmaiņas pēc 
apmācībām. Mērķiem jābūt īsiem, tiešiem, 
skaidriem. Tos aprakstot, lieto darbības 
vārdu. Lai atvieglotu izvērtēšanu un 
mērīšanu, un izvairītos no mulsinošām 
situācijām, mērķī jāietver viens (nevis 
vairāki) uzdevums.  

 

 

 

 

Kādu informāciju, jūsuprāt, satur individuālais plāns? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 
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Atbilstoši laikam un konkrētu mērķu sasniegšanai nepieciešamajiem resursiem, tos var 
iedalīt: vispārīgajos mērķos – tie var būt ilgtermiņa, vidēja termiņa mērķi un to 
sasniegšanai var būt nepieciešamas vairākas aktivitātes un resursi; un specifiskie jeb 
darbības mērķi – kas ir īstermiņa mērķi, kuriem vajag mazāk resursu un tie var būt 
sasniegti vienas aktivitātes laikā. Individuālajā plānā iekļauj abu veidu mērķus.  

 

 

2. posms - Nepieciešamo resursu identificēšana 

Kad runa ir par resursiem, jāpatur prātā vairums attīstības procesā iesaistīto aspektu: 
nepieciešamā informācija un ekspertu viedoklis, procesa atvieglošanas līdzekļi (datori, 
grāmatas, multimediālās iekārtas, uzdevumu krājumi/lapas utt.), jau iegūtās prasmes un 

iemaņas, personīgā motivācija un mācīšanās 
spējas, lietderīgas metodes un procedūras, 
nepieciešamais laiks un telpa, sociālais 
atbalsts un budžets.  

Lai noteiktu mērķu sasniegšanai 
nepieciešamos resursus, ir jāmāk mērķus 
sagrupēt atbilstoši to saturam: (a) 
informācijas nesēji, (b) prasmju attīstītāji, (c) 
attieksmes un vērtību mainītāji vai veidotāji. 
Pēc tam jānosaka  katra mērķa sasniegšanai 
nepieciešamie psiholoģiskie un fiziskie resursi, 
īpaši pievēršoties mērķu sasniegšanai 

nepieciešamo personīgo resursu mobilizācijas metodēm un tehnikām. Visbeidzot, atlicis 
izvēlēties procesam atbilstošus materiālus, ko izmantot, un izlemt, cik daudz laika ir 
nepieciešams visam procesam.    

Būtiskākais noteikums individuālā plāna mērķu formulēšanā ir 
nodrošināt mērķa būšanu ĪSTAM – kas nozīmē īpašam (atbilstošam 
psihosociālajiem standartiem un nosacījumiem, kas personai 
jāizpilda), sasniedzamam (pielāgotam personas spējām un 
potenciālam), tiešam (konkrēti formulētam rīcības modelim), 
aptveramam (ierobežotam noteiktā laika rāmī) un mērāmam 
(procesa izpildei jābūt nosakāmai kvantitatīvi vai kvalitatīvi). 

 

Padomājiet par mērķi, kuru vēlaties sev izvirzīt. Pirms turpināt lasīt, pierakstiet 
to, formulējot atbilstoši ĪSTAM mērķim. 
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Viens no labas resursu struktūras pamatnosacījumiem ir līdzsvars starp informācijas un 
attīstības komponentiem: informācijas mērķis ir tās pielietošana, tādēļ jāveicina un 
jāattīsta arī prasmes un iemaņas. Labākais personīgās attīstības process ir tas, kurā tiek 
attīstīti tie aspekti, kurus var attīstīt un kas ir patiešām noderīgi,  un galvenais ir 
izvēlēties labākās metodes un līdzekļus, ņemot vērā individuālo kontekstu, nevis 
iesaistīto personu subjektīvās ambīcijas. 

 

3. posms - Aktivitāšu apraksts 

Šajā posmā process kļūs viendabīgs, savienos mērķus un resursus stratēģiskā sistēmā.  

 

 

 

 

Personīgās attīstības procesā izmantojamos resursus var sagrupēt trīs kategorijās:  
 materiālie resursi – tās ir pamācības, grāmatas, uzdevumu grāmatas vai lapas, 

multimediālas ierīces vai datori, audio-video materiāli, vieta, kur noris 
aktivitātes, mēbeles, īpašs aprīkojums utt.; 

 cilvēkresursi – cilvēka personība, attīstības motivācija, mācīšanās spējas, 
iemaņas, prasmes, attieksme, pieredze un “trenera” (skolotāja, izglītotāja, 
sociālā darbinieka) personīgie resursi, kā arī sabiedrības atbalsts u.c.; 

 procesuālie resursi – aktivitātes organizēšanas metodes, veids kā iekārtota vide, 
mācību metodes, apmācīšanas un trenēšanas metodes, laika sadale utt. 

 

Kuri, jūsuprāt, ir galvenie resursi, kas jums būs nepieciešami, lai sasniegtu savu 
iepriekš izvirzīto mērķi? Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 

Aktivitātes atspoguļos metožu un līdzekļu kombinācijas kontekstu un 
apjomu, lai sasniegtu iepriekš noteiktos mērķus. 
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 Aktivitāšu piemērotību indivīdam nodrošinās persona, kas izstrādās plānu, kurai 
jāapkopo visa informācija par indivīdu un tā resursiem, tas, ko indivīds zina par saviem 
resursiem, mērķiem, kas jāsasniedz, un 
indivīda rīcībā esošajiem līdzekļiem. 

Veicamo darbību aprakstīšana individuālajā 
plānā ir kā scenārija izveidošana tam, kā 
lietas attīstīsies praksē – tas palīdz 
profesionāļiem saglabāt kontroli pār 
procesu, izvairīties no kļūdām vai 
pārpratumiem, izkopt personu uzticēšanos, 
izmantojot kompetenci un kvalitatīvu 
atbalstu. Bet profesionāļiem jāpatur prātā, 
ka ne viss notiek pēc plāna. Situācijas maiņa viemēr ir iespējama, kad nonākam 
saskarsmē ar cilvēkiem un emocijām, tāpēc arī viņiem vajadzētu būt iespējai paļauties 
uz savu spontanitāti un jauninājumu izjūtām, izmantot labāko ko viņi var, neparedzētās 
situācijās, kas var rasties viņu mijiedarbībā ar cilvēkiem.  

Šajā situācijā radošums ir profesionāļa būtiskākā īpašība, kas pielietojama personu ar 
invaliditāti personīgās izaugsmes procesa vadīšanā, jo, neskatoties uz aktivitāšu krājuma 
pieejamību, viņiem ir jāpielāgojās reālajām situācijām, jāpielāgo aktivitātes un metodes, 
iespējams, pat jārada jauni uzdevumi un aktivitātes, pamatojoties vien savā intuīcijā un 
empātijā. 

 

4. posms - Izvērtējuma metožu noteikšana 

Individuālais plāns ir vērtīgs un labi strukturēts, ja pašā sākumā nosaka kā tiks izmērīta 
mērķu sasniegšana. Tādēļ labākā izvērtēšanas stratēģija sākas ar izvirzītajiem mērķiem, 
pievēršot uzmanību atšķirībai starp reālajiem un plānotajiem rezultātiem. Tādējādi, jo 
mazāka starpība starp iecerēto un sasniegto, jo veiksmīgāka aktivitāte.  

Izvērtēšanā var iekļaut arī uzvedības 
uzlabojumus attiecībā pret pārmaiņu 
radīšanā iesaistītajiem resursiem (laiks, 
finanšu resursi, materiālie, informācijas, 
cilvēkresursi). Tādējādi – jo ātrāk mērķis ir 
sasniegts un mazāk resursu patērēts mērķa 
sasniegšanai, jo atbilstošāka un vērtīgāka 
bija aktivitāte.  

 

Kādas, jūsuprāt, ir galvenās darbības, kas jums jādara, lai sasniegtu savu 
iepriekš izvirzīto mērķi?  
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 
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Lai sekmētu turpmāko intīmo prasmju uzlabošanu, ja nepieciešams, individuālajā 
attīstības plānā var iekļaut ieteikumus vai sava veida koordinētas konsultāciju 
procedūras. 

Labi strukturēts individuālais plāns ir efektīvas struktūras un nozīmīgu rezultātu avots 
darbam ar jebkuru mazaizsargāto personu grupu, kurai jāveic sociālās integrācijas vai 
reintegrācijas process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Runājot par izvērtēšanas metodēm, ir svarīgi paturēt prātā, ka 
mērķis nav sakārtot cilvēkus hierarhiski, balstoties viņu 
sasniegumos, bet gan nodrošināt individuālā plāna pašregulāciju, 
demonstrējot procesu efektivitāti un norādot uz nepieciešamajiem 
uzlabojumiem. 

 

Kāds, jūsuprāt, ir labākais veids, kā noteikt, ka esat sasniedzis iepriekš izvirzīto mērķi? 
Pirms turpināt lasīt, pierakstiet dažas idejas. 

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Individuālā plāna saturā jāiekļauj: 
o atbilstošu un precīzu informāciju; 
o vecumam un situācijai atbilstošus mērķus; 
o uz mērķi balstītas aktivitātes; 
o novērtēšanas metodes. 

. 
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PAŠPĀRBAUDE 

1. Izvēlieties atbildi, kas NAV piemērojama: 
Cilvēka seksuālās izturēšanās funkcijas ir šādas: 
a) dalīties emocijās un sasniegt emocionālu saikni; 
b) darījumu mērķi; 
c) konfliktu risināšana vai drošības uzturēšana; 
d) sabiedrības labklājība. 

 

2. Aizpildiet tukšo vietu 
Kā redzams pieķeršanās teorijā, cilvēka visvienkāršāka vajadzība ir būt mīlētam un 
___________________.  

 
3. Patiesība vai meli 

Smadzenes ir vissvarīgākais seksuālais orgāns. 
Patiesi / Nepatiesi 
 

4. Izvēlieties pareizo atbildi: 
Par sevi pārliecināta persona: 
a) vairāk šaubīsies par partnera izturēšanos; 
b) nevarēs izlemt, vai turpināt attiecības vai iziet no tām; 
c) labāk atšķirs funkcionālās un disfunkcionālās attiecības. 
 

5. Izvēlieties pareizo atbildi: 
Pašnovērtējums ir: 
a) veidots sākot no bērnības, attiecībās, kas bērnam ir ar ģimeni; 
b) kam nav trūkumu; 
c) kad cilvēks jūtas nepietiekams vai nevērtīgs. 

 

6.  Patiesība vai meli 
“Emocijas ir garīgi stāvokļi, kas atspoguļo pozitīvu vai negatīvu pieredzi.” 

Patiesi / Nepatiesi 
 
7.   “Emocijas ir saistītas ar īpašām fizioloģiskām aktivitātēm un izziņām.” 

Patiesi / Nepatiesi 
 

8.   “Emocijas ir saistītas ar iekšējiem orgāniem.” 
Patiesi / Nepatiesi 

 
9.    “Emocijas un sekojoša uzvedības reakcija.” 

Patiesi / Nepatiesi 
 
10. “Emocijām seko noteikumi.” 

Patiesi / Nepatiesi 
 

11. “Emocijas palīdz regulēt uzvedību.” 
Patiesi / Nepatiesi 
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12. Cilvēkiem ar invaliditāti nav daudz intīmo un romantisko attiecību, neskatoties uz to 
priekšrocībām, jo viņi bieži izvēlas sevi izolēt. 

Patiesi / Nepatiesi 
 
13. Cilvēkiem ar invaliditāti ir vienlīdzīga pieeja visiem sociālajiem kontekstiem, tāpat kā 

cilvēkiem bez invaliditātes. 
Patiesi / Nepatiesi 

 
14. Cilvēkiem bez invaliditātes ir tendence šaubīties par to, ka cilvēki ar invaliditāti var būt 

kompetenti intīmi partneri. 
Patiesi / Nepatiesi 

 
15.  Cilvēkiem ar invaliditāti ir neierobežots privātums, kad vien viņi vēlas izteikt savas 

seksuālās vajadzības. 
Patiesi / Nepatiesi 

16. Aizpildiet tukšo vietu. 

Personas ar invaliditāti seksuālās un intīmās attiecības bieži uzskata par 

______________. 

17. Izvēlieties atbildi, kas NAV piemērojama: 

Kādi ir individuālā plāna izstrādes posmi? 
a) mērķu uzstādīšana; 
b) indivīda stipro un vājo pušu identificēšana; 
c) nepieciešamo resursu identificēšana; 
d) novērtēšanas metožu noteikšana. 

18. Vai uzskatāt, ka spējat izstrādāt individuālu plānu? __________. 
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AKTIVITĀTES GRUPĀ 

Aktivitātēm nepieciešāmie rīki  

•   PC/ planšetdators/ viedtālrunis; 
•   interneta savienojums; 
•   rīks piezīmēm – papīrs un pildspalva/digitāla ierīce 
 

 1.aktivitāte 

Izkārtojiet attēlus (no žurnāliem, kartiņas, u.c.), kuri atspoguļo ar seksualitāti un 

intimitāti asociētas darbības (arī ar citām lietām asociētās darbības). Palūdziet katram 

no grupas izvēlēties vienu vai divus attēlus, kuras vislabāk ataino viņu uzskatus par 

seksuālu uzvedību un uzskatus par cilvēka seksualitātes funkciju. Katram grupas 

dalībniekam jāpastāsta par savām kartiņām, ko un kādēļ viņš izvēlējies. 

 

 

 2.aktivitāte 

Sadaliet cilvēkus mazākās grupās. Palūdziet katrai no grupām uzrakstīt stāstu ar 

vienādu sākumu (piemēram, “Es vienmēr esmu sapņojis/-jusi par 

draudzeni/draugu/labāko draugu, ar kuru var dalīties visā, bet vienmēr esmu juties/-

usies citāds/-a...”). Katrai grupai jāprezentē padarītais pārējiem.  

 

 

 3.aktivitāte  

Uz galda sakārtojiet ar vārdu uz leju apgrieztas kartiņas ar dažādu emociju 

nosaukumiem. Palūdziet katram grupas dalībniekam izvēlēties vienu kartiņu, izlasīt 

vārdu un apdomāt notikumu savā dzīvē, kurā viņi ir izjutuši šo emociju. Grupā 

izveidojiet diskusiju par to kā atpazīt šo emociju un kā cilvēki var atpazīt citu emocijas 

un jūtas. 
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 4.aktivitāte 

Sadaliet cilvēkus mazās grupās un uzdodiet uzzīmēt plakātu personām ar invaliditāti 

par funkcionālām/disfunkcionālām intīmām/seksuālām attiecībām vai par to 

trūkumu. Aktivitātes nobeigumā grupām savs veikums jāprezentē. 

 

 

 5.aktivitāte 

Piedāvājiet grupai reālas situācijas aprakstu, kurā personai ar invaliditāti ir 

nepieciešama psiholoģiskā palīdzība intimitātes vai seksualitātes jautājumā, uzdodiet 

katram sagatavot individuālu darbības plānu, lai sniegtu šai personai profesionālu 

palīdzību. 
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VĀRDNĪCA 

 Cilvēka seksuālā uzvedība – visa veida rīcība, kas iekļauj seksuālo 

uzbudinājumu (vai mērķi to izraisīt) un fizioloģiskas pārmaiņas uzbudinātā 

cilvēka ķermenī. 

 Emocijas – garīgs stāvoklis, kas atspoguļo pozitīvu vai negatīvu pieredzi, 

saistītas arī ar fizioloģiskās aktivitātes modeļiem; nereti turpinās ar uzvedību 

(mīmika, žesti, kustības, runa utt.).  

 Emociju atpazīšana – veids kā apzināti pieredzēt emocijas, kad izjūtam tās 

savā ķermenī vai tad, kad tās ir citu cilvēku izjustas. 

 Intimitāte – divu cilvēku tuvības un pazīstamības slieksnis.  

 Pašvērtējums – cilvēka pašsajūtas, savu vērtību un kompetenču novērtēšanas 

veids. 

 Personīgās robežas – robeža, ko cilvēki novelk, lai justos droši un regulētu 

saskarsmi ar vidi.  

 Pieķeršanās teorija – cilvēka uzvedību skaidrojoša teorija, kas balstīta 

pieņēmumā, ka cilvēka pamatvajadzība ir vajadzība būt mīlētam un 

pieņemtam tādam kāds viņš ir, un cilvēka reakcija dažādās saskarsmes 

situācijās ir balstīta tajā vai šī vajadzība apmierināta. 

 Robežas pret citiem – vadlīnijas un robežas, kuras cilvēki rada, lai identificētu 

drošu veidu kā izturēties pret sevi un kā reaģēt, kad šī robeža ir pārkāpta.  

 Trauksme – stipra baiļu sajūta par gaidāmo (ne vienmēr reālistiska). 
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5. MODULIS 

ATTĪSTĪBAS GAITAS PLĀNOŠANA: KĀ KĻŪT 

PAR IZGLĪTOTĀJU INTIMITĀTES 

VAJADZĪBU APZINĀŠANĀ PERSONĀM AR 

INVALIDITĀTI NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI 
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5. MODULIS. ATTĪSTĪBAS GAITAS 

PLĀNOŠANA: KĀ KĻŪT PAR IZGLĪTOTĀJU 

INTIMITĀTES VAJADZĪBU APZINĀŠANĀ 

PERSONĀM AR INVALIDITĀTI NO 

TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI 

Apmācību rezultāti 

1. nodaļas apmācību rezultāti: 

 izprast seksuālās izglītības vadlīnijas, metodes un mērķus. 

2. nodaļas apmācību rezultāti: 
 zināt, kā plānot seksuālās izglītības iejaukšanos, identificējot konkrēto saturu un 

nosakot sasniedzamās prasmes un attīstāmo attieksmi. 

3. nodaļas apmācību rezultāti: 
 atpazīt personas ar invaliditāti psihoseksuālo attīstību ierosinošus elementus un 

definēt to lomu identitātes, seksualitātes un seksuālās patības veidošanā. 

4. nodaļas apmācību rezultāti: 
 identificēt kontekstuālus riska faktorus, kas stimulē problemātiskas seksualitātes 

attīstību. 
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1. Nodaļa. Seksuālā izglītība: vadlīnijas, mērķi, metodes un to 

pielietojums 

Seksuālā izglītība ir mācīšanās par bioloģiskajiem, kognitīvajiem, psiholoģiskajiem, 
emocionālajiem, attiecību un sociālajiem seksualitātes aspektiem. 

Seksuālās izglītības intervences nodrošina informāciju, veicina prasmju izveidi un 
attieksmes veidošanos, palīdz izprast seksualitāti un izbaudīt to. Tādējādi tās stiprina un 
attīsta cilvēku spējas atbildēt par savu un otra labsajūtu un veselību. 

Seksuālā izglītība nav tikai vienkārša informācija par seksualitātes 
aspektiem. Informācija ir zināšanu pamats, kas sastāv tikai no teorijas, savukārt izglītība 
ir zināšanas par to kā un ko darīt, kas veicina orietēšanos un spēju izdarīt izvēli. Izglītībā 
iekļauta emocionālā un asociatīvā saskarsme, kas nostiprina apgūto. Atšķirība ir arī tajā, 
ka izglītībā ir iespēja pārvaldīt mācīšanās procesu, gūt atsauksmes, līdz ar to ir iespējams 
iekļaut informāciju. Kontroles iespēja, kas ir ne vien nobeiguma izvērtējums, bet arī visa 
procesa uzraudzība caur salīdzinājumu. 

 

 

 

 

Seksuālās izglītības specifiskie mērķi ir: 

 Prevencija: lai izvairītos no no seksuāli transmisīvām slimībām, apzinātas 
grūtniecības izbeigšanas, seksuālā un attiecību diskomforta, 
aizspriedumiem.       

 Seksuālās veselības veicināšana: lai katra persona paustu savu seksualitāti 
cienot citu tiesības; lai nošķirtu seksuālo uzvedību, kas izraisa labsajūtu no 
tās, kas kaitē pašai personai un citiem; lai izvairītos no aizspriedumainas 
rīcības; lai demonstrētu iecietību pret personām ar citādām seksuālajām 
vērtībām un dzīvesveidu; lai katra persona varētu paust savu seksualitāti tādā 
veidā, kas sakrīt ar viņas vērtībām; lai veicinātu savas un citu seksuālās 
orientācijas pieņemšanu; lai paustu mīlestību un intimitāti pieņemamā veidā; 
lai izvairītos no manipulatīvām attiecībām; novērstu seksuālo vardarbību; 
iedrošinātu veselību veicinošu uzvedību, kā, piemēram, regulāras pārbaudes 
pie ārsta un izsargāšanos no seksuāli transmisīvajām slimībām.       

 Aizsardzība: tiesības uz brīvību, kas izslēdz jebkāda veida spaidus, 
izmantošanu un vardarbību visās dzīves situācijās; tiesības uz ķermeņa 
autonomiju, neaizskaramību un drošību; tiesības uz taisnīgumu un 
vienlīdzību; tiesības uz seksuālo veselību, kas iekļauj visu iespējamo 
pētniecības, seksuāli transmisīvo slimību diagnostikas un ārstēšanas resursu 
pieejamību; tiesības uz plašu, objektīvu un patiesu informāciju par cilvēka 

Eiropas Seksuālās izglītības standartā noteikts, ka seksuālās izglītības 

mērķis ir iedrošināt indivīdu sasniegt psihoseksuālo labsajūtu.  
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seksualitāti; tiesības uz pieejamāko seksuālo izglītību no dzimšanas līdz dzīves 
beigām; tiesības uz izvēles brīvību par savu reproduktīvo veselību, pēcnācēju 
skaitu un brīvu pieeju apzinātas izvēles veikšanai.  

 

 

Kā rekomendē Eiropas Seksuālās izglītības standarts, jebkuras seksuālās izglītības 
intervences priekšnosacījums ir holistiska pieeja seksualitātei. Šī pieeja atsaucas uz plašu 
seksualitātes dimensiju, kas iekļauj ietekmi, mīlas un draudzības jūtas, anatomijas un 
bioloģijas, attiecību, idenitātes, izsargāšanās un citus seksualitātes aspektus, kas nav 
tikai dzimumakts, un uztver seksualitāti kā izaugsmes sastāvdaļu fiziskā, emocionālā un 
attiecību dimensijā. 

Intervences mērķim jābūt daudzpusīgam: izglītības centrā ir nevis informācijas 
nodošana, bet apzinātas attīstības veicināšana, kritiskās kapacitātes celšana un vērtību, 
kas veido pašapziņu, atpazīšana. 

Līdz ar to, vispiemērotākās metodoloģijas iekļauj: 

 Holistisku pieeju seksualitātei, kas balstīta tās plašajā definīcijā. 

 Plašu un daudzpusīgu iejaukšanos. 

 Veicinošu pieeju, kas nav ļoti aizliedzoša, bet kura satur informāciju par 
izvairīšanos (no nevēlamas grūtniecības, aborta, seksuāli transmisīvajām 
slimībām, seksuālām un psihoseksuālām patoloģijām, seksuālās vardarbības) 
pozitīvā vai konstruktīvā veidā. 

 Daudzpusīgu pieeju pamatvērtībām, kā tolerance, atbildība, cieņa pret dzimumu; 
tādējādi radot diskusijas un pārdomas par strīdīgām uzvedības un seksuālās 
izvēles vērtībām, kas vēlreiz apliecina cieņu pret daudzveidību. Šī pieejas mērķis 
ir uzlabot kritiskās iemaņas, pašizziņas un citas iemaņas, kuras atspoguļo 
seksualitātei raksturīgas problēmas un cieņu pret citu dzīvesveidu un 
seksuālajām vērtībām. 

 Aktivizējošu un eksperimentālu tehniku izmantošanu, kuras spēj aktivizēt 
kognitīvo un emocionālo līdzdarbību un attiecību veidošanu grupā. Vispirms, lai 
noteiktu vēlmes un vajadzības un secīgi varētu ierosināt interesēm un vēlmēm 
atbilstošas aktivitātes. 

 Neatbilstošas seksuālās izglītības neatbilstoši veidi ir: 

Īpaša uzmanība jāpievērš visu cilvēku tiesību uz informāciju aizsardzībai, kas 

noteikta Apvienoto Nāciju organizācijas Konvencijā par personu ar 

invaliditāti tiesībām un Seksuālo tiesību deklarācijā (Pasaules Seksuālās 

veselības asociācija 1999; 2008; 2014). 
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 Ierobežojot seksuālo izglītību tikai ar dzimumattiecībām, kas piedāvā ideju, ka 
seksualitāte attiecas tikai uz seksu. 

 Izsmeļošas seksuālas informācijas nodošanā balstīta intervence. 
 Īpaši aizliedzoša pieeja, kas uzsver seksuālo attiecību riskus un negatīvās sekas, 

un rosina negatīvu skatu uz seksualitāti kā bīstamu un riskantu. Līdz ar to 
apspriežamie temati iekļauj tikai aizliedzošu saturu, kā, piemēram, nevēlamas 
grūtniecības novēršana, aborts, seksuāli transmisīvās slimības, seksuālās un 
psihoseksuālās patoloģijas, seksuālā varadarbība. 

 Vienaldzība pret vērtību sistēmu, kurā attīstās seksualitāte. 

Izmantojiet lekcijas ar pedagoģiskām atsaucēm par pasīvās mācīšanās koncepciju, kuras 
mērķis ir sniegt informāciju pēc detalizēti izstrādāta tēmu plāna. Piedāvājiet saturu tikai 
didaktiskā veidā, neņemot vērā katra dalībnieka pieredzi un vēlmes bez līdzdalības, un 
interaktīvas viedokļu apmaiņas veicināšanas starp dalībniekiem un mācību vadītājiem. 

 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Seksuālās izglītības vadlīnijas. 
 Seksuālās izglītības mērķi un metodes. 
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2. Nodaļa. Seksuālās izglītības intervences veidošana personām 
ar invaliditāti 

Veidojot seksuālās izglītības intervenci, kas domāta personām ar invaliditāti, vispirms 
nepieciešams atrast galvenos piedāvājamos tematus, izmantojot Eiropas Seksuālās 

izglītības standartus (2010 PVO Eiropas 
reģionālais ofiss un Veselības izglītības 
federālais cents (BzgA)). Šis avots ir dažādu  
jomu starptautisko ekspertu radīts, 
saskaņots dokuments, kurā izklāstīti obligāti 
apskatāmie seksuālās izglītības temati. 
Tematus var izmantot kā vadlīnijas jebkurā 
seksuālās izglītības intervencē, iedziļinoties 
tajos atbilstoši vecumam.  

Galvenie temati, kurus iekļaut informācijas, 
iemaņu un attieksmes veidošanā dažādās 
izaugsmes stadijās, ir: cilvēka ķermenis un tā 
attīstība, auglība un reprodukcija, 
seksualitāte, emocijas/simpātijas, attiecības 
un dzīvesveidi, veselība un labsajūta, 
seksualitāte un tiesības, sociālā un kultūras 
ietekme uz seksualitāti. 

Pieaugušām personām ar invaliditāti radītā 
apmācību kursā, galvenie temati to 

specifiskā saturā nebūs jāpielāgo attīstības fāzei, bet gan funkcionālo traucējumu 
veidam un problēmsituācijām, kuras varēja rasties psihoseksuālās attīstības gaitā. 
Turklāt, ņemot vērā, ka šis var būt pirmais solis seksuālajā izglītībā, informācija ir jāatlasa 
ar mērķi izveidot nepieciešamos priekšnoteikumus zināšanām par dažādām 
seksualitātes dimensijām. 

Specifiskais saturs ir saistīts ar galvenajiem seksuālās izglītības intervencē 
apskatāmajiem tematiem: 

CILVĒKA ĶERMEŅIS UN ATTĪSTĪBA: 

 zināšanas par ķermeni, ķermeņa tēlu  un tā veidiem; 

 ziņas par skaistumu plašsaziņas līdzekļos; ķermeņa pārmaiņas dzīves laikā. 
 

AUGLĪBA UN REPRODUKCIJA: 

 

Kāds ir mērķis izstrādāt seksuālās izglītības intervenci personām ar invaliditāti? 
Pirms turpiniet lasīt, pierakstīt savu definīciju. 
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 grūtniecība (arī homoseksuālās attiecībās) un neauglība, aborts, 
kontracepcija, avārijas kontracepcija; 

 neizdevusies kontracepcija (alkohola reibums, blakusefekti, aizmāršība, 
dzimumu nevienlīdzība utt.); 

 ģimenes plānošana un karjeras/nākotnes plānošana; 

 pusaudžu un jauniešu grūtniecības sekas (sievietēm un vīriešiem). 

SEKSUALITĀTE: 

 pirmā seksuālā pieredze; 

 mīlestība, iemīlēšanās;  

 bauda, masturbācija, orgasms; 

 bioloģiskais dzimums, dzimuma lomas, dzimuma identitāte, seksuālā 
orientācija; 

 sekss kā darījums (prostitūcija, bet arī sekss par mazam dāvanām, 
aicinājumu uz pusdienām/vakariņām, mazām naudas summām), 
pornogrāfija, seksa atkarība. 

EMOCIJAS UN SIMPĀTIJAS: 

 dažādas emocijas: ziņkārība, iemīlēšanās, divkosība, nedrošība, kauns, 
bailes un greizsirdība; 

 individuālās īpatnības intimitātes un privātuma vajadzību apmierināšanā; 

 atšķirība starp draudzību, mīlu un iekāri/seksuālo pievilkšanos; 

 draudzība un mīlestība pret sava dzimuma pārstāvjiem. 

ATTIECĪBAS UN DZĪVESVEIDS: 

 atšķirības starp draudzību, draudzīgām attiecībām, pāru attiecībām un 
dažādiem to veidiem; 

 kā veidot un uzturēt attiecības. 

VESELĪBA UN LABSAJŪTA: 

 ja pieredze/sajūta nav patīkama, tās nav jāpieļauj; 

 vardarbība un seksuālā agresija; 

 nedrošas, nepatīkamas un nevēlamas seksuālās pieredzes simptomi, riski 
un sekas (seksuāli transmisīvas slimības), HIV/AIDS, nevēlama grūtniecība, 
atstumšana. 

SEKSUALITĀTE UN TIESĪBAS: 

 tiesības (tiesības uz informāciju un tiesības būt aizsargātam); 

 tiesības uz pašizpausmi; 

 bērnu seksuālās tiesības (informācija, seksuālā izglītība, fiziskā 
neaizskaramība). 
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SOCIĀLĀ UN KULTŪRAS IETEKME UZ SEKSUALITĀTI (VĒRTĪBAS/NORMAS): 

 sociālās un kultūras normas/vērtības; 

 dzimumlomas; 

 ar dažādiem cilvēkiem ieturamā sociālā distance. 

Plānošanas fāzē, respektējot katru tēmu, jāidentificē tās kompetences, kuras paredzēts 
paaugstināt, tas ir, noteikt, kāda uzvedība jāuzlabo. Turklāt, šajā gadījumā plānošanu 
nedrīkst sākt no vecuma grupas, bet jāpārdomā zināšanas, kuras apdraud pieredzē gūtie 
šķēršļi, kas izriet no noteiktiem invaliditātes veidiem vai uztveres grūtībām, kuras bieži 
rodas intelektuālās attīstības traucējumu dēļ. 

Katrā tematā sagaidāmās kompetences ir: 

CILVĒKA ĶERMEŅIS UN ATTĪSTĪBA: 

 spēja atpazīt atšķirības starp attēliem medijos un reālajā dzīvē. 

AUGLĪBA UN REPRODUKCIJA: 

 spēja apzināti izvēlēties kontracepciju un grūtniecību (vēlamu/nevēlamu). 

SEKSUALITĀTE: 

 komunikācijas prasme un dažādu seksuālo sajūtu izpratne un prasme 
piedienīgi runāt par seksualitāti; 

 spēja apzināti izvēlēties seksuālās pieredzes; 

 atteikt nevēlamas seksuālās pieredzes; 

 atšķirt seksualitāti “reālajā dzīvē” no seksualitātes medijos; 

 lietot mūsdienu medijus (mobilo vai interneta tīklu) un apzināties riskus 
un ieguvumus. 

EMOCIJAS UN SIMPĀTIJAS: 

 paust un atpazīt dažādas emocijas sevī un citos; 

 paust vēlmes un vajadzības, noteikt robežas, cienīt citu vēlmes, vajadzības 
un robežas; 

 tikt galā ar vilšanos;  

 dažādos veidos paust draudzību un mīlestību. 

ATTIECĪBAS UN DZĪVESVEIDS: 

 dažādos veidos paust draudzību un mīlestību; 

 veidot sociālos kontaktus, iepazīties, nodibināt un uzturēt attiecības; 
 paust vēlmes un vajadzības attiecību kontekstā. 
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VESELĪBA UN LABSAJŪTA: 

 uzticēties saviem instinktiem, īstenot trīspakāpju modeli (teikt nē, iet 
prom, runāt ar uzticības personu); 

 pieņemt atbildīgus lēmumus un izdarīt apzinātu izvēli seksuālās uzvedības 
jomā; 

 lūgt palīdzību un atbalstu problēmu gadījumā; 

 atteikties vai pārtraukt nepatīkamu vai neaizsargātu seksuālo kontaktu; 

 iegādāties un pareizi lietot prezervatīvus un kontracepcijas līdzekļus 

SEKSUALITĀTE UN TIESĪBAS: 

 uzdot jautājumus; 

 problēmu gadījumā sazināties ar uzticības personu; 

 paust savas vajadzības un vēlmes. 

SOCIĀLĀ UN KULTŪRAS IETEKME UZ SEKSUALITĀTI (VĒRTĪBAS/NORMAS): 

 nošķirt privāto uzvedību no uzvedības sabiedriskā vietā; 

 cienīt sociālas un kultūras normas; 
 uzvesties atbilstoši situācijai. 

Visbeidzot, izveidotajam jāatspoguļo vēlamā attieksme, tas ir, jāieskicē to uzskatu, 
vērtību un principu kopums, kas vada uzvedību. Kamēr kompetences attiecas uz 
uzvedības aspektiem, attieksme attiecas uz vērtību sistēmu, kas vada uzvedību. Tāpat, 
ir jāpatur prātā, ka attieksmei jāatbilst pieauguša cilvēka vecumam, bet tā jāvērtē, 
ņemot vērā dažkārt samazinātās uztveres spējas atsevišķos invaliditātes gadījumos, un 
no grūtībām, kas šādos gadījumos var rasties saistībā ar izpratnes veidošanos. 

Katrā tematā ierosinātā attieksme: 

CILVĒKA ĶERMEŅIS UN ATTĪSTĪBA: 

 dažādu ķermeņa īpatnību pieņemšana un novērtēšana. 

AUGLĪBA UN REPRODUKCIJA: 

 dažādības pieņemšana: personu izvēle radīt pēcnācējus vai nē. 

SEKSUALITĀTE: 

 atšķirību seksualitātē un seksuālajā orientācijā pieņemšana, cieņa un 
izpratne (seksuālajām attiecībām jābūt ar abu pušu piekrišanu, 
brīvprātīgām, vielīdzīgām, vecumam un situācijai atbilstošām, balstītām 
pašcieņā); 

 dažādu seksualitātes izpausmju pieņemšana (skūpstīšanās, pieskārieni, 
glāsti utt.); 
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 apzināšanās, ka katram ir savs seksuālās attīstības temps. 

EMOCIJAS UN SIMPĀTIJAS: 

 emociju un vērtību izpratne (nerodas kauna vai vainas sajūta par 
seksuālām sajūtām vai vēlmēm); 

 cieņa pret citu privātumu. 

ATTIECĪBAS UN DZĪVESVEIDS: 

 pozitīva attieksme pret dzimumu līdztiesību attiecībās un brīvu partnera 
izvēli; 

 pārliecība, ka attiecību pamatā ir uzticēšanās, atbildība un godīgums; 

 cieņa pret citiem; 

 dzimuma, vecuma, reliģijas, kultūras utt. apzināšanās attiecībās. 

VESELĪBA UN LABSAJŪTA: 

 atbildība par savu dzimumveselību (seksuāli tansmisīvo slimību 
novēršana); 

 atbildība par savu reproduktivitāti un ģimenes plānošana (nevēlamas 
grūtniecības novēršana); 

 atbildības sajūta attiecībā uz seksuālas vardarbības novēršanu. 

SEKSUALITĀTE UN TIESĪBAS: 

 atbildība pret sevi un citiem; 

 tiesību un izvēles apzināšanās. 

SOCIĀLĀ UN KULTŪRAS IETEKME UZ SEKSUALITĀTI (VĒRTĪBAS/NORMAS): 

 cieņa pret savu un cita ķermeni; 

 privātuma un intimitātes sociālo normu pieņemšana; 

 cieņa pret cita “nē” vai “jā”. 

 

 

Personām ar invaliditāti seksualitāte ir jāmāca, pirmai seksuālai izglītībai jāsākas ar sava 
ķermeņa izzināšanu. Seksualitāte ir izglītības programmās iekļaujamā joma, kas prasa 
izglītojošu iejaukšanos, un kas būtu jāuztver līdzvērtīgi attīstības jomām, uz kurām 
attiecas pedagoģiskā uzmanība. 

 

Jūs strādājat grupu mājoklī vai aprūpes centrā, un strādājat nakts maiņā. Pēc 
tam, kad esat beidzis virtuves uzkopšanu un dodaties uz viesistabu, jūs ieraugāt 
puisi, kas masturbē televizora priekšā. Jūsu rīcība? 
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Seksualitātes integrēšana izglītības projektos ir nepieciešams nosacījums, lai  seksualitāti 
patiešām apstiprinātu kā tiesības,  sasniegtu reālos cilvēces attīstības un veicināšanas 
mērķus un vadītos pēc tiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Seksuālās izglītības galvenos tematus. 

 Seksuālās izglītības iejaukšanās saturu. 

  Iemaņas un attieksme, kura jāattīsta seksuālās izglītības kursa gaitā. 
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3. Nodaļa. Personas ar invaliditāti psihoseksuālās attīstības  

kritiskie aspekti 

Seksualitāte nekad nav īpaša vajadzība, bet attīstības ceļa sastāvdaļa un izaugsmes 
dimensija, kas attīsta iekšējo dzīvi, iedarbinot simpātiju, attiecību un projektu 
jomu. Seksualitāte ir ikdienas dabiskā realitāte, kas uzskatāma par normālu izglītības 
vajadzību, lai atzītu tiesības uz seksualitāti par leģitīmām. 

Seksuālā attīstība ir spēcīgs izaugsmes, pašorganizācijas un attīstības instruments 
visiem, un personas ar invaliditāti dzīvē tā neizlaužas kā nenormāla vai obligāti 
problemātisks notikums. 

Risks, ka personas ar invaliditāti seksualitāte var tikt novirzīta problemātiskā gultnē, nav 
saistīts ar funkcionālajiem traucējumiem, bet gan ar apstākļiem, kuru dēļ personas 
seksualitāte nav attīstījusies normālā ceļā. 

Seksualitātes tēma nevar būt skatīta kā vispārīga un abstrakta invaliditātes jēdziena 
sastāvdaļa, tā ir jāaplūko individuālo traucējumu kontekstā. Apgrūtinājumi, kuri rodas 
psihoseksuālās attīstības laikā, var būt ļoti atkarīgi no funkcionālo traucējumu veida 
(intelektuālie, fiziskie vai sensorie) un iemesla (no dzimšanas vai iegūta dzīves laikā). Šī 
iemesla dēļ, aplūkojot seksualitātes tematu invaliditātes kontekstā un neņemot vērā 
atbilstošas atšķirības, var novest pie tā, ka tiek skatīti jautājumi, kuri neattiecas uz 
personām ar invaliditāti vai nav pieredzēti kā tādi. 

Pārdomas par personu ar intelektuālo invaliditāti seksualitātes izpausmi attīstījušās 
paralēli pieņēmuma par atbildību: intelektuālā invaliditāte paredz lēmuma pieņemšanu 
otras personas labā arī seksualitātes jomā. Prasība – vēlme – instinkts piedzīvot 
seksualitāti personām ar intelektuālo invaliditāti rada bailes, kas saistītas ar 
aizspriedumiem, ar grūtībām ieraudzīt personā ar intelektuālo invaliditāti seksuālu 
būtni,  līdz pat morālai, ētiski-kulturālai un politiskai pretestībai. Intelektuālās 
invaliditātes gadījumā nākas saskarties arī ar diskrimināciju attiecībā uz intīmas 
simpātijas iespējamību, seksualitātes paušanu, laulību un pēcnācēju radīšanu un 
audzināšanu. 

Fiziskie traucējumi var radīt problēmas, kas saistītas ar kustībām seksualitātes paušanā, 
grūtībām seksuālo aktivitāšu laikā. Iegūstot fizisko invaliditāti, personai, saskaroties ar 
savu seksualitāti, jāizsēro par zaudētajām spējām un jāpieņem izmaiņas ķermeņa 
darbībā. 

Sensorie traucējumi nerada problēmas seksuālo aktivitāšu laikā, attiecību fizioloģijā. Tās 
var būt saiknes radīšanā gan personām ar redzes, gan dzirdes traucējumiem. 
Neredzīgām personām var būt ierobežota neatkarība, ja viņiem vienmēr klāt ir 
pavadonis, tādējādi ir ierobežota emocionālu attiecību uzsākšana. Savukārt, 
nedzirdīgām personām saiknes izveidi kavē grūtības sazināties. Tāpat apzinātas 
seksualitātes iegūšanu var kavēt saziņas barjeras, kas neļauj tieši piekļūt seksuālās 
izglītības informācijai, kas nepieciešama pašnoteikšanās vajadzībām. 
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Seksualitāte veidojas kopīgi ar identitāti, un kritiskās problēmas, kas iekļauj identitātes 
veidošanos un seksualitātes (seksuālās identitātes) attīstību, var rasties ne vien no 
invaliditātes, bet gan no citiem faktoriem. 

 Kritiskie aspekti, kas 
kavē personas ar 
invaliditāti psihoseksuālo 
attīstību: 

 Pašuztvere 

Identitātes veidošanai ir 
nepieciešama personīgā 
tēla mijiedarbība ar 
citiem un viņu atbalsts. 

Paštēls veidojas visas 
dzīves laikā, kā 
mēģinājums atbildēt uz 

jautājumu, kas rodas ikvienās attiecībās: “Kas es esmu?” Atbilde veidojas no tā, kā 
persona redz sevi un kā citi uztver personu.  Ja radītais paštēls ir neskaidrs vai pretrunīgs, 
noraidīšana var traucēt identitātes izveidē. 

Mierīgai izaugsmei, citu atbildes reakcijai jābūt saskanīgai ar personas paša veidoto, bet 
abos viedokļos var būt nesaskaņas. Šīs nesaskaņas rada konfliktu starp to, kā persona 

jūtas un kāda vēlētos būt, un to, kā persona jūtas un citi saka par to, kāda viņa ir. Šajos 
gadījumos, mēs runājam par egoistisku pieeju, kas bieži attiecas uz personām ar 
invaliditāti: citu skati liek personām ar invaliditāti tikt galā ar mazvērtības, žēluma vai 
līdzjūtības sajūtām. 

Tāpat paštēlam jākonfrontē ar ideāliem un veiksmīgiem tēliem, kas nāk no ārienes: 
estētiski un funkcionāli ideāli tēli, kas ir nesaniedzami un nomācoši. 

 Baudas eksperimentēšana 

Bērns kognitīvi un emocionāli aug attiecībās ar citiem un ar neironu ceļu aktivizēšanu: 
sākot ar eksperimentiem ar sensorajiem stimuliem, tiek radīti sarežģīti attēli, kas saistīti 
ar emocijām. Ja stimuls ir patīkams ar labu ietekmi uz ķermeni, bērnam rodas pozitīvs 
citu un sevis atspoguļojums, sava ķermeņa uztveršana kā brīva, droša un uzticama. Ja 
stimuls ir nepatīkams, bērns rada negatīvu sevis atspoguļojumu, izjūtot savu ķermeni ar 
bailēm un kaunu. 

Kognitīvā attīstība nav nošķirta no psihoseksuālās attīstības un baudas sajūtas veido 
atzinību. Sensorie stimuli aktivizē neironu ceļus, kuri vada atzinības procesu. 

Piedzīvojot baudu, tiek aktivizēti kognitīvie, identitātes un attiecību modeļi: bauda ir 
spēcīgs zināšanu, paštēla un attiecību sakārtotājs. 
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Atsevišķas invaliditātes, ķermeņa pakļaušana nelabvēlīgām darbībām, kontroles 
trūkums pār situāciju vai paša ķermeni, telpas izziņas trūkums un darbietilpīgs 
pašeksperimentācijas process (piemēram, personām ar sensoriem traucējumiem – 
telpiskās izpratnes trūkums vai atkarība no citu palīdzības) var izraisīt fiziskas sāpes. Visi 
šie aspekti kopā vai daži no tiem var piespiest personu ar invaliditāti regulāri pārskatīt 
savu paštēlu, lai pārvērtētu novilktās robežas. Atsevišķos gadījumos iespējama plaisa 
starp prātu un ķermeņa uztveri, tāpēc, ka ķermenis tiek uztverts kā ienaidnieks, jo tā 
ārstēšana un manipulācijas, kurām tas tiek pakļauts, nerada patīkamus stimulus, bet 
rada kaunu un bailes. 

 Vienaudžu loma un pieļaujamās robežas 

Smagas intelektuālās invaliditātes gadījumā attiecību tīkls bieži vien ir vienkāršots vai 
pavisam niecīgs, vienaudžu grupa dažkārt sakrīt ar apmeklēto sociālo un rehabilitācijas 
pakalpojumu grupu. 

Grupas trūkums ar ko identificēties un nodalīt sevi no bērnības un pieaugušo pasaules, 
īpaši pusaudža gados, rada sarežģītu pieeju seksualitātei. Saskarsme ar seksualitāti nav 
tūlītēja: gadījuma mācīšanās iespējas tiek samazinātas attiecībā uz jautājumiem, kas skar 
seksualitāti, ir grūtāk dalīties ar informāciju vienlīdzīgā gaisotnē, nav salīdzinājumu par 
fiziskajiem, emocionālajiem, psiholoģiskajiem un attiecību aspektiem lēnai un spraigai 
pārejai uz pieaugušo dzīvi. 

Simboliski iedomātais attiecībā uz seksualitāti un jēgas piešķiršana tam, ir patstāvīga 
darbība, kura neiekļauj emocionālu dalīšanos tajā ar vienaudžiem. 

Personām ar intelektuālo invaliditāti nav iespējas eksperimentēt ar pieļaujamajām 
robežām, jo viņas bieži vien tiek izstumtas no sociālajām grupām. Šī persona var 
pielāgoties situācijai, bet bez emocionālās saiknes, kurā dalās vienaudži. 

 Bērnišķošanas riski 

Visbiežāk personu ar invaliditāti simpātijas, attiecību un seksuālās jomas signālus 
neuztver kā pieauguša cilvēka soli un neņem vērā to seksuālo raksturu. Šie cilvēki jau ir 
manāmi pieauguši, bet tiem liek palikt par bērniem, it kā viņi nebūtu gana labi 
“pieaugušo pasaulei”. Persona var apmeklēt tikai drošas vietas, kuras uzrauga un 
kontrolē vecāki, uzraugi un citi. Personai ļauj pieredzēt vien to, ko ļauj citi. 

Šajā situācijā personas ar invaliditāti seksualitāte ir ņemta vērā vien tad, kad ir saistīta 
ar problemātiskas dabas notikumiem, nevis kā veselīgas un dabiskas attīstības posms. 

To, kuri neredz šo personu kā pieaugušu un seksuālu būtni, izglītojošā attieksme var kļūt 
pretrunīga: visās izglītības programmās izvirzītais maksimālās neatkarības mērķis netiek 
pielietots seksualitātes jomā, bet minimālās neatkarības princips tiek atzīts par derīgu. 
Neaizstājamas, tādas, kas kavē pašnoteikšanās iespējas konkrētajā seksualitātes telpā,  
izglītības intervences seksualitātes jomā ir balstītas ierobežojošās metodēs, kamēr citās 
jomās sludina prasmju atklāšanas metodes. Izglītības programmās ir izslēgta veselīgas 
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seksualitātes dimensija, lai koncentrētos uz attīstības un mācību jomām, kurās 
sasniedzamie mērķi nerada tik daudz mulsuma. 

 Atkarības apziņa 

Nereti citu redzētais tēls iekļauj atkarības vēstījumu: tu nespēj būt neatkarīgs; tev 
nepieciešams kāds, kas par tevi parūpēsies; tu esi labs, ja seko pieaugušo norādījumiem, 
kuri zina kas tev nepieciešams. 

Psihofiziskas atkarības no citiem uztvere piedien pusaudžiem, kuri tās vietā vēlas 
nostiprināt savu pilnīgu neatkarību, lai izbeigtu rūpes, kas bijušas bērnībā, un vēlas 
pierādīt savu neatkarību, lai nostabilizētu sevi dzīves posmā, kurā viņš pats nosaka, kas 
viņš ir. 

Pusaudža vecumā abstraktās domāšanas attīstīšana paredz konceptualizēt pastāvošo 
daudzveidību un piešķirt nozīmi jebkurām invaliditātes noteiktajām robežām. Savas 
citādības salīdzināšana ar vienaudžiem var izraisīt seksuālās nepilnvērtības sajūtu: 
emocionālas un seksuālas attiecības var šķist nesasniedzamas un nepieejamas. 

 Simpātijas signālu apstrāde 

Simpātijas signāli ir kognitīvie procesi un simbolu kopas, kas pārraida emocijas, 
pārveidojot tās simpātijās vai jūtās un ieliek vietā mīlestības nosacījumus un piemērotu 
mīlēšanu. (A. Madžiolīnī). 

Personām ar intelektuālo invaliditāti ir grūtības ar simpātijas signālu apstrādi un tādēļ 
arī ir grūtības noteikt uz simpātijām balstītas attiecības, nodalīt emocijas, simpātiju un 
jūtas. 

Simpātiju veidi: dalītās, brālišķās, vecāku, laulību, tēvišķās, mātišķās. 

Laulību simpātijas ir vienīgais veids, kurā ir arī dzimumattiecības; ja šie veidi netiek 
izskaidroti, seksualitāte ir graujoša visos un nekļūst par  apzinātu darbību. 

Apmācības par simpātijām un pieķeršanos ir daļa no seksuālās izglītības, kuras var 
uzsākt, kopīgojot domu kartes, lai apzinātu emocijas. 

 Iekšējie kultūras filtri 

 Dzimumdziņa ir dabiska vajadzība, kurai ir jābūt apmierināmai kulturāli 
pieņemamos un noteiktos veidos. Tas ir instinkts, kura apmierināšanai 
nepieciešama vienāda kultūras filtru koplietošana un iegūšana. 

Lai seksualitāte būtu kulturāli pieņemama, tās paušanai jāņem vērā 
uzvedības pamatnoteikumi: pareizais vecums, pašapziņa, brīvprātība, savstarpība, 
saprāta normu ievērošana, atbildība par sekām. (A. Lasčolī). 



 

2018-1-LV01-KA204-046973-P1                                                                        www.speacialintimacy.eu 
Projekta izstrādātie materiāli pauž projekta īstenotāju viedokli. Eiropas Komisija neatbild par pausto viedokli un par sekām, kas var 

rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju. 

132 

Dažreiz personas ar intelektuālo invaliditāti nespēj izprast šos noteikumus, jo tie nav 
saprotami vai zināmi. Saprāta normām atbilstoša rīcība un tā, kas ir ļauta, nav intuitīvi 
radusies, tādēļ tā jāskaidro ar konkrētiem reālās dzīves piemēriem ar neatbilstošu un 
atbilstošu rīcību. 

Kritiskumam, ar kādu var saskarties persona ar invaliditāti, apzinoties savu seksualitāti 
un pārvaldot to, nevajadzētu apdraudēt viņas tiesības paust savu seksualitāti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Psihoseksuālā attīstība. 
 Seksualitāte un invaliditāte. 
 Kritiskums, kas var parādīties personas ar invaliditāti psihoseksuālajā 

attīstībā. 
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4. Nodaļa. Problemātiskas seksualitātes  attīstības gadījumi 

Kā jebkura cita cilvēka dabu veidojoša dimensija, seksualitāte ir normāla dzīves ceļa 
sastāvdaļa, bet tā ne vienmēr ir atpazīta un pieņemta. 

Kad seksualitātei trūkst izglītojošas uzmanības, jo tā bieži uzskatīta par indivīda dzīves 
marginālu aspektu un nenoskaidrotu 
jomu izglītības plānošanā, pieaugušā 
dzīves gaita cieš neveiksmi, izslēdzot 
pamatotu psihoseksuālās labsajūtas 
meklēšanu. 

Lai nodrošinātu personai ar 
invaliditāti reālu dzīves kvalitāti, 
nedrīkst noliegt viņas tiesības uz 
seksualitāti. Personas izaugsmē 
nozīmīga loma ir viņas tiesību 
atzīšanā, kurām jābūt ne vien 
nostiprinātām vērtību līmenī, bet arī 

nodrošinātām ar kultūras, sociālajiem, likumiskajiem un pedagoģiskajiem līdzekļiem. 

Lai nodrošinātu tiesības uz seksualitāti, tās jāuzskata par izglītības sastāvdaļu: par 
seksualitāti ir jāizglīto, seksualitāte pati par sevi nav problēma, tā kļūst par problēmu, ja 
nav izglītības.  

 Izglītības jomā attiecībā uz seksualitāti var ievērot zināmas pretrunas: tieksme uz 
neatkarīgu dzīvesveidu visās citās izglītības jomās neattiecas uz seksualitāti; tajā tiek 

ievērots minimālas autonomijas 
princips. Tas kavē pašnoteikšanos 
seksualitātes telpā. Izglītības intervencei 
seksualitātes jomā ir nospiedoša 
tendence, kas atšķiras no citām izglītības 
jomām, kurās valda prasmju izpausmes 

brīvība; izglītības programmās izvēlas izslēgt veselīgu seksualitātes dimensiju, lai 
koncentrētu uzmanību uz attīstības un mācību jomām, kas var radīt lielu mulsumu. (Dž. 
Vitī). 

Vajadzība un tiesības uz seksualitāti izpaužas sociālās un ģimenes situācijās, katras 
personas dzīves pieredzē. Bieži vien personas ar invaliditāti dzīvē, seksualitāte tiek 
piedzīvota kā neparedzēts notikums, kas negaidīti uzrodas un sagādā problēmas. 

Dr. Andželo Lasčiolī (Angelo Lascioli), speciālās pedagoģijas profesors Veronas 
universitātē, identificē trīs iespējamās situācijas, kuras personu ar invaliditāti, it īpaši 
intelektuālo invaliditāti, seksualitāti raksturo kā problēmu: 

1. Kad ignorē 
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Seksualitāte kļūst par problēmu, kad to ignorē ar cerību, ka tā pazudīs. Tādējādi 
seksualitāte norimst kā geizers un atjaunojoties atgriežas. Seksualitātes izzināšana daļēji 
sākas kā instinktīvs process pubertātes laikā un daļēji tāpēc, ka uz to pamudina 
vienaudži. Personu ar intelektuālo invaliditāti gadījumā trūkst draudzīga pamudinājuma. 
Šis ir viens no iemesliem, kādēļ seksualitāte nogrimst jeb tiek apspiesta, jo persona 
nezina kādu kontekstuālu nozīmi piešķirt instinktīvajām jūtām un baidās no tām, bet arī 
vecāku un citu uzticības personu attieksmes dēļ, ar kurām tās nevēlas runāt. Šajā ziņā, 
atdzimstot seksualitātei, persona var izteikt šo instinktīvo lādiņu agresīvā vai 
nepiemērotā formā, jo viņai nav kontroles un trūkst zināšanas. 

2. Kad tā tiek aprobežota tikai ar dzimumorgāniem 

Seksualitāte kļūst problemātiska, kad tā tiek aprobežta tikai ar dzimumorgāniem, kad to 
saista vien ar masturbāciju. Ir jāpalīdz personai paplašināt redzesloku par baudu, nevis 
ierobežot to tikai ar mastubrāciju, kas var kļūt par nepārvaramu apsēstību. Jāiesaista arī 
citas baudu izraisošas dimensijas un pieredzes (kā apģērba izvēle, rūpes par savu 
ķermeni, iesmaržošanās, aksesuāru piemeklēšana utt.), jārunā par seksualitāti, lai 
palīdzētu atpazīt sensorās baudas, un to, kas personai patīk. 

Ir svarīgi vēstījumā ietvert ziņu, ka seksualitāte ir tikai un vienīgi fizioloģisks 
apmierinājums, tādējādi palīdzot personai piešķirt personīgas nozīmes caur dažādām 
pieredzēm, kaut vai ar iztēli. 

3. Kad tā nav apzināta 

Seksualitāte kļūst par problēmu, kad tā nav apzināta, proti, kad tā nav izskaidrota, kad 
tai nav piešķirta vieta un nozīme prātā, kad to neapzinās kā vajadzību vai attieksmi, vai 
kā jūtas. 

Seksualitātes, kā personīgās identitātes sastāvdaļas, piedzimšana notiek 
prātā. Seksualitāte ir saistīta ar identitāti, un prātā seksualitāte beidzot iegūst apzinātu 
nozīmi. 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Vajadzības un tiesības uz seksualitāti. 

 Kontekstuālie faktori, kuri personu ar invaliditāti seksualitāti padara 
problemātisku. 
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PAŠPĀRBAUDE 

1. Izvēlieties pareizo atbildi. Seksuālai izglītībai piemērota metodika: 

a) izmanto tikai preventīvu pieeju;  

b) izmanto stundu modeli;  

c) izslēdz emociju un attiecību iesaistīšanos;  

d) izmanto daudzpusīgu pieeju, cienot vērtības.    

 

2. Aizpildiet tukšo vietu.  

_____________ seksualitātes koncepcijas ierosināšana garantē tās padziļināšanu tās 

bioloģiskajos aspektos, emocionālajos, relatīvajos un preventīvajos aspektos. 

 

 

3. Izvēlieties pareizo atbildi. 

Ar plašu un daudzpusīgu iejaukšanos mēs domājam:  

a) daudznozaru profilaktiska seksuālās izglītības satura izklāstu;  

b) iejaukšanos, kuras mērķis ir veicināt pašiznīcināšanos;  

c) īpaši adresētu cilvēkiem ar invaliditāti;  

d) informācijas nodošanu, kas attiecas tikai uz seksuālajām attiecībām. 

 

4. Personas ar invaliditāti seksualitāte jāuzskata par īpašu vajadzību, jo invaliditāte 

obligāti ietver problemātiskas attīstības ceļu. 

   Patiesi / Nepatiesi 
 

5. Aizpildiet tukšo vietu. 

Seksuālās izglītības mērķi ir iedrošināt indivīdu sasniegt __________________ 

labklājību. 

 

6. Aizpildiet tukšo vietu.  

Seksualitātes tēma nevar būt skatīta kā vispārīga _____________ invaliditātes 

jēdziena sastāvdaļa, tā ir jāaplūko individuālo traucējumu _____________. 

 

7. Kuras ir trīs iespējamās situācijas, kuras personu ar invaliditāti seksualitāti raksturo 

kā problēmu: 

a) kad ignorē, kad tā tiek aprobežota tikai ar dzimumorgāniem un tā nav apzināta; 

b) kad tā tiek aprobežota tikai ar dzimumorgāniem un kad ar to nepietiek; 

c) kad tā nav apzināta, tiek ignorēta vai tās ir par daudz. 

d) kad ir par daudz, tas tiek ignorēts un netiek mentalizēts 
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VĀRDNĪCA 

 Daudzpusīga pieeja vērtībām: tā veicina dalīšanos pamatvērtībās, kā 

tolerance, atbildība, cieņa pret dzimumu; rada diskusijas un pārdomas par 

pretrunīgām uzvedības un seksuālās izvēles vērtībām, tajā pat laikā ievēro un 

atbalsta daudzveidību. Pieeja ir balstīta kritisko, pašizziņas un citu iemaņu 

uzlabošanā, kuras atspoguļo seksualitātei raksturīgas problēmas un ciena citu 

dzīvesveidu un seksuālās vērtības. 

 Holistiska pieeja seksualitātei: plašas seksualitātes dimensijas, kas ietver 

mīlas un draudzības jūtas, anatomiju un bioloģiju, attiecības, identitāti, 

izsargāšanos un citus seksualitātes aspektus, kas nav tikai dzimumakts. 

Seksualitāti uztver kā izaugsmes sastāvdaļu fiziskā, emocionālā un attiecību 

dimensijā.  

 Izsmeļoša un daudzpusīga intervence: tās centrā ir nevis informācijas 

pārraide, bet apzinātas attīstības veicināšana, kritiskās kapacitātes celšana un 

vērtību, kas veido pašapziņu, atpazīšana. 

 Simpātijas signāli: kognitīvie procesi un simbolu kopas, kas pārraida emocijas, 

pārveidojot tās simpātijās vai jūtās un ieliek vietā mīlestības nosacījumus un 

piemērotu mīlēšanu. 

 Veicinoša, ne pārāk aizliedzoša pieeja: tā paredz informāciju par izvairīšanos 
(no nevēlamas grūtniecības, aborta, seksuāli transmisīvajām slimībām, 
seksuālām un psihoseksuālām patoloģijām, seksuālās vardarbības) pozitīvā vai 
konstruktīvā veidā. 
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6. MODULIS 

SADARBĪBAS TĪKLU UN PARTNERĪBU 

IZVEIDE: KĀ RADĪT SINERĢIJU VIETĒJĀ 

SABIEDRĪBĀ AR IEINTERESĒTO PUŠU 

INFORMĒŠANU PAR PERSONU AR 

INVALIDITĀTI POTENCIĀLO KOMPETENCI 
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6. MODULIS - SADARBĪBAS TĪKLU UN 

PARTNERĪBU IZVEIDE: KĀ RADĪT 

SINERĢIJU VIETĒJĀ SABIEDRĪBĀ AR 

IEINTERESĒTO PUŠU INFORMĒŠANU PAR 

PERSONU AR INVALIDITĀTI POTENCIĀLO 

KOMPETENCI  

Apmācību rezultāti   

1. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Iepazīšanās ar sabiedrisko attiecību jēdzienu un politiku un kādēļ tās 
nepieciešamas. 

 Sabiedrisko attiecību veidi un aktivitātes. 

 Zināšanas: spēja definēt sabiedrisko attiecību politikas jēdzienu un veidus. 

 Prasmes: spēja klasificēt dažādus sabiedrisko attiecību veidus. 

 Kompetences: dažādu sabiedrisko attiecību veidu pielietošana sadarbības tīklu 
izveides aktivitātēs. 

2. nodaļas apmācību rezultāti: 

 Spēja definēt mērķgrupas un ieinteresētās personas.  
 Kādēļ ir svarīgi definēt savu auditoriju/mērķgrupu? 
 Zināšanas: spēja identificēt patiesi ieinteresētās personas, lai vairotu 

informētību par personu ar invaliditāti emocionālajām un seksuālajām 
vajadzībām. 

 Prasmes: izvirzīt mērķgrupas, lai vairotu sabiedrisko informētību par personu ar 
invaliditāti emocionālajām un seksuālajam vajadzībām. 

 Kompetences: organizēt mērķgrupas, lai sasniegtu informācijas izplatību par 
SINE projekta rezultātiem. 

3. nodaļas apmācību rezultāti:: 

 Vadlīnijas par stratēģiskās partnerības izveidi ar galvenajām organizācijām un 
pašvaldību vadību.  

 Pārrunu vešanas, komunikācijas un partnerību uzturēšanas veidi, kuri ir izdevīgi 
abām pusēm. 

 Dažādie partnerības veidi, kurus var īstenot, un efektīvāko un nozīmīgāko 
partnerības veidu definēšana.  
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 Stratēģiju izstrāde sabiedrības plašākai iesaistei organizācijas misijas atbalstīšanā 
un vispārējās izpratnes veicināšanā. 

 Zināšanas: spēja identificēt dažādas metodes partnerību izveidei, efektīvām 
sarunām, komunikācijai un partnerības uzturēšanai. 

 Prasmes: radīt nozīmīgu partnerības stratēģiju, kā arī efektīvi klasificēt dažādus 
partnerības veidus. 

 Kompetences: spēja izstrādāt stratēģijas plašākai sabiedrības iesaistei un uzsākt 
informatīvo kampaņu. 

4. nodaļas apmācību rezultāti: 
 

 Skaidras komunikācijas panākšana plašākai, vispārīgai auditorijai un specifisku 
soļu noteikšana, lai attīstītu un izplatītu galveno vēstījumu. 

 Spēja noteikt galvenos pieturas punktus, kuri palīdzēs mērķauditorijai skaidri 
saprast organizācijas misiju, mērķus un stratēģiju. 

 Spēja atbalstīt organizācijas vēstījumu sagatavošanas un izplatīšanas procesā. 
 Zināšanas: spēja definēt procesu/soļus auditorijas informēšanai par 

organizācijas misiju, mērķiem un stratēģiju un/vai SINE projekta informatīvo 
kampaņu. 

 Prasmes: spēja radīt skaidrus un iedarbīgus vēstījumus SINE projekta mērķa 
izplatīšanai noteiktām mērķa grupām. 

 Kompetences: Efektīvas informācijas sagatavošana, lai palielinātu izpratni par 
SINE projekta tēmu. 

5. nodaļas apmācību rezultāti: 
 

 Spēja aprakstīt mediju pasākumu tipus (preses relīzes, preses konferences, 
kampaņas utt.), to mērķus un pazīmes. 

 Spēja noteikt plānošanas mērķi, dažādus modeļus, diagrammas un akronīmus. 
 Pieredze mediju pasākumu plānošanā. 
 Zināšanas: spēja aprakstīt mediju pasākumu galvenos veidus, to nozīmi un 

pazīmes, definēt kādēļ mediju pasākuma plānošana ir svarīga. 
 Prasmes: Spēja atšķirt dažādus mediju pasākumu modeļus, diagrammas un 

akronīmus. 
 Kompetences: spēja radīt mediju pasākuma plānu. 
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1. Nodaļa. Kas ir sabiedriskās attiecības? 

Lai izprastu sabiedrisko attiecību jēdzienu, vispirms jāizprot sabiedrības jēdziens. 
Sabiedrība sastāv no sociālajām grupām ar dažādām iezīmēm vai izcelsmi, kuras satur 
kopā sociālās normas, vienots mērķis un kurām ir kopīgas kultūras, sociālās, un 
politiskās vērtības. Kad cilvēki strādā vai sadarbojas ar citiem, viņiem jāuztur vienoti 
uzvedības principi, piemēram, ar kaimiņiem, draugiem un ģimenes locekļiem; tas paredz 
tuvu attiecību un labvēlības uzturēšanu 7.   

Ja institūcija vēlas nostiprināt savu ietekmi ilgtermiņā, nepieciešams iejusties uz 
sadarbību vērsta pilsoņa lomā, kuram ir aktīva interse par viņa kopienas labklājību. Lai 
to saniegtu, organizācijai jāpielieto sabiedrisko attiecību koncepcija, proti, jāizmanto 
metodes, lai izveidotu un uzturētu labvēlīgas attiecības ar kopienām, kurās tie 
darbojas.  

Sabiedriskās attiecības ir divvirzienu process. No vienas puses organizācijas cenšas 
kopienu iekļaut savā biznesa pamatstartēģijā, pieaicinot kopienas locekļus kā 
patērētājus vai darbiniekus, tādejādi uzlabojot savu sabiedrisko pozīciju, reputāciju un 
sniegumu. No otras puses, komūnas locekļi šajās organizācijās tiek uztverti kā ļoti 
tverami un redzami, jo viņi sniedz biznesa panākumiem nepieciešamos resursus.  

Sabiedrisko attiecību nozīme 

Uz sabiedrību vērsta darbība ir izdevīga, jo:  

 liek sabiedrības locekļiem apzināties viņu kopīgās intereses, 

 ļauj pārvarēt atstumtības un atsvešināšanās sajūtu, 

 sekmē sadarbību starp cilvēkiem un personīgu attiecību izveidi, 

 veicina darbinieku produktivitāti un pozitīvu attieksmi.  

Personām ar invaliditāti sabiedrisko attiecību jēdziens ir saistīts ar pieņemšanas 
jēdzienu, vai nu saistībā ar fizisku integrāciju sociālajā grupā, kas spēj veiksmīgi darboties 
vidē, vai saņemot sociālo piekrišanu, kas ļauj mijiedarboties ar citiem 8 . Šajā video 
redzamās personas ar invaliditāti uzsver sabiedriskās iesaistes nozīmību viņu sociālajā 
un personīgajā labklājībā. 

Labās prakses piemērs par augstāk minēto ir sabiedriskās organizācijas projekts ‘Better 
Together’ kura mērķis ir radīt stratēģijas un veicināt apvienošanos starp personu ar un 
bez invaliditātes grupām, tā sekmējot visas sabiedrības labklājību un spēku. Projektā 
izveidota mācību semināru pakete uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuros 
dalībniekus apmāca kā runāt ar personām ar invaliditāti. Mācību semināros ir  iekļautas 
komunikācijas un klausīšanās pamatprasmes, pirmo iespaidu radītās atziņas, prasmes, 

                                                           
7 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 
Commerce and Industry Examinations Board. 
8 Disability Rights UK (2014) INCLUSIVE COMMUNITIES: A research report. Skatīts 

https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/3.%20InclusiveCommunitiesResearch.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=mjXhFuUzYqc.
http://www.bettertogether.net.au/
http://www.bettertogether.net.au/
https://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/3.%20InclusiveCommunitiesResearch.pdf
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kas rada iekļaujošu pakalpojumu, un nodarbības par piederības sajūtas vietējā 
sabiedrībā nozīmi. 

 

Sabiedrisko attiecību politika 

Kā reiz sacījis kāds izpilddirektors, sabiedriskās attiecības ir “balzams organizācijas 
dvēselei”, kas padara to par uzņēmuma veselības pamatsastāvdaļu. 9  Patiesi, labi 
izveidota sabiedrisko attiecību politika jāiebūvē organizācijas struktūrā un kultūrā, kas 
atbilst uzstādītajiem korporatīvajiem mērķiem.  

Politikai ir nozīme vairāku iemeslu dēļ:  

 tā nosaka veidu, kā rīkoties ar sabiedriskajiem līgumiem, 

 vadība un pārējais personāls rīkojas pēc vienotiem principiem, īpaši, ja 
organizācijai ir filiāles vairākās vietās, 

 bez noteiktas politikas nevar uzstādīt taktiskos mērķus, un, tādējādi, nevar 
darboties. 

Attiecībā uz personām ar invaliditāti,  kooperatīvas sabiedrības pamatjēdziens paredz, 
ka visi cilvēki ciena viens otra personību, savukārt, lai palielinātu izpratni par cieņu un 
sapratni, var rīkot dažādas kampaņas. Arvien vairāk organizāciju un institūciju ar izpratni 
attiecas pret personām ar invaliditāti, un izstrādā īpašas politikas, kā personālam 
vajadzētu izturēties pret šīm grupām. 2008. gadā Austrālijas Izglītības un Apmācību 
departaments (DEECD)  radīja Vadlīniju politiku par personām ar invaliditāti darba vietā, 
kurā tiek analizēts vienlīdzīgu iespēju princips un ieguvumi no personu ar invaliditāti 
nodarbināšanas, darba interviju process un rīcība dažādās darba situācijās. 

                                                           
9 Googins, B. K. (1997) Why Community Relations is a Strategic Imperative. Skatīts: 

https://www.strategy-business.com/article/17964?gko=27dcc 

 

http://www.safod.net/library/files/m28025.pdf
https://www.strategy-business.com/article/17964?gko=27dcc
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 Zemāk piedāvājam vienkāršu sabiedrisko attiecību politiku, kura ir pielāgojama 
vairumam korporatīvo vajadzību 10: 

No augstāk redzamā piemēra var secināt, ka skaidrā politikas paziņojumā ir sniegtas 
vadlīnijas par korporatīvajiem nodomiem un veidu, kā uzņēmumam vai organizācijai 
būtu jāuztver sava loma sabiedrībā, iekļaujot to, kā vadītājiem un darbiniekiem 
vajadzētu piedalīties un atbalstīt sabiedrību, kā jāveic pasākumi un kā jāiegūst 
autoritāte. 

Sabiedrisko attiecību aktivitātes 

Kopienas no tajās esošajām iestādēm sagaida ne vien labus darba apstākļus un labu 
atalgojumu, bet arī pievilcīgu izskatu, ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu un 
noskaņošanos uz vietējo izaugsmi un citu kopienas organizāciju atbalstīšanu. Ir visai 
daudz veidu, kādos organizācijas var iesaistīties sabiedrības dzīvē11: 

 BRĪVPRĀTĪGO PROGRAMMAS: tās 
var satuvināt darbiniekus, izveidojot 
neformālākas attiecības ārpus darba 
vietas; piemēram, biznesa pusdienās, 
semināros, organizācijas informatīvo 
materiālu izstrādē utt. Organizācijas var 

apbalvot šādas brīvprātīgās darbības ar atzinības rakstiem vai papildu 
atvaļinājuma dienām.  

 PASĀKUMI UN IZSTĀDES: līdzdalība vietējās izstādēs (bibliotēkās vai skolās), 
sabiediskajos pasākumos (runātāju nodrošināšana vietējām organizācijām) un 
gadatirgos var būt augstu novērtēta vietējā sabiedrībā un papildināt 
organizācijas pozitīvo tēlu. 

 IZGLĪTĪBAS ATBALSTS: īpaši attiecas uz skolām un koledžām, kuras var atbalstīt 
dažādos veidos. Piemēram, piedāvājot filmas, videomateriālus, prezentācijas par 
organizācijas specializācijas jomām vai darbību ārvalstīs; piedāvājot stipendijas 
vietējiem skolniekiem un studentiem; nodrošinot apbalvojumus par 

                                                           
10 Cohn, M. (n.d) Importance of an Effective Community Relations Program. Skatīts: 
http://cohnpr.com/Articles/ImportanceofanEffectiveCommunityRelationsProgram/tabid/94/Default.asp
x 
11 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 
Commerce and Industry Examinations Board 

1. Kā šīs kopienas daļa mēs apņemamies būt par labu kaimiņu. Kā tāds, mēs apņemamies reaģēt uz to 

cilvēku rūpēm un labklājību, ar kuriem mēs dalām šo zemi.  

2.  Mēs darbosimies, lai izveidotu pozitīvas, atvērtas attiecības un savstarpēju atkarību starp visiem, kam 

rūp šīs komūnas labklājība. Mēs būsim tieši un atklāti visos mūsu sabiedriskajos darījumos.  

3.  Mēs ticam, ka ir nepieciešama divpusēja saziņa ar sabiedrību kopumā, un mēs meklēsim atsauksmes 

no tās. Šīs atsauksmes būs vērtīga mūsu darbības sastāvdaļa un kļūs par mūsu lēmumu pieņemšanas 

procesa neatņemamu sastāvdaļu.  

4.  Visbeidzot, mēs apņemamies, ka visi lēmumi, kas ietekmē sabiedrību, tiks paziņoti savlaicīgi un precīzi. 

http://cohnpr.com/Articles/ImportanceofanEffectiveCommunityRelationsProgram/tabid/94/Default.aspx
http://cohnpr.com/Articles/ImportanceofanEffectiveCommunityRelationsProgram/tabid/94/Default.aspx
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akadēmiskajiem saniegumiem; rīkojot sporta svētkus; piedāvājot darba vietas 
vietējiem skolniekiem vai studentiem. 

 MEDIJU ATBALSTS UN SPONSORĒŠANA: iestāžu atbalsts ar reklāmu vai sniedzot 
fiansiālu atbalstu drukāto un digitālo materiālu izveidei atstās labvēlības 
iespaidu. Taustāmāks atbalsts var būt atkritumu tvertņu izvietošana pilsētā vai 
potenciāli veiksmīgu vietējo sportistu atbalsts. 

 TIEŠA LĪDZDALĪBA: organizācijas var izrādīt tiešu atbalstu, aktīvi iesaistoties 
organizācijās, kuru mērķis ir palīdzība personām ar invaliditāti. 

Pētījums: Delta Holding 12  

Delta Holding, ir Serbijas uzņēmums, kas uzsācis īpašas programmas, lai veicinātu cilvēku 
ar invaliditāti iekļaušanos uzņēmuma darbaspēkā. Šo programmu aizsācējs ir Delta 
Humanitārais Fonds, kurš dod ieguldījumu Serbijas sabiedrības sociālās aprūpes, 
izglītības, kultūras un veselības aprūpes attīstībā. 2008. gadā Fonds uzsāka Darba 
integrācijas projektu, kura mērķis bija personu ar intelektuālo invaliditāti sociālā 
integrācija, iekļaujot viņus darba tirgū. Pirms darba uzsākšanas, projekta dalībnieki 
apmeklēja nodarbības klasē par efektīvu komunikāciju ar kolēģiem un klientiem, un 
saņēma praktiskas apmācības darba vietā un veikalos. Dalībnieki tika salikti pāros ar 
darba audzinātājiem, kuri atbalstīja un uzraudzīja viņu darba progresu, turklāt darba 
grafiks bija atkarīgs no viņu interesēm un spējām. Projektam bija ievērojami panākumi 
sabiedrības izpratnes veicināšanā par personām ar invaliditāti. Piemēram, patērētāji 
pozitīvi atsaucās par personu ar invaliditāti darbu veikalā, arī citi uzņēmumi izrādīja 
interesi iemācīties kā nodarbināt šo personu grupu. 

Starptautiski atpazīstamu uzņēmumu vidū sastopami vairāki piemēri, kur kompānijas ir 
veicinājušas personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu. Piemēram, Carrefour, Cisco, Ernst 
& Young, Microsoft, Marks & Spencer, utt. (lai uzzinātu vairāk, apskatiet Starptautiskās 
Darba Organizācijas (ILO’s) Disability in the Workplace: Company Practices 
rokasgrāmatu). 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
12 International Labour Force (2010) Disability in the Workplace: Company Practices. Skatīts: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ifp_skills/documents/publication/wcms_150658.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_150658.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_150658.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_150658.pdf
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Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Sabiedrisko attiecību programmas visbiežāk īsteno tuvākajā apvidū, lai 
atspoguļotu apvidus dažādību un darbotos atbilstoši tās locekļu 
vajadzībām un interesēm. 

 Komūnas locekļi bieži vien uztver komūnu kā vietu sev – savai izaugsmei, 
kur viņi var radīt savu publisko identitāti, veicināt attiecības ar citiem un 
formulēt savas intereses. 

 Fiziski neviens nevar izvairīties no piederības sabiedrībai, tomēr veicināt 
personu sociālo un garīgo iesaisti sabiedrībā ir sarežģīts un darbietilpīgs 
uzdevums. 

 Sabiedriskās attiecības ir kā ‘balzāms’ organizācijas dvēselei, tādējādi 
padarot tās par būtisku organizācijas kultūras un stratēģiskās plānošanas 
sastāvdaļu. 

 Lai izviedotu sabiedriskās attiecības, iestādei/organizācijai jārada 
konkrētas vadlīnijas vadībai un personālam, ar norādēm kā uzvesties un 
rīkoties sabiedrībā un ar tās locekļiem. 

 Ir vairākas programmas un aktivitātes, kuras var uzsākt, lai atbalstītu 
sabiedrību, sākot ar palīdzību vietējiem pasākumiem, nodrošinot atbalstu 
izglītībai, palīdzot popularizēt iestādes ar plašsaziņas līdzekļu 
starpniecību. 
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2. Nodaļa. Mērķgrupu un ieinteresēto personu noteikšana 

Pareizo iesaistāmo cilvēku noteikšana un iesaistīšana kāda mērķa sasniegšanai var būt 
ļoti svarīga, lai novērtētu šī mērķa izdošanos vai neizdošanos. Ieinteresētajām pusēm 
un mērķgrupām ir jābūt piemērotām, tādām, kas veicinās gaidāmo rezultātu 
sasniegšanu.  
 
Būtiskākie ieinteresēto personu un mērķgrupu pienākumi ir13:  

 būt patiesi ieinteresētiem un motivētiem, 

 ietekmēt mērķa attīstību un īstenošanu, 

 iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā, 

 ieinteresēt un iesaistīt citus. 

 
Kas ir ieinteresētās puses un mērķgrupas? 

1. Personu ar invaliditāti organizācijas 

Labākais veids, kā pasniegt zināšanas par dzimumveselību, ir identificēt organizācijas, 
fondus un citas struktūras, kuras strādā ar personām ar invaliditāti. Šo organizāciju 
pārstāvji jūs iepazīstinās ar citām vietējām grupām, kuras palīdzēs izprast personu ar 
invaliditāti ar seksualitāti saistītās rūpes un vajadzības. Ir daudz starptautisku 
organizāciju un programmu, kuras pārstāv vai strādā ar personām ar invaliditāti, 
piemēram:  

 European Disability Forum (EDF) - Eiropas Invaliditātes forums, 

 Disabled People’s International (DPI) -  Invalīdu starptautiskā organizācija, 

 World Blind Union (WBU) - Pasaules Neredzīgo organizācija, 

 World Federation of the Deaf (WFD) - Pasaules Nedzirdīgo federācija. 

Organizācijas var organizēt arī apmācības, lai veicinātu savu darbinieku izpratni par 
invaliditāti un seksuālo veselību. Labs piemērs ir Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO)  Task Force on Disability, iniciatīva, kuras mērķis ir novērst šķēršļus un integrēt 
invaliditātes jautājumus visā organizācijā starptautiskā mērogā. Seksuālās un 
reproduktīvās veselības jomās, projekta ietvaros tika izstrādāts pamatdokuments 
par HIV/AIDS un invaliditātes krustpunktiem, uzlabotas tehniskās vadlīnijas par 
kontracepcijas izvēli sievietēm ar invaliditāti un norādes.  

 

2. Vecāki un aprūpētāji 

Vecāki un aprūpētāji ir būtiski bērnu un jauniešu audzināšanā. Bērna dzīves kvalitāte ir 
cieši saistīta ar ģimenes dzīves kvalitāti; tieši tāpēc vecāki un aprūpētāji ir vieni no 

                                                           
13 University of Delaware (n.d.) Identifying Stakeholders and Strategic Partners to Catalyze 

Change. Skatīts: https://www.completecommunitiesde.org/ 

https://www.who.int/disabilities/media/news/tfd/en/
https://www.completecommunitiesde.org/
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piemērotākajiem bērnu ar invaliditāti aizstāvjiem. Viņiem jāpārliecinās, ka viņi saprot, 
atbalsta un ir aktīvi iesaistīti seksuālās izglītības pasniegšanā saviem bērniem, lai 
sasniegtu ilgtermiņa rezultātus. Piemēram, inovatīvajā tīmekļa vietnē Teaching Sexual 
Health (Mācot par seksuālo veselību) ir pieejama pierādījumos balstīta informācija un 
stratēģijas skolotājiem, izglītotājiem un vecākiem kā izglītot bērnus par seksualitāti un 
veselību. Izglītības temati iekļauj attiecību izveidi, reproduktīvo funkciju un grūtniecību, 
dzimumattīstību, dzimumu dažādību utt. 

Vecāku iesaistei paredzēti vairāki soļi:  

 Vecākus uzrunā ar sabiedriskajām aktivitātēm vai pielāgotām stratēģijām, kā 
mājas vizītes,vecāku organizācijas, pat viņu bērni. 

 Izglītojošu materiālu sagatavošana vecākiem palīdzēs sniegt saviem bērniem 
pareizu un tiesībās balstītu informāciju. 

 Vecākiem jāmācās ieklausīties savos bērnos, būt atvērtiem attiecībā pret bērnu 
seksuālajām vajadzībām un iedrošināt viņus uzdot jautājumus.  

 Ir normāli, ja vecāki nezina atbildi uz jautājumu; iedrošināt bērnus uz savstarpēju 
atbilžu meklēšanu ir laba stratēģija viņu attīstībai.  

 
3. Izglītotāji (skolotāji un pasniedzēji) 

Skolotāji un izglītotāji var būt dažādi cilvēki, veselības aprūpes jomas darbinieki, 
pakalpojumu sniedzēji, citi brīvprātīgie un kopienas līderi. Lai veicinātu efektīvu 
seksuālās izglītības mācību procesu, izglītotājiem un skolotājiem nepieciešams 
visaptverošs attieksmes, prasmju un zināšanu apvienojums: 

Attieksme Prasmes Zināšanas 

-  apņemšanās īstenot seksualitātes 
izglītību un tās pīlārus 
(cilvēktiesības, dzimums, dzimuma 
pozitīvums utt.) 

 
- atvērta domāšana un integritātes 
ievērošana un robežu izpratne 

 
- izpratne par cilvēkiem ar 
invaliditāti kā seksuālām būtnēm 

- radīt un uzturēt drošu, iekļaujošu un 
labvēlīgu mācību vidi 

 
- izmantot interaktīvus mācību 
procesus, lai izraisītu redzamu 
izglītojamo reakciju 

 
- efektīvi sazināties 

 
- atspoguļot uzskatus un vērtības 

 

- balstīties uz izglītojamo pieredzi un 
realitāti 

- atbilstošas tēmas seksualitātes izglītībā, 
veselības veicināšanā un psiholoģijā 

- dažādas programmas un mācību plāni 
par seksuālo izglītību 
 
- izglītojamo spēju attīstība 

- svarīgākais no tiesiskā regulējuma, kas 
saistīts ar seksualitāti 

- vietnes, kurās izglītojamie var meklēt 
palīdzību vai padziļinātu informāciju 

 

https://teachingsexualhealth.ca/
https://teachingsexualhealth.ca/
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Skolotāji 

Skolotāji parasti iepazīstina ar seksuālās izglītības materiālu skolas mācību plāna 
ietvaros, lai atbalstītu programmu / kursu neformālā vidē. Viņi var nodrošināt piekļuvi 
bērnu un jaunu pieaugušo vecākiem vai aizbildņiem, daloties ziņās, mobilizējot 
izglītojamos apmeklēt izglītības programmu vai veicinot kopienas pedagogu piekļuvi 
skolām. 

Lai iesaistītu skolotājus, nepieciešams:  

 noteikt galvenās mācībās iesaistītās personas, kuras vēlas atbalstīt izglītības 
programmas īstenošanu neformālā vidē; 

 uzaicināt skolotājus uz sarunām par seksuālās izglītības nepieciešamību 
personām ar invaliditāti un  pierādīt tās ietekmi; 

 radīt un izplatīt skolotājiem mācību procesā izmantojamus materiālus. 
 

Darbinieki veselības aprūpes jomā un pakalpojumu sniedzēji  

Pakalpojumu sniedzēji var kļūt par galvenajiem atbalstītājiem vai seksuālās izglītības 
programmu pasniedzējiem. Mazās iestādēs, piemēram, medmāsām vai sociālajiem 
darbiniekiem jau ir liela loma pacientu un klientu izglītošanā. Šie darbinieki ir lieliski 
atbalsta sniedzēji indivīdiem viņu veselības izpratnes veicināšanā, kā arī spējām atrast 
seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus.  

                                                     Lai iesaistītu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus, 
nepieciešams:  

 identificēt personas, kurām būs pastāvīgs kontakts 
ar personām ar invaliditāti; jo vairāk viņi ir iesaistīti, jo 
efektīvāka būs apmācību programma; 

 uzaicināt uz sarunām par seksuālās izglītības 
nepieciešamību personām ar invaliditāti un  pierādīt tās 
ietekmi; 
sagatavot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus 
tam, kā labāk sadarboties ar izglītojamiem un reaģēt uz 
tiem. Pieaugot veselības izpratnei, izglītojamajiem 
noteikti būs vairāk jautājumu, ko uzdot par konkrētām 
tēmām. Būt gataviem atbildēt un iedrošināt izglītojamo 
aktīvu līdzdalību.   
 

 
Seksuālās izglītības programmu īstenošana 
 
Ir vairāki padomi, kurus iesaistītās puses var izmantot:  

 iesaistiet izglītojamos izglītojošu aktivitāšu radīšanā, īstenošanā un izvērtēšanā, 
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 radiet izglītojamiem drošības sajūtu un veiciniet uzticību, 

 iedrošiniet līdzdalību, īpaši starp tiem, kuri jūtas vientuļi un bailīgi, 

 organizācijām, kuras pasniedz seksuālo izgītību bērniem, visiem darbiniekiem un 
brīvprātīgajiem jābūt zināmai bērnu aizsardzības politikai, 

 izrādiet cieņu izglītojamiem – uzslavējiet viņu zināšanas un līdzdalību, 

 katrs cilvēks mācās citādi – lasot vai skatoties attēlus, klausoties, pildot 
praktiskus uzdevumus. Mācieties pielāgoties dažādām vajadzībām. 

 
Kad galvenās iesaistītās puses kļūst par seksuālās izglītības personām ar invaliditāti 
programmu un kursu veicinātājiem, tiek sasniegti daži pamatrezultāti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Ieinteresētajām pusēm un mērķa grupām ir liela nozīme programmas vai kādas 
citas izglītojošas aktivitātes plānošanā un īstenošanā.  

 Ieinteresētajām personām un mērķa grupām ir jābūt patiesai ieinteresētībai un 
 motivācijai, jāiesaistās attīstības un lēmumu pieņemšanas procesos un jāspēj 

pozitīvi ietekmēt citus cilvēkus. 
 Ieinteresētās puses var būt gan apvienības, gan atsevišķi indivīdi, piemēram, 

personu ar invaliditāti organizācijas, izglītotāji, skolotāji, vecāki, aprūpētāji un 
veselības aprūpes darbinieki un pakalpojumu sniedzēji.  

 Seksuālās izglītības programmu īstenošanā jāievēro secīgums, iekļaujot 
izglītojamos mācību aktivitāšu radīšanā, īstenošanā un izvērtēšanā.  

 Iesaistītajām pusēm jāiedrošina izglītojamo līdzdalība, drošības sajūta un 
iekļaušana.  

 Iesaistītajām pusēm jāpielāgojas personu ar invaliditāti dažādajiem mācīšanās 
ieradumiem.  

 Pēc efektīvas seksuālās izglītības, izglītojamiem ir spējīgi pieņemt svarīgus 
lēmumus dzīvē un iesaistīties laimīgās un drošās attiecībās.  

cilvēkiem tiek dota iespēja 
aizstāvēt savas tiesības un 

radīt līdztiesību un 
dažādību sabiedrībā

cilvēki var paši lemt par 
savu dzīvi un veselību

cilvēki iesaistās veselīgās, 
laimīgās un kvalitatīvās 

attiecībās un 
reproduktīvās darbībās
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3. Nodaļa. Stratēģisko partnerību noteikšana 

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 14  definīciju, ir pieci soļi līdz personu ar 
invaliditāti pilnīgai iekļaušanai. Pirmais solis: izveidot partnerības ar vairākām 
mērķgrupām un ieinteresētajām pusēm.   

Stratēģiskās partnerības sastāv no 
iesaistītajām pusēm, lai sekmētu 
sabiedrības attiecības, piesaistītu 
ekspertus un veicinātu pozitīva 
pārmaiņas. Kopienas gūst labumu, ja 
visas ieinteresētās puses sadarbojas 
problēmas risināšanā vai atbalsta 
sniegšanā projektiem vai izglītības 
pakalpojumiem. Izmantojot efektīvas 
partnerības, kopienas locekļi uzņemas 
dažādas lomas15: 

 

 

 

 

 

 

 

Kurš var kļūt par partneri? 

Jebkura grupa, organizācija, valdības iestāde, kurai ir tiesības veidot partnerības, var 
kļūt par partneri. Šīs partnerības raksturo: 

 saskaņots kopīgs redzējums, 

 savstarpējie mērķi, ieguvumi un cieņa, 

                                                           
14 WHO and United Nations Population Fund (2009) Promoting sexual and reproductive health for 

persons with disabilities WHO/UNFPA guidance note. Skatīts: 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/srh_for_disabilities.pdf 

15 International Planned Parenthood Federation (2017) DELIVER+ENABLE TOOLKIT: Scaling-up 

comprehensive sexuality education (CSE). Skatīts: https://www.ippf.org/sites/default/files/2018-

03/IPPF%20Deliver%20and%20Enable%20-%20CSE%20Toolkit.pdf 

 

Padomdevēji

dod praktiskus 
padomus 

seksuālās izglītības 
programmu 
uzlabošanai

Pasniedzēji

piedalās 
programmas 
īstenošanas 
aktivitātēs

Lēmēji

piedalās lēmumu 
pieņemšanā par 

saturu, 
metodoloģiju utt.

Labuma 
guvēji

kļūt par 
sekundāriem 
ieguvējiem 

seksuālās izglītības 
aktivitātēs

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/srh_for_disabilities.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2018-03/IPPF%20Deliver%20and%20Enable%20-%20CSE%20Toolkit.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2018-03/IPPF%20Deliver%20and%20Enable%20-%20CSE%20Toolkit.pdf
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 skaidra visu partneru apņemšanās un ieguldījums, 

 oficiāla sadarbība un kopīga lēmumu pieņemšana. 

Saistībā ar personām ar invaliditāti partnerības var tikt īstenotas vietējā vai starptautiskā 
līmenī, kur tiek veidotas daudzu ieinteresēto pušu koalīcijas. Piemēram, Global 
Partnership on Children with Disabilities (Globālā partnerība bērnu ar invaliditāti jomā) 
– kolektīvās darbības platforma, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu ar invaliditāti tiesības  
– iesaista tādas organizācijas, kā Starptautiskā Invalīdu organizācija (Disabled People's 
International (DPI)), Invaliditātes tiesību fonds (Disability Rights Fund (DRF)), 
Invaliditātes rīcības padome (Disability Action Council), utt. 

Partnerību veidojošās organizācijas var būt:  

 valdības struktūras, 

 vietējās, reģionālās un starptautiskās organizācijas, NVO, 

 ģimenes un aprūpētāji, 

 izglītības iestādes un iesaistītās puses (skolas, universitātes, izglītotāji, 
privātskolotāji, akadēmiķi), 

 personu ar invaliditāti organizācijas, 

 reliģiskās organizācijas, 

 sabiedrības grupas, 

 veselības aprūpes nozares dalībnieki, 

 jauniešu klubi.  

Partnerībās bieži vien visās pārrunās, sadarbībā un politikas izstrādē ir aktīvi iesaistītas 
personas ar invaliditāti. Tas ir galvenais princips, kas pazīstams kā “Neko par mums bez 
mums”. Sekojot šim principam, personas ar invaliditāti ir ne vien pasīvi reproduktīvās 
izglītības saņēmēji, bet ir iesaistīti visos projekta plānošanas, īstenošanas un attīstības 
posmos. Apmācības laikā viņi kalpo kā galvenie informātori attīstības procesā, piedāvā 
ieskatu par to, kā efektīvāk nodrošināt apmācību, un ierosina viņiem pievilcīgas 
līdzdalības pieejas. Noskaties šo video, lai uzzinātu vairāk par šo politiku.  

Kā izveidot stratēģiskās partnerības 

Stratēģisko partnerību veidošanu var sadalīt šādos posmos:  

  

1.solis
Identificējiet 
iespējamos 
partnerus

2.solis
Nosakiet 

partnerības 
priekšrocības

3.solis
Tikties ar 

potenciālajiem 
partneriem

4.solis
Nosakiet lomas 
un pienākumus

5.solis
Izstrādājiet 

rīcības plānu 
resursu 

piesaistīšanai

http://www.gpcwd.org/
http://www.gpcwd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wsfuvqyW2M0


 

2018-1-LV01-KA204-046973-P1                                                                        www.speacialintimacy.eu 
Projekta izstrādātie materiāli pauž projekta īstenotāju viedokli. Eiropas Komisija neatbild par pausto viedokli un par sekām, kas var 

rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju. 

151 

 

Praktisks piemērs 

Lai izceltu augstāk minētos piecus soļus, apskatīsim Sex Education Forum, (Seksuālās 
izglītības forums) daudzu iesaistīto pušu partnerību, kuru izveidoja 1987. gadā ar mērķi 
sniegt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti kvalitatīvas attiecības un seksuālo izglītību.  

1.solis 

Foruma darbību nodrošina organizāciju un labdarības organizāciju partnerības, kurām ir 
vienots mērķis – bērnu un jauniešu ar invaliditāti normālu attiecību izveide un seksuālā 
izglītošana. Partnerībā iekļautas vietējās iestādes, nacionālās vai vietējās organizācijas, 
Nacionālā veselības dienesta pilnvarotie un privātpersonas. Starp partneriem ir 
organizācijas, kas strādā ar jauniešiem ar invaliditāti, kā  “Image in Action” un “Mencap”.  

2.solis 

Kļūstot par biedriem, partneriem ir daudz priekšrocību, tostarp: bezmaksas biļete uz 
ikgadējiem dalībnieku pasākumiem, iesaistīšanās foruma politikas darbā, partnera 
apraksts foruma vietnē, piekļuve resursiem, apmācībai un pētījumu materiāliem, 
atlaides dažādiem apmācības kursiem, piekļuve foruma ziņu-lapai un e-žurnāliem. 

3.solis 

Lai kļūtu par partneriem, organizācijas vērtībām un principiem jāatbilst foruma 
noteiktajām vērtībām un principiem, ir jābūt kopīgai pārliecība par bērnu seksuālo un 
reproduktīvo vajadzību kopšanu, jāpiedāvā apmācība, konsultācijas vai izglītība, lai 

radītu savstarpēju labumu un prakses apmaiņas atmosfēru.  

4.solis 

Partnerībai ir viens pamatnoteikums: katra organizācija savā kompetences jomā dalās 
ar materiāliem un sniedz viena otrai pakalpojumus. Piemēram, daži uzņēmumi piedāvā 
apmācību kursus gan klātienē, gan e-formātā, vai izglītības resursus, citi specializējas 
kampaņu izstrādes jomā, savukārt citi sniedz konsultācijas par skolas politiku vai 
plašsaziņas līdzekļu iesaistīšanos.   

5.solis 

Forums ir radīts, lai piedāvātu pierādījumos balstītas pieejas, kas atbilst bērnu un 
jauniešu vajadzībām. Ir noteikti trīs galvenie mērķi, uz kuriem balstās visa Foruma 
darbības struktūra. Organizāciju piedāvātās apmācības īsteno pieredzējusi reģionālo 
partneru komanda, tiek piedāvāti arī citi resursi, piemēram, Vadība un konsultācijas, 
audita rīki, interaktīvi materiāli un viktorīnas. 

  

https://www.sexeducationforum.org.uk/
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Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 
 Partnerības izveidošana ir būtisks solis pretim personu ar invaliditāti 

pilnīgai iekļaušanai. 
 Stratēģiskās partnerības veido ieinteresētās puses, kuras vēlas veicināt 

kopienas attiecības, dalīties pieredzē un veicināt pozitīvas pārmaiņas  
 Partnerības raksturo kopīgs redzējums, savstarpēji mērķi, skaidra visu 

partneru apņemšanās un ieguldījums. 
 Partneri var būt kā sociālās grupas, tā arī organizācijas, valdības iestādes, 

asociācijas, speciālisti un institūcijas.    
 Ir ieteicams iesaistīt personas ar invaliditāti viņu izglītības programmu 

izstrādē, izstrādē un īstenošanā. 
 Stratēģiskās partnerības veicināšanai ir 5 galvenie soļi: partneru 

noteikšana, ieguvumu noteikšana un tikšanās ar partneriem, lomu un 
atbildības sadalījums un rīcības plānu izstrāde. 
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4. Nodaļa. Kāpēc komunicēt? 

 

Kad vēlaties sasniegt cilvēku vai sabiedrību, jūs nekavējoties sākat darīt vairākas lietas16:  

 pārliecinieties, ka persona vai sabiedrība jūs uzklausa, 

 vēlaties piesaistīt viņu uzmanību, sakot kaut ko viņus interesējošu, 

 izklāstiet galvenos jautājumus un iesaistiet viņus sarunā, 

 pārbaudiet, vai jūsu teiktais ir pilnībā saprasts. 

Komunikācijā izmantotajai valodai jābūt atbilstošai, tāpēc, ka dažādās sociālajās grupās 
vārdiem ir dažādas nozīmes. Aplūkojiet atšķirības starp britu un amerikāņu angļu 
valodu17:   

Britu Amerikāņu Latviešu 

lifts elevator lifts 

pavement sidewalk trotuārs 

underground subway metro 

Lietojot pilnīgi atšķirīgus vārdus, gan britu, gan amerikāņu angļu valodā tie apzīmē vienu 
un to pašu. Tāpēc vārdus var saprast kā signālus, kas norāda priekšmetu vai jēdzienu, 
taču, lai izpildītu paredzēto lomu, tie jālieto precīzi un rūpīgi. 

Izplatot ziņojumu, jums jābūt uzmanīgiem, lai ziņojums būtu:  

 Tiešs: norāda skaidru un precīzu vēstījumu.  

 Nepastarpināts: pauž emocijas un domas “šeit un tagad”. 

 Skaidrs: patiesi atspoguļo domas, novērojumus un jūtas. 

 Godīgs: pauž īstās domas un vēstījumus. 
 

Komunikācijas līdzekļi 

                                                           
16 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 
Commerce and Industry Examinations Board. 
17 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 
Commerce and Industry Examinations Board. 
 

Komunikācijas pamatā ir attiecību veidošana starp personu/organizāciju un citu 
personu vai sabiedrību. 



 

2018-1-LV01-KA204-046973-P1                                                                        www.speacialintimacy.eu 
Projekta izstrādātie materiāli pauž projekta īstenotāju viedokli. Eiropas Komisija neatbild par pausto viedokli un par sekām, kas var 

rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju. 

154 

Vairumā gadījumu komunikācijas līdzekļus izmanto, lai saskarsmi ar citiem veidotu runā 
vai rakstiski.   

Daži būtiski runas līdzekļi 18:  

 Balss: pareizā toņa, augstuma un skaļuma izmantošana. Pareizi izmantota balss 
piešķir vārdiem emocionālo noskaņu – maigumu, simpātijas vai pat naidu. 
 

 Ķermeņa valoda: ‘saskaņojiet’ savu ziņojumu ar to, ko norāda jūsu ķermenis. 
Sazinoties par ko steidzamību, jums jāizskatās uztrauktam, un, kaut ko 
nomierinot, ķermenim ir jāizskatās mierīgam. Žesti vai sejas izteiksmes dod 
norādes par to, cik pozitīvi vai negatīvi jāuzņem ziņa..  
 

 Iedziļināšanās: sarunā iespējams nekavējoties izveidot divvirzienu komunikāciju, 
kurā var saņemt atgriezenisko saiti, lai pārliecinātos vai otrs sapratis mūsu 
vēstījumu, uzdodot jautājumus: “Vai piekrīti?” un “Vai man atkārtot teikto?” 

Daži būtiski rakstītās komunikācijas līdzekļi 19: 

 Rakstības stils: jārakstīta precīzi, kodolīgi un par būtisko. Lasītājam nekavējoties 
jāsaprot vēstījums, kas satur visu nozīmes saprašanai nepieciešamo informāciju.  
 

 Sižets: lai “atdzīvinātu vārdus”, jāstāsta stāsts, kas uzrunā mērķgrupas 
vajadzības. Stāstam jābūt konsekventam, ievērojot noteiktu secību, un tajā jābūt 
visiem nepieciešamajiem elementiem: virsrakstam, kopsavilkumam, galvenajai 
informācijai, noslēgumam. Malcolm’s story (Malkolma stāsts) ir labs piemērs: 
 

 “Organizācija “Better Together” iepazinās ar Malkolmu […] Malkolms ir apburošs 
draudzīgs, tradicionāls un rūpīgs vīrietis […] Malkolmam nav vairs viņa ģimenes [...]  

Malkolmam bija nepieciešama ģimenes sajūta […] ”Better Together” palūdza Cecilam, 
ģimenes vīram pensijā, kurš dzīvo kaimiņos, iesaistīt Malkolmu savā gimenes dzīvē […] 

Cecils pavada laiku ar Malkolmu […] Viņiem ir izveidojušās uzticībā balstītas 
attiecības.” 

 

 Teikumu veidošana: rakstot, jums nav iespēju izmantot sejas izteiksmes, kā arī 
lasītāji nevar uzdot jautājumus, lai saprastu vēstījuma nozīmi. Lai jūsu rakstītie 
teikumi būtu jēgpilni, ir jāievēro pareizrakstība un pareiza teikuma uzbūve. 
 

 Ilustrācijas: ilustrācijas var stimulēt lasītāju iztēli par to, kā institūcijas rīkojas vai 
cik veiksmīgi tās darbojas. Piemēram, pievienojot attēlus preses relīzei, lai 
padarītu to pievilcīgāku redaktoriem, papildinot tekstu ar statistikas tabulām, 
diagrammām, grafikiem un citiem datu atspoguļojumiem.  

                                                           
18 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 

Commerce and Industry Examinations Board. 
19 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 

Commerce and Industry Examinations Board. 

http://www.bettertogether.net.au/stories/after-malcolms-family-were-gone/
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Komunikācija ar personām ar invaliditāti 

Dažos gadījumos cilvēki jūtas neērti saskarsmē ar sociāli mazaizsargātajām grupām ar 
īpašām vajadzībām, jo viņi uztraucas par šo personu aizskaršanu vai viņi nezina pareizās 
pielietojamās komunikācijas stratēģijas. Taņa ir Sallijas – personas ar invaliditāti - 
atbalsta persona, gados jauna darbiniece, kura dalās pieredzētajā pie Sallijas ārsta, kad 
abas devušās pēc antibiotiku receptes 20:  

“Ārsts uzstāja, lai sēžu pacienta vietā. Sajutos neērti, bet apsēdos un ārsts turpināja runāt ar 
mani par to, kas kait Sallijai. Ne reizi viņš nepaskatījās uz pašu Salliju, uzrunāja viņu vai kā 

citādi ņēma vērā viņas klātbūtni. Es automātiski pagriezos pret viņu un jautāju, vai viņa vēlas 
parādīt ārstam bildes no “attēlu” grāmatiņas. Sallija to atvēra, bet ārsts uzreiz noraidīja viņu 

un turpināja sarunu ar mani atklāti aizkaitināts, šoreiz stingrāk.  Es aprakstīju viņas simptomus 
un pāris minūšu laikā mēs jau gājām ārā ar medikamentu recepti”. 

Taņas vēstījums mums atgādina, ka tiešas komunikācijas neizveidošana ar šiem 
cilvēkiem, liek viņiem izjust necieņu un mazvērtību, kā arī atņem iespēju paust savu 
viedokli. Šī Lielbritānijā tapusī īsfilma sniedz dažus vērtīgu padomus kā sazināties ar 
cilvēkiem, kuriem ir grūtības mācīties (learning disability). 

Padomi komunikācijai ar personām ar invaliditāti 21:  

 NOMIERINIETIES! Cilvēki ar invaliditāti ir tieši tādi paši cilvēki kā jūs un citi. 
 

 LIETOJIET VIENKĀRŠU VALODU. 
 

 IZVAIRIETIES NO PIEŅĒMUMIEM: tādēļ, ka persona sēž riteņkrēslā nenozīmē, ka 
viņš/viņa ir pilnībā paralizēta. 
 

 UZTURIET ACU KONTAKTU: nenolieciet galvu un nelūkojieties apkārt, kad 
runājiet, bet uzturiet tiešu acu kontaktu.  
 

 UZKLAUSIET: klausieties, ko šis cilvēks jums stāsta, jūs varēsiet daudz iemācīties. 
 

 IZMANTOJIET DAŽĀDUS KOMUNIKĀCIJAS LĪDZEKĻUS: žestus, sejas izteiksmes, 
ķermeņa valodu, dažādus balss toņus un skaļumu. Lietojiet dažādas 
komunikācijas formas (zīmējumus, tekstu, runu utt.). 
 

 ESIET PACIETĪGS: dodiet cilvēkiem laiku saprast jūsu sacīto, ja nepieciešams, 
atkārtojiet, neizrādot neapmierinātību. 

                                                           
20 McCulkin, M. (2016) Communicating with people with a disability. Skatīts: 
https://www.endeavour.com.au/media-news/blog/communicating-with-people-with-disability 
21 National Disability Coordination Officer Program (n.d.) Communicating effectively with people with 

disabilities. Skatīts: 

https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/887931/NDCO_Communicating_effec

tively.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=IyV1v-nib38&feature=emb_title
https://www.endeavour.com.au/media-news/blog/communicating-with-people-with-disability
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/887931/NDCO_Communicating_effectively.pdf
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/887931/NDCO_Communicating_effectively.pdf
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Valoda ir nozīmīga 

Protams, pastāv dažādas komunikācijas pieejas cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. 
The Advancing Care Excellence for Persons with Disabilities (ACE.D) programmā 
uzskaitītas rekomendācijas, lai nodrošinātu komunikāciju ar personām ar dažāda veida 
invaliditāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Termini “normāls cilvēks” un “invalīds” ir aizskarošas un rada nopietnas problēmas 

efektīvai komunikācijai. Lai iegūtu vairāk informācijas par komunikāciju, apskatiet šī 

kursa 3. Moduli “Saskarsme praktiskajā un teorētiskajā mācību procesā, pieeja un 

valodas komunikācijai ar personām ar invaliditāti”. 

Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Labas komunikācijas prasmes ir ļoti svarīgas, lai izveidotu attiecības 
starp personām vai personu un personu grupu.  

 Vārdi ir kā signāli, kas apzīmē jēdzienu, ideju vai priekšmetu, un 
atbilstoši strukturēti, tie nogādā vēstījumu, kuru vēlamies izplatīt. 

 Ir būtiska atšķirība starp runāto un rakstīto valodu.  
 Vizuālo materiālu izmantošana palīdz vieglāk saprast ziņojumu.  
 Komunikācijas panākšana ar personu ar invaliditāti ir grūtāka un prasa 

vairāk pūļu nekā sazinoties ar cilvēkiem bez invaliditātes. 
 Valoda ir izšķiroša, uzrunājot cilvēkus ar invaliditāti, jo jebkurš vārds, 

kas tiek uztverts kā “negatīva valoda”, var kaitēt vai aizskart šo 
personu. 

http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities
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5. Nodaļa. Kas ir attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem? 

Mediji ir veids kādā zīmoli, iestādes un uzņēmumi nosūta vēstījumu saņēmējiem, lai 
izplatītu informāciju par kaut ko. Publikācijas veidu var izvēlēties kā vienkāršu virsrakstu 
vai stāstu, vai mākslas darbu, vai attēlu kopumu. 

Šeit uzskaitīti pieejamo mediju veidi, piemēram:  

 drukātie mediji (laikraksti, žurnāli, ziņu-lapas), 

 radio (ziņu programmas, sarunu šovi, publiskie paziņojumi), 

 televīzija (ziņas, sarunu šovi, intervijas), 

 demonstrācijas (veikalos, mājās, izstādes), 

 sponsorēšana. 

Lai komunicētu ar sabiedrību caur dažādiem kanāliem, cilvēki, kuri strādā medijos, 
izvēlas publicējamo materiālu, kontaktējoties ar mērķauditoriju, kura kontrolē viņu 
komunikācijas kanālus. Viņu pamatdarbs ir radīt abpusēji izdevīgas attiecības ar tiem. 
Masu mediji ir vēlamais kanāls, lai komunicētu ar sabiedrību, jo auditorija uzskata 
medijos atspoguļoto par uzticamu veidu informācijas iegūšanai.  

Šajā ziņā attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem var nodefinēt kā darbības, lai “izveidotu, 
attīstītu un uzturētu attiecības ar organizācijai nozīmīgo mediju darbiniekiem ar mērķi 
sasniegt pilnīgu labvēlīgas attēlošanas un attieksmes varbūtību 22 ”. Attiecību ar 
plašsaziņas līdzekļiem uzturēšana ir labvēlīga situācija gan žurnālistiem, kuri iegūst viegli 
pieejamus stāstu idejām un avotiem, gan profesionāļiem, kuri gūst publicitāti un 
informācijas izplatību par sniegto pakalpojumu. 

Mediju pasākumu veidi 23 

 

Medijs  Apraksts Pielietojums Raksturojums 

Preses 

konference 

Tikšanās ar redaktoriem, 

žurnālistiem un citām ziņu 

struktūrām, kurā puses sanāk, lai 

saņemtu informāciju, uzdotu 

jautājumus un diskutētu 

Vispārīgiem paziņojumiem 

Konferencēs fakti ir pasniegti īsā un konkrētā 

veidā 

Viesmīlība ir svarīga - atspirdzinoši dzērieni, 

vieglas uzkodas, tēja, kafija 

Mediju 

pasākums 

Jebkura informatīvā tikšanās ar 

mediju pārstāvjiem organizācijas 

rīkotajā pasākumā 

Lai atzīmētu kādu nozīmīgu 

notikumu, kas ir mediju 

aicināšanas vērts (gadadiena, 

apbalvošanas ceremonija) 

Vietējie pasākumi ieinteresēs vietējos medijus  

Iespēja satikt un aprunāties ar mediju 

pārstāvjiem 

                                                           
22 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 

Commerce and Industry Examinations Board. 

23 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 

Commerce and Industry Examinations Board. 
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Atspirdzinošu dzērienu vai uzkodu sagādāšana 

(atkarīgs no dienas laika) 

Fotogrāfiem jānodrošina attēls, kuru izmantos 

medijos 

Preses 

pieņemšana 

Kopīgas brokastis, pusdienas, 

vakariņas saviesīgi pasākumi, 

nakšņošanas 

Neformālas tikšanās ar 

žurnālistiem, lai tiktos ar 

valdes locekļiem un 

priekšsēdētāju, lai saņemtu 

kopēju informāciju vai 

saskaņotu piedāvājumus 

Visas preses pieņemšanas iekļauj labas kvalitātes 

ēdināšanu, citreiz arī izmitināšanu 

Runām jābūt pēc iespējas īsākām 

Ielūgumā vajadzētu norādīt aptuveno pasākuma 

beigu laiku 

Iestādes 

apmeklējums 

Žurnālistus uzaicina apmeklēt 

iestādi 

Apmeklējums palīdzēs 

žurnālistiem ievākt 

informāciju, lai to atspoguļotu 

medijos (piemēram, presē) 

Iestādes apmeklējuma plānošanai nepieciešams 

laiks, piepūle un rūpīga plānošana 

Uzņemšanas komandai jābūt pieredzējušai un 

labi sagatavotai 

Apmeklējumam jābūt darba, atpūtas un izklaides 

apvienojumam 

Personīgā 

intervija 

Personalizēti stāsti un vēstījumi 

ar galvenajiem runātājiem, kas 

rada ekskluzīvu materiālu ziņu 

relīzei 

Uzdot padziļinātus jautājumus 

un dalīties pieredzēs vai 

kompetencēs 

Intervijas ļauj savstarpēji mijiedarboties 

Ir labi, ja intervējamā persona iepazīst žurnālistu 

pirms intervijas un ievāc informāciju par mediju, 

kuru viņš/viņa pārstāv 

Pirms intervijas intervējamai personai jāsniedz 

sīkāka informācija par žurnālistu interesējošo 

tematu 
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Ziņu mediju piemēri 

 Apskatiet šo rakstu, kurā sniegta informācija par 
Braila rakstu atbalstošiem viedtālruņiem, kuri 
paredzēti neredzīgiem cilvēkiem. Var manīt 
galvenos raksta elementus: uzmanību piesaistošs 
virsraksts, patīkams ievads un attēls, kurā parādīti 
viedtālruņa modeļi. Ir skaidri redzams, ka rakstā 
iepazīstina ar šīs ierīces inovāciju un īpašajiem 
parametriem, kā arī to radījušā jaunuzņēmuma 
mēģinājumu palīdzēt personām ar invaliditāti. 

 
Maldīga reprezentācija? 

Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem ir spēcīgs 
divvirzienu procesa rīks, kas var ietekmēt 
sabiedrības uzvedību kopumā. Mediji var veicināt  izpratni un palielināt produkta 
vērtību, bet var arī rosināt diskrimināciju un negodīgu attieksmi, vai iznīcināt 
organizācijas publisko tēlu. 

Tas ir daudz sarežģītāk, aplūkojot tēmas par invaliditāti. Personas ar invaliditāti bieži vien 
medijos atspoguļoti kā naivi upuri, kuriem ikdienā jāpārvar šķēršļi, lai kļūtu par 
“supervaroņiem” sabiedrības acīs, kurā gūst panākumus. Kad Terijs Fokss (Terry Fox),  
kanādiešu sportists ar kājas protēzi mira pēc cīņas ar vēzi, vairāki mediji (piemēram, šis) 
atspoguļoja viņu kā ‘varoni’. Pēc tam daudzi apvainoja medijus par Foksa, kā sportista 
slavēšanu, kas radīja neveiksmes sajūtu visās personās ar invaliditāti, kuras nav 
sasniegušas tikpat zīmīgus panākumus kā Fokss. Viņa stāsts veicināja līdzekļu vākšanu 
vēža ārstēšanai, savukārt saniknoja personas ar invaliditāti, kuras jau darbojās lietderīgi. 

Mediju pasākumu plānošana 

Nekad nepietiek tikai ar aicinājumu uz pasākumu; to jāmāk arī pārdod plašsaziņas 
līdzekļiem. Mediju pasākumam: 

 jākļūst mediju atspoguļošanas vērtam un atbilstošam mediju un organizāciju 
vajadzībām, 

 jānodod iecerētais vēstījums, 

 jārada vērtību medijiem un organizācijām. 

Panākumi nozīmē paļauties uz stabilu plānu, kas palīdzēs sasniegt labākos rezultātus. 
Atcerieties, ka uzmanības centrā jābūt palīdzībai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem labāk 
informēt sabiedrību, tomēr jūsu pienākums ir sniegt kodolīgu informāciju, kas veidos 
vērtīgu stāstu. 

https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2013/04/24/breakthrough-braille-smartphones-for-the-blind/
https://www.nytimes.com/1981/06/29/obituaries/terry-fox-candian-hero-dies-ran-in-marathon-despite-cancer.html
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Daži  svarīgi soļi Mediju attiecību plāna izstrādē 24:  

 IEPAZĪSTIET MEDIJUS: veiciet pētījumu, lai uzzinātu, kādus tematus izvēlētie 
mediji apskata, kādu auditoriju sasniedz, kā viņiem ērtāk saņemt materiālus.  

 IZVEIDOJIET ATTIECĪBAS: uzturiet profesionālas attiecības ar redaktoriem un 
žurnālistiem, brīvajiem žurnālistiem utt. Informējiet viņus par jaunākajiem 
notikumiem.  

 DOMĀJIET PAR SATURU: Vai jūsu stāsti ir publikācija vērti? Vai tie sniedz 
pievienoto vērtību? Vai jūsu publikācija radīs pozitīvu ietekmi? 

 IDENTIFICĒJIET SAVU MĒRĶAUDITORIJU: stāsta vai produkta saturam un 
mērķim jāattiecas uz mērķauditoriju. Ja, piemēram, jūsu lasītājs ir persona ar 
invaliditāti, jums jāpārliecinās, ka attēli, video un teksts ir viņam pieejamā formā. 

 IZVEIDOJIET MEDIJU SARAKSTU: visas organizācijas darbojas ar kontaktu tīklu, 
kurš noliek jūs vienu soli priekšā citiem. Turiet jums pieejamās 
kontaktinformācijas sarakstu tā, lai varat atlasīt jūsu organizācijai derīgos 
medijus. 

... BET, MEDIJU PASĀKUMAM JĀBŪT ARĪ IZVĒRTĒTAM  
 
Svarīgs solis pēc plānošanas un īstenošanas, ir atskats uz veiktajām darbībām, lai 
apkopotu mediju pasākuma stratēģiju, noteiktu kļūdas un pielāgotu mediju politiku vai 
stratēģiju. Organizācijām nepieciešama tāda mediju politika, kas veido līdzsvaru starp 
ieinteresēto pušu vajdzībām un plašsaziņas līdzekļu iecerētajām interesēm, lai 
izlemtu, kuri plašsaziņas līdzekļi ir piemēroti noteiktiem tematiem. Jūs varat apskatīt 
šo video, lai gūtu padziļinātu ieskatu attiecību ar plašsaziņas līdzekļiem startēģijas 
uzlabošanai. 

Attēlu ietekme 

Stāsta stāstīšana vai idejas popularizēšana var ietvert vizuālu materiālu, piemēram, 
attēlus vai videoklipus, un tas var arī ietekmēt publicitāti un mērķa grupas. Dažreiz, lai 
kaut ko reklamētu, ir nepieciešami tikai attēli. Salīdziniet divas preses relīzes par 
Pasaules invaliditātes dienu. Pirmajā preses relīzē attēloti cilvēki, kas palīdz kādam ar 
fiziskiem traucējumiem, tādējādi rosinot kopienas sajūtu un altruismu. Otrajā preses 
relīzē pievienots vienkāršs attēls, kurā redzama personas roka uz riteņkrēsla rata, 
gatavībā ar to braukt. Attēlā pat nav redzama personas seja, kas padara to mazāk 
personalizētu un vairāk abstraktu. Tādējādi stāsta atbalstīšanai izvēlētie attēli ietekmēs 
lasītāju uztveri, kā arī var būt atšķirības mērķauditorijā.  

                                                           
24 How to Pass Series (1999) How to Pass Public Relations: THIRD LEVEL. London: London Chamber of 

Commerce and Industry Examinations Board. 

https://youtu.be/nMPbjxwagT8
https://www.news18.com/news/world/world-disability-day-2019-theme-history-and-significance-of-december-3-2409495.html
https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/world-disabled-day-international-day-of-disabled-persons-2019-rights-6148112/
https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/world-disabled-day-international-day-of-disabled-persons-2019-rights-6148112/
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Kopsavilkums – Ko esmu iemācījies? 

 Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem ir attiecību veidošana un uzturēšana 
ar cilvēkiem, kuri strādā plašsaziņas līdzekļos, lai nodrošinātu atbilstošu 
organizācijas vai organizācijas pārstāvību. 

 Iesaistīšanās mediju attiecību praksē ir izdevīga gan speciālistiem, gan 
plašsaziņas līdzekļu struktūrām. 

 Pastāv pieci galvenie mediju notikumu veidi: Preses konferences, Mediju 
notikumi, Preses pieņemšanas, Institūciju apmeklējumi un Personiskās 
intervijas. 

 Plašsaziņas līdzekļu atspoguļojums var ietekmēt sabiedrības uzvedību vai 
nu ļoti negatīvi, vai arī ļoti pozitīvi, atkarībā no izmantotā valodas veida, 
attēliem un rakstīšanas stila. 

 Mediju notikumi prasa lielu sagatavošanos, darbošanos un novērtēšanu. 
Nevajadzētu izvairīties no neviena no trim darbībām vai to īstenot 
nepilnīgi.  

 Mediju atspoguļojumam nav obligāti jābūt izteiktam vārdos - dažreiz 
attēli vai fotogrāfijas stāsta tikpat spēcīgus stāstus kā vārdi. 



 

2018-1-LV01-KA204-046973-P1                                                                        www.speacialintimacy.eu 
Projekta izstrādātie materiāli pauž projekta īstenotāju viedokli. Eiropas Komisija neatbild par pausto viedokli un par sekām, kas var 

rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju. 

162 

 

PAŠPĀRBAUDE 

1. Kopienas attiecības ir … 
a. metodes, kas tiek izmantotas, lai atrisinātu konkrētu jautājumu kopienā, 
b. metodes, ko izmanto, lai veidotu stratēģiskas attiecības ar dažādām mērķa 

grupām un ieinteresētajām personām kopīgu mērķu sasniegšanai, 
c. metodes, ko izmanto, lai izveidotu un uzturētu attiecības ar kopienu, 
d. metodes, kas tiek izmantotas, lai efektīvi izplatītu ziņojumu, lai kaut ko 

reklamētu vai paziņotu. 
 
2. Partnerības raksturo: 

a. kopīgs redzējums, 
b. kopīgi mērķi, ieguvumi un cieņas izjūta, 
c. visu partneru skaidra apņemšanās sasniegt mērķi un ieguldījumi, 
d. viss iepriekš minētais. 

 
3. Uzrunājot personas ar invaliditāti, pareizas valodas lietošana vai tieša saziņa ļoti 
neietekmē labu attiecību nodibināšanu. Apgalvojums ir: 

Patiess   Nepatiess 

4. Kad ieinteresētās personas kļūst atbildīgas par programmām / apmācībām, kas 
attiecas uz cilvēku ar invaliditāti seksuālo izglītošanu, galvenie sasniegti rezultāti ir: 

a. cilvēki tiek iedrošināti aizstāvēt savas tiesības un saņem atbalstu daudzveidīgas 
sabiedrības veidošanā, 

b. cilvēki spēj pieņemt lēmumus par savu dzīvi un veselību, 
c. cilvēki iesaistās veselīgās, laimīgās un vienprātīgās attiecībās un reproduktīvā 

pieredzē, 
d. viss iepriekš minētais. 

5. Plašsaziņas līdzekļi  mēdz atspoguļot cilvēkus ar invaliditāti kā naivus vai 
‘supervaroņus’. Apgalvojums ir: 

Patiess   Nepatiess 
 

 

 

  



 

2018-1-LV01-KA204-046973-P1                                                                        www.speacialintimacy.eu 
Projekta izstrādātie materiāli pauž projekta īstenotāju viedokli. Eiropas Komisija neatbild par pausto viedokli un par sekām, kas var 

rasties, izmantojot šajā lapā iekļauto informāciju. 

163 

 

AKTIVITĀTES GRUPĀ 

Aktivitātēm nepieciešamie instrumenti un materiāli 

 dators/planšetdators/viedtālrunis 
 interneta savienojums 
 rīks piezīmēm – papīrs un pildspalva/digitāla ierīce 

 

 

1.uzdevums: Kopienas attiecību programma 

 

Iedomājieties, ka esat NVO vadītājs, kas veido programmas cilvēku ar 
invaliditāti integrācijai sabiedrībā. Jūsu mērķis ir īstenot izglītojošu programmu 
jauniešiem par reproduktīvo veselību. Ievērojot tālāk norādītās vadlīnijas, uzrakstiet 
īsu ziņojumu, lai izskaidrotu programmas mērķi: 
 

 Definējiet mērķus – ko programmas ietvaros plānots darīt? 

 Definējiet iesaistītās puses – kuras organizācijas, kopienu grupas, institūcijas 
jūs uzrunāsiet? 

 Vai vēlaties veidot jebkāda veida partnerattiecības? Vai jūs plānojat iesaistīt 
vairāk nekā vienu partneri? 

 Definējiet politiku un vadlīnijas ieinteresētajām personām par to, kā viņiem 
vajadzētu uzvesties un darboties ar jauniešiem. 

 Kādas ir ieinteresētās personas (-u) īpašās lomas? 
 

 

 

 

 2.uzdevums: Attēlu spēks 

 

2018. gadā Getty Images izveidoja sadarbību ar Verizon Media un Nacionālo 
invaliditāts līderu aliansi, lai izveidotu Kolekcija par invaliditāti, attēlu kolekciju, kurā 
attēloti cilvēki ar dažādu invaliditāti. Viņu mērķis bija parādīt, ka attēliem ir spēks 
veidot idejas un tie var veidot dažādus stāstījumus, kas var mainīt cilvēku uztveri, 
izraisīt empātiju un strādāt labas kopienas veidošanā. Izskatiet kolekciju un atbildiet 
uz šādiem jautājumiem: 

 

 Kādu vēstījumu un emocijas kolekcija vēlas nodot? 

 Vai attēli veido stāstu, vai tie var veicināt noteiktu ideju vai vērtību?  

 
 

 
 

http://www.gettyimages.com/collections/thedisabilitycollection
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 Iedomājieties, ka esat kolekcijas veidotājs un vēlaties to popularizēt 
plašsaziņas līdzekļos. Sagatavojiet plānu, kā to sasniegt, apsverot sekojošo:  
 

 Vai jums ir kontakti plašsaziņas līdzekļos, kurus jūs varat uzrunāt?  

 Kadas emocijas un idejas vēlaties nodot? (atcerieties – svarīgs ir saturs un 
valoda!) 

 Kas būs jūsu auditorija?  
Kādus līdzekļus vēlaties izmantot? (sociālos medijus, avīzes, žurnālus, radio?)   

 

 3.uzdevums: Attēlu spēks 

Izdrukājiet dažus attēlus no Kolekcija par invaliditāti un izkārtojiet uz galda ar attēlu 
uz leju. Sadaliet dalībniekus grupās pa trīs. Palūdziet dalībniekiem nejauši izvēlēties 
vienu attēlu. Tad palūdziet viņiem doties uz savām grupām. Katram ir jāuzrāda 
pārējiem paņemtais attēls un 10 minūtes jāapspriež attēla vēstījums un radītās 
emocijas. 
Uzdevuma pamatojums: Kolekcija par invaliditāti, attēlu kolekcijas, kurā attēloti 

cilvēki ar dažādu invaliditāti, mērķis ir parādīt, ka attēliem ir spēks veidot idejas un tie 

var veidot dažādus stāstījumus, kas var mainīt cilvēku uztveri, izraisīt empātiju un 

strādāt labas kopienas veidošanā. Palūdziet dalībniekiem pastāstīt kaut ko tādu, kas, 

viņuprāt, bija interesants par aktivitāti (piemēram, vai viņi atrada kādas kopīgas lietas, 

vai pamanīja kaut ko pieminēšanas vērtu, utt.)  

 

 

  

http://www.gettyimages.com/collections/thedisabilitycollection
http://www.gettyimages.com/collections/thedisabilitycollection
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VĀRDNĪCA 

 Daudzpusēja partnerība: stratēģiska sadarbība starp valdībām, 
uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un citām struktūrām, lai atrisinātu 
kopēju problēmu vai izaicinājumu.  

 

 Kopienas attiecības: metodes, ko izmanto, lai izveidotu un uzturētu 
labvēlīgas attiecības ar kopienu, kurā organizācija darbojas vai ar kuru 
sadarbojas. 
 

 Mediju attiecības: attiecību izveidošana, attīstīšana un uzturēšana ar mediju 
darbiniekiem ar mērķi informēt vai popularizēt organizācijas misiju, politiku 
un praksi pozitīvā un ticamā veidā.  
 

 Mediju pasākums: notikumi vai aktivitates, par kurām ziņo plašsaziņas 
līdzekļi vai kuri tiek rīkoti plašsaziņas līdzekļiem, lai iegūtu publicitāti. 
 

 Mediji/Plašsaziņas līdzekļi:  dažādi saziņas līdzekļi, ko izmanto, lai pēc 
iespējas plašāk sasniegtu vai ietekmētu sabiedriskās grupas (piemēram, 
radio, televīzija, laikraksti, žurnāli, internets).  
 

 Saziņas līdzekļi: saziņa mutiskā vai rakstiskā veidā, lai izveidotu mijiedarbību 
starp vēstījuma sūtītāju un saņēmēju. 
 

 Saziņa/Komunikācija: spēja sazināties gan mutiski, gan rakstiski dažādās 
situācijās, izmantojot dažādus līdzekļus un rīkus, lai efektīvi sazinātos ar 
citiem. 
 

 Stratēģiskā partnerība: organizēta sadarbība starp diviem uzņēmumiem vai 
organizācijām, lai sasniegtu kopīgu mērķi. 
 

 Ieinteresētā persona: indivīds, grupa vai organizācija, kas ir ieinteresēta 
projektā vai kādā aktivitātē un kura var ietekmēt to vai tikt ietekmēta. 
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PIELIKUMI 
 

Kipra 

 Ratificēta CRPD (Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) 

 Parakstīts CRPD  (Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām) Papildu protokols  
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Latvija 

 Ratificēta CRPD  (Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) 

 Parakstīts CRPD (Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām) papildu protokols  

 Satversmes 109. un 110. pants: https://likumi.lv/ta/en/id/57980-the-constitution-

of-the-republic-of-latvia 

 

Rumānija 

 Ratificēta CRPD  (Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) 

 Parakstīts CRPD (Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām) papildu protokols  

 

Spānija 

▪ Ratificēta CRPD  (Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) 

▪ Parakstīts CRPD (Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām) papildu protokols 

▪ Lēmums Nr. 8, par Darbinieku hartas pasludināšanu: 

https://dredf.org/legal-advocacy/international-disability-rights/international-

laws/spain-promulgate-a-workers-charter/ 

▪ Likums Nr. 51/2003 – par personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām, 

nediskrimināciju un universālo piejamību. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/7084/file/Spain_Law_equal_opportun

ities_people_with_disabilities_2003_en.pdf 
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Answer Key  
 

Module 1  

1. a  2. Nepatiess   3. Nepatiess   4. Patiess  5. 
Reproduktīvās  6. 50%   7. d 

 

Module 2 

1. d 2. Nē  3. Nē  4. Nē   5 l līdzdalības 6. likumu  7. d 
 

Module 3 

1. c 2. Nepatiess   3. sinonīmus  4. briesmām 5. reakciju 6. 
Patiess   7. Nepatiess  8. c   9. c   10. b  11. b 

 

Module 4  

1. d 2. pieņemtam  3. Patiess   4. c  5. a  6. 
Patiess  7. Patiess  8. Nepatiess   9. Patiess  10. 
Nepatiess 11. Patiess  12. Patiess 13. Nepatiess 14. Patiess 
 15. Nepatiess  16. riskantām 17.b  18. Patiess 

 

Module 5 

1. d 2. Holistiskas  3. a   4. Nepatiess  5. psihoseksuālās 
6. abstraktu / īpatnībām  7. a  
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