
Spēļu centri 
ir vieta, kur 

bērni var 
iesaistīties

radošās un 
sadarbības 

aktivitātēs ar saviem 
vienaudžiem un 
pieaugušajiem.

par bērnu 
audzināšanu, 

veselību, 
izglītību un 

attīstību, kā arī 
satikt citus 
vecākus un 

profesionāļus.

Vecāki un 
vecvecāki 
var iegūt 

informāciju

ir laipni gaidītispēlēt spēleskopā.

bērni un viņu ģimenes locekļi

vieta, kur

Vietējās kopienas 
spēļu centri-
bibliotēkas ir

visu vecumu

— BĒRNS —

“Esmu 
ieguvis 
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“Šī vieta ir mana 
sapņu zeme, jo te 
es varu visu laiku 

spēlēties.”

“Šis spēļu centrs – rotaļlietu bibliotēka – 
ir apbrīnojama vieta. Mūsu pilsētā daudzi 

vecāki nevar atļauties saviem 
bērniem tik daudz kvalitatīvu spēļu 

un rotaļlietu.”

“Centrs ir vienīgā vieta, kur es 
kvalitatīvi pavadu laiku, spēlējoties 

kopā ar bērnu. Mājās es vienmēr 
esmu pārāk aizņemts.”

“Dzīves laikā cilvēks gūst 
daudz zināšanu, un jauki, ka ir iespēja 

tās nodot bērniem kā daļu 
no vēstures.”

“Sākumā mēs tikai ņēmām 
spēles uz mājām, bet tagad mēs jau 

veidojam attiecības  ar citiem 
vecākiem un ģimenēm.”

MĪĻĀKĀS 
SPĒLES & 
SPILGTĀKIE 
IESPAIDI

IESKATIES SPĒĻU 
CENTROS – BIBLIOTĒKĀS

Šī publikācija ir  izdota ar ES programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
(2014-2020) un OSF atbalstu. Publikācija atspoguļo vienīgi autoru viedokli un ES 
vai OSF  nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas lietojumu. 

www.toy4inclusion.eu
www.iic.lv
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Papildus iespējai uz noteiktu laiku paņemt uz mājām 
spēli vai rotaļlietu, spēļu centros – bibliotēkās tiek 
organizētas arī dažādas aktivitātes:
 — kopīgas spēļu spēlēšanas nodarbības, 
 — starppaaudžu un kultūras aktivitātes,
 — vecāku klubi,
 — radošās darbnīcas, rotaļlietu gatavošana,
 — nodarbības vecākiem sadarbībā ar vietējiem 
  pakalpojumu sniedzējiem.
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Projektā "TOY iekļaušanai" 2018. gadā ir izveidoti 
spēļu centri – bibliotēkas 7 Eiropas valstīs. Spēļu 
centri piedāvā kvalitatīvas un iekļaujošas rotaļu un 
mācīšanās iespējas dažādām ģimenēm un bērniem.
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