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Dzīvniekterapija: Mūsu zāles - ūsas, ķepas un aste
Tāds ir veteri ārārsta, ed. zi . ka d. Vladi ira Agafo ičeva izdotās grā atas par dzīv iekterapiju
osauku s. Līdztekus tīka a ko takta u rotaļu prieka dzīv ieki dāvā u s arī veselī u - ārstē o
dažādā sli ī ā . Šī ozare ir atzīta visās attīstītās valstīs, dažādi i stitūti pēta dzīv ieku iedar ī u uz ilvēku,
notiek starptautiskas ko fere es u se i āri, tai veltītas ārst ie ī as etodikas.
8. aijā Ludzas ovada So iālā die esta dar i ieki orga izēja i for atīvo se i āru spe iālās
pir sskolas izglītī as iestādes „Rūķītis” ve ākie , et
. aijā - Ludzas ovada pašvaldī as so iālajiem
dar i iekie par dzīv iekterapijas iz a toša as iespējā Latvijā u Lietuvā.
Ludzas ovada pašvaldī as So iālā die esta vadītāja Lilita Gor u ova- Kozlova u so iālā dar i ie e
dar a ar ģi e i u ēr ie Biruta Ne iro s iedza ieskatu par ka isterapijas, delfī terapijas u reitterapijas
kā efektīvas reha ilitā ijas etodes pielietoša u, kā arī dzīv iekterapijas ozī īgu u ilvēku ar īpašā
vajadzī ā so iālajā adaptā ijā. A as so iālās dar i ie es jau ās zi āša as apguva projekta „A i alterapijas
izmantoša a Latvijas - Lietuvas piero ežas pašvaldī u so iālās vides stipri āša ai” je „CURED BY ANIMALS”
ietvaros so iālajie dar i iekie rīkotajā se i ārā, kas otika .aprīlī Ute as rajo a Sudeikiai, Lietuvā.
SPII „Rūķītis” vadītāja I grīda Paškeviča ve ākie izrādīja projekta ietvaros iegādāto aprīkoju u u
sporta i ve tāru, kā arī ai i āja uz . aijā iestādē rīkotajā „Sporta spēlē ”, kuru laikā ēr i apro ēs jau o
sporta i ve tāru. Jū ijā projekta ietvaros tiks rīkotas divas starptautiskās dzīv iekterapijas o et es ēr ie
o so iālā riska grupā . No Ludzas ovada pašvaldī as o et ēs piedalīsies
ēr u a a - patversmes
„Ā elīte” audzēkņi.

