
INTERAKTĪVĀ KABINETA 
LABIEKĀRTOŠANA STOPIŅU 
NOVADA IEZĪVOTĀJIEM 
SOCIĀLĀS FUNKCIONĒŠANAS 
UZLABOŠANAI



• Aktivitātes tika attīstītas projekta «Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai» ietvaros

• Kā projekta mērķis tika noteikts:

iegādāties nepieciešamo tehnisko aprīkojumu  kabineta labiekārtošanai, 

lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti (smilšu 

terapija, psihologa konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, 

izglītojošās un informatīvās grupas) Stopiņu novada iedzīvotājiem



SATURS / RAKSTUROJUMS

• Projekta idjeu virzīja nepieciešamība pēc: 1) dažādiem sociāliem pakalpojumiem 

Stopiņu novada iedzīvotājiem – atbalsta un pašpalīdzības grupas,informatīvās un 

izglītojošās lekcijas, tamdēļ nepieciešams atbilstošs tehnisks aprīkojums; 2) kā arī 

nepieciešamība labiekārtot kabinetu, kur notiek psihologa konsultācijas –

nepieciešamība nodrošināt pilnvērtīgu tehnisku aprīkojumu smilšu terapijas 

veikšanai, kā arī nodrošināt telpu ar atbilstošām mēbelēm = kabinetu izmanto gan 

psihologs, gan kabinets pieejams dažādām Stopiņu novada iedzīvotāju grupām.  

• Pakalpojumu tika paredzēts nodrošināt dažādām mērķa grupām - bērniem, 

pieaugušajiem, veciem cilvekiem, cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem, kā arī pārējiem 

Stoiņu novada iedzīvotājiem - ar atšķirīgām sociālām problēmām un interesēm.



• Projekta pieteikums tika sagatavots 2012.gadā

• Apstiprinājums par projektu tika saņemts 2013.gadā

• Kabineta labiekārtošana notika 2013.g.

• Kabinets sociālo pakalpojumu nodrošināšanai tika atvērts 2013.g. 

decembrī

• Pakalpojuma izmaksas gadā (psihologa konsultāciju izmaksas 

2014.gadā 4453 Eur, pārējās aktivitātes – sociālā dienesta darbinieku 

brīvprātīga iniciatīva)

• Pašvaldības līdzfinansējums projektam tā ieviešanā = 831,90 Ls (10% 

no projekta attiecināmajām izmaksām + 563,55 Ls PVN)



Projekta pieteikuma sagatavošanu iniciēja Sociālā 

dienesta vadītāja. Sociālā dienesta darbinieki sagatavoja 

projekta pieteikumu. 



PAKALPOJUMA SNIEGŠANĀ IESAISTĪTIE 
SPECIĀLISTI:

• Psihologs (uz līguma pamata, strādā ar vardarbībā cietušiem bērniem 

un citiem pašvaldības iedzīvotājiem – pēc nepieciešamības)

• Sociālie darbinieki



IZAICINĀJUMI, IEVIEŠOT PROJEKTU + 
IZAICINĀJUMI NĀKOTNĒ

• Pirmo reizi projekta pieteikums tika atsaukts (LAD (Lauku atbalsta 

dienests) prasība)

• Pirms kabineta labiekārtošanas bija jāveic neparedzēts remonts, kura 

izmaksas nodrošināja no sociālā dienesta budžeta (kosmētiskais 

remonts, durvju maiņa) – iepriekš netika paredzēts

• Nākotnē – dāžādu profesionāļu piesaiste, kas būtu to brīvprātīga un 

neapmaksāta iniciatīva vadīt grupas – vienkāršāk piesaistīt interesentus 

vienreizējām nodarbībām, salīdzinot ar profesionāļiem, kuri būtu gatavi 

ilgstoši un bez maksas vadīt grupas



PROJEKTA IEGUVUMI

• Atbilstošs konsultāciju kabinets psihologa konsultācijām;

• Iespēja nodrošināt kvalitatīvu smilšu terapiju;

• Nodrošinātas informatīvas grupas vecākiem, kuriem atņemtas bērnu aprūpes 

tiesības; jaunās māmiņas, ilgstošie bezdarbnieki (jaunumi likumdošanā un 

saistošajos noteikumos pašvaldībās), konsultācijas dažādām mērķa grupām, 

nākotnē plānots veidot atbalsta grupas ilgstošiem bezdarbniekiem, vecākiem, 

kuriem atņemtas bērnu aprūpes tiesības; māmiņām, nepilnām ģimenēm utt. 


