
 

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ           
 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A 

no 02.01.2012. uzsāk projekta „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”,  

līg.nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu.                   

 

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu 

bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

 

Projekta mērķa grupa:  sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā 

nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem. 

  

Projekta aktivitātes vērstas uz jauna inovatīva sociālās rehabilitācijas un motivācijas 

pakalpojuma izveidi un ieviešanu sociāla riska grupas bērniem un jauniešiem. 

 

* soc. darbinieka individuālas konsultācijas bērnam / jaunietim un viņu ģimenēm; 

* psihologa individuālas konsultācijas bērnam / jaunietim un viņu ģimenēm; 

* saskarsmes un sociālo prasmju veidošanas grupu nodarbības bērniem / jauniešiem; 

* izglītojoši semināri bērniem / jauniešiem, kā arī vecākiem; 

* Interešu nodarbības (foto un mākslas meistaru darbnīca, dzīves mācības nodarbības, galda 

   spēļu grupa, sporta aktivitātes) bērniem / jauniešiem; 

* Saturiska brīvā laika pavadīšana (kultūras un atpūtas pasākumi utt.)  

   bērniem / jauniešiem; 

* Vasaras pārgājiens bērniem / jauniešiem; 

* Jauniešu apmācības „Jaunietis - jaunietim” bērniem / jauniešiem; 

* Profesionāļu sadarbība klientu individuālo gadījumu risināšanā.   

 

Projekta plānotie rezultāti: 

Izstrādāta un ieviesta programma, pilnveidots darba metožu klāsts sociālā darbam ar sociālā 

riska grupas bērniem un jauniešiem. 

 Jelgavas pilsētā nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums, pilnveidotas 50 bērnu un 

viņu ģimenes locekļu sociālās prasmes problēmu risināšanā un nodrošināt vienlīdzīgas 

iespējas sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem integrēties sociālajā un ekonomiskajā 

dzīvē. 

 

Plānotais projekta īstenošanas periods: 2012.gada janvāris–2013.gada decembris (24 

mēneši) 

 

Projekta budžets: LVL 87 848,12(ESF 100% finansējums) 

 

Informāciju 03.01.2012. ievietoja un sagatavoja Agita Vimba t.63048908 

 

 



  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       
 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A 

no 02.01.2012. uzsākts projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu.                   

 

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā 

nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem. 

  

Projekta aktivitātes vērstas uz jauna inovatīva sociālās rehabilitācijas un motivācijas 

pakalpojuma izveidi un ieviešanu sociāla riska grupas bērniem un jauniešiem. 

 

Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 50 sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu 

uzraudzībā nonākušos trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnus un jauniešus vecumā no 10-

16 gadiem. Laika periodā no janvāra līdz aprīlim notiek aktīvs darbs pie sociālās 

rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrādes. Aprīlī plānots uzsākt darbu ar mērķa 

grupu, tādēļ 20. un 21. aprīlī notiks mērķa grupas dalībnieku iepazīšanās tikšanās ar projekta 

aktivitātēm, speciālistiem un vienam ar otru.  

Jauniešiem mācību laikā pēc stundām un skolas brīvlaikos tiks piedāvātas dažādas 

motivējošas, interesi veicinošas, izglītojošas un radošas nodarbības un speciālistu 

konsultācijas. Skolēnu brīvlaika laikā par projekta dalībnieku interešu pilnveidošanu, 

iesaistīšanu kultūras un sporta aktivitātēs rūpēsies speciālists – brīvā laika organizators. 

Aktīvākie jaunieši programmas noslēgumā piedalīsies apmācībās „Jaunietis- jaunietim”, lai 

arī pēc projekta ieviešanas varētu aktīvi darboties un iesaistīt vienaudžus līdzīgās aktivitātēs 

jau kā līderi. 

Projektā iesaistītajiem sociālā darba speciālistiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties 

supervīzijās. 

 

 

Plānotais projekta īstenošanas periods:2012.gada janvāris – 2013.gada decembris(24 

mēneši) 

 

 

Informāciju 01.04.2012. ievietoja un sagatavoja Agita Vimba t.63048908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       
 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A 

no 02.01.2012. uzsākts projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu.                   
Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu 

bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

 

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku  un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā 

nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem. 

  

Projekta aktivitātēs piedalās sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā 

nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem. 

Bērni un jaunieši savu dalību projekta aktivitātēs uzsāka aprīļa mēnesī un turpina arī vasaras 

brīvlaikā iesaistīties saskarsmes nodarbībās, dzīves mācības, mākslas un interešu nodarbībās 

sporta un kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. Gan bērniem, gan jauniešiem, arī viņu 

vecākiem ir piedāvātas speciālistu lekcijas un individuālās konsultācijas. 

2.-4.jūlijā bērni un jaunieši kopā ar projekta speciālistiem devās izbraukumā uz Ventspili, kur 

kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs. 

Projekta aktivitātēm un dalībai programmā pieteikušies 23 mērķa grupas dalībnieki, līdz 

2013.gada decembrim pakalpojumu plānots sniegt 50 personām. 

 

Plānotais projekta īstenošanas periods:2012.gada janvāris – 2013.gada decembris(24 

mēneši) 

 

Projekta budžets: LVL 87 848,12 (ESF 100% finansējums) 

 

Informāciju 15.07.2012. ievietoja un sagatavoja Agita Vimba t.63048908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       
 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A 

no 02.01.2011. uzsācis projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu.  

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu 

bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā 

nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem.  

Projekta aktivitātēs piedalās sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā 

nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem 

Bērni un jaunieši savu dalību projekta aktivitātēs uzsāka aprīļa mēnesī un turpina arī skolēnu 

brīvlaikos iesaistīties saskarsmes nodarbībās, "Dzīves mācības" , mākslas un interešu 

nodarbībās, sporta, kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. Gan vecākiem, gan jauniešiem ir 

piedāvātas speciālistu lekcijas un konsultācijas. 

Bērni un jaunieši atraktīvi sagaidīja 1. septembri un jauno mācību gadu, turpina apmeklēt 

projekta aktivitātes gan mācību laikā, gan skolēnu brīvlaika periodā. 

Projekta aktivitātēm un dalībai programmā iesaistījušies 25 mērķa grupas dalībnieki, līdz 

2013.gada decembrim pakalpojumu plānots sniegt 50 personām. 

Plānotais projekta īstenošanas periods:2012.gada janvāris – 2013.gada decembris(24 

mēneši) 

Projekta budžets: LVL 87 848,12(ESF 100% finansējums) 

30.10.2012. Informāciju sagatavoja un ievietoja Agita Vimba T.63048908 

 

 

 

 

 

 



  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       

 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A no 02.01.2011. 

uzsācis projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu.  

  

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un jauniešiem 

no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

  

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā nonākušo trūcīgo un 

maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem.  

Projekta aktivitātēs piedalās sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā nonākušie trūcīgo un 

maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem. Bērni un jaunieši savu dalību projekta 

aktivitātēs uzsāka aprīļa un pabeidza decembra mēnesī. Projekta ietvaros bērni un jaunieši iesaistījās saskarsmes 

nodarbībās, "Dzīves mācības" , mākslas un interešu nodarbībās, sporta, kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. 

Gan bērniem, gan jauniešiem tika piedāvātas speciālistu lekcijas un konsultācijas. 

Bērni un jaunieši skolēnu rudens un ziemas brīvlaikā aktīvi apmeklēja projekta aktivitātes- devās ekskursijās uz 

Ādažu čipsiem, Brīvdabas un Valsts Dabas muzeju, uzzināja un iemācījās Latviešu ziemassvētku gaidīšanas un 

svinēšanas tradīcijas, cepa piparkūkas. 

28.12.2012. 22 bērni un jaunieši veiksmīgi noslēdza savu dalību sociālas rehabilitācijas un motivācijas 

programmā. 

Projekta darba grupa izvērtēja projekta aktivitāšu lietderību un pilnveidoja izstrādāto programmu, lai 2013. gada 

janvārī, sadarbībā ar skolu sociālajiem pedagogiem un citiem speciālistiem uzņemtu jaunus projekta 

dalībniekus. Projekta aktivitātēm un dalībai programmā 2013. gadā pieteikušies 27 mērķa grupas dalībnieki, 

līdz 2013.gada decembrim pakalpojumu plānots sniegt 50 personām. 

  

Plānotais projekta īstenošanas periods:2012.gada janvāris – 2013.gada decembris(24 mēneši) 

15.1.2013. Informāciju sagatavoja un ievietoja Agita Vimba T.63048908 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       

 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A no 02.01.2011. 

uzsācis projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu.  

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un jauniešiem 

no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā nonākušo trūcīgo un 

maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem.  

Projekta aktivitātēs piedalās sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā nonākušie trūcīgo un 

maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem. Darbs ar bērniem un jauniešiem notiek 

divos ciklos. Pirmie savu dalību projekta aktivitātēs uzsāka 2012. gada aprīlī un pabeidza decembrī. Pirmajā 

veiksmīgi aktivitātes projektā noslēdza 22 dalībnieki. Projekta ietvaros bērni un jaunieši iesaistījās saskarsmes 

nodarbībās, "Dzīves mācības , mākslas un interešu nodarbībās, sporta, kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. 

Gan bērniem, gan jauniešiem tika piedāvātas speciālistu lekcijas un konsultācijas. 

24. un 25.janvārī notika jauno projekta dalībnieku uzņemšanas pasākums, dalībai projektā pieteikušies un 

līgumus noslēguši 28 dalībnieki. 

Janvāra mēnesī dalībniekiem tika piedāvātas saskarsmes nodarbības, baseins Jelgavas 6. Vidusskolā un brīvā 

laika aktivitātes. Februāra mēnesī turpinājās saskarsmes nodarbības, tika uzsāktas speciālistu lekcijas un 

dzīvesmācības nodarbības un vienu reizi mēnesī notika kultūras pasākums, kura laikā projekta dalībnieki devās 

ekskursijā uz Jelgavas pili. 

Marta mēnesis noslēdzās ar skolēnu brīvlaiku, kura laikā projekta aktivitātes tika piedāvātas pilnu darba dienu, 

nodarbību tēmas tika veltītas Lieldienu svētkiem un nedēļa noslēdzās ar Kopīgu izbraukumu uz Eleju, kur 

bērniem bija iespējas pārbaudīt savas prasmes un zināšanas piedaloties piedzīvojumu trasē.  

Plānotais projekta īstenošanas periods:2012.gada janvāris – 2013.gada decembris(24 mēneši) 

10.4.2013. Informāciju sagatavoja un ievietoja Agita Vimba T.63048908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       

 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A 

no 02.01.2011. uzsācis projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu. 

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu 

bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā 

nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem. 

Projekta aktivitātēs piedalās sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā 

nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem notiek divos ciklos. Pirmie savu dalību projekta aktivitātēs 

uzsāka 2012. gada aprīlī un pabeidza decembrī. Pirmajā veiksmīgi aktivitātes projektā 

noslēdza 22 dalībnieki. Projekta ietvaros bērni un jaunieši iesaistījās saskarsmes nodarbībās, 

dzīves mācības, mākslas un interešu nodarbībās, sporta, kultūras un citās brīvā laika 

aktivitātēs. Gan bērniem, gan jauniešiem tika piedāvātas speciālistu lekcijas un konsultācijas. 

Vasaras brīvlaika mēnešos projekta dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja dažādās aktivitātēs 

pavadīt pilnu darba dienu. Dalībnieki var apmeklēt Foto un mākslas nodarbības, kurās 

iespējams iepazīties un strādāt ar dažādām mākslas tehnikām, kā arī apgūt fotografēšanas 

prasmes telpās un brīvā dabā, Galda spēles, jurista lekcijas, Dzīves mācību, Sporta 

nodarbības. Paralēli nodarbībām dalībnieki lietderīgi pavada brīvo laiku, apgūstot 

pārgājienam nepieciešamās zināšanas, spēlējot dažādas spēles, piedaloties sportiskās 

aktivitātēs u.c. Jūnijā aktīvākie dalībnieki apmācību „Jaunietis-jaunietim” ietvaros apguva 

prasmes plānot un organizēt dažādus pasākumus saviem vienaudžiem. Ieguva zināšanas par 

grupu psiholoģiju, vecumposma īpatnībām un saskarsmes iemaņām. 

Ikmēneša kultūras pasākuma ietvaros 20. jūnijā notika Jāņu ielīgošanas pasākums Aizupes 

skolā. Šajā pasākumā tie projekta dalībnieki, kuri piedalījās apmācībās „Jaunietis-jaunietim”, 

demonstrēja iegūtās prasmes, piedalījās pasākuma organizēšanā un vadīšanā. 

9. - 11.jūlijā tika organizēts vasaras pārgājiens. Dalībniekiem bija iespēja pabūt Liepājā, 

apskatīt Karaostas cietumu un Ziemeļu fortus. Dalībniekus iepriecināja vakara pelde jūrā un 

nakšņošana teltīs. Interesanti brīži tika pavadīti Riežupes smilšu alās. Vienā no pārgājiena 

dienām tika organizēta orientēšanās Jelgavā.  

Arī vasaras mēnešos jebkuram projekta dalībniekam, kā arī ģimenes locekļiem, 

nepieciešamības gadījumā, iespējams saņemt sociālā darbinieka un psihologa individuālās 

konsultācijas. 



24.07.2013. Informāciju sagatavoja Aija Blūma un Egita Pētersone T.27508190  

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       

 

P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A 

no 02.01.2011. uzsācis projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064 īstenošanu. 

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu 

bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā 

nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem. 

Projekta aktivitātēs piedalās sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā 

nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem notiek divos ciklos. Pirmie savu dalību projekta aktivitātēs 

uzsāka 2012. gada aprīlī un pabeidza decembrī. Pirmajā veiksmīgi aktivitātes projektā 

noslēdza 22 dalībnieki. Otrā grupa savu dalību projektā uzsāka 2013. gada februārī  

Projekta ietvaros bērni un jaunieši iesaistās saskarsmes nodarbībās, dzīves mācības, mākslas 

un interešu nodarbībās, sporta, kultūras un citās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs. Gan 

bērniem, gan jauniešiem tiek piedāvātas speciālistu lekcijas un konsultācijas. 

Atsākot mācības skolā bērni un jaunieši turpina aktīvi darboties arī projekta aktivitātēs – 

apgūt dažādas dzīvei nepieciešamas prasmes, fotografēšanu telpās un brīvā dabā, mācās 

saturīgi pavadīt brīvo laiku, spēlē galda spēles, apmeklē baseinu un piedalās saskarsmes 

iemaņu veidošanas nodarbībās.  

Ikmēneša kultūras pasākumu ietvaros bērni un jaunieši 1. augustā devās ekskursijā uz 

Mazsalacas dabas taku, bet 30. augustā kopā ar īstiem motobraucējiem piedalījās aktīvās 

atpūtas pasākumā ”Ierūcini 1.septembri”. Rudens skolēnu brīvlaikā 28.oktobrī tika apmeklēta 

Ādažu čipsu ražotne, lai iepazītos ar procesu, kurā kartupeļi pārtop tik ļoti iecienītajos 

gardumos. 

30.10.2013. Informāciju sagatavoja projekta vadītāja  Agita Vimba 

 

 

 

 

 

 



P/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A 

no 02.01.2012.līdz 31.12.2013. īstenojies projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas 

programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas 

pilsētā”, līg.nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064. 

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu 

bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā 

nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem. 

Projekta aktivitātēs iesaistīti sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā 

nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem 

Bērni un jaunieši  projekta aktivitātēs piedalījās no 2012. gada aprīļa līdz 2013. gada 

novembrim. Darbs ar bērniem un jauniešiem notika divos ciklos. Pirmie savu dalību projekta 

aktivitātēs uzsāka 2012. gada aprīlī un decembrī aktivitātes projektā noslēdza 22 dalībnieki 

Otrā grupa savu dalību projektā uzsāka 2013. gada februārī  un 2013.gada novembrī savu 

dalību projektā noslēdza 28 dalībnieki..  

Projekta rezultāti līdz 2013.gada decembrim projekta aktivitātēs iesaistītas un sociālo 

pakalpojumu saņēmušas 50 personas. Mācību un brīvajā laikā bērni un jaunieši apguva 

dažādas prasmes saskarsmes nodarbībās, dzīves mācībā, mākslas un interešu nodarbībās, 

pārgājienos, sporta, kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. Iesaistītajiem bērniem un viņu 

vecākiem tika piedāvātas dažādu speciālistu konsultācijas. Ar dažādu aktivitāšu un 

speciālistu sniegto atbalstu projekta dalībnieki paaugstināja savu motivāciju un pašapziņu, 

uzzināja un iemācījās daudz jaunu lietu un prasmju, ieguva jaunu pieredzi un iespēju justies 

piederīgiem vienaudžu sabiedrībā. 

Projekta budžets: ESF 100% finansējums 

 

14.12.2013. Informāciju sagatavoja projekta vadītāja  Agita Vimba 

 


