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 Sociālpsiholoģiskā atbalsta pakalpojumi (psihologa, sociālā 

pedagoga, narkologa u.c. speciālistu konsultācijas) 

 Informatīvi izglītojošās atbalsta grupas jaunajām ģimenēm 

„Mazo bērnu māmiņu grupa” (bērni līdz 0-2 gadi, atvērtas grupas, 

Labais un Kreisais Daugavas krasts) 

 Izglītojošas nodarbības vecākiem: 

 „Bērnu emocionālā audzināšana BEA (bērni no 0-7 gadiem)  

 Ceļvedis audzinot pusaudzi (vecākiem, kuri audzina pusaudzi 

vecumā no 12-16 gadiem) 

 Vecāku efektivitātes kurss (P.E.T.-Parents Effectiveness 

Training) nodarbības vecākiem kuriem ir bērni no 7-18 gadiem 

 

Rīgā nodrošinātie sociālie pakalpojumi 

ģimenēm un bērniem 
 



Ģimenes asistenta pakalpojums: 

 Ģimenēm, kurās trūkst prasmju un iemaņu bērnu 

audzināšanā un aprūpē (līdz 14 stundām nedēļā); 

 Bērniem bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojuma izbeigšanās (līdz 4 stundām nedēļā); 

 Personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 24 

stundām nedēļā) 

Atbalsta ģimenes/Uzticības personas pakalpojums 

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums 

Krīzes tālruņa pakalpojums 

Krīzes centra pakalpojums 

Sociālie pakalpojumi ģimenēm un bērniem 



Rīgas Sociālajā dienestā ir 10 sociālie darbinieki, kuri ir 

specializējušies darbā ar ģimenēm, kurās ir bērns ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

 Sociālie darbinieki sniedz: 

• individuālas konsultācijas un psiholoģisku atbalstu; 

• izvērtējot ģimenes situāciju un vajadzības, piemeklē 

atbilstošāko sociālo pakalpojumu un palīdzību; 

• strādā vienotā komandā ar ģimenes ārstu, ergoterapeitu, 

psihologu, rehabilitologu un citiem speciālistiem, 

atbilstoši ģimenes individuālajām vajadzībām. 

Ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem 



Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem 

 Sociālā darba pakalpojums 

 Psihologa konsultācijas 

 Individuāla sociālās rehabilitācijas 

programma 

 Individuāla rehabilitācijas plāna 

izstrāde 

 Portidžas agrīnās  korekcijas 

programma 

 Agrīnās intervences un 

rehabilitācijas programma 

 Rehabilitācijas pakalpojums 

bērniem ar FT vasaras mēnešos 

 Dienas aprūpes centri 

 Atbalsta / izglītojošās grupas 

 Atelpas brīža pakalpojums 

 Bērnu paliatīvās aprūpes 

pakalpojums 

 Atbalsta ģimenes/Uzticības 

personas pakalpojums 

 Ģimenes asistenta pakalpojums 

 Aprūpe mājās 

 Transporta pakalpojumi 

 Mājokļa pielāgošana 

 Asistents (valsts finansētais) 

 

 



Programma tiek izstrādāta bērniem ar FT vecumā no 1 līdz 

18 gadu vecumam. 

Programma ietvaros: 

 ģimenes tiek apmācītas bērnu aprūpē un rehabilitācijas 

nodrošināšanā mājas apstākļos; 

 vecākiem organizētas atbalsta grupas; 

  bērniem hidroterapija, fizioterapija, spēļu terapija. 

Pakalpojums paredzēts līdz 8 bērniem dienā 

Pakalpojuma sniedzējs:  Biedrība «Latvijas bērniem ar kustību 

traucējumiem» Varžu ielā 3 

Individuāla sociālās rehabilitācijas 

programma 



Ietver komandas:  rehabilitologa, fizioterapeita, ģimenes 

ārsta, ergoterapeita, psihologa, audiologopēda un citu 

speciālistu- bērna funkcionālā stāvokļa un sociālās 

situācijas novērtējumu.  

Plānā tiek iekļauti Latvijā pieejamās medicīniskās un sociālās rehabilitācijas  

konsultācijas un procedūru komplekss līdz vienam gadam. 

Mērķa grupa: bērni ar funkcionāliem traucējumiem       

 vecumā no 2 līdz 18 gadiem 

Pakalpojumu sniedzēji: 

 Biedrība «Rehabilitācijas centrs «Mēs esam līdzās»» (līdz 50 

bērniem) Lēdmanes ielā 2 

Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes 

pakalpojums 



Atbalsta sistēma, kas sniedz sociālo, medicīnisko un 

pedagoģisko atbalstu ģimenēm, kuras audzina bērnus 

vecumā no 2 līdz 18 gadiem ar garīgās veselības 

traucējumiem. 

Pakalpojums tiek nodrošināts līdz 5 bērniem dienā 

Komandā: 

sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, speciālais 

pedagogs, psihologs, psihiatrs, rehabilitologs, fizioterapeits 

Pakalpojuma sniedzējs: BKUS novietne «Gaiļezers» Juglas ielā 20 

Sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences 

programma 



Mērķis- sniegt psihoemocionālo atbalstu vecākiem, kuri: 

 audzina bērnus ar īpašām vajadzībām; 

 audzina priekšlaicīgi dzimušus bērnus; 

 zaudējuši bērnus 

Nodarbības notiek 2 reizes mēnesī, viena nodarbība ilgst 3 stundas. 

Grupas lielums: līdz 15 cilvēkiem 

Grupas vada psihologs un sociālais darbinieks 

Pakalpojuma sniedzējs: Emmijas Pikleres biedrība Latvijā Šarlotes 

ielā 1B 

Atbalsta grupas vecākiem 



Mērķa grupa: bērni ar garīgās un fiziskās attīstības 

traucējumiem no 0-7 gadu vecumam: 

 agrīni dzimušie bērni 

 bērni ar dzemdību traumām 

 bērni ar Dauna sindromu, cerebrālo trieku, autismu utt. 

Agrīnās izglītošanas un audzināšanas programma, ietverot 

mūzikas un spēļu terapiju, sociālās uzvedības un datora 

nodarbības, mākslas terapiju. 

Pakalpojums paredzēts 20 bērniem mēnesī 

Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība «Latvijas Portidžas mācībsistēmas 

asociācija» Tērbatas ielā 42/44-1 

Agrīnās korekcijas programma (Portidža) 



Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā līdz 

45 dienām gadā bērniem ar invaliditāti vai bērniem ar FT, 

ja vecāki sociālu apstākļu dēļ īslaicīgi nevar uzņemties 

bērna aprūpi  

 

Komanda: medicīnas aprūpes darbinieki, fizioterapeits, 

ergoterapeits, logopēds, sociālais aprūpētājs un sociālais 

darbinieks 

Pakalpojuma sniedzējs: BKUS novietne «Gaiļezers» Juglas ielā 20 

Pakalpojums «Atelpas brīdis» 



Nodrošina bērna veselības un funkcionālajam stāvoklim 

atbilstošu aprūpi, asistēšanu pašaprūpē un citās ikdienas 

aktivitātēs, kā arī izzinošu brīvā laika pavadīšanu. 

Pakalpojumu sniedz: 

 Biedrība «Rehabilitācijas centrs «Mēs esam līdzās»» līdz 20 

bērniem dienā vecumā no 3līdz 18 gadiem; 

 Biedrība «Rīgas pilsētas «Rūpju bērns»» DAC «Asniņš» līdz 6 

bērniem dienā vecumā no 3,6 līdz 7 gadiem; 

 Rīgas 3.speciālās skolas DAC «Torņakalna rūķi» līdz 10 bērniem 

dienā vecumā no 7 līdz 18 (24)gadiem. 

Dienas aprūpes centrs (DAC) 



Mērķis- sniegt atbalstu : 

 neizārstējamiem bērniem 

  smagi slimiem bērniem 

 sērojošām ģimenēm  

Pakalpojuma ietvaros nodrošināta gan medicīniskā 

aprūpe un simptomu remdēšana, gan psiholoģisko, sociālo 

un garīgo vajadzību risināšana. 

Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība «Bērnu paliatīvās aprūpes 

biedrība» BKUS telpās Vienības gatvē 45 

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums 



Samaksa par šādiem pakalpojumiem vai pakalpojums: 

• Samaksa speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojumam; 

• Samaksa taksometra pakalpojumam; 

• Samaksa degvielas iegādei personīgajam autotransportam 

Tiesības saņemt- VDEĀK atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli 

pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta 

izdevumu kompensēšanai invalīdiem. 

Pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem 

Vienreizējs transporta pakalpojums mazkustīgām personām 

 

Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām 

ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar 

pārvietoties ar sabiedrisko transportu 



Pakalpojumu ir tiesības saņemt, ja personai ir izsniegts VDEĀK 

atzinums: 

 Par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem bērnam no 5-18 gadu vecumam; 

 Par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (personai no 18 gadiem) 

un kāds no kritērijiem: 

• I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ; 

• Noteikta I vai II invaliditātes grupa un izsniegts VDEAK atzinums 

par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciālajam autotransportam; 

• Ir garīgie traucējumi un noteikta I vai II invaliditātes grupa 

 

Asistenta pakalpojums par valsts budžeta 

līdzekļiem 



13 Dienas aprūpes centri (DAC), no tiem 

1 personām ar dzirdes traucējumiem 

1 personām ar redzes traucējumiem 

1 sievietēm ar invaliditāti 

 

11 specializētie DAC, no tiem: 

7 DAC personām ar garīgās attīstības traucējumiem; 

2 DAC personām ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem; 

2 DAC personām ar psihiskiem traucējumiem 

 

Dienas aprūpes centri pilngadīgām personām 



Dienas aprūpes centri 

Dienas centrs «Ābeļzieds» 

Dzirciema iela 24 

Dienas centrs 

«Vecmilgrāvis» 

Emmas iela 3  

Dienas centrs «Ķengarags» 

Aglonas iela 35/3 

 

Dienas centrs «Ābeļzars» 

Avotu iela 31 

Dienas centrs «Kamene»  

Salnas iela 2 

Dienas centrs «Kastanis» 

Lomonosova iela 1 k - 19 

Dienas centrs «Rīdzene» 

Brīvības iela 237/2 

Biedrības «Latvijas Sieviešu 

invalīdu asociācija 

«Aspazija»» 

dienas centrs «Aspazija» 

    Pērnavas ielā 54 



Dienas aprūpes centri 

Biedrības «Latvijas 

Neredzīgo biedrība» 

«Strazdumuižas dienas 

centrs» 

    Pāles iela 14k-2 

Nodibinājuma «Latvijas 

Evanģēliski luteriskās 

Baznīcas Diakonijas centrs» 

daudzfunkcionālais dienas 

centrs «Paaudzes» 

     Ūnijas iela 49 Biedrības «Rīgas aktīvo 

senioru alianse» dienas 

centrs «RASA» 

    Šarlotes iela 1B 

LELB daudzfunkcionālais 

dienas centrs «Mēs» 

     Imantas 8.līnija 1 

SIA «LNS Rehabilitācijas 

centrs» 

dienas centrs «Rītausma» 

   Kultūras centrs Rītausma 



Personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek sniegti 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, t.i., darba prasmju - 

galdniecības, šūšanas un veļas mazgāšanas iemaņu 

apguves iespējas kvalificētu speciālistu uzraudzībā.  

 

Pakalpojumu sniedz 3 specializētās darbnīcās.  2015.gadā 

palielinājās pašvaldības finansēto vietu skaitam par 10 

vietām. 

Specializēto darbnīcu pakalpojums 



Pastāvīgās uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīga rakstura 

traucējumiem profesionāļu vadībā attīsta savas patstāvīgās dzīves 

iemaņas.  

Grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu 

risināšanā personām, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, 

bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Ir palielinājies pašvaldības finansēto vietu skaits grupu dzīvokļa 

pakalpojumam par 14 vietām, jo no 03.11.2014. darbību uzsāka 

biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi", grupu dzīvoklis 

Imantas 8.līnijā1 k-3.  

 

Grupu dzīvokļa pakalpojums 



Sociālās aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti personām, 

kuras dzīvo vienas vai ar personu kopā dzīvojošie ģimenes 

locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ 

nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi. 

 palīdzība mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē 

 pavadīšana-asistēšana,  

 „drošības poga”, 

 silto pusdienu piegāde mājās 

Aprūpes mājās pakalpojums (aprūpes mājās pakalpojums 

materiālā atbalsta veidā, ja ienākumi uz ģimenes locekli 

nepārsniedz EUR 360) 

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas 
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas 

dzīvesvietā  



 Lekcijas vecāku sapulcēs ar vecāku interaktīvu iesaisti (5.-12.klašu 

bērnu un jauniešu vecumposmu attīstība, attīstības krīzes, atkarību 

profilakse). Kontaktpersona: pieteikties Ivetai Krūmiņai, 28275992, SIA 

«Latvian Holidays»).  

 Lekcijas skolu jauniešiem (7.-9. un 10.-12.klasēm) dzīves prasmju un 

izpratnes veicināšanai par savstarpējo attiecību veidošanu un ģimenes 

vērtību stiprināšanu. Kontaktpersona: skolas var pieteikties Harinai 

Brūklenei, 26463444, harina.bruklene@gmail.com. 

 Lekcijas par reproduktīvo veselību puišiem un meitenēm 5.-9.klasēm. 

Informācija par pieteikšanos vēl tiks precizēta. 

 Sabalansēts uzturs un fizisko aktivitāšu nozīme ikdienā 9-12.klašu 

skolēniem- kontaktpersona: uztura speciāliste Liene Sondore, 

29258432. 

LD Veselības pārvaldes piedāvātās aktivitātes 

ģimenēm 



 Programma vecākiem  «Pozitīvs skolas sākums», lai sniegtu 

psihoemocionālu atbalstu un praktisku informāciju vecākiem, kuru bērni sāk 

gatavoties mācībām pirmajā klasē (5-7 gadi, vecākā un sagatavošanas grupa). 

Kontaktpersona: Zane Johansone, 28658741. Vēl var pieteikties līdz 0.08.2015 

 Mobinga programma pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem 

(lekcijas un praktiskas nodarbības, izdales materiāls). Informācija par 

pieteikšanos vēl tiks precizēta. 

 10 soļu programma «Mīlestības terapija man un manam bērnam» 

pirmsskolas bērnu vecākiem, kas balstīta uz inovatīvu mīlestības pedagoģiju, 

lai audzinātu izglītotu un radošu cilvēku, kurš dzīvo un attīstās saskaņā ar savu 

iekšējo būtību. Kontaktpersona: Līga Ruttule , 26039700. 

 Nūjošanas nodarbības rīdziniekiem. Bez maksas notiek līdz gada beigām 

piecās nūjošanas vietās Rīgā, sertificētu instruktoru vadībā. Iepriekšējas 

pieteikšanās nav. 

 Nodarbības pie brīvdabas trenažieriem rīdziniekiem trenera vadībā. Bez 

maksas notiek divās vietās Rīgā līdz oktobra vidum. Iepriekšējas pieteikšanās 

nav. 

Vairāk informācijas – mājas lapas www.veseligsridzinieks.lv notikumu 

kalendārā. 
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Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 

NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” ietvaros 

 
 

Projekts "PROTI un DARI" 

 



 

 

Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai 

neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts 

aģentūrā (NVA) (turpmāk – NEET jaunieši), kā arī veicināt 

šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, 

Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts 

izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā. 

 

Projekta mērķis 



Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 

nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, kā arī nav 

reģistrējušies NVA, t.sk.: 

 kuri ir atskaitīti no vispārējās, profesionālās vai 

speciālās izglītības iestādes 

 pēc uzturēšanās medicīnas, sociālās aprūpes vai 

sociālās rehabilitācijas iestādēs 

 kuriem pašvaldības sociālais dienests ir iekārtojis 

profilakses lietu un izstrādājis uzvedības sociālās 

korekcijas programmu vai kuri ir Valsts policijas 

profilaktiskajā uzskaitē 

 

Projekta mērķa grupa (I) 



 kuriem sertificēts narkologs ir noteicis alkohola, 
narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai 
datorspēļu atkarības slimības diagnozi vai 
diagnosticējis ļaunprātīgu alkohola lietošanu 

 kuriem ir noteikta invaliditāte vai prognozējama 
invaliditāte Invaliditātes likuma 4.panta izpratnē 

 kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, pēc valsts 
apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanas 

 kuri Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē ir 
uzskatāmi par ielas bērniem 

Projekta mērķa grupa (II) 



Pašvaldība stratēģisko partnerību veido ar: 

  tās teritorijā esošajiem dienestiem (pašvaldības policija, 

probācijas dienests) 

pašvaldības iestādēm (jauniešu centru, sociālo 

dienestu, pašvaldības kapitālsabiedrībām u.c.) 

valsts institūcijām (NVA filiālēm) 

nevalstiskajām organizācijām un nodibinājumiem, 

kas iesaistītas darbā ar jaunatni 

 izglītības iestādēm, darba devēju organizācijām un 

profesionālajām nozaru asociācijām, kā arī vietējiem 

uzņēmējiem 

 

Stratēģiskos partnerību veidošana  



Veikt kvalitatīvu un padziļinātu NEET jaunieša 

profilēšanu, apzinot tā prasmes, intereses un iegūto 

izglītību, izpētīt personību, noskaidrot sociālos un 

ekonomiskos šķēršļus, kā arī nosakot attīstības virzienus. 

Sadarbībā ar katru jaunieti un balstoties uz tā profilēšanas 

rezultātiem, izstrādāt individuālo pasākumu 

programmu. 

Individuālā pasākumu programmai jāietver četras 

obligātās komponentes : personības attīstība, 

iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības 

kompetences.  

 

Pašvaldības un to stratēģisko partneru  

uzdevumi projektā 



 

• neformālās un ikdienējās mācīšanās aktivitātes 

• speciālistu konsultācijas (piemēram, psihologs, karjeras 

konsultants)  

• dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 

kultūras pasākumi) 

• brīvprātīgā darba aktivitātes, t.sk. Eiropas Brīvprātīgais darbs 

• iesaisti NVO un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 

projektos 

• vizītes uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā 

(aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt 

profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara) 

• iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c. 

 

Individuālā pasākumu programma var ietvert 

šādas aktivitātes: 



Atbalstāmās aktivitātes ietver: individuālas koučinga sesijas, 

mērķu nospraušanas sarunas, sporta (arī tautas sporta) nodarbības, 

āra dzīves aktivitātes, āra dzīves līderības treniņi, mūzikas 

nodarbības, individuāli mācīšanās mikro-projekti ar un bez 

finansējuma, uzstāšanās grupas priekšā, iesaistīšanās drāmas 

grupā, improvizācijas teātrī, dažādu sabiedrisku pasākumu un 

vietu apmeklēšana, dažādu speciālistu (psihologu, sociālo 

darbinieku u.c.) individuālās konsultācijas utt., t.sk. pēc 

nepieciešamības arī personīgās higiēnas, u.c. pamatprasmju 

apmācība. 

Iespējamie sadarbības partneri: izglītības (t.sk. interešu) iestādes, 

sporta (arī tautas) iestādes un kustības, kouči, jaunatnes darbinieki, 

sociālā dienesta darbinieki, piedzīvojumu organizācijas, 

pašdarbības kolektīvi.  

 

Individuālajai pasākumu programmai 

Personības attīstībai 

 



Atbalstāmās aktivitātes ietver: piedalīšanās vienaudžu izglītības 

programmā, vienaudzis-vienaudzim mentorēšana, izpratnes 

veicināšanas aktivitātes par brīvprātīgā darba norisi un jēgu 

labdarības organizācijās vai iestādēs (piemēram, dzīvnieku 

patversmē), iesaistīšanās atsevišķos NVO projektos un 

aktivitātēs, sabiedrisku pasākumu rīkošana komandā, komandas 

projekti, dažādas NVO rīkotas apmācības par dažādām tēmām 

(sociālās prasmes, sadarbības prasmes, darbs komandā, 

uzstāšanās auditorijas priekšā), motivācijas grupas, atbalsta 

grupas, praktiskas ilgtermiņa darbības ieradumu veidošanai un 

nostiprināšanai (laicīga celšanās no rīta, spēja sadarboties utt.) 

Iespējamie sadarbības partneri: NVO, jauniešu NVO, 

pilsoniskās sabiedrības grupas un kustības, izglītības (t.sk. 

interešu) iestādes. 

Individuālajai pasākumu programmai  

Iekļaušanās sabiedrībā 



Atbalstāmās aktivitātes ietver: karjeras atbalsta sniegšana 

jauniešiem; aktivitātes informētības un izpratnes veicināšanai par 

praksēm un apmācībām darba vietās, ļaujot apzināties konkrētu un 

paredzamu iespēju tikt nākotnē šajā jomā nodarbinātam; vizītes 

pie dažādu arodu meistariem, īslaicīgs lauka darbs 

lauksaimniecībā, mini-projekti sadarbība ar NVO, uzņēmējiem, 

utt., iesaistīšanās karjeras dienās, izpētes braucieni uz dažādiem 

uzņēmumiem, piedalīšanās ēnu dienās. 

 

Iespējamie sadarbības partneri: darba devēju organizācijas, 

vietējie uzņēmēji, radošo profesiju pārstāvji, amatnieki, zemnieki. 

 

 

Individuālajai pasākumu programmai  

Darba tikums 



Atbalstāmās aktivitātes ietver: informācijas sniegšanu par 

dažādām izglītošanās iespējām, neformālās izglītības 

apmācības, filmu skatīšanās un analīze, koučinga sesijas, 

iesaistīšanās NVO aktivitātēs un projektos, mācīšanās 

mācīties programma, e-mācīšanās programmas, viesošanās 

dažādās izglītības iestādēs, atvērtu stundu un lekciju 

apmeklēšana. 

 

Iespējamie sadarbības partneri: NVO, jauniešu NVO, 

pilsoniskās sabiedrības grupas un kustības, izglītības (t.sk. 

interešu) iestādes 

Individuālajai pasākumu programmai  

Mūžizglītības kompetences 



Paldies par uzmanību! 


