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Projekta realizāciju veiks Nacionālais 
rehabilitācijas centrs „Vaivari” esošajās telpās 
Jūrmalā, Asaru prospektā 61, plānotais 
projekta ilgums - 24 mēneši, no 2011. gada 
aprīļa līdz 2012.gada decembrim.

Plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 
99389 LVL, kas ir arī projekta kopējās 
izmaksas.



Projekta mērķis

Nodrošināt jauno māmiņu, t.sk nepilngadīgu 
grūtnieču un jauno māmiņu kopā ar bērnu 
sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā, 
veicot sociālās rehabilitācijas kompleksus 
pasākumus, kā arī sadarbībā ar Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldībām nodrošinot 
individuālus piedāvājumus klienta integrācijai 
sabiedrībā pēc uzturēšanās beigām „Jauno 
māmiņu mājā”. 



Projektā paredzētās aktivitātes

1. Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde 
mērķgrupai;

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
infrastruktūras izveide;

3. Sociālās rehabilitācijas programmas 
ieviešana- pakalpojumu sniegšana, 
nodrošinot projekta mērķgrupu ar sociālo, 
kā arī medicīnisko aprūpi.



Problēma, kuru paredzēts risināt ar projekta 
palīdzību ir sekojoša – jaunās māmiņas un 
grūtnieces, kas nāk no daudzbērnu un 
trūcīgajām ģimenēm, var tikt pakļautas 
sociālās atstumtības riskam.

Projekta realizācija notiks saskaņā ar politikas 
plānošanas dokumentiem. 



Pakalpojumu sniegšana notiks saskaņā ar 
projekta ietvaros izstrādāto sociālās 
rehabilitācijas programmu projekta 
mērķgrupai.

Pakalpojumu sniegšanai paredzēts izdalīt 
atsevišķas telpas, kur tiks izveidota sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūra.



Projekta mērķgrupai tiks nodrošināta 
kvalitatīva medicīniskā aprūpe, lai jaunās 
māmiņas varētu veikt sociālo rehabilitāciju, 
nedomājot par iespējamajām veselības 
problēmām gan sev, gan arī bērnam.

Veicot sociālo rehabilitāciju tiks veikts darbs ar 
klientiem uz vietas, kā arī notiks regulāra 
informācijas apmaiņa ar Rīgas plānošanas 
reģiona administrāciju, pašvaldībām un 
uzņēmumiem. 



Pakalpojumu sniegšanā iesaistītais 
personāls un tā darba pienākumi

Psihologs

Piedalīties sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē un programmas 
ieviešanā, veicot sociālās rehabilitācijas darbu ar klientiem. Sadarbības 
koordinācija ar pašvaldībām nodrošinot klientu sociālo integrāciju pēc 
pakalpojuma saņemšanas, psiholoģiskā atbalsta sniegšana krīzes situācijā 
nonākušajām jaunajām māmiņām.

Ginekologs-akušieris

Piedalīties sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē un programmas 
ieviešanā, veicot sociālās rehabilitācijas darbu ar klientiem, kā arī grūtnieču un 
jauno māmiņu veselības aprūpi.

Pediatrs

Piedalīties sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē un programmas 
ieviešanā, veicot sociālās rehabilitācijas darbu ar klientiem, kā arī bērnu 
(zīdaiņu) medicīnas aprūpi.



Pakalpojumu sniegšanā iesaistītais 
personāls un tā darba pienākumi

Sociālais darbinieks

Klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšana un sociālās 

rehabilitācijas procesa vadīšana, nodrošinot nepārtrauktu klientu 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, sadarbība ar 

pašvaldībām nodrošinot klientu sociālo integrāciju pēc pakalpojuma 

saņemšanas

Sociālās aprūpes speciālists

Nodrošināt nepārtrauktu klientu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanu, sadarbība ar pašvaldībām nodrošinot klientu sociālo 

integrāciju pēc pakalpojuma saņemšanas



Projekta vadībā un administrēšanā tiks iesaistīti 
NRC „Vaivari” speciālisti. Projekta ieviešanai tiks 
izveidota pastāvīga projekta komanda, kuras 
pienākums būs koordinēt, kontrolēt un izvērtēt 
projekta ieviešanas gaitu, lai projekta ieviešanas 
gaitā tiktu sasniegti projektā plānotie rezultāti. 
Projekta komanda lielākoties sastāvēs no NRC 
„Vaivari” darbiniekiem, kas ir būtisks faktors, jo 
projekta ieviešanā tiks izmantoti esošie NRC 
„Vaivari” iekšējo kārtību regulējošie dokumenti, ar 
ko darbinieki ir iepazinušies jau ikdienā. 



Par projekta administratīvo vadību būs 
atbildīgs projekta vadītājs, finanšu vadību 
veiks projekta grāmatvedis.

Projekta uzraudzības komitejas funkcijas veiks 
NRC „Vaivari” valde.



Īpaša uzmanība tiks pievērsta sadarbībai ar 
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām – gan 
informācijas nodrošināšanai projekta 
mērķgrupas apzināšanai, gan arī, lai 
nodrošinātu atgriezenisko saiti ar pašvaldību 
sociālajiem dienestiem pēc sociālā 
pakalpojuma saņemšanas NRC „Vaivari” 
„Jauno māmiņu mājā”.



Projekta aktivitātes ir vērstas uz to ilgtspējīgu rezultātu 
uzturēšanu no sekojošiem ilgtspējas aspektiem:

Institucionālā un administratīvā ilgtspēja - projekta rezultātā 
netiks veidota jauna institūcija, līdz ar to saglabāsies NRC „Vaivari” 
esošā institucionālā sistēma. Par projekta ieviešanu, rezultātiem 
un izveidotās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un 
izveidotās infrastruktūras tālāko uzraudzību un uzturēšanu būs 
atbildīgs projekta ieviesējs – NRC „Vaivari”.



Finansiālā un ekonomiskā ilgtspēja - projekta 
rezultātā izveidotā sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu infrastruktūras uzturēšana tiks 
finansēta no Rīgas plānošanas reģionu pašvaldību 
līdzekļiem un NRC „Vaivari” pašu resursiem. Jau 
šobrīd ir pieņemts Jūrmalas pilsētas domes 
lēmums par daļēju sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu finansēšanu ilgtermiņā pēc projekta 
ieviešanas, kā arī parakstīts nodomu protokols ar 
Rīgas domes Labklājības departamentu.



Sociālā ilgtspēja – projekta rezultātā izveidotais 

kompleksais sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

konkrētajai mērķa grupai dos iespēju sociālo 

pakalpojumu saņēmušajiem klientiem integrēties 

sabiedrībā un iekļauties arī darba tirgū. 

Pakalpojuma kvalitāte un atsauksmes no 

pakalpojumu saņēmušajiem klientiem būs 

visefektīvākais līdzeklis, lai citi mērķgrupas 

pārstāvji saņemtu izveidoto pakalpojumu arī 

nākotnē.



Paldies par uzmanību!

ivetakokle@inbox.lv

tālr. 29590105


