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 ATBALSTA NODAĻA 
Mērķis – nodrošināt bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju. Tuvinot ģimeniskai videi, sekmēt klienta
atkalapvienošanos ar bioloģisko ģimeni vai jaunu ģimeni.

 JAUNIEŠU MĀJA
Mērķis – sagatavot jauniešus patstāvīgai/neatkarīgai dzīvei.

 PIEAUGUŠO SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻA 
Mērķis - nodrošināt kvalitatīvus īslaicīgās un ilgstošās aprūpes
pakalpojumus, interesantu, drošu savam vecumam atbilstošu
vidi, kā arī pilnvērtīgām vecumdienām labvēlīgus apstākļus.



 ATBALSTA NODAĻA- 22

 JAUNIEŠU MĀJA – 8

no 10 novadiem (Pļaviņas, Rīga, Kocēni, Garkalne, 
Koknese, Aizkraukle, Ķekava, Vecumnieki, 
Ventspils, Liepāja)

 Pieaugušo sociālā aprūpe – 36

 no 6 novadiem (Pļaviņas, Koknese, Ķekava, Ogre, 
Lielvārde, Ķegums)



 Pirmsskolas vecuma – 25

 Skolas vecuma – 31

 Māmiņas – 3

 Zīdaiņi - 6

MĀCĀS:

Skolās: Antūži (1)Adamova (4), Kokneses attīstības 
centrs (5), Ērgļi (2), Aizkraukle (1), Pērses (5)

PII: Pērse (2), Kokneses att. centrs (2)



38 no 6 novadiem:

Koknese (28) t.sk. no Iršiem (21),   
Ērgļi(6),  Aizkraukle (1), 

Pļaviņas (1), Ludza(1), Ogre (1)



 Psihologs

 Sociālais darbinieks – 2

 Mediķis – 2

 Psihiatrs – bērnu narkologs

 Ģimenes ārsts

 Jaunatnes lietu speciālists -1

 Audzinātājs – 4

 Sociālais aprūpētājs  



 Bērniem lielas, ielaistas, uzvedības, atkarības, 
veselības, izglītības problēmas

 Augsts darbinieku izdegšanas risks

 Vides pieejamība

 Telpu trūkums

 Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļas klientu 
pārvadāšana



 Laba starpinstitucionālā sadarbība, risinot problēmas 
kompleksi (skolas, ārstniecības iestādes, policija, bāriņtiesas, sociālie 

dienesti, Valsts probācijas dienesti, sociālās rehabilitācijas centri, biedrības u.c)

 «Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 
Ģimenes krīzes centra «Dzeguzīte » ēkā Kokneses 
novada Iršu pagastā» Projekts Nr.4.2.2.0/16/1/002 

 Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu 
samazināšanās (1 alkohola lietošanas gadījums 2017. gadā , darbojas 

brīvā laika noslogojuma kartes, uzvedības kartes) 

 Bērnu piedalīšanās brīvprātīgo darbā (Jēkabpilī «Lauku sētā», 

AA  Valmierā, AN Jaunpiebalgā, pie pansijas klientiem)

 Kontrolējošo iestāžu pārbaudes

 Pieredzes apmaiņas (Jēkabpils, Daugavpils, Rīga)



Piesaistīts alternatīvs rehabilitācijas

veids – kanisterapija

 Izveidotas telpas : radošā, mācību, viesu 
uzņemšanas, ēdamtelpa, zīdaiņu istaba (tās 
pakāpeniski tiek uzlabotas)

Veikts kosmētiskais remonts Atbalsta nodaļā un 
Pieaugošo sociālās aprūpes nodaļā

Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļā uzlabots 
pakalpojums – dziedāšanas nodarbība 
Tautasdziesmu stunda, plaukstu un pēdu dejas  

Brīvprātīgo darbs, (personīgās efektivitātes un enerģētikas  

trenere, industriālais alpīnists, atkarību speciālists, keramiķi, jaunsargi u.c)



Darbinieki izglītojas: augstskolās – 3, vidējās 
mācību iestādēs – 2,  un kvalifikācijas celšanas 
kursos, supervīzijas

 Darba vidē balstīta izglītība - kvalitatīvas prakses 
vietas nodrošināšana topošām auklītēm 
(2017.gadā – 2 jaunietes)

 Mājas lapas www.gkcdzeguzite.lv izveide un 
priekšrocības

http://www.gkcdzeguzite.lv/


 Neatkarīgi no klientu skaita uzlabot pakalpojuma 
kvalitāti

 Teritorijas labiekārtošana
 Jauniešu mājas izveide DI ietvaros (24 vietas)
 Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa (36 vietas)
 Klientu darbu izstāžu zāles izveide
 Sajūtu takas izveide (arī telpā)
 Sirds dārza izveide
 Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un montāža
 Žoga labiekārtošana/uzstādīšana
 «Dzeguzītes» radio uzstādīšana




