
 

Projekta nosaukums 

 
Bērnu emocionālās audzināšanas kurss sociālā riska ģimenēm. 
 
 

Nepieciešamie finanšu līdzekļi 

 
Eur 650,00 
 
 

Organizētājs 

 
Biedrība „Stāvu augstāk”, reģ.nr.40008174403, Ventspils iela 6, Sabile, Talsu novads, 
LV3294, Tālr.: 29728348, e-pasts ilze.grosa@inbox.lv, www.facebook.com/stavuaugstak 
 
 

Projekta vadītājs  

 
Ilze Grosa, tālr.: 29728348 
 

Projekta mērķi  

 Sociālā riska ģimenēm -  

 1. Uzzināt vairāk par bērnu attīstību, spējām un to veicināšanu; 

 2. Pilnveidot vecāku zināšanas par pozitīviem audzināšanas principiem; 

 3. Sniegt vecākiem atbalstu, motivēt vairāk iesaistīties bērnu audzināšanas procesā,          

veicināt atbildības sajūtu.   

 
 

Mērķauditorija  

 
Sabiles pilsētas un apkārtnes ģimenes, kuras nonākušas Sociālā dienesta un Bāriņtiesas 
redzeslokā, pamatojoties uz nesaskaņām, konfliktiem ģimenē. 
 
 

Projekta apraksts 

 
Projekta ietvaros, sadarbībā ar Sabiles pilsētas Sociālo dienestu, tiks nokomplektēta vecāku 
grupa, 12 cilvēku sastāvā, kuri speciālista – klīniskā psihologa/psihoterapeita  vadībā apgūs 
bezmaksas Bērna Emocionālās audzināšanas kursu. Tās būs 10 nodarbības, 10 tikšanās 
reizes, katra 2 stundu garumā, kuru laikā vecāki apgūs prasmes par bērna attīstību, 
uzvedības problēmu risināšanu, savstarpēju komunikāciju, pozitīva pašvērtējuma veicināšanu 
bērnā u.c. 
 
 
 

Paredzamais rezultāts  

 Kursa apgūšana vecākiem palīdzēs labāk izprast savus bērnus, uzzināt vairāk par bērnu 

attīstību un pozitīviem audzināšanas principiem, tiks sniegtas zināšanas, kā tikt galā ar bērnu 

emocionālām vai uzvedības grūtībām. 

mailto:ilze.grosa@inbox.lv
http://www.facebook.com/stavuaugstak


Piedalīšanās grupas nodarbībās ir daudz vairāk par grāmatas izlasīšanu vai informatīvas 

filmas noskatīšanos, jo būtisks ieguvums ir vecāku savstarpējā dalīšanās pieredzē, kā arī 

speciālista atbalsts jauno prasmju apgūšanā katram grupas dalībniekam. 

 
 
 

Informācija par organizētāju 

 
Biedrība „Stāvu augstāk” dibināta 2011.gada martā, ar mērķi sniegt sociālu, emocionālu un 
garīgu atbalstu Sabiles pilsētas un apkārtnes ģimenēm.  
 
Biedrības aktivitātes: 
2011. -2013. – biedrība darbojas kā dienas centrs skolas vecuma bērniem, nodrošinot 
saturisku brīvā laika pavadīšanu. Dienā centru apmeklē vidēji 20 – 25 skolēnu; 
 
2012. – iesniedzot projekta pieteikumu, ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu, tiek 
rekonstruētas biedrības telpas – veikta logu maiņa, izbūvēts ūdensvads un kanalizācijas 
sistēma; 
 
2013. – 2016. – tiek organizētas dažādas atbalstošas, izglītojošas, motivējošas aktivitātes 
gan vecākiem, gan bērniem , lūk dažas no tām -  

 semināri vecākiem par attiecībām ģimenē, bērnu attīstību; 
 organizēts atbalsts pirmklasnieku ģimenēm,  gatavojoties skolas gaitām; 
 sadarbībā ar citām organizācijām īstenots projekts par pieaugušo Romu lasītprasmju 

un rakstītprasmju apguvi; 
 šovasar, jau otro gadu, organizēta Ģimenes diena – svētku diena ģimenēm ar 

bērniem, motivējot mācīties pavadīt laiku kopīgi -  spēlējoties, sportojot, piedaloties 
dažādās aktivitātēs. 

 
Detalizētāks ieskats biedrības aktivitātēs pieejams vietnē www.facebook.com/stavuaugstak 
 
 
 
 
 

Projekta izmaksas 

 

10 nodarbību kurss = 10 X 60 Eur = 600 Eur (iekļauts speciālista darbs ar grupu, izdales 
materiāli, degvielas    izmaksas); 

10 kafijas/tējas pauzes = 10 X 5 Eur = 50 Eur (kafija, tēja, nelielas uzkodas, jo vienas 
nodarbības ilgums ir 2 stundas). 

Kopā – 650 Eur 
 
Biedrība nodrošina telpas, elektrību, apkuri, interneta pieslēgumu, brīvprātīgo darbu  kursa 
organizēšanā. 
 
Biedrības rekvizīti: 

Stāvu augstāk 
Reģ.nr. 40008174403 
Swedbank, HABALV22 
LV97HABA0551 03044 6086 
 

    

http://www.facebook.com/stavuaugstak

