
    
 

Izstrādāta “Metodoloģiskā rokasgrāmata mobilo 
brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem”  
 
01.11.2019. 
 
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 
projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” aktivitāšu 
īstenošana tuvojas noslēgumam. Viena no projektā paredzētajām aktivitātēm – kopīgas 
Metodoloģiskās rokasgrāmatas mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem izstrāde – 
tika īstenota noslēdzoties 18 mēnešu ilgajam projekta realizēšanas ceļam. 
 
“Metodoloģiskā rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem sastādīta ar 
mērķi, lai (1) uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku pamatvajadzību apmierināšanu un 
paaugstinātu viņu dzīves kvalitāti, pietuvinot aprūpes pakalpojumu tuvāk viņu dzīves 
vietai izmantojot mobilās brigādes speciālistu pakalpojumus, kā arī (2) sniegtu 
informāciju un metodoloģisku atbalstu profesionāļiem (sociālajiem aprūpētājiem) un 
aprūpējamo cilvēku līdzcilvēkiem – ģimenes locekļiem, draugiem vai kaimiņiem – par 
sociālās rehabilitācijas un pašaprūpes iespējām tiem cilvēkiem, kam nepieciešama 
aprūpe. Tādējādi, šī rokasgrāmata domāta gan mobilo brigāžu aprūpei mājās un 
pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem, lai uzlabotu pašvaldību sociālās aprūpes 
pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan arī ikvienam sabiedrības loceklim, lai 
attīstītu pašpalīdzības prasmes un senioru aprūpes procesā iesaistītu ģimenes locekļus, 
draugus, kaimiņus vai brīvprātīgos, lai kopīgiem spēkiem vecāka gadagājuma cilvēkiem 
nodrošinātu komfortablas vecumdienas.” /Metodoloģiskā rokasgrāmata mobilo brigāžu 

aprūpes mājās darbiniekiem, 2019, Rīga/ 
 
Šī projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, piedāvājot nepieciešamo aprūpi mājās. Metodoloģiskā rokasgrāmata ir labs 
palīglīdzeklis mobilo brigāžu darbiniekiem dažādās situācijās darbā ar klientiem, lai 
sniegtu palīdzību citiem un pasargātu sevi no izdegšanas sindroma. Tajā ir apkopota gan 
projekta laikā gūtā pieredze, gan medicīniskās palīdzības ABC (Pašpalīdzības 
aktivitātes), gan metodes kvalitatīvākas aprūpes mājās sniegšanai. 
 

 
Rokasgrāmata (LV valodā) pieejama ŠEIT.  
 
Projekta īstenošanas laiks:       10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši) 
Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR 
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR 



Ilūkstes novada pašvaldības daļa: 13 097,98 EUR 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 11 133,28 EUR 
Valsts līdzfinansējums (5%): 654,90 EUR 
Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 1309,80 EUR 
  
Projekta partneri:          
Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv 
Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv 
Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv 
Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv 
Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv 
Utenas rajona pašvaldības administrācija www.utena.lt 
Moletu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt 
  
Kontaktinformācija 
Projekta koordinatore Dace Stalidzāne 
Tālr. +371 65447866 
e-pasts: dace.stalidzane@ilukste.lv 
  
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu 
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu 
 


