


Problēma 
 

2013. g – 2015. g. vidējais pašnāvību skaits Latvijā ir ~ 370 cilvēki.  

120 000  pieaugušo ir depresijas simptomi.  
 

(Datu avots: LR Veselības ministrija) 
 

Mērķa grupa 
 

• bērni ar īpašām vajadzībām 

• 50+ un seniori 

• bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā 

 



RISINĀJUMS 
 

Iepazīšanās dārzs, kas mūsu mērķa grupām nostiprina emocionālo, fizisko un garīgo veselību: 
 

Labuma guvējiem 
• bērniem saikne ar dabu palīdz veidot atteiksmi pret vidi visa mūža garumā 

• senioriem iespēja baudīt savu «trešo jaunību» 

 

Maksājošiem klientiem 
• apstāties un ieskatīties sevī 
• atrast atbildes uz vēl neuzdotiem jautājumiem 

• risināt savus aktuālos izaicinājumus 

 



Sociālā ietekme (pilotprojekta stadijā) 
 

Pirmā darbības gadā (9 mēneši) paredzams iesaistīt: 
• vismaz 10 ģimenes ar īpašiem bērniem 

• 90 cilvēki vecumā 50+ un seniori 
 

 

Maksājošie klienti: 
• 20 ģimenes ar bērniem 

• 3 – 5 pašvaldības Rīgas plānošanas reģionā 

• 3 uzņēmumi (korporatīvie klienti) 



DARBĪBAS FORMĀTS 
 • meistarklases 

• grupu koučings 

• sevis izzināšanas pasākumi 
• dienas nometnes bērniem 

• izzinoši un izglītojoši pasākumi 
• virtuāla pastaiga dārzā (veco ļaužu pansionāta iemītniekiem un citiem) 
• pašu audzētu un pārstrādātu produktu tirdziņi 
 

Kā mēs sasniegsim auditoriju 
• sociālie tīkli (Facebook, Instagram u.c.) 
• interešu klubi un forumi 
• pašvaldības avīze 

• informācijas stendi novada teritorijā 

• «viena tante teica» 

• dalīšanās ar pieredzi publiskos pasākumos  



AKTIVITĀTES 
 

• «Nāc un atstāj paliekošu vērtību» 

(koku stādīšana, grafiti, dobes ierīkošana, labiekārtošana, vides objekti) 
 

• «emocijas pirms un pēc» 

(fiksēt savas emocijas dārza apmeklējuma sākumā un beigās) 
 

• «izvēlies savējo» - dažādas metodes vienuviet 
 

• ārstnieciskā digitālā dārzkopība 

 



RESURSI  
Infrastruktūra 

• zeme (0.7ha), ko gatava labiekārtot entuziastu grupa 

 

Cilvēkresursi 
• nodarbību vaditāji (koučs, joga, cigun, krāsu terapija, kristālu pielietojums) 

 

Intelektuālie resursi: 
•  autorprogrammas un autortehnika 

 

Ir nepieciešams: 
• ierīkot ūdens apgādi un elektrību 

• darbarīki teritorijas attīrīšanai un labiekārtošanai 
  



PARTNERI + IEINTERESĒTĀS PUSES 

Darbam ar bērniem: 
• Biedrība «Citāds ES» 

• Pirmsskolas un sākumskolas 

 

Darbam ar senioriem: 

• Jaunolaines un Olaines pensionāru biedrības 

• veco ļaužu pansionāts 

 

Ieteikumi un padomi: 

• Olaines Uzņēmējdarbības atbalsta centrs  
• Pierīgas partnerība  
 

Dārza labiekārtošanai (izejmateriāls un aprīkojums): 
• Vispārizglītojošo skolu mājturības pedagogi 
• Kokapstrādes uzņēmums 



Finanses 

Starta kapitāls: 
• infrastruktūra (ūdens, elektrība, labiekārtošana): 8000 EUR 
• darbinieku (4 cilvēki) atalgojums: 2000 EUR / mēn 
• administratīvās izmaksas: 240 EUR / mēn 
 
Ienākumi: 
• nomas maksa par vietu tirdziņos: 400 EUR 
• speciālistu kompetenču pārdošana: 420 EUR 
• «Senioru programma Pierīgas pašvaldībās»: 4050 EUR 
• pasākumi un koučings: 1280 EUR 
• ziedojumi: 100 EUR 

 



ESI SASKAŅĀ AR SEVI UN DABU! 

Esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem! 


