
Pirmdienās Aktivitāte 

no pl.11.00 līdz 13.00  
 

Sniedz klienta vecākiem vai viņa 
likumiskajam pārstāvim individuālās sociālā 
darbinieka konsultācijas, 

Sniedz konsultācijas par sociālo palīdzību 
un pakalpojumiem Mārupes pagastā,  

Sociālais darbinieks veic apsekošanu klienta 
dzīves vietā vai arī veic citas aktivitātes, lai 
sekmētu klienta problēmsituāciju (sociālā 
gadījuma) risināšanu. 

no pl.13.00 līdz 19.00  

(skolēnu brīvlaikos no pl.10.00 līdz 

19.00) 

DC atvērts bērniem un jauniešiem, kuriem ir 
iespēja iesaistīties Dienas centra aktivitātēs.  

Otrdienās Aktivitāte 

no pl.11.00 līdz 13.00  
 

Datora apmācības Mārupes iedzīvotājiem 
(bez priekšzināšanām) 

Sociālais darbinieks veic apsekošanu klienta 
dzīves vietā vai arī veic citas aktivitātes, lai 
sekmētu klienta problēmsituāciju (sociālā 
gadījuma) risināšanu. 

no pl.13.00 līdz 19.00  

(skolēnu brīvlaikos no pl.10.00 līdz 19.00) 

DC atvērts bērniem un jauniešiem, kuriem ir 
iespēja iesaistīties Dienas centra aktivitātēs.  

Trešdienās Aktivitāte 

no pl.11.00 līdz 13.00  
 

Datora apmācības Mārupes iedzīvotājiem 
(bez priekšzināšanām) 

Sociālais darbinieks veic apsekošanu klienta 
dzīves vietā vai arī veic citas aktivitātes, lai 
sekmētu klienta problēmsituāciju (sociālā 
gadījuma) risināšanu. 

no pl.13.00 līdz 19.00  

(skolēnu brīvlaikos no pl.10.00 līdz 
19.00) 

DC atvērts bērniem un jauniešiem, kuriem ir 
iespēja iesaistīties Dienas aktivitātēs.  



no pl.17.00 līdz 19.00  Brīvās sporta aktivitātes Jaunmārupes 
sākumskolā 

Ceturtdienās Aktivitāte 

no pl.9.30 līdz 11.00  
Mārupes pensionāru apvienības 

Jaunmārupes ciema nodaļas rokdarbu 

grupa 

no pl.11.00 līdz 13.00  
 

Datora apmācības Mārupes iedzīvotājiem 
(bez priekšzināšanām) 

Sociālais darbinieks veic apsekošanu klienta 
dzīves vietā vai arī veic citas aktivitātes, lai 
sekmētu klienta problēmsituāciju (sociālā 
gadījuma) risināšanu. 

no pl.13.00 līdz 19.00  

(skolēnu brīvlaikos no pl.10.00 līdz 
19.00) 

DC atvērts bērniem un jauniešiem, kuriem ir 
iespēja iesaistīties Dienas centra aktivitātēs.  

no pl.15.00 līdz 17.00  Brīvās sporta aktivitātes Jaunmārupes 
sākumskolā 

Piektdienās Aktivitāte 

no pl.11.00 līdz 13.00  
 

Sniedz klienta vecākiem vai viņa 
likumiskajam pārstāvim individuālās sociālā 
darbinieka konsultācijas, 

Sniedz konsultācijas par sociālo palīdzību 
un pakalpojumiem Mārupes pagastā,  

Sociālais darbinieks veic apsekošanu klienta 
dzīves vietā vai arī veic citas aktivitātes, lai 
sekmētu klienta problēmsituāciju (sociālā 
gadījuma) risināšanu. 

no pl.13.00 līdz 19.00  

(skolēnu brīvlaikos no pl.10.00 līdz 
19.00) 

DC atvērts bērniem un jauniešiem, kuriem ir 
iespēja iesaistīties Dienas centra aktivitātēs.  

 


