„Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana”

Projekts uzsākts 1.03.2010, pabeigts 1.3.2011.
Projekta mērķis: Stopiņu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
nepieciešamās aprīkojuma nodrošināšana Stopiņu novada iedzīvotājiem. Stopiņu novada
dienas centru aprīkojuma uzlabošana.
Lai nodrošinātu Stopiņu novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas, socializēšanas un
neformālās izglītības iespējas, Stopiņu novadā ir izveidoti četri dienas centri - Ulbrokas,
Upesleju, Cekules un Sauriešu ciematos (dienas centri atrodas Stopiņu novada domei
piederošās telpās). Dienas centri dod iespējas Stopiņu novada iedzīvotājiem lietderīgi pavadīt
savu brīvo laiku, piedāvā dažādus radošus un izglītojošus pasākumus. Dienas centri ir
publiski pieejami un to apmeklēšana ir bez maksas. Tādējādi dienas centrus apmeklē visu
vecumu un visu sociālo slāņu Stopiņu novada iedzīvotāji. Kopumā Stopiņu novadā dzīvo
9796 iedzīvotāji, tai skaitā Ulbrokas ciemā - 2947, Upesleju ciemā - 1181, Sauriešu ciematā 1594, Cekules ciematā - 226 (dati uz 2010.gada 6.maiju).
Ņemot vērā lielo dienas centru apmeklētāju skaitu, tajos pieejamais aprīkojums tiek lietots
nepārtraukti, kamēr dienas centrs ir pieejams apmeklētājiem, tādēļ tas ātri nolietojas un vairs
nav pilnvērtīgi izmatojams. Dienas centru vadītāji, ņemot vērā dienas centru apmeklētāju
paustos viedokļus, kā arī racionāli izvērtējot dienas centru vajadzības, pauž viedokli,
ka nepieciešama dienas centru aprīkojuma atjaunošana, kā arī pieejamo aprīkojumu,
piedāvājot arvien jaunas saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta tiešais mērķis ir Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana. Projekts tiks
īstenots Stopiņu novada dienas centros. Lai sasniegtu projekta mērķi, plānots papildināt
dienas centru aprīkojumu ar šādu inventāru:
* strītbola grozs - Ulbrokas dienas centrā;
* viens novusa galds (tai skaitā 8 novusa kijas) Cekules dienas centrā;
* viens novusa galds (tai skaitā 8 novusa kijas) Sauriešu dienas centrā:
* viens galda futbols Upesleju dienas centrā.
Projekta ietvaros iepirktais dienas centru aprīkojums tiks glabāts dienas centru telpās
(izņemot strītbola grozs, kas tiks novietots Stopiņu novada domei piederošajā teritorijā blakus
Ulbrokas dienas centram) un tam tiks nodrošināta atbilstoša apkope, uzturēšana un
vajadzības gadījumā aprīkojuma labošana. Aprīkojuma lietošana tiks atļauta tikai dienas
centru telpās un dienas centra vadītāja uzraudzībā, tādējādi nodrošināt aprīkojuma
maksimālu ilgtspēju (Ulbrokas dienas centrs atrodas iežogotā teritorijā. Strītbola grozs tiks
uzstādīts Ulbrokas dienas centra teritorijā un tas lietošanai būs pieejams tikai dienas centra
darbības laikā).
Projekts kopējās izmaksas 670,00 LVL, ELFLA finansējums 415,29 LVL

