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INFORMĀCIJA par Silto smilšu iekārtas WARMSANDBOX iegādes, 
uzstādīšanas un darbības uzsākšanas kārtību. 

 
Silto smilšu iekārtas WARMSANDBOX (WSB) darbības uzsākšanas projekts sastāv no vairākiem posmiem. 

1. VĪZIJA – Idejas izvērtēšana, apspriešana un darbības plāna saskaņošana (virziens, pamatojums, vieta, telpa, 

speciālistu komandas apzināšana, piedāvājums klientiem). Apmācību plānošana. Dabas vides estētikas 

radošo pamatu kursa uzsākšana. 

2. LĪGUMI – Telpu īres līgums. Nodoma līgums ar WSB. Speciālistu apmācības līgumi. Dizaina un tehniskais 

projekts. (Speciāls dizains paredz līdz 30 % sadārdzinājumu. Atkāpes no standarta modeļa pieļaujamas, 

ievērojot Patenta un Eiropas drošības sertifikāta prasības.)  Iekārtas WSB izgatavošanas līgums. 

Priekšapmaksa.  

3. BŪVNIECĪBA – WSB specialistu apmācības uzsākšana. Telpu remonts un labiekārtojums.  Iekārtas 

izgatavošana, uzstādīšana. Konsultācijas. Ekspluatācijas instruktāža. Speciālistu prakse, sertifikāti, ētikas 

kodekss, darbības uzsākšana. 

4. PROCESS – Smilšu maiņas līgums. Iekārtas ekspluatācija. Konsultācijas. Speciālistu adaptācijas ritms. 

konstruktīvās diskusijas, tālākizglītība. 

 

WSB studiju iekārtošanas PRINCIPI 
Reģionālais princips – konkrētajā pašvaldībā, katra nākamā iekārta tiek uzstādīta, ja esošā WARMSANDBOX iekārta: 

- ir pilnībā noslogota; 
- nav pieejama ārpakalpojumam; 
- ir paredzēta darbam ar atšķirīga vecumposma cilvēkiem; 
- atrodas 45/50 km attālumā, no plānotās iekārtas. 

Iestādes princips – Jaunas WSB iekārtas uzstādīšana tiek atbalstīta, ja plānotā iekārta ir paredzēta citam 
profesionālajam virzienam kā pašvaldībā jau esošā iekārta. 
Speciālistu princips – Silto smilšu iekārta tiek uzstādīta, ja ir nokomplektēta 4-5 speciālistu komanda (ar vienu vai 
vairākiem papildinošiem profesionālajiem virzieniem). Perspektīvā, jārēķinās, ka pirmajā darbības gadā, speciālists 
drīkst strādāt tikai 10-15 st. nedēļā, t.i. 40-50 st. mēnesī. Šādi nosacījumi izvirzīti, lai nodrošinātu speciālista fizisko un 
garīgo veselību, kas  pamatots veselības aprūpes nostādnēs.  

Dabas  vides estētikas ideja ir uzkrājusi 25 gadu pieredzi, Silto smilšu nodarbību metodikai ir 12 gadu pieredze. Minētā 
pieredze un pētījumi ir pamatojusi speciālistu apmācības, tālākizglītības un profesionālās darbības atbalsta principus. Lai 
nodrošinātu topošo WSB speciālistu kompetenču apguvi un sagatavotu viņu profesionālajai darbībai – iesākumā tiek apgūts 
kurss “Dabas vides estētikas radošie procesi.”  (5 semināri) un  
sekojoši “Darbs ar siltajām smiltīm. Pamata līmenis.” (12 semināri). 

 

Prioritātes princips – WSB iekārtas uzstādīšana prioritāri tiek atbalstīta: 
- Iestādēs, kurās ir DVE studija vai darbojas vairāki DVE speciālisti; 
- Medicīnas, rehabilitācijas, speciālajās iestādēs; 
- Pašvaldībās, kuras sabiedrības veselību izvirza kā prioritāti un atbalsta gan juridiski,  gan finansiāli u.c.; 
- Latvijas reģionos, kur nav studiju, WSB iekārtu (Sēlija, Ventspils, Alūksne, Salacgrīva). 

Laika un resursu princips – Iekārtas uzstādīšanas projektam tiek paredzēts 2-3 gadu posms. Tas ietver vairāku 
desmitu konsultāciju un pārrunu stundas, labiekārtošanas darbus, dažādu nianšu precizēšanu un saskaņošanu.  
Eiropas projektu kontekstā – projektu rakstītājiem, iesniedzējiem ir jārēķinās, ka Silto smilšu iekārtas 
WARMSANDBOX darbības uzsākšanas visu posmu izpildi nav iespējams realizēt viena gada laikā! 
Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 7. un 8. pantam ( https://likumi.lv/) iekārtas WARMSANDBOX iegādei,             
nav jāpiedalās publiskajā iepirkumā. 
 

https://likumi.lv/

