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TUVĀKIE PASĀKUMI
Šobrīd nav gaidāmo notikumi.

NODERĪGAS SAITES

Ilgi gaidītais notikums, kuru ar nepacietību gaidīja visi, beidzot ir nonācis līdz “Kārkliem” – ieradušies dzīvokļu
saimnieki, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi un sagatavotos dzīvei sabiedrībā. 15. jūnija pēcpusdienā “Kārklu” iemītnieki,
klāt esot arī Raunas novada domes pārstāvjiem, priekšsēdētājai Evijai Zurģei, izpilddirektorei Lindai Zūdiņai un
sociālā dienesta vadītājai Ievai Ozolai, šīs ieceres dvēselei (Grupu dzīvoļu personām ar GRT vadītājam un
sociālajam darbiniekam) Aivaram Damrozem, DI projekta pārstāvjiem no Vidzemes plānošanas reģiona un
“Kārklu” darbiniekiem, piedzīvoja oficiālo atklāšanu.
“Ikviens, kurš kaut nedaudz ir pietuvināts DI projektam ir domājis un darbojies līdzi šim garajam procesam, šim
darbam no pirmās dienas, lai tas nonāktu līdz tādam rezultātam, kāds tas ir šodien. Viens liels posms ir noslēdzies,
laiks nākamajam. Milzīgs paldies visiem.” atklāšanas pasākumu iesāka Aivars Damroze.

Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe savā uzrunā uzsvēra to, cik garšs ir bijis šis ceļš, kam iets cauri,
lai šis projekts sasniegtu savu augstāko punktu. “Beidzot “Kārklos” ir ne tikai telpas un mēbeles, bet pats galvenais –
iemītnieki, dvēseles, kuras piepildīs šīs telpas. Šodien man ir parādījusies ticība DI projekta idejai.” savā uzrunā teica
priekšsēdētāja.
Svinīgajā daļā piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona, projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone un
projekta sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, kuras “Kārklu” iemītniekiem dāvināja basketbola bumbu un
spīdmintona raketes: “Mājās ir jābūt māju sajūtai, viegluma sajūtai un jābūt “pleca” sajūtai un mums liekas, ka mūsu
dāvana lieliski spētu to izdarīt – satuvināt visus “Kārklu” mājas iemītniekus. Lai jums izdodās, lai sapņi piepildās. Un liels
paldies vīram baltajā kreklā (Aivaram Damrozem), kura dēļ arī mēs noticējām, ka šeit, šajā vietā varēs piedāvāt tādu
pakalpojumu, kāds tas ir šodien. Stūrē, Aivar!”

Raunas novada dome 2019. gadā noslēdza Vienošanos Nr. 9.3.1.1/18/I/028 ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”.
Projekta mēķis ir pakalpojumu izveide, kas sniedz personai ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā
GRT), kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot patstāvīgi un strādāt
pielāgotās specializētās darbnīcās. Īstenojot šo mērķi, tiek novērsta situācija, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi
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ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts
dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.
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