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“PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA ĪSTENOŠANAI RAUNAS

NOVADĀ”

Sākums Jaunumi Projekti “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”  

 24/01/2020 Kategorijas Atzīmes 

Raunas novada dome 2019. gadā noslēdza Vienošanos Nr. 9.3.1.1/18/I/028 ar Centrālo �nanšu un līgumu

aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdz�nansējuma 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

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts

dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.

Raunas novadā saskaņā ar apstiprināto “Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. –

2020.gadam”, paredzēts investēt aptuveni 195876.00 tūkstošus EUR infrastruktūras izveidei, lai sniegtu

sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar GRT.   Vidzemē infrastruktūru attīstīs 16 no 26

pašvaldībām. Plānots, ka Vidzemē cilvēkiem ar GRT tiks izveidoti 174 grupu dzīvokļi un 145 vietas specializētajās

darbnīcās. Raunas novadā, izvēlētie risinājumi – grupu dzīvokļi, kur tiks nodrošināts ikdienā nepieciešamais

individuālais atbalsts 8 pilngadīgām personām ar GRT un pārbūvēs ēku, kur tiks izvietotas 3 specializētās

darbnīcas ar kopumā 11 vietām, pašvaldībai piederošā īpašumā “Kārkli” Drustu pagastā, Raunas novadā, kur

personas ar GRT varēs iemācīties darba dzīves ritmu un prasmes, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši, tas ir līdz 2020. gada beigām.   Šobrīd ir noslēgts līgums par

Grupu dzīvokļu būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts,

Raunas novads”, kopējā summa EUR 333 566,00, bez PVN. 2020. gada 17. janvārī izsludināts iepirkums Publisko

iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Specializētās darbnīcas izveide (esošo būvju pārbūve, t.sk. teritorijas

labiekārtošana) nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads”, ID Nr. RND2020/2.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi: 702 329,32 EUR. Atbalsta summa: 23,39% no attiecināmajiem

izdevumiem, nepārsniedzot 164 222,47 EUR, no tās: ERAF �nansējums: nepārsniedzot 155 408,05 EUR, valsts

budžeta dotācija pašvaldībām: 8 814,42, pašvaldības �nansējums: 75,04% no attiecināmajiem izdevumiem,

nepārsniedzot 527 020,30 EUR, cits publiskais �nansējums, ko līdz lēmumam par snieguma ietvara piešķiršanu

priekš�nansē pašvaldība: 1,58 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 11 086,55 EUR.

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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Par projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”

(15.02.2021) – Skatīt šeit…

Projekts tiek īstenots speci�skajā atbalsta mērķī 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”

Informāciju sagatavoja

Daina Kļaviņa,

Raunas novada domes Attīstības nodaļas speciāliste

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums

(7.04.2020) – Skatīt šeit…

Grupu māja “Kārkli” piepildīta ar devēselēm (15.06.2021) – Skatīt šeit…
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