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PAR PROJEKTU “PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA

ĪSTENOŠANAI RAUNAS NOVADĀ”

Sākums Jaunumi Novada

Par projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”

  

 15/02/2021 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”.

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

2020.gadam”, tika paredzēts izveidot grupu dzīvokļus, kur tiktu nodrošināts ikdienā nepieciešamais individuālais

atbalsts 8 pilngadīgām personām ar GRT un pārbūvēt ēku, kur tiks izvietotas 2 specializētās darbnīcas ar kopumā

11 vietām, pašvaldībai piederošā īpašumā “Kārkli” Drustu pagastā, Raunas novadā. Šajās darbnīcās personas ar

GRT varēs iemācīties darba prasmes ar koku un mālu.

2020. gada 5. oktobrī pieņemts lēmums Nr. 34 Par Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna

2017. – 2020. grozījumu Nr. 5 apstiprināšanu, kā rezultātā precizēta kopējā atbalsta summa, t.sk. paredzēti

līdzekļi materiālu, aprīkojuma un iekārtu iegādei, līdz ar to: Projekta plānotie kopējie attiecināmie izdevumi:

630795,31 EUR, atbalsta summa: ERAF �nansējums: 262695.43 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām:

11603.90 EUR, valsts budžeta �nansējums: 66524.25 EUR, pašvaldības budžets: 27075.78 EUR un pašvaldības

papildu ieguldījums 262895.95 EUR. Galīgais projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz  30.06.2021.

Līdz šim paveiktais:

1. pārbūvēta saimniecības ēka par specializēto darbnīcu personām ar GRT un nodota ekspluatācijā

15.06.2020., kopējā summa – 173615.41 EUR;

2. no jauna uzbūvēta un 09.02.2021. nodota ekspluatācijā grupu dzīvokļu māja 8 pilngadīgām personām ar

GRT, kopējā summa 403614.86 EUR

Šobrīd notiek iepirkumu īstenošana māla un koka darbnīcu aprīkojumam,  mēbeļu un sadzīves tehnikas iegādei

dzīvokļiem, kas sastādīs ap 50000 EUR.

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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9. februārī nodotā vienstāvu grupu dzīvokļu māja ar astoņiem studio tipa dzīvokļiem (guļamtelpa, atpūtas telpa

un virtuve ir apvienoti vienā telpā) sastāv no dzīvojamās istabas, virtuves un sanitārā mezgla.

“Pirmie klienti jau ir apzināti – četri gaidāmie iemītnieki ir Raunas novada iedzīvotāji, trīs klienti pārcelsies no

valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” �liāles “Rūja”, un viens klients būs no Jaunpiebalgas novada” informē

Gatartas pansionāta direktors Aivars Damroze.

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
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