Auces novada pašvaldība iesaistās starptautiskā projektā
(21.05.2018.)
Auces novada pašvaldība kopā ar partneriem ir uzsākusi dalību projektā “Sociālo
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā” jeb “SocQuality”, kas
tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020 no
2018. gada marta līdz 2020. gada februārim.
Projekta partneri: Zemgales Plānošanas reģions un sešas pašvaldības Latvijā un Lietuvā:
Dobeles, Jaunjelgavas, Viesītes novada pašvaldība, kā arī Jonišķu A. Raudonikia Mākslas skolas
Atvērto jauniešu centrs, Rokišķu Jauniešu centrs un Kretingas Dienas aktivitāšu centrs.
Projekta kopējais budžets ir 791 256,20 EUR, no kuriem 672 576,74 EUR ir ERAF
līdzfinansējums.
Auces novada pašvaldības kopējais budžets projektā sastāda 91 079,82 EUR, no kuriem
77418,00 EUR ir ERAF līdzfinansējums, bet 13661,82 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”
jeb “SocQuality” izstrādāts ar mērķi uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī
īstenot sociālās iekļaušanās pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un
senioriem reģionos. Šādas aktivitātes izvēlētas, jo apzinātās problēmas partnerreģionu lauku
teritorijās ir līdzīgas - sabiedrības novecošanās, pieaugošs skaits cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem, kā arī nabadzības risks.
Paredzēts, ka divu gadu laikā sociālie pakalpojumi un iekļaujošie pasākumi kļūs pieejamāki
kopumā vismaz 1000 cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem. Auces novada
pašvaldība, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, projekta ietvaros uzlabos infrastruktūru
sociālajā dzīvojamā mājā “Lielauce”, kur šobrīd uzturas 14 pensijas vecuma, pārsvarā vientuļi
iedzīvotāji ar funkcionāliem traucējumiem no dažādiem Auces novada pagastiem un kuriem
dažādu objektīvu apstākļu dēļ dzīvošana iepriekšējā dzīvesvietā vairs nav iespējama. Plānots, ka
projekta ietvaros tiks pilnībā nomainīts sociālās dzīvojamās ēkas jumts, kura nomaiņa sastādīs
lielākās izmaksas no projekta kopējā budžeta, kā arī tiks renovēti un iekārtoti 3 servisa dzīvokļi
(17 m2 platībā) personām ar funkcionāliem traucējumiem un viena telpa ģimenei ar bērniem, kura
ir nonākusi krīzes situācijā un ir palikusi uz laiku bez pajumtes. Projektā rezultātā, uzlabojot ēkas
infrastruktūru, ieguvēji būs visi sociālās dzīvojamās mājas “Lielauce” iedzīvotāji, kā arī papildus
pakalpojumu varēs saņemt vēl 3-5 personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Kopējie izdevumi infrastruktūras uzlabošanai sastādīs 73409,85 EUR.
Līdz ar citiem projekta partneriem no Latvijas un Lietuvas projekta dalībnieki no Auces
novada piedalīsies pārējās projekta aktivitātēs, kuru ietvaros tiks rīkotas vasaras nometnes
jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā darba speciālisti dosies pieredzes apmaiņas
braucienos uz Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, bet ilgspējības nodrošināšanai tiks ieviesta
kvalitātes vadības sistēma, veiktas vadītāju un darbinieku apmācības, kā arī klientu un
sabiedrības iesaistes rezultātu izvērtējums.
2018. gada 16. maijā, projekta atklāšanas pasākumā, kas notika Jelgavas reģionālajā
tūrisma informācijas centrā, piedalījās pārstāvji no visām iepriekšminētajām Latvijas un Lietuvas
pašvaldībām, tajā skaitā Auces novada pašvaldības pārstāvji- Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs

Matvejs un Sociālā dienesta vadītāja Evita Mežule. Tikšanās laikā projekta partneri sniedza
informāciju par savu pašvaldību plānotajām aktivitātēm projekta ietvaros, kā arī iepazinās ar
projekta galvenā partnera - Zemgales Plānošanas reģiona pārtāvju - sniegto informāciju par
turpmāko projekta gaitu.
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