Tiek uzlabota sociālo pakalpojumu pieejamība Auces novadā

Auces novada pašvaldība kopā ar 20 Zemgales pašvaldībām, diviem valsts
sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm piedalās projektā “Atver
sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem. Šī projekta ietvaros tika izstrādāts detalizēts deinstitucionalizācijas (DI) plāns,
kurā ir izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai
attīstībai. Ņemot vērā DI plānā iestrādātos mērķus un uzdevumus, Auces novada
pašvaldība ir apņēmusies attīstīt sociālās jomas infrastruktūru. Auces novadā uz DI
plāna izstrādes brīdi bija reģistrēti 34 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kurus
apzinot un uzaicinot dalībai projektā, atsaucās 7 bērnu vecāki, kā rezultātā septiņi bērni
saņēma individuālo vajadzību novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, šie bērni
un bērnu vecāki DI projekta ietvaros var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, tajā
skaitā dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk tekstā DAC bērniem ar FT) pakalpojumus.
Ņemot vērā šo vajadzību, tika meklētas piemērotas telpas šāda sociālā
pakalpojuma nodrošināšanai, kur būtu nepieciešami pēc iespējas mazāki
kapitālieguldījumi, nekā tas būtu, ja gadījumā būtu jābūvē jauns objekts. Rezultātā tika
izvēlētas telpas Bēnē, Stacijas ielā 8, kur jau vienā no telpām darbojas bērnu rotaļu
istaba, papildus bija pieejama vēl viena telpa, taču bija nepieciešams pārbūvēt sanitāro
mezglu un pandusu atbilstoši vides pieejamības prasībām. Vērā tika ņemts arī tas, ka
blakus atrodas Sociālā dienesta telpas, līdz ar to būtu pieejams sociālā darba speciālistu
atbalsts. Līdz ar to Auces novada dome 2019. gada 23. janvārī pieņēma domes lēmumu
Nr.1 Par projektu “Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
izveide Stacijas ielā 8, Bēnē, Auces novadā”, kura mērķis būtu radīt iespēju Auces
novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saņemt kvalitatīvu pakalpojumu ārpus
skolas laika, dodot viņu vecākiem atelpas brīdi.
Lai nodrošinātu šādu pakalpojumu, 07.08.2019. tika parakstīts līgums ar
Centrālo finanšu līguma aģentūru (CFLA) par finansējuma apguvi 11 747.00 eiro
apmērā. Projekta Nr.9.3.1.1/19/I/011 ietvaros tika plānots pielāgot ēkas Bēnē, Stacijas
ielā 8, 1 stāva sanitārās telpas un pārbūvēt esošo pandusu atbilstoši vides pieejamības
prasībām. Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt telpu un pandusa atjaunošanas darbus
ieguva celtniecības uzņēmums no Jelgavas – SIA Cortto”, bet būvuzraudzību objektā
nodrošināja uzņēmums SIA “Bērziņa būvfirma” ar būvuzraugu Kārli Bērziņu.
Būvdarbu termiņa (2 mēneši) laikā atbilstoši izstrādātajai Apliecinājuma kartei tika
pārbūvēts panduss, attiecīgi to pagarinot līdz ēkas galam, tā samazinot uzbrauktuves
slīpumu, kā arī aprīkojot ar atbilstošām metāla margām. Lai atvieglotu iebraukšanu
cilvēkiem ratiņkrēslā, tika paplašināts sanitārā mezgla gaitenis, izveidota plaša tualetes
telpa ar speciālo aprīkojumu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī ierīkota dušas telpa.

Kopējās būvdarbu izmaksas sastādīja 16 024.79 EUR (bez PVN). Papildus projekta
ietvaros tika plānota aprīkojuma iegāde DAC bērniem FT darbības nodrošināšanai.
Rezultātā, veicot tirgus izpēti, DAC bērniem ar FT vajadzībām tika iegādāta
nepieciešamā sadzīves tehnika un mēbeles (ledusskapis, mikroviļņu krāsns, TV, trauki,
dažādas kustību un prātu attīstošās spēles), izlietojot aprīkojuma iegādei 987.00 eiro.
Plānots, ka DAC bērniem ar FT tiks reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā kā sociālo
pakalpojumu sniedzējs. Pilnībā projektu plānots pabeigt un DAC darbību uzsākt 2020.
gada pirmajā pusgadā.
Projektu realizē Auces novada Attīstības nodaļa sadarbībā ar Sociālo dienestu
un Bēnes pagasta pārvaldi. Paldies šo iestāžu vadītājiem E. Mežulei un A. Miksim, kā
arī SIA “Cortto” vadītājam I. Rēveliņam un būvuzraugam K. Bērziņam par veiksmīgo
sadarbību projekta realizācijas procesā.
Projekta kopējās izmaksas: 11747.00 EUR, no tiem: kopējie attiecināmie
izdevumi - 11747.00 EUR, t.sk. ERAF finansējums - 9984.95 EUR, Valsts budžeta
dotācija - 440.51 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 1321.54 EUR.
Projekta vadītājs Ilmārs Matvejs

