Projekta “Octopus” LLI-425 ietvaros uzsākti iekštelpu būvdarbi topošajā Auces
novada multifunkcionālajā dienas centrā Miera ielā 16, Aucē

Auces novada pašvaldība 2020. gada 1. jūnijā uzsāka Latvijas-Lietuvas
pārrobežu projekta LLI-425 "Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas
virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana" (turpmāk – projekts)
īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt
cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo
iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti
sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.
Auces novada pašvaldība projekta ietvaros veiks pašvaldības ēkas pirmā un
otrā stāva telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas darbus, kā rezultātā 2021. gada
pirmajā pusē plānots uzsākt Auces novada Sociālā dienesta struktūrvienības multifunkcionālā dienas centra - pakalpojuma nodrošināšanu dažādām iedzīvotāju
mērķa grupām (bērniem, jauniešiem, senioriem bezdarbniekiem u.c.). Šā gada 14.
septembrī tika parakstīts būvdarbu līgums par ēkas telpu grupas vienkāršotās
atjaunošanas veikšanu, ieskaitot elektroapgādes un ugunsdzēsības automātiskās
signalizācijas (UAS) uzstādīšanu atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem.
Būvdarbus objektā veiks SIA “Skorpions VS” par summu EUR 73 734,42 ( t.sk. PVN
21%), būvuzraudzību nodrošinās SIA “Ogley” (līguma summa EUR 2323,20 ( t.sk.
PVN 21%). Būvdarbu izpildes termiņš ir 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
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Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu
pilnībā atbild Auces novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
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