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Noslēgumam tuvojas remontdarbi sociālo pakalpojumu centrā Ānē
22.05.2019
Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un 21 Zemgales reģiona pašvaldībām Ozolnieku
novada pašvaldība īsteno projektu “Atver sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir Zemgales reģionā
palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā bērniem un pieaugušām personām ar invaliditāti.
2018.gadā tika pabeigta Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.2020.gadam (DI plāna) izstrāde. DI plāns izstrādāts, balstoties uz reālu personu ar invaliditāti
izvērtējumu Zemgales reģiona pašvaldībās, apzinot viņu vajadzības un definējot darbības,
sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai Zemgales reģionā. Saskaņā ar izvērtēto personu
apzinātajām vajadzībām, bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti paredzēts noteiktā apjomā
nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus gan no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan no
projekta “Atver sirdi Zemgalē!” finansējuma.
DI plāns kalpo par pamatu arī trūkstošās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei reģionā.
Saskaņā ar DI plānu Ozolnieku novadā, ēkā Celtnieku ielā 12, Ānē, tiks izveidots Daudzfunkcionāls
sociālo pakalpojumu centrs, kurā būs pieejami Dienas aprūpes centra pakalpojumi pieaugušām
personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas – Silto smilšu terapijas
kabinets bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumus paredzēts sniegt gan novada, gan
reģiona mērķa grupu iedzīvotājiem.
Šobrīd noslēgumam tuvojas telpu pārbūves darbi, kurus veic SIA „Konstants”, un tiek gatavoti
dokumenti, lai izsludinātu iepirkumu mēbeļu un telpu aprīkojuma iegādei. Projekta attiecināmās
izmaksas plānotas 139 112,- EUR apmērā, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums – 110 370,80 EUR un Valsts budžeta dotācija 4 173,36 EUR. Projektu paredzēts
īstenot no līdz 2020.gada februārim.
Dienas centra izveide dos iespēju mērķa grupas personām dienas laikā saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, būs pieejamas nodarbības sociālo prasmju attīstībai, izglītošanai un
brīva laika pavadīšanai, kā arī tiks nodrošināta uzraudzība, individuālu atbalsts un speciālistu
konsultācijas. Sīkāku informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām būs iespējams uzzināt,
vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā.
Pabeigti topošā Dienas centra telpu pārbūves darbi
23.07.2019
Jūnijā pabeigti telpu pārbūves darbi topošajā Ānes dienas centrā, Celtnieku ielā 12.. Pārbūvēto
telpu kopējā platība ir aptuveni 220 m2, kopējās darbu izmaksas - aptuveni 84 tūkstoši EUR,

ieskaitot PVN. Centrā izbūvētas telpas nodarbībām, sociālo darbinieku un speciālistu kabineti, kā
arī palīgtelpas, tādējādi mērķa grupas personām tiks nodrošināta sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamība, sociālo prasmju attīstības, izglītošanās un brīva laika pavadīšanas
iespējas, kā arī speciālistu uzraudzība, individuāls atbalsts un konsultācijas atbilstoši
nepieciešamībai. Līdz gada beigām paredzēts veikt iepirkumus materiāli tehniskā aprīkojuma
iegādei.
Turpinās Dienas centra iekārtošanas darbi
21.11.2019
Gada nogalē veikts iepirkums mēbeļu piegādei un izgatavošanai Ānes dienas centram, kā arī
noslēgts līgums ar SIA “Lazurīts S”. Mēbeles tiks izgatavotas un piegādātas saskaņā ar projekta
ietvaros izstrādāto telpu labiekārtojuma risinājumu vides pieejamības nodrošināšanai pieaugušām
personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ievērojot
Labklājības ministrijas izstrādātās “Vadlīnijas vides pieejamībai publiskām būvēm un telpām un
publiskajai ārtelpai”. Tiek turpinātas sarunas par silto smilšu iekārtas WARMSANDBOX uzstādīšanu
dienas centrā un šī rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu.
Turpinās Dienas centra iekārtošanas darbi 2
27.02.2020
Janvāra sākumā tika izsludināta pieteikšanās Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
vadītāja vakancei un izvēlēta pretendente, kura uzsāks darbu marta sākumā, un strādās pie
dokumentu sagatavošanas un iekšējo normatīvo aktu izstrādes, kas nepieciešami sociālo
pakalpojumu centra reģistrēšanai Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Februāra sākumā ir pabeigta mēbeļu piegāde un uzstādīšana, turpinās aprīkojuma piegāde Dienas
centram. Ir noslēgts līgums par silto smilšu iekārtas WARMSANDBOX uzstādīšanu un darbinieku
apmācību pakalpojuma nodrošināšanai.
Noslēgumam tuvojas daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ānē
22.05.2020
Noslēgumam tuvojas projektā plānotā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveides darbi
– ir pabeigta Dienas centra darbības nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu un aprīkojuma piegāde
un uzstādīšana, kā arī ir iekārtots silto smilšu terapijas kabinets bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kurā uzstādīta silto smilšu iekārta WARMSANDBOX (sk. attēlu zemāk).
Šobrīd notiek darbs pie dokumentu sagatavošanas, kas nepieciešami centra reģistrēšanai
Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī tiek veidota centra
darbinieku komanda un veikts metodiskais darbs ar mērķi augustā sākt vairāku sociālo
pakalpojumu sniegšanu.
Dienas centrs tiek veidots Zemgales plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna
2017.-2020.gadam ietvaros. Centrā mērķa grupas personām dienas laikā būs iespēja saņemt
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, būs pieejamas nodarbības sociālo prasmju attīstībai,
izglītošanai un brīva laika pavadīšanai, kā arī tiks nodrošināta uzraudzība, individuāls atbalsts un
speciālistu konsultācijas. Sīkāku informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām būs iespējams
uzzināt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Centra pakalpojumi pēc tā atvēršanas būs
pieejami gan mūsu novada, gan reģiona mērķa grupu klientiem.

Attēlā: silto smilšu terapijas kabinets

