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nedzirdīgu cilvēku inva-
liditāte prasa speciālus 
atbalsta, motivācijas un 
sociālās rehabilitācijas 
risinājumus.

RITA RUSKA

Jūrmalā, Sociālās integrā-
cijas valsts aģentūrā, īsi pirms 
pusdienām Latvijas Nedzirdī-
go savienības (LNS) prezidents 
Arnolds Pavlins tiekas ar ne-
dzirdīgajiem cilvēkiem – vieni 
tikko ieradušies, lai piedalītos 
Eiropas Sociālā fonda (ESF)  
finansētā projekta "Klusuma 
pasaule" piedāvātajos sociālās 
rehabilitācijas pasākumos, sa-
vukārt otri sajūsmināti dalās 
iespaidos par mēneša laikā iz-
justo un apgūto. 

Vera ir dzirdes invalīde, dzī-
vo Zilākalnā, sieviete ar prieku 
stāsta, ka šeit mācījusies strādāt 
ar datoru, ļoti iepaticies, vienī-
gi žēl, ka mājās nebūs iespēju 
turpināt jaunapgūto prasmi, jo 
datora neesot. Baibai patiku-
šas ūdensnodarbības baseinā, 
Sergejam arī vislabāk patikusi 
datormācība, bet arī viņam 
mājās neesot sava datora. Daži 
pirmo reizi izmantoja ūdens 
masāžu, citiem jaunums bija 
dūņu procedūras. Kāds pirmo 
reizi mūžā savām acīm skatījis 
jūru...

Surdotulce Dzintra Bēr-
ziņa papildina, ka aizvadītā 
mēneša laikā nedzirdīgo cilvē-

ku nu jau piecpadsmitā grupa 
apguvusi arī praktiskas ie-
maņas, piemēram, mācījušies 
cept pankūkas un pat maizi, 
iepazīstināti ar nedzirdīgo pa-
līglīdzekļiem – dzirdes aparā-
tiem, vibrējošiem modinātāj-
pulksteņiem, signalizatoriem, 
kas darbojas ar vibrāciju vai 
gaismu. 

"Projekts "Klusuma pasau-
le" ir izraušanās no viņu ieras-
tās ikdienas, dažs atbraucis no 
tāla lauku rajona, sākumā ir 
kluss, kautrīgs, nezina, kā sa-
biedrībā uzvesties. Bet mēneša 
laikā ļoti attīstās, iemācās ko-
municēt gan savā starpā, gan 
ar dzirdīgajiem," norāda D. 
Bērziņa.

LNS prezidents Arnolds 
Pavlins: "Man šis projekts 

ļoti tuvs, jo pirmo reizi radās 
iespēja piedāvāt sociālās re-
habilitācijas programmu arī 
nedzirdīgajiem ar garīgo at-
palicību. Datorprogrammai 
ir liela popularitāte pat gados 
vecāko cilvēku vidū, viņi no-
darbības apmeklē ar milzīgu 
prieku, viņiem tas ļoti patīk. 
Šai programmai šobrīd pa-
redzētas 42 stundas, bet va-
jadzētu vēl. Tāpēc meklējam 
tādus speciālistus, profesio-
nāļus, kuri pārvalda zīmju 
valodu. Viņi var būt gan dzir-
dīgie, gan arī nedzirdīgie. Pat 
maksimāli cenšamies iesaistīt 
nedzirdīgos, jo tas nodarbību 
dalībniekiem ir labs stimuls 
censties," uzsver A. Pavlins. 

Īpaši vēlamies atbalstīt 
laukos dzīvojošos dzirdes in-

valīdus, kuriem nav iespēju iz-
rauties no savas mājas četrām 
sienām, apmeklēt pasākumus, 
socializēties sabiedrībā, saka 
LNS prezidents. 

Projekta uzdevums ir pa-
nākt, lai dzirdes invalīdi atgūst 
ticību saviem spēkiem, vēlmi, 
drosmi un prasmi uzsākt ko 
jaunu. To veicina arī projekta 
ietvaros realizētā programma 
"Saskarsme un radošā pašiz-
pausme". Rīgā, LNS kultūras 
centrā "Rītausma", nedzirdīgie 
cilvēki apgūst dažādas māks-
las jomas –  vizuālo mākslu, 
deju un kustību, muzicēšanu, 
teātra, kā arī foto un video 
mākslu. 

"Šīs nodarbības nedzir-
dīgajiem ļauj noticēt saviem 
spēkiem, kā arī apzināties, ka 
daudz ko var izdarīt bez lie-
liem ieguldījumiem," uzsver 
nodarbību vadītāja Dana Kal-
piņa-Geida, norādot uz viņu 
darbiem – apgleznotajiem 
traukiem, svecēm, pašu vei-
dotajām apsveikuma kartītēm 
un Ziemassvētku vainadzi-
ņiem. Šādas grupas nedzirdī-
gajām personām darbojas arī 
Valmierā, Liepājā, Ventspilī, 
Rēzeknē, Daugavpilī. 

A. Pavlins stāsta, ka ie-
priekš veiktais projekts, ko 
savulaik atbalstījusi toreizējā 
labklājības ministre Dagnija 

Staķe, ļāvis izstrādāt stratē-
ģiskās programmas, kas ta-
gad veiksmīgi tiek realizētas 
projektā "Klusuma pasaule". 
Projekta galvenās piecas akti-
vitātes ir šādas: 

speciālistu sagatavošana un zz
kvalifikācijas celšana darbam 
ar personām ar dzirdes trau-
cējumiem;

motivācijas programmu iz-zz
strāde un ieviešana;

sociālās iekļaušanas pro-zz
grammu izstrāde un  ieviešana;

informācijas pieejamības zz
nodrošinājums nedzirdīga-
jiem, kas ir  sociālās rehabilitā-
cijas pamatnosacījums;

zīmju valodas attīstība.zz

k A r ī N A s M i e z ā jA s f oto

Jūrmalā aizvadītais mēnesis bijis tik iespaidiem pārbagāts, ka neviens negrib vairs 
doties mājup.

Durvis no klusuma pasaules

n uzziņa

Projekta "klusuma Pasaule" finansējums:
kopējās izmaksas – 1,57 milj. latu;zz
tajā skaitā esf finansējums – 1,34 milj. latu;zz
valsts budžeta finansējums – 212 831 lats.zz
projekta mērķis ir pilnveidot  atbalsta sistēmas dzirdes zz

invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt 
šīs mērķauditorijas sociālās atstumtības risku, ieviest jaunus 
netradicionālus atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem, labās 
prakses paraugus un veicināt  nedzirdīgo un vājdzirdīgo 
personu sociālās  iekļaušanas procesu.

projekta īstenotājs – Latvijas Nedzirdīgo savienība.zz
paredzēts iesaistīt 468 dzirdes invalīdus un personas ar zz

dzirdes traucējumiem. projekts turpināsies līdz 2013. gada 
30. oktobrim.

ULDIS GRAUDIŅŠ

Skultes ostā kopš oktobra 
beigām, kad ar Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) 
naudas atbalstu pabeidza 
ostas akvatorijas un kanāla 
padziļināšanas darbus, var 
ienākt kuģi ar septiņu metru 
(agrāk 5,5 m) lielu maksimālo 
iegrimi. Kuģi ar tik lielu ie-
grimi patlaban vēl nevar ieiet 
nevienā citā Latvijas mazajā 
ostā.

 "Ostas akvatorijas un ka-
nāla padziļināšana palielinā-
jusi kuģošanas drošību, kravu 
apstrādes tehniskās iespējas 
un apstrādes tempus," uzsver 
Skultes ostas pārvaldnieks 
Igors Akulovs. "Bez ES fonda 
naudas atbalsta mēs ostas pa-
dziļināšanas projektu noteikti 
patlaban nevarētu īstenot." 

Krīzes ietekmi nejūt
Pavisam no ERAF šim pro-

jektam piešķirti Ls 1 745 253, 
bet ostas pārvaldes ieguldī-
jums ir Ls 308 747 (15% no ko-
pējām izmaksām). Par šo nau-
du padziļināšanas darbu laikā 
no ostas akvatorijas un kanāla 
izsmēla 280 000 kubikmetru 
grunts. Prieku par veikumu 
ostā gan nedaudz aptumšo 
Valsts ieņēmumu dienesta 
kavēšanās ar vairāk nekā Ls 
300 000 lielo projekta laikā 
uzkrāto pievienotās vērtības 
nodokļa pārmaksas atmaksu 
ostas pārvaldei. "Šī kavēša-
nās rada problēmas ar citu ES 
fondu atbalstītu projektu īste-
nošanu ostas teritorijā. Ostas 
pārvalde arī ir spiesta maksāt 
kredītprocentus bankai par ie-
priekš nosaukto summu. Ļoti 

ceram, ka līdz gada beigām 
šis jautājums atrisināsies un, 
saņemot pārmaksāto PVN, 
ostas pārvalde pilnībā dzēsīs 
ar padziļināšanas projektu 
saistīto īstermiņa aizdevu-
mu," saka ostas pārvaldnieks 
I. Akulovs.    

Skultes osta patlaban ir 
valstī ceturtā lielākā osta, rē-
ķinot pēc kravu apgrozījuma. 
Pēdējos gados ostā pārkrauj 
vidēji 0,5 miljonus tonnu kra-
vu gadā. Skultes osta aiz Rīgas, 
Ventspils un Liepājas pēc kra-
vu apgrozījuma ir vislielākā 
mazā osta. Pērn tā apkalpo-
ja 173 kuģus, bet šā gada 10 
mēnešos šis skaits jau ir pār-
sniegts. 

uzņēmēji apmierināti
Skultes osta no zvejas os-

tas par plašāka profila ostu 
sāka attīstīties pēc 1998. gada. 
Viens no iemesliem – no zve-
jas kuģiem iekasējamais ostas 
maksu apjoms nebija pietie-
kams ostas uzturēšanai un 

izaugsmes nodrošināšanai. 
Patlaban Skultes ostā krauj 
kokmateriālus, kūdru, ogļ-
skābo gāzi un citas kravas. 
Veiksmes stāsts ir Skultes ostas 
pārvaldes un uzņēmēju sadar-
bība – ostas pārvaldei attīstot 
ostas infrastruktūru, uzņēmē-
ji ir ieinteresēti arī attīstīt sa-
vas piestātnes. No sadarbības 
ieguvēji ir visi, tostarp valsts, 
kas saņem lielākus nodokļu 
maksājumus. 

SIA "Emu Skulte" ostā 
darbojas kopš 1997. gada un 
ir uzbūvējusi divas piestāt-
nes. Uzņēmums nodarbojas 
ar apaļkoku tirdzniecību un 
ostas pakalpojumu sniegša-
nu. Firmas īpašnieks Aivars 
Strauss norāda – viņa bez 
banku aizdevumiem divu pie-
stātņu izveidē ieguldītā nauda 
(vairāki miljoni latu) jau ir 
atpelnīta. "Pabeigtais akvato-
rijas un kanāla padziļināšanas 
projekts mums ļaus uzņemt 
kuģus ar dziļāku iegrimi, va-
rēsim darboties ražīgāk," tā A. 
Strauss.

Savukārt SIA "Varita" no-
darbojas ar zvejniecību un 
patlaban kopā ar Skultes ostas 
pārvaldi īsteno citu, arī ar ES 
fondu naudu atbalstītu projek-
tu. "Mums pieder trīs zvejas 
kuģi. Būvējam zivju pirmap-
strādes cehu, kurā zivis sašķi-
ros, atdzesēs un uzglabās līdz 
pārdošanai. Kopējās izmaksas 
ir aptuveni 800 000 latu. Cehs 
sāks darboties šā gada beigās 
un tajā būs 12 – 14 jaunas dar-
ba vietas. Latvijā neviena cita 
pašvaldībai piederošā osta tik 
lielu atbalstu zvejniekiem ne-
sniedz," norāda SIA "Varita" 
īpašnieks Agris Lapiņš. 

Mazo ostu asociācijas 
priekšsēdētājs Jānis Megnis 
uzsver – Skultes osta ir pa-
raugs, kā izaugsmei apvienot 
publisko un privāto finansēju-
mu. "Skultes osta darbojas sa-
skaņā ar valdības apstiprināto 
Latvijas ostu attīstības pro-
grammu 2008. – 2013. gadam. 
Ostai ir ļoti paveicies ar uzņē-
mējiem, kas tajā darbojas," teic 
J. Megnis.

drošība par nākotni
Skultes osta jau patlaban ir 

kļuvusi par reģionālās nozī-
mes kravu un zvejas centru. 
Kuģus un kravas tā piesaista 
ar attīstīto infrastruktūru un 
mazāku maksu par pakalpo-
jumiem nekā lielajās ostās. 
Ir iespējas attīstīt arī tūrisma 
nozari. I. Akulovs norāda – 
līdz šim ostā īstenoti četri ES 
fondu atbalstīti projekti, nā-
kamajā gadā pabeigs vēl divus 
projektus. Vaicāts par nākot-
nes iecerēm, ostas pārvald-
nieks norāda – viņš nešau-
boties, ka kravu apgrozījumu 
izdosies palielināt no 500 000 
līdz 1 000 000 tonnām. Labs 
nosacījums šā mērķa sa-
sniegšanai ir attīstīta ostas 
infrastruktūra un dzelzceļa 
terminālis kravu apstrādei 
trīs kilometru attālumā no 
Skultes ostas, kuru izveidoja 
stividorkompānija SIA "Skul-
tes kokosta". "Ceru, ka kopā ar 
citām mazajām ostām izdo-
sies vienoties arī par ledlauža 
uzturēšanu. Tas patlaban ma-
zajām ostām ir svarīgs jautā-
jums nepārtrauktas darbības 
nodrošināšanai arī bargajās 
ziemās," uzsver Skultes ostas 
pārvaldnieks. 

Mazo ostu padara konkurētspējīgāku

n uzziņa

skultes osta
izveidota 1939. gadā kā zvejas osta,zz
īpašnieks – saulkrastu novads,zz
maksimālā kravu pārkraušanas jauda – 1 000 000 tonnu,zz
ostā darbojas 14 uzņēmumi, tostarp ostas pakalpojumu zz

sniedzēji un kokmateriālu iepircēji, kuģu aģenti, zvejniecī-
bas uzņēmumi, tūrisma pakalpojumu sniedzējs. 
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skultes ostas pārvaldnieks 
Igors akulovs: "Labumu 
no ostas akvatorijas 
padziļināšanas un 
palielināšanas jūtam jau 
patlaban – pie mums 
ierodas kuģi ar lielāku 
kravnesību nekā agrāk."

ERAF atbalsts ļaus divkāršot kravu 
apgrozījumu Skultes ostā
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Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem

RITA RUSKA

Pateicoties Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) 
un valsts budžeta finansēta-
jam projektam, Glūdas pa-
gastā tagad darbojas alterna-
tīvās aprūpes pakalpojumu 
centrs bērniem. Tas piedāvā 
gan jaunas brīvā laika pava-
dīšanas iespējas sākumskolas 
audzēkņiem, gan mazo bērnu 
pieskatīšanu. Centrs atrodas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
"Taurenītis". 

sporta zāle ar 
apsildāmu grīdu 

ERAF projekta ietvaros 
vienā no bērnudārza korpu-
siem, veicot rekonstrukciju, 
tika izbūvēta 100 kvadrātmet-
ru liela sporta zāle ar apsildā-
mu grīdu. Blakus iekārtots 
sporta skolotājas kabinets ar 
datoru un rakstāmgaldu, kā 
arī ģērbtuve un dušas telpa 
bērniem. 

"Izvēloties alternatīvās 
aprūpes pakalpojumus, no-
lēmām, ka uzsvars jāliek uz 
sporta aktivitātēm," stāsta bēr-
nudārza "Taurenītis" vadītāja 

Valentīna Saviča. Viņu satrau-
cis mediķu atzinums, ka ap 
80% mūsdienu bērnu ir prob-
lēmas ar stāju, mugurkaulu 
un muskuļu noslodzi. Vecāki 
aizņemti darbā, viņiem vai nu 
nav laika, vai pietrūkst intere-
ses nodarboties ar bērniem. 

Līdz ar jaunizveidoto 
sporta zāli iegūti divi labumi 
– sākumskolas bērni vecumā 
līdz desmit gadiem, piedalo-
ties sporta nodarbībās, gan 
uzlabo savu fizisko formu, 
gan tiek pieskatīti pēc mācību 
stundām. "Izvingrojušies vēl 
kopīgi padzer tēju, pārrunā ar 
skolotāju dienas notikumus, 
palasa kādu grāmatiņu. Vecā-
kiem nav jāuztraucas, kur to-
brīd atrodas un ko dara viņu 
bērni." 

Sporta zāle aprīkota ar 
mūsdienīgu sporta inventāru 
– te ir līdzsvara soli, zviedru 
siena, dažādas bumbas, inte-
resanti līdzsvara celiņi. 

V. Saviča neslēpj prieku, 
ka sporta zāli dienas pirmajā 
pusē var izmantot arī bērnu-
dārza audzēkņi. Iepriekš tik 
plašas telpas vingrošanai vi-
ņiem nebija. Otrdienās šurp 
nāk māmiņas ar mazuļiem, 
un arī viņas iesaistās sportis-
kajās aktivitātēs. Piektdienās 
sporta skolotāja, sekojot me-
diķu un vecāku ieteikumam, 
kopā pulcē bērnus, kuriem 
nepieciešama koriģējošā vin-
grošana. "Sportam atvēlētā 
telpa ir pilnībā noslogota," ar 
gandarījumu secina centra 
vadītāja. 

Četras jaunas darba 
vietas

Bērnudārza citā korpusā 
viena telpa atvēlēta pirmssko-
las vecuma bērnu pieskatīša-
nai, ja viņi neapmeklē bērnu-
dārzu. "Jauno pakalpojumu 
jau novērtējušas ģimenes, ku-
rās aug bērni. Atstājot mazuli 
skolotājas uzraudzībā, māmi-
ņas mierīgu sirdi var doties uz 
darba interviju, pie ārsta, uz 
veikalu vai sakārtot dzīvokli. 
Bērnus te var atstāt līdz četrām 
stundām katru darbdienu. Pa-
gastā ir pietiekami daudz tādu 
zēnu un meiteņu, kas neap-
meklē bērnudārzu, un šis pie-
dāvājums dažādo viņu mājas 
ikdienu," stāsta projekta koor-
dinatore Līga Švānberga. 

Pateicoties projektam, pa-
gasts ieguvis četras jaunas 
darba vietas: centra vadība 
uzticēta pirmsskolas izglītības 
iestādes direktorei Valentīnai 
Savičai, pilnu slodzi strādā 
sporta skolotāja, pa pusslo-
dzei – pirmsskolas izglītības 
skolotāja un apkopēja. Jaunie 
pakalpojumi tiek piedāvāti arī 
kaimiņu pagastu bērniem un 
viņu vecākiem.

Lielvārdes novada sociā-
lais dienas aprūpes centrs 
darbojas pusotru gadu, 
taču kopš jūlija tas ieguvis 
ļoti modernus un krāsai-
nus vaibstus, pateicoties 
53 378 latiem no eiropas 
savienības projekta 
"atbalsts alternatīvās 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai".

ARTIS DRĒZIŅŠ

Kad ierodos dienas aprū-
pes centrā, brašas pensionāres 
instruktora, arī pensionāra, 
Jāņa Dzērves vadībā beigušas 
nodarbību trenažieru zālē, 
kurā spoži mirdz visdažā-
dākie aparāti, uz kuriem var 
skriet, imitēt riteņbraukšanu, 
slēpošanu un visādi citādi sevi 
veselīgi izvingrināt. Kamēr 
vēl nav uznākusi ziema, iz-
mantojams ir arī vingrošanas 

laukums, kas atrodas turpat 
pagalmā. Tas, tāpat kā trena-
žieru zāle, derīgs visām paau-
dzēm un dažādai trenētībai. 
Protams, speciāli piedomāts, 
lai vingrot varētu arī vecāka 
gadagājuma cilvēki un inva-
līdi: trenēt līdzsvara izjūtu, 
kustību koordināciju. 

Kā stāsta iestādes vadītāja 
Rasa Rieksta-Riekstiņa, die-
nas centrs domāts cilvēkiem 
ar dažāda rakstura funkcio-
nāliem traucējumiem, pensio-
nāriem, bērniem, jauniešiem, 
maznodrošinātajiem, taču 
reālajā dzīvē ļaudis šķiroti ne-
tiek ne pēc vecuma, ne veselī-
bas un naudas daudzuma. Uz 
centru labprāt nāk, piemēram, 
topošās māmiņas, cilvēki, kas 
vairs nevar nosēdēt sava dzī-
vokļa četrās sienās un vēlas 
ar kādu parunāt. Vidēji dienā 
centra durvis ver 30 cilvēku – 
tā jau nav, ka viss novads gāžas 

izmantot bezmaksas iespējas, 
bet tikai tie, kam tas patiešām 
nepieciešams. Centrā ir arī 
divi maksas pakalpojumi – 
iespēja izmazgāt veļu un ieiet 
dušā, ko retumis izmanto arī 
cilvēki, kam mājās gadījušās 
problēmas ar ūdeni vai elek-
trību.

Dienas centrs arī līdz ES 
projekta realizēšanai bija Lat-
vijas apstākļiem pietiekami 
moderns, taču piesaistītā nau-
da līdztekus trenažieru iegā-
dei un vingrošanas laukuma 
iekārtošanai ļāva maksimāli 
pielāgot vidi cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem. 
Par saņemto naudu ieliktas 
durvis, kas automātiski atve-
ras, nopirkti specializēti krēsli 
un balsti, mobilais kāpurķēžu 
palīglīdzeklis barjeru pārvarē-
šanai invalīdiem ratiņkrēslos, 
adāmmašīnas, datori un prin-
teri vājredzīgiem un neredzī-

giem, trauksmes signalizācija 
ar gaismas pulsāciju, iekārta 
attēlu un teksta palielināšanai 
uz tāfeles, psihologs ticis pie 
smilšu terapijas aprīkojuma. 

"Par daudzām lietām cil-
vēki līdz šim tikai sapņoju-
ši, tāpēc tagad to novērtē un 
izmanto," saka R. Rieksta-
Riekstiņa, piebilstot, ka paš-
valdības ieguldījums mājīgā 
dienas centrā kopā ar Eiropas 
Savienības projekta realizācijā 
iegūto aprīkojumu ir veids, kā 
daudziem cilvēkiem padarīt 
ikdienu saulaināku. Centrā 
darbojas dažādas radošās 
darbnīcas, māmiņu klubs, ir 
pašapkalpošanās virtuve, in-
ternets, bērnu spēļu laukums, 
atpūtas istaba ar grāmatām, 
protams, pieejamas sociālā 
darbinieka konsultācijas un 
ir iespējas rīkot seminārus, 
lekcijas vai vienkārši mājīgu 
pasēdēšanu kamīnzālē.

Taurenes pagastā ar eRaF 
atbalstu izveidots dienas 
aprūpes centrs. 

RITA RUSKA

Taurenes pagasta alterna-
tīvās dienas aprūpes centrā 
"Rudiņi" modernie celtniecī-
bas materiāli veiksmīgi sadzī-
vo ar simtgadīgajām griestu 
sijām un akmens sienu, kas 
atstāta neapmesta savā dabis-
kajā izskatā. "Tāda bija mūsu 
iecere – lai nākamās paaudzes 
redz, kādas ēkas būvēja pirms 
simts gadiem. Muižas laikos te 
bija zirgu stallis, augšstāvā gla-
bāja sienu, bet kolhoza gados 
izmantoja kā garāžu un no-
liktavu," stāsta Vecpiebalgas 
novada saimnieciskā dienesta 
vadītājs Jānis Vīlips. 

Tagad ēka dzīvo savu otro 
mūžu – jau agrāk pirmajā 
stāvā izvietota bibliotēka un 
mežniecība, bet otrajā stāvā 
pēc renovācijas tagad atrodas 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (NMP) punkts un 
alternatīvās dienas aprūpes 
centrs. Tiesa, NMP telpu re-
montu nācās veikt par pašval-
dības līdzekļiem, toties cen-
tram paredzēto daļu renovēja 
par Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) līdzekļiem. 

J. Vīlips jau agrāk, būdams 
Taurenes pagasta priekšsē-
dētājs, domājis vecajā muižas 
ēkā attīstīt kādu pakalpojumu, 
ko izmantotu visi pagasta ie-
dzīvotāji – bērni, jaunieši, ga-
dos vecāki cilvēki. Pateicoties 
ERAF finansējumam, ieceri 
izdevās īstenot, otrajā stāvā iz-
veidojot dienas aprūpes centru 
un aprīkojot to ar nepiecieša-
mo inventāru – mēbelēm, sa-
dzīves tehniku, datoriem. 

Centrā tagad izvietots arī 
Vecpiebalgas novada sociālais 
dienests un tā vadītāja Anita 
Kamerāde iepazīstina, kādus 
pakalpojumus centrs šeit pie-
dāvā. Vairākas telpas paredzē-
tas sociālo darbinieku kabi-
netiem, bet vienā no istabām 
vajadzības gadījumā uz neilgu 
laiku varēs ievietot bērnus vai 
ģimeni, kas nonākusi krīzes 
situācijā. Blakus atrodas da-
tortelpa. 

Gaitenim otrajā pusē atro-
das ērta virtuve, atsevišķā nišā 

novietota veļas mašīna. Te-
pat arī tualete un dušas telpa. 
"Trūcīgajiem iedzīvotājiem ve-
ļas mazgāšana un duša ir bez 
maksas, pārējiem šis pakal-
pojums ir par 50 santīmiem," 
skaidro A. Kamerāde. 

Nelielo zāli, kuras deko-
ratīvais akcents ir simtgadīgā 
akmens siena un vecās griestu 
sijas, aktīvi izmanto pagasta 
pensionāri. Pensionāru kluba 
vadītāja Dzidra Rudīte Vītola 
saka: "Vairs nav jāspiežas dzī-
vokļu šaurībā, ērti un patīkami 
pulcēties šajā centrā. Priecāja-
mies. Mūsu pasākumos virtu-
vītē uzvārām tēju, kafiju, tepat 
varam izmēģināt arī kādu jau-
nu, oriģinālu ēdiena recepti."

Pensionāri sarīkojuši divas 
izstādes. "Garšas laboratoriju" 
veltījuši rudens dārza veltēm: 
dārzeņu salātiem, konser-
viem, arī mājās gatavotiem 
sieriem un vīniem. Nākama-
jā reizē savu meistarību de-
monstrējušas rokdarbnieces, 
apskatei piedāvājot savu roku 
darinājumus – adījumus un 
tamborējumus. 

Sociālā darbiniece Velga 
Berķe papildina: "Arī jaunās 
māmiņas ar mazajiem bēr-
niem šeit apgūst dažādas pras-
mes, piemēram, nupat kopā 
gatavoja atstarotājus." 

Kādreizējais Taurenes 
pagasta priekšsēdētājs Jānis 
Vīlips ir gandarīts, ka vecā 
muižas ēka tagad ir izmanto-
ta no pamatiem līdz jumtam. 
"Izbūvēt otro stāvu un iekārtot 
dienas aprūpes centru saviem 
spēkiem mēs nekad nebūtu 
spējuši. Labi, ka Eiropa nāca 
pretī," atzīst J. Vīlips.  

Eiropas nauda visjaunākajai paaudzei   
Glūdas pagastā izveidota sporta zāle un istaba bērnu pieskatīšanai

n uzziņa

eraf Projekts "alternatīvās aPrūPes PakalPo-
jumu centrs bērniem Glūdas PaGastā"

projekta kopējās izmaksas – 57 527 lati;zz
tajā skaitā erAf finansējums – 44 871 lats;zz
valsts budžeta līdzfinansējums – 2876 lati;zz
pašvaldības budžeta līdzekļi – 9780 lati. zz

n uzziņa

eraf Projekts  
"alternatīvās die-
nas aPrūPes centrs 
"rudiņi" taurenes 
PaGastā": 

projekta kopējās iz-zz
maksas – 139 305 lati;

erAf finansējums – zz
83 018 lati;

valsts budžeta finan-zz
sējums – 8358 lati;

pašvaldības budžeta zz
līdzekļi – 47 929 lati.

Moderns aprīkojums pašvaldības mājīgumā

Modernajā trenažieru zālē.

s e r g e jA A k u r At e r A f oto

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis iemēģina vingrošanas 
laukuma virvju ceļu.

Simtgadīgajai muižas 
ēkai – otrs mūžs 

r i tA s r u s k A s f oto 

Pensionāru kluba vadītāja dzidra Rudīte Vītola ar 
saviem rokdarbiem pēc izstādes "Rudiņu" centrā.


