Nīcā, 2012.gada 19.martā
Nīca gatavojas uzsākt Latvijas – Lietuvas pārrobežu
projekta „Mana sociālā atbildība” īstenošanu

Nīcas novada pašvaldība kā sadarbības partneris iesaistījusies vērienīgā
sociālās jomas projektā, kura ietvaros ieviesīs jaunu sociālo pakalpojumu
pavadonis-asistents, dosies pieredzes apmaiņas braucienos un apmācībās
universālā dizaina jomā, kā arī pielāgos infrastruktūru, izbūvējot liftu Nīcas
novada domes administratīvajā ēkā.
Projekts „Mana sociālā atbildība” (My Social Responsibility) LLIV-322 Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2007-2013 apstiprināts 2011. gada nogalē.
Šobrīd, 2012. gada martā, tiek slēgts projekta finansēšanas līgums un partnerības
līgumi starp projekta partneriem. Projekta vispārīgais mērķis ir sociālās integrācijas
sekmēšana personām ar īpašām vajadzībām.
Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, bet
Nīcas novada pašvaldība ir viena no pārējiem divpadsmit projekta partneriem. Vēl
projektā piedalās Ventspils un Kuldīgas sociālie dienesti, Dundagas, Saldus un Skrundas
novadu pašvaldības, Liepājas pilsētas pašvaldība, Šauļu reģiona attīstības aģentūra un
biedrība „Izglītības projekti”, Jonišķu pamatskola „Saules”, Klaipēdas pilsētas pašvaldība
un sociālā atbalsta centrs.
Projekta kopējās izmaksas ir 1,15 miljoni eiro. Nīcas novada pašvaldības partnera
budžets projektā ir 38 711 eiro (27 206,24 lati), no tā ERAF finansējums 85%,
pašvaldības līdzfinansējums 10%, valsts budžeta dotācija 5%. Projekta ilgums ir divi
gadi: no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2014. gada 1. aprīlim. Lifta izbūve Nīcas novada
domes ēkā plānota jau šovasar.

Informāciju sagatavoja:
Laura Pakule-Krūče
Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
Tālr.: 63489500
E-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv

Nīcas novada mājas lapa www.nica.lv

Nīcā, 2012.gada 03.maijā
Nīcas novada dome uzsāk lifta izbūves darbus
projektā „Mana sociālā atbildība”

2012.gada 20.aprīlī Nīcas novada dome noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA
„Taigers”, kurš uzvarēja domes rīkotājā iepirkumā ar zemāko cenu starp 3
pretendentiem. Būvdarbu līguma summa ir 48 353.61 lati, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Lifta izbūves darbi notiks 4 mēnešu garumā sākot ar šā gada 7.maiju.
Būvdarbu līguma ietvaros paredzēts izbūvēt liftu, kurš ir paredzēts cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām-kustību traucējumiem. Liftam ir plašas durvis, lai pa tām brīvi varētu
pārvietoties cilvēks ratiņkrēslā ar pavadoni. Lifta pieturvietas būs domes ēkas katrā no
trīs stāviem, lai apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām padarītu pieejamas ēkā esošās
iestādes. Esošajām kāpnēm arī tiks uzstādītas jaunas margas. Paralēli lifta izbūvei tiks
nomainītas visas kāpņu telpai piegulošās durvis, kas arī būs platākas un bez sliekšņiem,
lai būtu nodrošinātas pieejamības prasības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Att.1. Kāpņu telpa, kurā atradīsies jaunais lifts.

Att.2. Lifta shēma.

Būvdarbu laikā ieeja pa ēkas galvenajām durvīm nebūs pieejama, tādēļ domes
darbinieku un apmeklētāju plūsma tiek novirzīta pa ēkas sānu ieeju domes ēkā
esošajām iestādēm, savukārt kultūras namā plūsma notiks pa kultūras nama galveno
ieeju.
Projekta kopējās izmaksas ir 1,15 miljoni eiro. Nīcas novada pašvaldības partnera
budžets projektā ir 38 711 eiro (27 206,24 lati), no tā ERAF finansējums 85%,
pašvaldības līdzfinansējums 10%, valsts budžeta dotācija 5%. Projekta ilgums ir divi
gadi: no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2014. gada 1. aprīlim.
Informāciju sagatavoja:
Laura Pakule-Krūče
Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
Tālr.: 63489500
E-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv
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Nīca, 2012.gada 20.augusts
Nīcas novada dome turpina projekta

„Mana sociālā atbildība”
īstenošanu

Nīcas novada dome turpina projekta „Mana sociālā atbildība” („My Social
responsibility”, No. LLIV-322) īstenošanu. Projektā paredzētā lifta izbūves darbi jau
tuvojas noslēgumam, lifts jau ir uzstādīts un pašreiz norit pēdējie būvdarbi, tiek
krāsotas sienas, nomainītas visas kāpņu telpai, kurā atrodas lifts, piegulošās durvis pret
ugunsdrošām durvīm kā tas paredzēts projektā. Kāpņu nesošās konstrukcijas tiek
pārkrāsotas ar ugunsdrošu krāsu, pakāpieni tiek slīpēti un no jauna lakoti, kā arī tiek
uzstādītas jaunas margas visā kāpņu garumā.

Att.1. Tiek betonēta lifta šahta.

Att.2. Izbūvētais lifts.

Projekta ietvaros arī paredzēts izveidot jaunu sociālo pakalpojumu pavadoniasistentu, kurš darbosies sociālā dienesta ietvaros un palīdzēs cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām viņu ikdienas gaitās un vajadzībās. Šī gada oktobra mēnesī paredzēs uzsākt
pavadoņu apmācību, bet jau augusta beigās notiks projekta forums Lietuvā, Šauļos, kur
projekta dalībnieki, arī Nīcas novada dome, tiks iepazīstināta ar Universālā dizaina
pamatprincipiem. Forumā piedalīsies Lietuvas un Latvijas ministrijas finanšu, vides un
reģionālās attīstības un labklājības jomās), kā arī biedrības, kuras pārstāv cilvēkus ar
īpašam vajadzībām.
Projekta kopējās izmaksas ir 1,15 miljoni eiro. Nīcas novada pašvaldības partnera
budžets projektā ir 38 711 eiro (27 206,24 lati), no tā ERAF finansējums 85%,
pašvaldības līdzfinansējums 10%, valsts budžeta dotācija 5%. Projekta ilgums ir divi
gadi: no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2014. gada 1. aprīlim.
Informāciju sagatavoja:
Laura Pakule-Krūče
Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
Tālr.: 63489500
E-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv
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Nīca, 2012.gada 8.novembris
Nīcas novada dome turpina projekta

„Mana sociālā atbildība”
īstenošanu

LIFTS nodots ekspluatācijā
Nīcas novada dome turpina projekta „Mana sociālā atbildība” („My Social
responsibility”, No. LLIV-322) īstenošanu, pabeidzot projektā paredzētos infrastruktūras
uzlabošanas darbus, t.i. lifta izbūvi novada domes administrācijas ēkā Bārtas ielā 6,Nīcā.
Lifta svinīgā atklāšana notika šā gada 7.novembrī, piedaloties novada iedzīvotājiem, kuri
ļoti atzinīgi novērtēja to, ka nokļūšana domes iestādēs tagad būs pieejamāka. Atklāšanā
piedalījās arī Līderpartnera „Kurzemes plānošanas reģiona” pārstāve Ilze Ārniece.

Att.1. Lifta svinīgā atklāšana

Att.2. Lifts aktīvā darbībā

Projekta ietvaros arī paredzēts izveidot jaunu sociālo pakalpojumu pavadoniasistentu, kurš darbosies sociālā dienesta ietvaros un palīdzēs cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām viņu ikdienas gaitās un vajadzībās. Jaunā pakalpojuma izstrāde kā projekta
aktivitāte jau ir uzsākta, sākot izstrādāt pakalpojuma konceptu, iesaistot projekta
partnerus. Pavadoņu apmācība tiks uzsākta nākamā gada sākumā.
Projekta kopējās izmaksas ir 1,15 miljoni eiro. Nīcas novada pašvaldības partnera
budžets projektā ir 38 711 eiro (27 206,24 lati), no tā ERAF finansējums 85%,
pašvaldības līdzfinansējums 10%, valsts budžeta dotācija 5%. Projekta ilgums ir divi
gadi: no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2014. gada 1. aprīlim.
Informāciju sagatavoja:
Laura Pakule-Krūče
Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
Tālr.: 63489500
E-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv
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Vairāk nekā simts kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti
vajadzībām un integrēšanas iespējām
Rudens mēnešos semināros „Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un
integrācijas iespējas” apmācīts vairāk nekā simts kurzemnieku. Semināri noritēja
piecās Kurzemes vietās: Skrundā, Īvandē, Bernātos, Ziru pagastā un Rojā. Tos
kopumā apmeklēja 140 pārstāvju no Kurzemes reģiona bērnu un pieaugušo
sociālās aprūpes centriem, sociālajiem dienestiem un citu sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūcijām, nevalstiskajām organizācijuām, izglītības un pašvaldību
iestādēm.
Semināra laikā lektori stāstīja par raksturīgākajām ikdienas vajadzībām un
grūtībām cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem dzīvē. Grupu darbos un
diskusijās semināra dalībnieki meklēja iespējas šo cilvēku ikdienas apstākļu uzlabošanai
un atvieglošanai un labākai viņu iekļaušanai sabiedrības norisēs.

Semināra izdales materiāli pieejami publiski ikvienam - zem šīs ziņas, lejā
elektroniskas saites materiālu lejupielādēšanai (ja nepieciešams, materiāli pieejami arī
angļu valodā).
Foto no semināriem šeit - http://www.flickr.com/photos/90309017@N02/sets/
Novembrī arī uzsāktas apmācības par ikvienam pieejamākas un saprotamākas
vides nodrošināšanu - par universālā dizaina principu izmantošanu cilvēku ar
funkcionāliem traucējumiem integrācijas veicināšanai. Semināros piedalīties aicināti
Kurzemes reģiona izglītības iestāžu, pašvaldību (īpaši teritorijas plānošanas, būvvaldes
u.tml.), medicīnas iestāžu, nevalstisko organizāciju un sociālās nozares iestāžu pārstāvji,
tai skaitā sociālās aprūpes centru, bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu un citu
sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki.
Universālā dizaina pieeja Latvijā ir jauna un maz zināma, tādēļ ļoti nozīmīga ir
sabiedrības informēšana un izglītošana par šo jautājumu. Ar universālā dizaina jēdzienu
saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas

veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos
papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.
Turpmāko apmācību par universālo dizainu kalendārs:


viesu nams "Chill Inn", Bernāti - 20.-21.12.2012. un 27.12.2012.;



viesnīca "Mare", Roja - 17.-18.12.2012. un 28.12.2012.;



Īvandes muiža – 2013.gada janvāris/februāris.

Dalība seminārā bezmaksas. Semināra ilgums ir trīs dienas jeb 18 stundas.
Nepieciešamības gadījumā tiek apmaksāta dalībnieku nakšņošana. Semināra
dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā. Lai pieteiktos semināram,
nepieciešams elektroniski aizpildīt pieteikuma anketu, to nosūtot pa e-pastu
ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Papildus informācija – 29579488.
Seminārus rīko Kurzemes plānošanas reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response”
ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes
pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta
aktivitātes turpināsies līdz 2014. gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas
pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais
budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece, Sabiedrisko attiecību speciāliste
GSM 29579488, ilze.arniece@kurzemesregions.lv
Kurzemes Plānošanas reģions

21.08.2013.
Kurzemē būs pieejami divi jauni sociālie pakalpojumi
Projekta „Mana sociālā atbildība” ietvaros Kurzemes plānošanas reģionā un ziemeļlietuvā
drīzumā iedzīvotājiem būs iespēja iemēģināt divus jaunus un vienotus (kopā ar Lietuvas
partneriem) sociālos pakalpojumus: pavadonis-asistents un īslaicīga uzturēšanās personām
ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā).
Pavadoņa – asistenta pakalpojumi būs pieejami kā papildus palīdzība personām ar
funkcionāliem traucējumiem ikdienas situācijās, kas saistītas ar personīgo higiēnu, atpūtu un
izklaidi, izglītības iegūšanu, darba gaitām un veselības jautājumiem. Projekta ieviešanas laikā
pakalpojums būs pieejamas bez maksas, jo pavadoņu – asistentu atalgojuma izdevumus segs
no projekta līdzekļiem pakalpojuma pilotēšanas laikā.
Latvijas pusē pavadoņa – asistenta pakalpojumus piedāvās Ventspilī, Liepājā un Kuldīgas,
Nīcas un Saldus novados. Ar pakalpojuma saņemšanas kārtību varēs iepazīties, vēršoties
katras pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī pie vietējiem projekta koordinatoriem.
Kontaktinformācija Pavadoņa – asistenta pakalpojuma saņemšanai:


Liepājā – Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas projektu vadītāja Elīna
Tolmačova, mob.tel.28691133; Liepājā pavadoņa – asistenta pakalpojumi pieejami
Pludmales pieejamības kompleksā Jūrmalas parkā Nr.2 pie Glābšanas stacijas, kā arī
vēršoties Liepājas Neredzīgo biedrībā un biedrībā „Dižvanagi”;



Ventspilī – Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Daiga Zipeva-Biumane, tel.
63601207, 29490561, e-pasts: daiga.zipeva@ventspils.gov.lv;



Kuldīgas novadā – Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”,
Dzirnavu 9, Kuldīga, Ineta Enģele – tel. 63350605, 27020733;



Nīcas novadā – Nīcas sociālais dienests, dienesta vadītāja Inese Lapiņa, tel.63489489;



Saldus novadā – Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Klagiša, tel.:
25479823.

Pavadoņa – asistenta pakalpojuma sniegšanas koncepcija
Īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā)
būs otrs jaunais sociālais pakalpojums, ko projekta ietvaros iedzīvotājiem piedāvās Skrundas
un Dundagas novadu pašvaldībās Latvijā un Jonišķu pašvaldībā Lietuvā.
Šī būs iespēja, nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem drošu un ērtu
uzturēšanos ārpus savas ierastās dzīves vietas, tai skaitā arī nakšņošanu. Tas būtiski atvieglos
personas ar garīga rakstura traucējumiem uzraudzību un aprūpi brīžos, kad tuvinieki un
likumiskie pārstāvji nespēj to nodrošināt, jo atrodas īslaicīgā prombūtnē (komandējumā,
atvaļinājumā, veselības aprūpes iestādē u.tml). Projekta ieviešanas laikā pakalpojums būs
pieejams, sedzot vienīgi klientu ēdināšanas izmaksas, jo personāla atalgojuma un telpu
izmaksas pakalpojuma pilotēšanas laikā segs no projekta līdzekļiem.
Kontaktinformācija Īslaicīgā uzturēšanās pakalpojuma saņemšanai:


Dundagā – Dundagas veselības centrs, tel. 63232303, Pils iela 6;




Skrundā – Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas veselības un sociālās
aprūpes
centrs",
direktore,
Maruta
Brizga,
mob.tel.
29479547,
e-pasts: skr.vsac@gmail.com;
Jonišķos, Lietuvā – Jonišķu pamatskola „Saules”, Livonijos str. 6,
84124 Joniskis, tel./faks. 00370 (8 426) 60 060, mob. 8 610 16 237, epasts: direktorius@saule.joniskis.lm.lt.

Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma sniegšanas koncepcija latviski
Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma sniegšanas koncepcija angļu valodā
Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Kurzemes Plānošanas reģions
ilze.arniece@kurzemesregions.lv
GSM 29579488

Nīca, 2013.gada 07.novembris
Nīcas novada dome turpina projekta

„Mana sociālā atbildība”
īstenošanu

Sociālā pakalpojuma pilotēšana noritējusi veiksmīgi
Nīcas novada dome informē, ka projekta „Mana sociālā atbildība” („My Social
responsibility”, No. LLIV-322) ietvaros ir pabeigta jauna sociālā pakalpojuma pilotēšana,
kas bija šī pārrobežu projekta viena no sastāvdaļām. Jaunais pakalpojums ir paredzēts
cilvēkiem ar ilglaicīgiem un īslaicīgiem kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem, kuriem
ir nepieciešama asistenta palīdzība pārvietojoties.
Nīcas novada sociālā dienesta vadītāja informē, ka Pavadoņa asistenta
pakalpojumu saņēma 2 vīrieši laika posmā no š.g. 1. septembra līdz 30. oktobrim.
Vīrieši ir 82 un 48 gadus veci.
Vecākais vīrietis slimo ar smagu cukura diabētu un invaliditāti radījušas diabēta
izraisītās sekas. Vīrietis pārvietojas riteņkrēslā. Katru mēnesi viņš pakalpojumu saņēma
24 stundas. Tika vests pie ģimenes ārsta, uz specializēto aptieku diabētiķiem Liepājā,
pie endokrinologa, uz tirgu iepirkt nepieciešamos pārtikas. Pavadonis-asistents pavadīja
vīrieti uz bibliotēku, kā arī pastaigās pa vietējo apkārtni.
Jaunākais vīrietis tika vests pie ģimenes ārsta un uz 10 fizioterapijas
procedūrām, uz veikalu Nīcas centrā, bibliotēku, kā arī pastaigās. Septembrī apmeklēja
frizieri un Nīcas centra tirgu sestdienu rītos.
Kopumā projekta ietvaros tika pilnībā izmantotas visas paredzētās 117 stundas.
Nīcas novada dome nodrošinās šāda pakalpojuma pieejamību arī turpmāk un jau no
nākamā gada janvāra izveidos pavadoņa asistenta štata vietu, lai ikkatrs novada
iedzīvotājs var saņemt
Projekts noslēgsies nākamā gada aprīlī. Līdz tam vēl paredzēti pieredzes
apmaiņas braucieni uz kaimiņu pašvaldībām tepat Latvijā, kā arī kaimiņvalstī Lietuvā.
Martā paredzēta projekta noslēguma konference, kas notiks Latvijas pusē kādā no
projektu partneru pašvaldībām.
Šī projekta ietvaros Nīcas novada domes administrācijas ēkā ir arī uzlabota
pieejamība-izbūvēts lifts, ar kuru var nokļūt domes otrajā un trešajā stāvā. Ir arī veiktas
trīs pašvaldību ēku (Otaņķu pagasta pārvaldes ēka, Nīcas ambulance un Nīcas novada
domes administrācijas ēka) apsekošanas un saņemti atzinumi par veicamajiem
uzlabojumiem ēku pieejamības nodrošināšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 1,15 miljoni eiro. Nīcas novada pašvaldības partnera
budžets projektā ir 38 711 eiro (27 206,24 lati), no tā ERAF finansējums 85%,
pašvaldības līdzfinansējums 10%, valsts budžeta dotācija 5%. Projekta ilgums ir divi
gadi: no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2014. gada 1. aprīlim.
Informāciju sagatavoja:
Laura Pakule-Krūče
Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
Tālr.: 63489500, 26602519
E-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv

Nīcas novads

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
17.02.2014.
Aicina piedalīties konferencē par universālo dizainu
Kurzemes plānošanas reģions aicina sociālo pakalpojumu sniedzējus, nevalstisko
organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus, esošos un topošos arhitektus un
plānotājus u.c. interesentus no Latvijas un Lietuvas piedalīties konferencē „Universālais
dizains – izaicinājums vai iespēja?” 12.martā Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39,
Liepājā.
Konferencē tās runātāji dalīsies pieredzē par divu jaunu, vienotu sociālo pakalpojumu pilotēšanu
(pavadonis-asistents un īslaicīgā uzturēšanās cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem), stāstīs par
universālo dizainu kā sociālās integrācijas rīku un prezentēs citus projekta ”My Response” rezultātus.
Konferences darba valodas būs latviešu un lietuviešu – prezentāciju laikā nodrošinās sinhrono
tulkojumu abās valodās. Grupu diskusijās savstarpējai saziņai dalībnieki varēs izmantot gan krievu,
gan angļu valodas.
Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteikties dalībai iespējams, aizpildot elektronisko pieteikuma
anketu http://ej.uz/umny vai sazinoties ar Ilzi Ārnieci pa e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lv vai
mob.t. 29579488.
Konferenci rīko Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta
„My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes
pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies
līdz 2014.gada aprīlim. Projekta ”My Response” mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar
invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Ar universālā dizaina jēdzienu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu
un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos
papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.
Vairāk informācijas par projektu un konferences programma internetā www.kurzemesregions.lv.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece
Projekta „My Reponse” sabiedrisko attiecību speciāliste
GSM (+371) 29579488
ilze.arniece@kurzemesregions.lv

Nīca, 2014.gada 27.februāris

Noslēgumam tuvojas projekta

„Mana sociālā atbildība” īstenošana

Projekts „Mana sociālā atbildība” strauji tuvojas noslēgumam. Vairums projektu
partneri ir īstenojuši savas projektā paredzētās aktivitātes vai arī tūlīt tās īstenos. Nīcas
novada pašvaldība galvenās aktivitātes jau ir īstenojusi. 2012.gadā tika aizbūvēts lifts
novada domes administrācijas ēkā, tādejādi nodrošinot pakalpojumu pieejamību novada
iedzīvotājiem un viesiem. 2013.gada nogalē tika veiksmīgi pabeigta otra projekta lielākā
aktivitāte, jauna sociālā pakalpojuma „Pavadonis asistents” pilotēšana pašvaldībā.
Pakalpojumu izmantoja 2 cilvēki, visas projektā paredzētās 117 stundas apgūtas.
Pakalpojums pēc pilotēšanas pašvaldībā tiks nodrošināts nākamos piecus gadus vadoties
pēc pieprasījuma.
Lai veicinātu projekta atpazīstamību, projekta ietvaros ir izveidota mobilā izstāde
par projekta rezultātiem. Izstāde jau pabijusi Ventspilī, Dundagā, Rīgā, Kuldīgā, Saldū
un Skrundā. Kopš 27.februāra izstāde atrodas Nīcas novada domes administrācijas ēkas
1.stāva vestibilā, kur tā būs pieejama līdz 5.martam.

12.martā Kurzemes plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris aicina
sociālo pakalpojumu sniedzējus, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu
pārstāvjus, esošos un topošos arhitektus un plānotājus un citus interesentus piedalīties
konferencē „Universālais dizains – izaicinājums vai iespēja?” Liepājas Olimpiskajā
centrā, Brīvības ielā 39, Liepājā. Pieteikties dalībai iespējams, aizpildot elektronisko
pieteikuma anketu http://ej.uz/umny vai sazinoties ar Ilzi Ārnieci pa e-pastu
ilze.arniece@kurzemesregions.lv vai mob.t. 29579488.
Informāciju sagatavoja:
Laura Pakule-Krūče
Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
Tālr.: 63489500, 26602519
E-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv

Nīcas novads

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
10.03.2014.
Liepājā konference par universālo dizainu un sabiedrības integrāciju
Ar konferenci „Universālais dizains – izaicinājums vai iespēja?” Liepājā 12.martā Kurzemes
plānošanas reģions noslēdz divu gadu darbu projektā „My Response”. Projekta mērķis ir bijis
veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, un
tas īstenots kopā ar septiņām Kurzemes pašvaldībām un piecām Lietuvas organizācijām.
Konferencē Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, Liepājā, piedalīsies sociālo pakalpojumu
sniedzēji, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji, esošie un topošie arhitekti
un plānotāji u.c. interesenti no Latvijas un Lietuvas.
„Projekta mērķis ir bijis šo divu gadu laikā parādīt universālo dizainu kā pieeju, ar kuras palīdzību
padarīt ikdienas dzīves apstākļus ērtākus pēc iespējas lielākai iedzīvotāju grupai. Tas ne vienmēr
prasa lielus līdzekļus un darbu, bet svaigu skatījumu uz ierastajām lietām. Ceram, ka šo Kurzemes
plānošanas reģiona sākto darbu kā labu pieredzi pārņems kolēģi arī citos reģionos,” tā Kristiāns
Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs.
Projektā laikā izstrādātas divas apmācību programmas un vadīti semināri par cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem vajadzībām un viņu integrāciju sabiedrībā ar universālā dizaina palīdzību. 58 iestādēm
Latvijā un 22 Lietuvā sniegtas konsultācijas universālā dizaina principu ieviešanai iestādēs.
Liepājā, Ventspilī un Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados un Klaipēdā, Lietuvā, pilotēts pavadoņaasistenta pakalpojums, kas arī turpmāk būs pieejams šajās pašvaldībās. Īslaicīga uzturēšanās
personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā) ir otrs jaunais, pilotētais sociālais
pakalpojums, ko arī pēc projekta noslēguma iedzīvotājiem piedāvās Skrundas un Dundagas novados
un Jonišķu pašvaldībā Lietuvā.
Ventspilī, Liepājā, Klaipēdā, Jonišķos un Kuldīgas, Dundagas, Nīcas un Saldus novados veikti
universālā dizaina pielāgojumi – izbūvēti lifti un pacēlāji, labiekārtotas pludmales, remontētas telpas,
iegādāts specializēts aprīkojums vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Konferenci rīko Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta
„My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes
pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 26 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies
līdz 2014.gada jūnijam. Projekta ”My Response” mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar
invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Vairāk informācijas par projektu un konferences programma internetā www.kurzemesregions.lv.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece
Projekta „My Response” Sabiedrisko attiecību speciāliste
GSM (+371) 29579488
ilze.arniece@kurzemesregions.lv

13.03.2014.

Piedalās projekta noslēguma konferencē

12. martā Liepājas olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta „Mana sociālā atbildība” noslēguma konference.
Konferencē piedalījās sociālo pakalpojumu sniedzēji, nevalstisko organizāciju,
pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji, esošie un topošie arhitekti un plānotāji u.c.
interesenti no Latvijas un Lietuvas. Nīcas novadu pārstāvēja 7 pašvaldības
darbinieki.
„Projekta mērķis ir bijis šo divu gadu laikā parādīt universālo dizainu kā
pieeju, ar kuras palīdzību padarīt ikdienas dzīves apstākļus ērtākus pēc iespējas
lielākai iedzīvotāju grupai. Tas ne vienmēr prasa lielus līdzekļus un darbu, bet svaigu
skatījumu uz ierastajām lietām. Ceram, ka šo Kurzemes plānošanas reģiona sākto
darbu kā labu pieredzi pārņems kolēģi arī citos reģionos,” tā Kristiāns Godiņš,
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs.
Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno 7 Kurzemes
pašvaldību partneri un 5 Lietuvas partneri. Tā ilgums 26 mēneši, un projekta
aktivitātes turpināsies līdz 2014. gada maijam (ieskaitot). Projekta ”My Response”
mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā.
Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds. Nīcas novada kā projekta partnera budžets šajā projektā
bija 38 711 EUR, par kuriem domes administrācijas ēkā tika izbūvēts lifts un pilotēts
jauns sociālais pakalpojums pavadonis-asistents.

Laura Pakule-Krūče, Attīstības nodaļas vadītāja
(avots: www.kurzemesregions.lv )

www.nica.lv

11.12.2014
2014.gada 08.decembrī Rīgas Spīķeru koncertzālē notika Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 noslēguma pasākums. Programmas
ietvaros tikuši realizēti 129 projekti, kuros piedalījušies kopumā 533 partneri.
Programmas 5 kārtās apgūti 60 milj. eiro. Apsveicami, ka projekts „Mana sociālā
atbildība” ieguva galveno balvu sociālās jomas projektu kategorijā.
Programmas ietvaros Nīcas novads piedalījās pirmajā uzsaukumā realizējot
projektu kopā ar Rucavu un Klaipēdu un šī projekta ietvaros tika rekonstruēts Nīcas
tūrisma informācijas centrs. Ceturtajā kārtā Nīcas novads kā projekta partneris kopā
ar Kurzemes plānošanas reģionu kā vadošo partneri un vēl 11 projektu partneriem
īstenoja projektu „Mana sociālā atbildība”, kura ietvaros tika izbūvēts lifts Nīcas
novada domes ēkā un izveidots jauns sociālais pakalpojums „pavadonis-asistents” .
Abu projektu īstenošanas rezultātā Nīcas novadā tika ieguldīti 185 tūkst. eiro.
Nīcas novads lepojas ar padarīto šīs programmas ietvaros un pateicas visiem
projektu realizācijā iesaistītajiem! Priecājamies, ka novada iedzīvotāji novērtē
jaunizbūvēto liftu dome ēkā, savukārt tūrisma informācijas centrs nu kļuvis par Nīcas
centra sirdi-namiņu, kurā ne tikai tūristi iegriežas pēc informācijas, bet arī vietējie
novada iedzīvotāji, jo namiņā, kura otrajā stāvā atrodas Nīcas senlietu krātuve,
regulāri ir pieejamas interesantas izstādes, kā arī citi pasākumi, kuros kopā savijas
vēsture ar mūsdienām.

Laura Pakule-Krūče, Attīstības nodaļas vadītāja

www.nica.lv

