
 

Projekts 

‘’Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region’’ 

/SocQuality/ 

No: 317 

Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā 

Programma INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.  – 2020. gadam 

Partneri 

Zemgales Plānošanas reģions LP_1 

Joniskio Algimanto Raudonikio meno mokykla PP_2  

Dobeles novada pašvaldība PP_3  

Jaunjelgavas novada pašvaldība PP_4  

Viesītes novada pašvaldība PP_5  

Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras PP_6  

Dienos Veiklas centras, Kretinga PP_7  

Auces novada pašvaldība PP_8 

Mērķis, uzdevumi 

Zemgales plānošanas reģions kopā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām ir izstrādājis 

projektu ar mērķi uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot 

sociālās iekļaušanas pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un 

senioriem reģionos. 

Sasniedzamie rezultāti 

Divu gadu laikā tiks izveidots jauns sociālais pakalpojums Jaunjelgavā, uzlaboti grupu 

dzīvokļi Dobelē, labiekārtots jauns multifunkcionāls centrs Viesītē, kurā tiks 

īstenoti septiņi dažādi sociālās iekļaušanas pasākumi: apmācības par veselīgu 

dzīvesveidu, attiecībām ģimenē, dzīves prasmju apguve, brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, kā arī fiziskās nodarbības, uzlaboti servisa dzīvokļi Aucē pieaugušajiem ar 

funkcionālajiem traucējumiem. Projekta laikā tiks organizētas divas nometnes 60 – 80 

abu valstu jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem  Zemgalē un Rokiškos. Jonišku 

mākslas skolas jauniešu centrā tiks veikti remontdarbi un uzlabota metodika darbam 

ar riska grupas jauniešiem, savukārt dienas centrā Kretingā tiks izmēģinātas jaunas 

rehabilitācijas metodes.  Sociālā darba speciālisti dosies piecos pieredzes apmaiņas 

braucienos uz Latvijas un Lietuvas pašvaldībām. Lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu 

sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu pieejamību, projekta ietvaros tiks 



ieviesta kvalitātes vadības sistēma, veicot iesaistīto partneru organizācijas, vadītāju, 

darbinieku, klientu un sabiedrības iesaistes rezultātu izvērtējumu. 

Projekta mērķgrupa Cilvēki ar invaliditāti, bērni, jaunieši un seniori 

Ieviešanas termiņš No 01.03.2018. līdz 29.02.2020. 

Finansējums 
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Viesītes novada pašvaldības budžets projekta 
ietvaros ir EUR 109 732.96, projekta kopējais budžets ir EUR 791 256.19, tai skaitā 
ERAF finansējums EUR 672 567.73.  

Projekta vadītājs 

Viesītes novada 

pašvaldībā 

Liene Maisaka 

Tel.26691248, e pasts: liene.maisaka{at}viesite.lv 

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.  – 2020. g. 

www.latlit.eu 

www.europa.eu 

https://www.facebook.com/viesitesnovads/ 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes 

novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 
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