Ilūkstes novada pārstāvji piedalījās projekta
“Aging in Comfort” konferencē Rēzeknē
30.09.2019.
Ilūkstes novada turpina Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam ietvaros projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI341) jeb “Aging in Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās
pakalpojuma kvalitāti.
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Social inclusion of
elderly people” (akronīms: Aging in comfort) ietvaros 26. septembrī Rēzeknē, Latgales
vēstniecībā “Gors” norisinājās noslēdzošā konference, kuras laikā projekta partneri
atskatījās uz paveikto un izvērtēja projekta rezultātus.
Konferences sākumā tika prezentēti projekta ietvaros iegādātie jaunie specializētie
transportlīdzekļi Rēzeknes novadā, Daugavpils novadā un Utenas rajonā (Lietuva).
Vadošā partnera – biedrības “Eiroreģions Ezeru zeme” projekta menedžere Laila
Vilmane savā uzrunā uzsvēra, ka laikā, kad visā Eiropā ir aktualizēts jautājums par
sabiedrības novecošanu, to nevar ignorēt arī Latvijas un Lietuvas situācijā: “Pirms
projekta mēs apkopojām statistiku, un tā izrādījās ļoti līdzīga – gan Latvijas, gan Lietuvas
pašvaldībās 30% no iedzīvotājiem ir vecumā virs 60 gadiem. Tad ir jādomā par tiem
risinājumiem, ko darīt. Viens no tiem ir aktīva novecošana”.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Lietuvas sociālo darbinieku pieredzi,
uzklausīja Latvijas Samariešu asociācijas vadītāju Viesturu Kleinbergu, P. Stradiņa
Universitātes Medicīnas koledžas lektoru un neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta darbinieku Rafaelu Ciekuru, kurš ir arī Latvijas Radio programmas “Vesels 5″
vadītājs, tika piedāvāta iespēja arī fiziski darboties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
vadošā
pētnieka,
docenta
Aivara
Kaupuža
vadībā.
Projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldība ir iegādājusies tehniskos
palīglīdzekļus - ratiņkrēslus, vannas un dušas krēslus, mobilos ratiņkrēslu pacēlājus,
dažādus pārvietošanās rīkus personām ar kustību traucējumiem, tādējādi uzlabojot
aprūpes mājās pakalpojuma kvalitāti.
.
Projekta īstenošanas laiks:
10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)
Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR
Ilūkstes novada pašvaldības daļa: 13 097,98 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 11 133,28 EUR
Valsts līdzfinansējums (5%): 654,90 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 1309,80 EUR

Projekta partneri:
Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv
Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv
Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv
Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv
Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv
Utenas rajona pašvaldības administrācija www.utena.lt
Moletu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt
Kontaktinformācija
Projekta koordinatore Dace Stalidzāne
Tālr. +371 65447866
e-pasts: dace.stalidzane@ilukste.lv
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

