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Šā gada 31.maijā pašvaldība parakstīja līgumu ar V/A „Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra” par komponentprojekta „Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku 
novada Ānē” īstenošanu, kas tika apstiprināts Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
„Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” ietvaros.  

Projekta mērķis ir  izveidot centru jauniešiem, kur ar neformālās izglītības metodēm 
tiktu atbalstītas jauniešu iniciatīvas un sekmēta saturīga brīvā laika pavadīšana. Projekta 
ietvaros paredzēts izstrādāt jauniešu centra stratēģiju un aktivitāšu plānu, iesaistot to 
izstrādē novada jauniešus. Projekta mērķauditorija - Ānes ciemā dzīvojošie jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem, kuri izmantos centru savā brīvajā laikā, veidojot interešu un iniciatīvu 
grupas, apmeklējot pasākumus, lekcijas, seminārus, konsultācijas u.c., kā arī meklējot 
atbalstu krīzes situācijās. Šeit ietilpst arī jaunās ģimenes, jaunieši bezdarbnieki, vietējā 
kopienā neaktīvie jaunieši. Paredzams, ka Centrā tiks risinātas problēmas gan saistībā ar 
zemām prasmēm, socializēšanās grūtībām, zemu pašvērtējumu, motivācijas trūkumu, u.tml.. 

Centra darbības nodrošināšanai projekta ietvaros tiks veikts telpu remonts un 
iegādāts aprīkojums. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas plānotas  LVL 85 625, no kurām 
84%, jeb 72 114 LVL ir Šveices programmas, un 16%, jeb 13511 LVL - pašvaldības 
finansējums. Projektu paredzēts īstenot līdz 2012.gada 31.maijam. 

 
Projekta īstenošanas gaita 
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Ānes ciemā, Celtnieku ielā 12, pilnā sparā rit ēkas rekonstrukcijas darbi, kur 2.stāva telpās 
līdz šī gada nogalei tiks atklāts jauniešu iniciatīvu centrs.  Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
ēkas abos stāvos tiek veikta apkures un elektroinstalācijas sistēmu rekonstrukcija, kā arī 
ventilācijas, datoru un telefonu tīklu, apsardzes un ugunsdzēsības sistēmas izbūve. 2.stāvā  
tiek veikti vērienīgi iekštelpu remontdarbi – grīdu un  griestu seguma nomaiņa, sienu 
remonts un krāsošana, logu un durvju montāža. Minētie iekštelpu remontdarbi vairāk kā 500 
m2 platībā tiek veikti projekta „Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku novada Ānē” 
ietvaros, un 84% no izmaksām tiek finansēti no Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
līdzekļiem. Visus būvdarbus ēkā veic SIA „RIMTS”. 
Bez tam, par projekta līdzekļiem, tiks iegādātas arī mēbeles, inventārs un aprīkojums telpām. 
Plānots, ka jaunizveidotajā centrā Ānes ciema jauniešiem būs pieejamas dažādas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, interešu izglītības nodarbības, semināri, konsultācijas, kā arī būs 
iespējams saņemt atbalstu krīzes situācijās. 
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Nākamajā gadā pašvaldība plāno veikt arī 1.stāva iekštelpu remontdarbus, kur pēc to 
pabeigšanas Ānes ciema iedzīvotājiem būs pieejami sociālā dienesta darbinieku, ģimenes 
ārsta un citi pakalpojumi. 
 
 

 


