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2013.gada 30.septembris
Bērnudārza grupas izbūve Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā
Šā gada 10.jūnijā, pēc iepirkuma procedūras rezultātiem, tika noslēgts līgums
ar SIA „ASE” par būvdarbu izpildi projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu
attīstība” ietvaros. Būvuzraudzību projektā veic SIA „Būvuzraugi LV” un
autoruzraudzību SIA „Geo Consultants”.
Projekta ietvaros tiks izveidotas 16 jaunas vietas bērniem pirmsskolas
izglītības programmas apguvei Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā, pielāgojot esošo
telpu daļu 185m2 platībā un veicot teritorijas labiekārtošanu. Projekta mērķis ir
veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu
pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā Smiltenē, renovējot Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolas telpas un izveidojot jaunas vietas pirmsskolas vecuma
bērniem izglītības programmas apguvei, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā un
pirmskolas izglītības iestādēm Smiltenes novada pašvaldībā.
Līdz šim objektā ir paveikti 60% no plānotajiem darbiem - pie galvenās ieejas
izveidots dzelzsbetona panduss; rotaļu laukumam demontēta vecā un uzstādīta jauna
sēta; pie rietumu ieejas izveidota pamatne jaunajam ieejas mezglam; nosiltināta āra
siena; vējtverim salikti logi un durvis; izveidoti griesti un samontēti apkures
cauruļvadi; izbūvēti kanalizācijas tīkli; uzbetonēta grīdas pamatne un izveidotas visas
starpsienas; veikta audzinātāju telpas, roku mazgāšanas telpas un labierīcību telpu
renovācija. Darbs turpinās pie bruģa ieklāšanas un rotaļu elementu pamatnes
sagatavošanas rotaļu laukumā, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīklu izbūves,
ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas, un citu saistīto darbu veikšanas. Būvdarbus
paredzēts pabeigt līdz 2014.gada janvārim.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes
„Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana” 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības
un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātē „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 150198,00LVL, no kurām Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 127668,00LVL, Valsts budžeta dotācija
ir 3379,00LVL un Smiltenes novada domes finansējums 19151,00 LVL.
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