
3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība nacionālas un reăionālas nozīmes 

attīstības centros” ietvaros 1. atlases kārtā apstiprināts 
projekts 

 
 

Finansējuma saĦēmējs 
Bauskas novada pašvaldība 
 

Juridiskā adrese 
Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas rajons, LV-
3901 
 

Projekta nosaukums 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
"Pasaulīte" ēkas Dārza ielā 3 
rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8 
renovācija 

Projekta numurs  3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/010/003 

Projektā iesaistītie partneri 
Nav 
 

Plānošanas 
reăions 

Zemgales plānošanas reăions 

Projekta 
īstenošanas vieta 

Adrese 
Dārza iela 3; Saules iela 8, Bauska, Bauskas 
rajons, LV-3901 
 

Projekta apstiprināšanas datums 
29.01.2009.; grozījumi 25.11.2009. 
 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

386 997,00 

Publiskais 
finansējums 

386 997,00 

t.sk. ERAF 
finansējums 

328 948,00 
 

t.sk. valsts 
budžeta 
dotācija 

17 415,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. 
pašvaldības 

budžeta 
līdzekĜi 

40 634,00 

Projekta īstenošanas laiks 
mēnešos 

11 
 

Kopsavilkums par projekta 
ietvaros veicamajām darbībām 

 Projekta iesnieguma „Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3  
rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8 renovācija” 
sagatavošanas fāzē tika izveidota speciālistu 
darba grupa, kura veica pirmskolas izglītības 



iestādes ēku, kabinetu un  tehniskā aprīkojuma 
tehniskā stāvokĜa novērtēšanu. Tika pieaicināti 
speciālisti no projektēšanas firmas, lai veiktu 
pirmskolas izglītības iestāžu apsekošanu un to 
tehniskā stāvokĜa novērtēšanu. Pamatojoties uz 
apsekošanas datiem, tika konstatēts, ka 
pirmsskolas izglītības iestāžu ēku un aprīkojuma 
tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs ES 
izvirzītajiem mērėiem un nosacījumiem 
kvalitatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
sniegšanai. 

 Lai celtu pakalpojumu kvalitātes un 
komforta līmeni, radītu jaunas vietas 
pirmsskolas izglītības iestādēs, izveidotu jaunas 
darba vietas pirmsskolas izglītības iestādē un 
nodrošinātu iespēju bērnu vecākiem turpināt 
vai nodibināt jaunas darba attiecības, ir 
nepieciešams veikt pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pasaulīte” ēku Dārza ielā 3 
rekonstrukciju un Saules ielā 8 renovāciju, kā 
arī teritorijas labiekārtošanu. Atbilstoši 
noteikumu par darbības programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība nacionālas un 
reăionālas nozīmes attīstības centros" 35. 
punktā noteiktām atbalstāmām darbībām 
realizējot projektā paredzēts veikt: 

1. Tehniskā projekta izstrādi ēkām Dārza 
ielā 3 un Saules ielā 8; 
2. Ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukciju, 
pārbūvējot telpas pirmsskolas izglītības 
iestādes funkcijām; 
3. Ēku Saules ielā 8 renovāciju uzlabojot 
telpu mikroklimatu un sanitāros apstākĜus;  
4. Teritorijas labiekārtošanu ar celiĦu un 
rotaĜu laukumu izbūvi Dārza ielā 3; 
5. Publicitātes pasākumus. 
 

Projekta ietveros pašvaldībā tiks rekonstruēta 
ēka Dārza ielā 3, kurā, papildus jau esošajām 
astoĦām pirmskolas iestādes „Pasaulīte” bērnu 
grupu telpām, no jauna tiks izveidotas 4 bērnu 
grupu telpas, ēdināšanas bloks ar ēdamzāli un 
telpas personālam, kā arī labiekārtota teritorija. 
Projekts paredz teritorijas labiekārtošanu un 
spēĜu laukumu izveidošanu 7053m2 platībā. 



Ēkās, kas atrodas Saules ielā 8, tiks veikti 
iekšējā ūdensvada un kanalizācijas cauruĜvadu, 
un virtuves telpas ventilācijas sistēmas 
renovācijas darbi, kā arī telpu remontdarbi, kā 
rezultātā uzlabosies telpu mikroklimats un 
sanitārie apstākĜi.  
 
        Projektā īstenošanas rezultātā tiks 
izveidotas papildus 104 vietas pirmskolas 
izglītības iestādē jeb 40% no kopējā Bauskas 
pilsētā deklarēto bērnu skaita, kas 
reăistrējušies rindā. Papildus tiks izveidotas 23 
jaunas darba vietas pirmsskolas izglītības 
iestādes darbiniekiem. Nodrošināta 208 bērnu 
vecākiem iespēja turpināt vai atjaunot darba 
attiecības, kas sekmēs ăimenes ienākumu un 
ienākumu nodokĜu palielināšanos pašvaldībā. 
Tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar 
funkcionāliem traucējumiem.  
 
      Gan projektu uzsākot, gan projektā 
īstenošanas laikā tiks organizēti publicitātes 
pasākumi sabiedrības informēšanai, un 
aktivitātes tiks atspoguĜotas masu saziĦas 
līdzekĜos. 

 


