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Finansējuma saņēmējs Jelgavas pilsētas Dome 
Juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3002 

Projekta nosaukums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes "Vārpiņa" 

rekonstrukcija un energoefektivitātes 

paaugstināšana 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Projekta īstenošanas 

vieta 

Plānošanas 

reģions 

Zemgales plānošanas reģions 

Adrese Kronvalda ielā 22, Jelgava, LV-3002 

Projekta apstiprināšanas datums 31.01.2013. 

Projekta izmaksas 

LVL 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

140 494,29 

Publiskais 

finansējums 

140 494,29 

t.sk. ERAF 

finansējums 

119 420,15 

t.sk. valsts 

budžeta 

dotācija 

3 161,12 

t.sk. 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

17 913,02 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 10 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 

veicamajām darbībām 

Projekta „Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes 

paaugstināšana” vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas 

nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu 

pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās 

un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” 

infrastruktūru.  

Projekta tiešais mērķis ir veikt pirmskolas izglītības iestādes 

„Vārpiņa”, Kronvalda ielā 22 jumta rekonstrukciju un fasādes 

siltināšanas darbus, izveidot 1 jaunu grupu (20 bērniem) 99.78 

m² apjomā un rekonstruēt esošo ventilācijas sistēmu vienā ēkas 

korpusā. 

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: 

1) pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un 

energoefektivitātes paaugstināšana; 

2) būvdarbu uzraudzība; 

3) publicitātes pasākumi.  

Projekta ietvaros pirmsskolas izglītības iestādē tiks īstenoti 

energoefektivitātes pasākumi, veicot fasādes siltināšanas 

darbus, jumta rekonstrukcija un izbūvēts apjoms vēl vienai 

pirmsskolas grupai.  

Projekta rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē no jauna tiks 

izveidotas vietas 20 bērniem, kas par 0.97 % samazinās bērnu 
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skaitu rindā uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs, 20 bērnu vecākiem radīs iespēju nodibināt vai turpināt 

darba attiecības un radīs 3 jaunas darbavietas pirmsskolas 

izglītības iestādē, tādējādi veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības 

iespējas, pakalpojumu pieejamību un nodarbinātību. 

Projekts „Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vārpiņa” rekonstrukcija” tiks īstenots 10 mēnešu laikā pēc 

vienošanās noslēgšanas.  

 


