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Projekta nosaukums 
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 
"Pienenīte" infrastruktūras attīstība 

Projektā iesaistītie partneri Nav 

Projekta numurs 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/014 

Projekta īstenošanas 
vieta 

Plānošanas 
reģions 

Kurzemes plānošanas reģions 

Adrese Pulk. Brieža iela 10a, Liepāja, LV-3401 

Projekta apstiprināšanas datums 27.08.2013. 

Projekta izmaksas 
LVL 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

945 461,00 Ls 

Publiskais 
finansējums 

945 461,00 Ls 

t.sk. ERAF 
finansējums 

803 641,00 Ls 

t.sk. valsts 
budžeta 
dotācija 

35 454,79 Ls 

t.sk. 
pašvaldības 

budžeta 
līdzekļi 

106 365,21 Ls 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 14 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības 
programma 2008.- 2014. gadam (LD Lēmums 
Nr. 141, 10.04.2008., pieejams www.liepaja.lv- 
Pilsētas attīstības dokumenti), analizējot esošo 
situāciju un realizējot noteiktos attīstības 
virzienus (sabiedrība, labklājība, ekonomika un 
pilsētvide), cenšas nodrošināt pilsētas un 
reģiona attīstību, konkurētspēju un integrāciju 
Eiropā, kā arī sekmēt ilgtspējīgu attīstību, radot 
veselīgu un labvēlīgu darba un dzīves vidi visiem 
Liepājas reģiona un Kurzemes iedzīvotājiem. 
Svarīgi, lai dzīves uzlabošanās skartu visas 
iedzīvotāju kategorijas, arī ģimenes ar 
pirmsskolas vecuma bērniem un viņiem būtu 
pieejama atbilstoša infrastruktūra. Projekts 
paredz nodarbinātības veicināšanu Liepājas 
pilsētā, radot  9  jaunas darba vietas un 
veicinot192 vecāku aktīvu iesaistīšanos darba 
tirgū. 



 
  Projekta ietvaros PII „Pienenīte” plānots veikt 
šādas aktivitātes: 
 
1. Tehniskā projekta izstrāde ar ekspertīzi. 
2. Jauna korpusa ar 120 vietām un pārejas 
galerijas būvniecība un esošās  PII „Pienenīte” 
ēkas rekonstrukcija, kas ietver -  telpu 
pārplānošanu, iekšējo un ārējo inženiertīklu 
nomaiņu, kosmētisko remontu ar grīdu 
nomaiņu, siltummezgla rekonstrukciju, 
energoefektivitātes paaugstināšanu -  jumta, 
pamatu siltināšanu, iebūvējamo mēbeļu 
uzstādīšanu.. 
3. Teritorijas labiekārtošana, izveidojot jaunus 
rotaļu, sporta laukumus, zālienus un celiņus. 
4. Iebūvējamā aprīkojuma modernizācija. 
5. Autoruzraudzība. 
6. Būvuzraudzība. 
7. Publicitātes pasākumi. 
8. Projekta vadība. 
Projekta rezultātā tiks radītas 9 jaunas darba 
vietas. 
Projektu plānots realizēt 20 mēnešos . 
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 428 872,00, 
tai skaitā attiecināmās izmaksas Ls 945 461, no 
kurām- Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošina 
līdzfinansējumu Ls 106 365,21 (11,25%), valsts 
budžeta dotācija ( 3,75%) Ls 35 454,79 un 
ERAF līdzfinansējums Ls 803 641,00 ( 85%) un 
neattiecināmās izmaksas, kuras tiks segtas no 
Liepājas pašvaldības finanšu avotiem. 

 


