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

attīstības centros” ietvaros 1. atlases kārtā apstiprināts 
projekts 

 
 

Finansējuma saņēmējs 
Ogres novada dome 
 

Juridiskā adrese 
Brīvības iela 48, Ogre, LV - 5001 
 

Projekta nosaukums 
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
"Riekstiņš" būvniecība Ogres novadā 
 

Projektā iesaistītie partneri Nav 

Projekta īstenošanas 
vieta 

Plānošanas 
reģions 

Rīgas plānošanas reģions 

Adrese 
Nogāzes iela 6, Ogre, LV- 5001 
 

Projekta apstiprināšanas datums 
29.01.2009. 
 

Projekta izmaksas 
LVL 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

1 141 869.00 
 

Publiskais 
finansējums 

1 141 869.00 
 

t.sk. ERAF 
finansējums 

970 589.00 
 

t.sk. valsts 
budžeta 
dotācija 

34 256.00 
 

t.sk. 
pašvaldības 

budžeta 
līdzekļi 

137 024.00 
 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 
15 
 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta ietvaros tiks uzcelta jauna 
pirmskolas izglītības iestāde (turpmāk – PII) 
„Riekstiņš”, Nogāzes ielā 6, Ogrē. Uzceļot jaunu 
PII tiks samazinātas rindas uz vietām Ogres 
novadā par 17%, līdz ar, to vairāk bērnu tiks 
nodrošināti ar pirmskolas izglītības iespējām. 
Projekta īstenošana atvieglos darba meklēšanas 
procesu šo bērnu vecākiem, jo turpināt darba 
attiecības būs spējīgi turpināt vai uzsākt 238 
vecāki. 



Bērnu dārzs PII „Riekstiņš” ir ar 119 vietām – 
bērniem jaunākās, vidējās un vecākās grupās 
(kopā 7 grupas). PII „Riestiņš” Tehniskajā 
projektā projektēta galvenā ēka un ārējie 
inženiertīkli, kā elektroenerģijas kabeļi, 
ūdensvadi, kanalizācijas izbūve, 
telekomunikāciju pieslēgums, gāzes vada 
izbūve. Projekta ietvaros arī paredzēts  
apzaļumot teritoriju, kā arī izbūvēt bruģētus 
celiņus un rotaļu laukumus bērnu nodarbībām, 
paredzēts uzstādīt vairākas nojumes, kā arī 
vairākus aktīvās nodarbes stendus. Paredzētas 
20 autostāvvietas, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.  

PII „Riekstiņš” ēkā papildus esošajām 
grupām paredzēts izvietot divas nodarbību 
zāles, ēdamzāli, kā arī administrācijas un 
saimniecisko telpu grupas, pie ēdamzāles tiks 
izveidots virtuves bloks. 
    Saskaņā ar Ogres novada apstiprināto 
Tehnisko projektu tiks veikta PII „Riekstiņš” 
virtuves aprīkojuma iegāde un citu iebūvējamo 
mēbeļu iegāde. 
    PII „Riekstiņš” kopējā ēkas platība ir 2636 
m2.  
    Projekta ietvaros tiks nodrošināta publicitāte 
saskaņā ar Publicitātes vadlīnijām, piem., tiks 
atspoguļota informācija presē, masu medijos, 
Ogres novada mājas lapā www.ogre.lv, kā arī uz 
plāksnēm telpās un uz informatīvajiem 
stendiem. 

 


