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Kurzemes plānošanas reģions 

Adrese 
Veidenbauma iela 2a, Saldus, Saldus novads, LV 
3801 

Projekta apstiprināšanas datums 16.05.2013. 

Projekta izmaksas 
LVL 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

159 995,36 

Publiskais 
finansējums 

159 995,36 

t.sk. ERAF 
finansējums 

135996,06 

t.sk. valsts 
budžeta 
dotācija 

3 599,89 

t.sk. 
pašvaldības 

budžeta 
līdzekļi 

20 399,41 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 20 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Valstī ir tendence samazināties bērnu skaitam, 
bet tomēr pirmsskolas vecuma bērnu ar 
speciālām vajadzībām skaits nepārtraukti 
pieaug. SPII „Cerībiņa” nonāk bērni ar smagiem 
attīstības traucējumiem. Iestādē tiek uzņemti 
bērni ar redzes, valodas, fiziskās attīstības 
(kustību), garīgās attīstības, garīgās veselības 
un jauktiem attīstības traucējumiem. Šobrīd 
rinda uz vietām PII ir 16 bērni. Jo ātrāk tiek 
diagnosticēti attīstības traucējumi un sniegta 
speciālistu palīdzība, jo lielākas iespējas, ka 
bērns tiks sagatavots pamatizglītības apguvei 
vispārizglītojošajā skolā. Taču telpu trūkuma dēļ 
uzņemt lielāku skaitu un jaunāka vecuma 
bērnus nav iespējams. Realizējot projektu 
„Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Cerībiņa” piebūves būvniecība”, būtu iespējams 
uzņemt papildus esošajiem 121 bērnam vēl 16 
bērnus ar īpašām vajadzībām, radot viņiem 



iespēju mācīties un uzturēties piemērotā vidē. 
Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt vienlīdzīgas 
nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem 
pirmsskolas vecumā, kā arī nodarbinātību un 
pakalpojumu pieejamību nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centrā Saldū, 
attīstot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Cerībiņa” infrastruktūru. Projekta tiešais 
mērķis: Bērnu vietu skaita palielināšana un 
infrastruktūras sakārtošana Saldus speciālajā 
pirmsskolas izglītības iestādē „Cerībiņa”. 
Projekta mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem 
pirmsskolas vecumā reģionālas nozīmes 
attīstības centrā. Plānotās darbības vērstas uz : 
Nodarbinātības veicināšanu- jaunu darbavietu 
izveidošana SPII, kā arī iespēja turpināt vai 
nodibināt darba attiecības 32 pirmsskolas bērnu 
vecākiem ar īpašām vajadzībām; Rindas 
likvidēšanu par 100% (kopīgā rinda ir 16 bērni); 
Nodrošināt iespēju papildus esošajiem 121 
bērnam vēl 16 bērniem ar attīstības 
traucējumiem apmeklēt SPII; SPII 
rekonstrukciju izbūvējot jauno piebūvi 347,10m2 
platībā ar savienojošo daļu pie esošās ēkas.  
SPII teritorijas labiekārtošanu un pieejamības 
nodrošināšanu. Projektu plānots realizēt no 
01.08.2013.līdz 31.12.2014., kopā 17.mēnešus   
Projektā paredzētas šādas aktivitātes:  

 
; 

 
 
 

izbūve; 
 

 
Labiekārtošanas, vides pielāgošanas un 

teritorijas apzaļumošanas darbi Projekta ietvaros 
tiks izbūvēta piebūve blakus esošai ēkai. Jaunās 
piebūves ieeja izvietota starp esošās ēkas un 
projektējamās ēkas korpusiem, caur savienojošo 
gaiteni, pa vidu vecajam un jaunajam 
korpusam, tādējādi veidojot vizuālu abu ēku 
savienojuma mezgla punktu. Piebūvē tiks 
izvietotas šādas telpas: guļamtelpa, garderobe, 
grupas telpa, WC, virtuve, svinību zāle, 
relaksācijas telpa, masāžas kabinets, speciālā 
pedagoga un psihologa kabinets, kā arī kāpņu 
telpa un savienojošā pāreja, kas paredzēts 1 



grupai - 16 bērniem  ar īpašām vajadzībām. 

 


