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

attīstības centros” ietvaros 1. atlases kārtā apstiprināts 
projekts 

 

Finansējuma saņēmējs 
Talsu novada pašvaldība 
 

Juridiskā adrese 
Kareivju ielā 7, Talsi, LV-3201 
 

Projekta nosaukums 
Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu energoefektivitātes 
paaugstināšana un renovācija 

Projekta numurs 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/023 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Kurzemes plānošanas reģions 

Projekta īstenošanas 
vieta 

Adrese 
Krievraga iela 2a; Brīvības iela 10a; Jaunā iela 
1; 1.Maija iela 28, Talsi, LV-3201 
 

Projekta apstiprināšanas datums 
29.01.2009.; grozījumi 17.12.2009.; 
01.06.2010. 
 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

542 175.00 
 

Publiskais 
finansējums 

542 175.00 
 

t.sk. ERAF 
finansējums 

460 848.00 
 

t.sk. valsts 
budžeta 
dotācija 

24 398.00 
 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. 
pašvaldības 

budžeta 
līdzekļi 

56 929.00 
 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 
14 
 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta „Talsu pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāžu energoefektivitātes 
paaugstināšana un renovācija” vispārējais 
mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības 
iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu 
pieejamību Talsu pilsētā, attīstot pirmskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūru. 

Projekta „Talsu pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāžu energoefektivitātes 
paaugstināšana un renovācija” tiešais mērķis ir, 



renovējot un paaugstinot energoefektivitāti, 
uzlabot Talsu pilsētas pirmskolas izglītības 
iestāžu (PII), „Kastanītis”, „Saulīte”, „Zvaniņš” 
un „Pīlādzītis” infrastruktūru. 
Projekta īstenošanas rezultātā:  
PII „Zvaniņš”:  
1) Tiks veikts sešu grupu telpu remonts (griestu 
un sienu remonts, grīdas remonts, durvju 
montāža, logu bloku nomaiņa), 
elektroinstalācijas darbi, apkures rekonstrukcija, 
santehniskie darbi.  
2) Jumta seguma nomaiņa galvenajam un 
virtuves korpusam. Fasādes siltināšana. 
3) Bruģa ieklāšana. Iebūvēto sienas skapju 
demontāža un izbūve. 
4) 1.stāva gaiteņa remonts (kosmētiskais 
remonts, elektroinstalācijas darbi, santehniskie 
darbi, apkures sistēmas rekonstrukcija).  
Apbūves platība: 676,3 m² 
Kopējā platība: 1135,6 m² 
Kopējais būvapjoms:4213m³ 
PII „Saulīte”:  
1) Tiks veikts 6 grupu telpu remonts (griestu un 
sienu remonts, grīdas remonts, durvju montāža, 
logu bloku nomaiņa), elektroinstalācijas darbi. 
Apkures sistēmas rekonstrukcija un remontdarbi 
sanmezglā 5 grupu telpās. 3 grupu telpās veikti 
santehniskie darbi.  
2) Jumta seguma nomaiņa. Fasādes siltināšana 
un bruģa ieklāšana. 
3) Iebūvēto sienas skapju demontāža un 
izbūve. 
4) Divu kāpņu telpu remonts un 1.stāva gaiteņa 
remonts (kosmētiskais remonts, 
elektroinstalācijas darbi, santehniskie darbi, 
apkures rekonstrukcija). 
5) Virtuves noliktavas un veļas mājas remonts 
(kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas darbi, 
apkures sistēmas rekonstrukcija). 
Apbūves platība: 527,0 m² 
Kopējā platība: 845,1 m² 
Kopējais būvapjoms: 3347,0m³ 
PII „Pīlādzītis” : 
1) Tiks veikts 8 grupu telpu remonts (griestu un 
sienu remonts, grīdas remonts, durvju montāža, 
elektroinstalācijas darbi, apkures rekonstrukcija, 
remontdarbi sanmezglā un santehniskie darbi).  
2) Logu nomaiņa. Fasādes siltināšana. 
3) Iebūvēto sienas skapju demontāža un izbūve. 
4) Virtuves bloka remontdarbi (griestu, sienu, 



grīdu remonts, elektroinstalācijas darbi, 
santehniskie darbi, apkures rekonstrukcija).  
5) Jumta seguma atjaunošana. 
6) Metodiskā kabineta remonts (kosmētiskais 
remonts, elektroinstalācijas darbi, apkures 
rekonstrukcija). 
Apbūves platība: 1618,9 m² 
Kopējā platība: 2408,9 m² 
Kopējais būvapjoms: 9918 m³ 

 PII „Kastanītis”: 
  1) Tiks veikts 6 grupu telpu (t.sk. 4 grupās – 4 

telpas, 2 grupās – 5 telpas) remonts - griestu 
un sienu remonts, grīdas remonts, durvju 
montāža, logu bloku maiņa, elektroinstalācijas 
darbi, apkures rekonstrukcija 5 grupu telpās ( 
1.st. grupas telpā nr.1 – remontdarbi sanmezglā 
un santehniskie darbi). 

 2) Jumta seguma nomaiņa. Fasādes siltināšana. 
 3) Iebūvēto sienas skapju demontāža un izbūve. 
 4) Divu kāpņu telpu remonts (kosmētiskais 

remonts, elektroinstalācijas darbi, apkures 
rekonstrukcija). 

 5) Virtuves noliktavas un veļas mājas remonts 
(kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas darbi, 
apkures rekonstrukcija).  

 6) Kāpņu un uzbrauktuves izbūve. 
Apbūves platība: 739,3 m² 
Kopējā platība: 1010,8 m² 
Kopējais būvapjoms: 4279 m³ 
Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs Talsu 
pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji – 
ģimenes ar bērniem pirmskolas vecumā. 

 


