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Valkas novada pašvaldības 
projekts “Valkas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pasaciņa” telpu renovācija”

Balvu novada pašvaldības 
projekts “Balvu pilsētas PII 
“Sienāzītis” rekonstrukcija 
Balvos, Brīvības ielā 50B”

Valmieras pilsētas pašvaldības 
projekts “Valmieras pilsētas  
3. pirmsskolas izglītības iestādes 
“Sprīdītis” rekonstrukcija”

Gulbenes novada pašvaldības 
projekts “Gulbenes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
renovācija 2. kārta”

Pašvaldības iestādes 
Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes projekts “Daugavpils 
24. pirmsskolas izglītības 
iestādes infrastruktūras attīstība”

Pašvaldības iestādes Rīgas 
domes Īpašuma departamenta 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecība Rīgā, 
Valdeķu ielā 58A (79. grupa, 
2118. grunts)”

Pašvaldības iestādes 
Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes projekts “Pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūras 
attīstība Daugavpilī”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils pilsētā”

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras attīstība 
Rēzeknes pilsētā”

Smiltenes novada pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Pīlādzītis” Mētras ielā 
11A infrastruktūras attīstība” 

Preiļu novada pašvaldības 
projekts “Preiļu novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pasaciņa” filiāles “Auseklītis”  
2. un 3. kārtas renovācija” 

Krāslavas novada pašvaldības 
projekts “Krāslavas pilsētas 
PII “Pīlādzītis” infrastruktūras 
attīstība” 

Pašvaldības iestādes Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldes 
projekts “Liepājas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saulīte” 
infrastruktūras attīstība”

Ogres novada pašvaldības 
projekts “Jaunas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Riekstiņš” 
būvniecība Ogres novadā”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestādes infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12”

Līvānu novada pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķīši” renovācija un 
labiekārtošana”

Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.1.4.3. aktivitāte “Pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centros”

Activity 3.1.4.3: “Development of Infrastructure in  
Pre-school Educational Establishments in Development
Centres of National and Regional Importance” 
(Operational Programme “Infrastructure and Services”)

Ieguldījumu mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī 
nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Objective of investments: Fostering of equal employment opportunities, as well 
as accessibility to employment and services in development centres of national 
and regional importance, developing of infrastructure in pre-school educational 
establishments.



Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
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Kuldīgas novada pašvaldības 
projekts “PII “Cīrulītis” 
rekonstrukcija un piebūves 
būvniecība Pļavas ielā 11, Kuldīgā”

Pašvaldības iestādes Ventspils 
pilsētas Izglītības pārvaldes 
projekts “Jaunas pirmsskolas 
izglītības iestādes būvniecība 
Kuldīgas ielā 134, Ventspilī”

Krāslavas novada pašvaldības 
projekts “Krāslavas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība”

Saldus novada pašvaldības 
projekts “Izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība 
Saldus pilsētā, rekonstruējot 
pirmsskolas izglītības iestādi 
“Pasaciņa””

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas 
izglītības iestādes “Katrīna” 
rekonstrukcija”

Limbažu pilsētas pašvaldības 
projekts “Limbažu pirmsskolas 
izglītības iestāžu renovācija un 
labiekārtošana”

Cēsu novada pašvaldības 
projekts “Cēsu pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
renovācija”

Valkas novada pašvaldības 
projekts “Valkas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pasaciņa” infrastruktūras attīstība”

Ludzas novada pašvaldības 
projekts “Ludzas pilsētas 
speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” ēkas 
rekonstrukcija”

Siguldas novada pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecība Nurmižu 
ielā 31, Siguldā”

Bauskas novada pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Pasaulīte” ēkas Dārza 
ielā 3 rekonstrukcija un ēku 
Saules ielā 8 renovācija”

Pašvaldības iestādes Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldes 
projekts “Liepājas Kristīgās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
infrastruktūras attīstība”

Talsu novada pašvaldības 
projekts “Talsu pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestāžu energoefektivitātes 
paaugstināšana un renovācija”

Alūksnes novada pašvaldības 
projekts “Pirmsskolas izglītības 
iestāžu “Sprīdītis” un “Pienenīte” 
infrastruktūras attīstīšana 
vienlīdzīgas nodarbinātības 
iespēju veicināšanai Alūksnē”

Gulbenes novada pašvaldības 
projekts “Gulbenes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
renovācija”

LVL 32 198 LVL 37 880 

Informācija par projektu 
Veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas 
un pakalpojumu pieejamība, veicot Valkas 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes  
(PII) “Pasaciņa” telpu renovāciju.

Project Information
Equal employment opportunities 
and availability of services have been 
fostered by performing renovation of 
the premises of Valka City Pre-school 
Educational Establishment (PEE) 
“Pasaciņa”.

Valka Local Government Project
“Renovation of the Premises of Valka City Pre-school Educational Establishment “Pasaciņa””

Valkas novada pašvaldības projekts 
“Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” telpu renovācija”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

8 9LVL 168 504LVL 205 218

Project Information
Availability of educational services 
for families with pre-school aged 
children in Balvi city and municipality 
has been improved by improving the 
quality of the infrastructure of the PEE 
“Sienāzītis”.

Informācija par projektu 
Uzlabota izglītības pakalpojumu pieejamība 
Balvu pilsētas un novada ģimenēm ar bērniem 
pirmsskolas vecumā, pilnveidojot  
PII “Sienāzītis” infrastruktūras kvalitāti.

Balvu novada pašvaldības projekts 
“Balvu pilsētas PII “Sienāzītis” rekonstrukcija Balvos, Brīvības ielā 50B”

Balvi Local Government Project
“Reconstruction of Balvi City Pre-school Educational Establishment “Sienāzītis” in Balvi, 
50B, Brivibas Street”

LVL 915 936 LVL 1 077 571

Informācija par projektu 
Uzlabota pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
pieejamība, veicot PII “Sprīdītis” telpu 
rekonstrukciju un paplašināšanu, t.sk. 
energoefektivitātes pasākumus, teritorijas 
labiekārtošanu, aprīkojuma un iekārtu 
modernizāciju.

Project Information
Availability of pre-school educational 
services has been improved by carrying 
out reconstruction and enlargement, 
incl. energy efficiency measures, 
territory improvement, modernisation of 
facilities and equipment of the premises 
of the PEE “Sprīdītis”.

Valmiera Local Government Project
“Reconstruction of Valmiera City Pre-school Educational Establishment No 3 “Sprīdītis””

Valmieras pilsētas pašvaldības projekts
“Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” rekonstrukcija”



Projekti Projects

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

10 11LVL 120 834 LVL 142 157

Project Information
Infrastructure of three PEEs in 
Gulbene city has been developed by 
performing renovation of the premises, 
adjustment of internal communication 
systems and renovation of in-built 
facilities in compliance with the current 
requirements and existing standards.

Informācija par projektu 
Attīstīta triju Gulbenes pilsētas PII 
infrastruktūra, veicot telpu renovāciju, iekšējo 
komunikāciju sistēmu sakārtošanu, iebūvējamo 
iekārtu atjaunošanu atbilstoši mūsdienu 
prasībām un pastāvošajiem standartiem.

Gulbenes novada pašvaldības projekts
“Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 2. kārta”

Gulbene Local Government Project
“Stage II of the Renovation of Gulbene City Pre-school Educational Establishments”

LVL 21 929LVL 25 799

Informācija par projektu 
Uzlabota Daugavpils 24. PII infrastruktūra 
un pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
pieejamība, renovējot ēkas veco korpusu, 
sanitāros mezglus un nomainot grīdas segumu 
koridoros.

Project Information
Infrastructure and availability of 
educational services of Daugavpils 
PEE No 24 have been improved by 
renovation of the old block of the 
building, toilet facilities and replacing 
the flooring in corridors.

Project of the Municipal Institution Daugavpils City 
Educational Authority “Development of the Infrastructure of Daugavpils  
Pre-school Educational Establishment No 24”

Pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes projekts “Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes 
infrastruktūras attīstība”



T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

12 13LVL 2 097 690LVL 4 255 530

Project Information
Equal employment opportunities for the 
children’s parents and the decrease of 
the number of children in the queue for 
places in PEEs in the territory of Riga 
local government have been fostered 
by building a PEE and ensuring the 
infrastructure necessary for children 
development.

Informācija par projektu 
Veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas 
bērnu vecākiem un bērnu skaita rindās uz vietām 
PII Rīgas pašvaldības teritorijā samazināšanās, 
izbūvējot PII un nodrošinot infrastruktūru, kas 
nepieciešama bērnu attīstībai.

Pašvaldības iestādes Rīgas domes Īpašuma 
departamenta projekts “Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība 
Rīgā, Valdeķu ielā 58A (79. grupa, 2118. grunts)”

Project of the Municipal Institution Riga City Council 
Property Department “Construction of a Pre-school Educational 
Establishment in Riga, 58A, Valdeku Street (Group 79, Ground 2118)”

LVL 1 644 415LVL 1 934 605

Informācija par projektu 
Piebūvējot jaunu korpusu un īstenojot 
energoefektivitātes pasākumus Daugavpils  
24. PII un 13. PII, radītas jaunas vietas PII, 
tādējādi samazinot rindu uz vietām PII un 
veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas 
bērnu vecākiem.

Project Information
New places have been created in the PEEs 
by adding a new block and implementing 
energy efficiency measures at Daugavpils 
city PEE No 24 and PEE No 13, thus 
decreasing the queue for places at the 
PEEs and fostering equal employment 
opportunities for the children’s parents.

Project of the Municipal Institution Daugavpils City 
Educational Authority “Development of the Infrastructure of the Pre-school 
Educational Establishments in Daugavpils”

Pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes projekts “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 
attīstība Daugavpilī”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

14 15LVL 858 479LVL 1 009 985

Project Information
Two new PEEs have been created in 
Jekabpils, thus increasing the number 
of places at kindergartens in Jekabpils 
city, ensuring availability of pre-school 
educational services and fostering the 
inclusion of the children’s parents in the 
labour market.

Informācija par projektu 
Izveidotas divas jaunas PII Jēkabpilī, tādējādi 
palielinot vietu skaitu bērnudārzos Jēkabpils 
pilsētā, nodrošinot pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu pieejamību un veicinot bērnu 
vecāku iekļaušanos darba tirgū.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts  
“Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā”

Jekabpils Local Government Project “Development of the 
Infrastructure of the Pre-school Educational Establishments in Jekabpils City”

LVL 821 668 LVL 966 668

Informācija par projektu 
Veicināta pakalpojuma pieejamība un 
attīstīta infrastruktūra trijās PII iestādēs 
Rēzeknes pilsētā, t.sk. paplašinātas telpas, 
veikta esošo telpu renovācija, paaugstināta 
energoefektivitāte un labiekārtota teritorija.

Project Information
Availability of services has been fostered 
and infrastructure has been developed 
at three PEEs in Rezekne city, incl. 
enlargement of the premises, renovation of 
the existing premises, increase of energy 
efficiency and territory improvement have 
been carried out.

Rezekne Local Government Project
“Development of the Infrastructure of Pre-school Educational Establishments in Rezekne City”

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projekts
“Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Rēzeknes pilsētā”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

16 17LVL 197 755LVL 234 512

Project Information
By reconstruction of the premises and 
improvement of the infrastructure of the 
PEE, the availability of the pre-school 
educational services in Smiltene has 
been increased and the inclusion of the 
children’s parents in the labour market 
has been fostered.

Informācija par projektu 
Rekonstruējot telpas un uzlabojot PII 
infrastruktūru, paaugstināta pirmsskolas 
izglītības pakalpojumu pieejamība Smiltenē 
un veicinātas vienlīdzīgas iespējas bērnu 
vecākiem iekļauties darba tirgū.

Smiltenes novada pašvaldības projekts
“Pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” Mētras ielā 11A infrastruktūras attīstība”

Smiltene Local Government Project
“Development of the Infrastructure of the Pre-school Educational Establishment 
“Pīlādzītis”, at 11A, Metras Street”

LVL 213 298 LVL 432 868

Informācija par projektu 
Veikta PII ēkas un telpu renovācija, apkārtnes 
labiekārtošana, kā arī radītas papildus vietas 
bērniem Preiļos, veicinot pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu pieejamību lielākam skaitam 
pirmsskolas vecuma bērnu.

Project Information
Renovation of the PEE building 
and premises and improvement of 
surroundings have been carried out, as 
well as additional places for children have 
been created in Preili, thus fostering the 
availability of the pre-school educational 
services to a larger number of pre-school 
aged children.

Preili Local Government Project “Stages II and III Renovation of 
the Affiliate “Auseklītis” of Preili Municipality Pre-school Educational Establishment “Pasaciņa””

Preiļu novada pašvaldības projekts “Preiļu novada 
pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija”



Projekti Projects

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

18 19LVL 94 364LVL 118 241

Project Information
The infrastructure of the PEE in Kraslava 
city has been developed by carrying 
out reconstruction of the heat supply 
system and implementing energy 
efficiency measures in the PEE. The 
availability of pre-school educational 
services has been fostered as a result 
of the project.

Informācija par projektu 
Attīstīta PII infrastruktūra Krāslavas pilsētā, 
veicot siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju 
un energoefektivitātes pasākumus PII. Projekta 
rezultātā ir sekmēta pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu pieejamība.

Krāslavas novada pašvaldības projekts
“Krāslavas pilsētas PII “Pīlādzītis” infrastruktūras attīstība”

Kraslava Local Government Project
“Development of the Infrastructure of Kraslava City PEE “Pīlādzītis””

LVL 1 085 929LVL 1 517 626

Informācija par projektu 
Uzlabota infrastruktūra Liepājas pilsētas PII, 
izbūvējot jaunu korpusu un rekonstruējot 
esošo ēku. Rezultātā radītas jaunas 
darba vietas un veicinātas vienlīdzīgas 
nodarbinātības iespējas, vecākiem 
iesaistoties darba tirgū.

Project Information
The infrastructure has been improved 
at Liepaja city PEE by building a new 
block and reconstructing the existing 
building. As a result, new workplaces 
have been created and equal employment 
opportunities have been fostered by the 
parents involving in the labour market.

Project of the Municipal Institution Liepaja City  
Educational Authority “Development of the Infrastructure of Liepaja  
Pre-school Educational Establishment “Saulīte””

Pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvaldes projekts “Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 
infrastruktūras attīstība”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

20 21LVL 970 589LVL 2 838 483

Project Information
By construction of a new PEE the 
availability of pre-school educational 
services has been fostered and the 
queues to the places at PEEs in Ogre 
municipality have been decreased.

Informācija par projektu 
Veicināta pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
pieejamība un samazinātas rindas uz vietām 
PII Ogres novadā, izbūvējot jaunu PII. 

Ogres novada pašvaldības projekts  
“Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” būvniecība Ogres novadā”

Ogre Local Government Project “Construction of a New 
Pre-school Educational Establishment “Riekstiņš” in Ogre Municipality”

LVL 169 359LVL 205 234

Informācija par projektu 
Uzlabota infrastruktūra Jēkabpils PII, 
rekonstruējot un paplašinot esošās telpas. 
Rezultātā palielināts bērnu vietu skaits PII, 
veicinot izglītības pakalpojumu pieejamību un 
iespēju vairāk bērniem apmeklēt šo iestādi.

Project Information
The infrastructure at Jekabpils PEE has 
been improved by reconstructing and 
enlarging the existing premises. As a 
result, the number of places for children 
at the PEE has been increased, thus 
fostering the availability of educational 
services and the opportunity for more 
children to go to this establishment.

Jekabpils Local Government Project “Development of 
Infrastructure of a Pre-school Educational Establishment in Jekabpils City, 12, Meza Street”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts 
“Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

22 23LVL 219 572LVL 258 320

Project Information
Equal employment opportunities 
have been fostered for the parents 
whose children go to the PEE and the 
availability of pre-school education in 
Livani has been fostered by renovation 
of the existing PEE premises and 
creating additional places for children 
in the establishment.

Informācija par projektu 
Veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas 
PII apmeklējošo bērnu vecākiem un veicināta 
pirmsskolas izglītības pieejamība Līvānos, 
renovējot esošās PII telpas un izveidojot 
papildus vietas bērniem šajā iestādē.

Līvānu novada pašvaldības projekts
“Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” renovācija un labiekārtošana”

Livani Local Government Project “Renovation and 
Improvement of the Pre-school Educational Establishment “Rūķīši””

LVL 671 844LVL 1 154 753

Informācija par projektu 
Uzlabota PII pieejamība Kuldīgā, veicot 
ēkas rekonstrukciju un piebūves celtniecību. 
Attīstot pirmsskolas izglītības infrastruktūru un 
izveidojot papildus vietas PII, samazināts bērnu 
skaits rindā uz vietu PII.

Project Information
Accessibility to the PEE in Kuldiga has 
been improved by carrying out the 
building reconstruction and building of 
an outhouse. The number of children 
waiting in the queue to a place at the 
PEE has been decreased by developing 
the infrastructure of the PEE and 
creating additional places at the PEE.

Kuldiga Local Government Project “Reconstruction of and 
Building of an Outhouse to the PEE “Cīrulītis” at 11, Plavas Street, Kuldiga”

Kuldīgas novada pašvaldības projekts  
“PII “Cīrulītis” rekonstrukcija un piebūves būvniecība Pļavas ielā 11, Kuldīgā”



Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

24 25LVL 1 194 767LVL 1 591 312

Project Information
Construction of a new PEE and the 
territory improvement have been 
carried out, creating places for children, 
consequently fostering the employment 
and accessibility to services for the 
parents with pre-school-aged children.

Informācija par projektu 
Veikta jaunas PII būvniecība un teritorijas 
labiekārtošana, izveidojot vietas bērniem, līdz 
ar to veicinot nodarbinātību un pakalpojumu 
pieejamību vecākiem ar bērniem pirmsskolas 
vecumā.

Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas Izglītības 
pārvaldes projekts “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecība Kuldīgas ielā 134, Ventspilī”

Project of the Municipal Institution Ventspils City Educational 
Authority Educational Authority “Construction of a New Pre-school 
Educational Establishment at 134, Kuldigas Street, Ventspils”

LVL 85 001LVL 100 002

Informācija par projektu 
Attīstīta PII infrastruktūra, renovējot PII 
“Pienenīte” sanitāro mezglu un PII “Pīlādzītis” 
virtuves bloku. Projekta rezultātā sekmētas 
vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas bērnu 
vecākiem, piedāvājot viņu bērniem vietas PII.

Project Information
The infrastructure of the PEEs has been 
developed by carrying out renovation of the 
toilet facilities at the PEE “Pienenīte” and 
kitchen block of the PEE “Pīlādzītis”. As 
a result of the project, equal employment 
opportunities have been fostered for the 
children’s parents by offering places at the 
PEEs for their children.

Kraslava Local Government Project  
“Development of the Infrastructure of Kraslava Pre-school Educational Establishments”

Krāslavas novada pašvaldības projekts  
“Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

26 27LVL 380 719LVL 456 990

Project Information
Reconstruction and territory 
improvement of the PEE have been 
carried out, thus creating additional 
places for children. As a result of the 
project, employment has been fostered 
by the children’s parents continuing or 
establishing employment relations.

Informācija par projektu 
Veikta PII rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtošana, izveidojot papildus vietas 
bērniem. Projekta rezultātā veicināta 
nodarbinātība, bērnu vecākiem turpinot vai 
nodibinot darba attiecības.

Saldus novada pašvaldības projekts  
“Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot 
pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa””

Saldus Local Government Project  
“Development of the Infrastructure of Educational Establishments in Saldus City  
by Reconstructing the Pre-school Educational Establishment “Pasaciņa””

LVL 921 106LVL 1 083 654

Informācija par projektu 
Veicot telpu rekonstrukciju PII un teritorijas 
labiekārtošanas darbus, nodrošināta 
pieprasījuma uz vietām PII maksimāla 
apmierināšana Jūrmalas mikrorajonā.

Project Information
By carrying out the reconstruction of 
the PEE premises and the territory 
improvement work, maximum 
satisfaction of the demand for places 
at the PEE has been ensured in a 
borough of Jurmala.

Jurmala Local Government Project  
“Reconstruction of the Pre-school Educational Establishment “Katrīna””

Jūrmalas pilsētas pašvaldības projekts 
“Pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” rekonstrukcija”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

28 29LVL 970 589LVL 1 144 437

Project Information
Infrastructure of three PEEs in Limbazi 
has been developed by carrying out 
simplified renovation and improvement 
of the territories. The queue for places 
at the PEEs has been decreased and 
equal employment opportunities have 
been provided to the children’s parents 
in Limbazi city.

Informācija par projektu 
Attīstīta triju Limbažu PII infrastruktūra, 
veicot vienkāršotu renovāciju un teritoriju 
labiekārtošanu. Samazināta rinda uz vietām 
PII un bērnu vecākiem sniegtas vienlīdzīgas 
nodarbinātības iespējas Limbažu pilsētā.

Limbažu pilsētas pašvaldības projekts
“Limbažu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija un labiekārtošana”

Limbazi Local Government Project “Renovation and 
Improvement of Limbazi Pre-school Educational Establishments”

LVL 293 715LVL 391 620

Informācija par projektu 
Nodrošināta izglītības kvalitātes 
uzlabošana četrās PII, renovējot PII 
telpas un labiekārtojot teritoriju.

Project Information
Improvement of the quality of education 
has been ensured at four PEEs by 
renovating the premises and improving 
the territories of the PEEs.

Cesis Local Government Project  
“Renovation of Cesis City Pre-school Educational Establishments”

Cēsu novada pašvaldības projekts  
“Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

30 31LVL 134 809LVL 171 907

Project Information
Development of the PEE infrastructure – 
replacement of windows and doors, 
roof renovation, renovation of the main 
entrance, covering the building edging 
with sheets and heat insulation of the 
facade – has been carried out.

Informācija par projektu 
Veikta PII infrastruktūras attīstība – logu, durvju 
nomaiņa, jumta renovācija, galvenās ieejas 
renovācija, ēkas apmales aplikšana ar plātnēm 
un fasādes siltināšana.

Valkas novada pašvaldības projekts “Valkas 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” infrastruktūras attīstība”

Valka Local Government Project “Development of the 
Infrastructure of Valka City Pre-school Educational Establishment “Pasaciņa””

LVL 207 595LVL 552 836

Informācija par projektu 
Veicot vispārbūvniecības darbus speciālās 
PII ēkas piebūvē, izveidotas jaunas vietas 
PII, tādējādi samazinot rindu uz vietām PII un 
sekmējot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas 
bērnu vecākiem.

Project Information
By completing general construction 
work in rebuilding of the special PEE 
building, new places have been created 
at the PEE, thus decreasing the queue 
for places at the PEE and fostering 
equal employment opportunities for the 
children’s parents.

Ludza Local Government Project “Reconstruction of the 
Building of Ludza City Special Pre-school Educational Establishment “Rūķītis””

Ludzas novada pašvaldības projekts “Ludzas 
pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” ēkas rekonstrukcija”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

32 33LVL 749 345LVL 883 166

Project Information
By building a new PEE and improving its 
territory, new places have been created 
at the PEE. As a result, the queue for 
Sigulda municipality PEEs has been 
decreased and employment of the 
children’s parents has been fostered.

Informācija par projektu 
Uzbūvējot jaunu PII un labiekārtojot teritoriju, 
izveidotas jaunas vietas PII. Rezultātā 
samazināta rinda uz vietām Siguldas novada 
PII un veicināta bērnu vecāku nodarbinātība.

Siguldas novada pašvaldības projekts
“Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Nurmižu ielā 31, Siguldā”

Sigulda Local Government Project “Construction of a  
Pre-school Educational Establishment at 31, Nurmizu Street, Sigulda”

LVL 291 710LVL 343 188

Informācija par projektu 
Veikta PII ēku rekonstrukcija, renovācija un 
teritorijas labiekārtošana, tādējādi radītas 
jaunas vietas bērniem PII un nodrošināta 
iespēja bērnu vecākiem turpināt vai nodibināt 
jaunas darba attiecības.

Project Information
Reconstruction and renovation of 
the PEEs buildings and territory 
improvement have been carried out, 
thus creating new places for children at 
the PEEs and ensuring the opportunity 
for the children’s parents to continue or 
establish new labour relations.

Bauskas novada pašvaldības projekts  
“Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija 
un ēku Saules ielā 8 renovācija”

Bauska Local Government Project  
“Reconstruction of the Building of the Pre-school Educational Establishment 
“Pasaulīte” at 3, Darza Street and Renovation of the Buildings at 8, Saules Street”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

34 35LVL 108 720LVL 128 532

Project Information
With renovation of the premises of 
the Christian PEE – replacing internal 
engineer networks and improving 
the territory – employment has been 
fostered in Liepaja city by creating 
workplaces, as well as active 
involvement of the children’s parents in 
the labour market has been fostered.

Informācija par projektu 
Renovējot kristīgās PII telpas – nomainot 
iekšējos inženiertīklus un labiekārtojot  
teritoriju – veicināta nodarbinātība Liepājas 
pilsētā, radot darba vietas, un veicināta bērnu 
vecāku aktīva iesaistīšanās darba tirgū.

Pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvaldes projekts “Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības 
iestādes infrastruktūras attīstība”

Project of the Municipal Institution Liepaja City Educational 
Authority “Development of the Infrastructure of Liepaja Christian Pre-school 
Educational Establishment”

LVL 458 259LVL 539 128

Informācija par projektu 
Uzlabota četru PII infrastruktūra, veicot 
telpu remontu, fasādes siltināšanu, apkures 
rekonstrukciju. Rezultātā veicinātas vienlīdzīgas 
nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātība 
un pakalpojumu pieejamība Talsu pilsētā.

Project Information
Infrastructure of four PEEs has been 
improved by carrying out renovation of 
the premises, facade heat insulation 
and reconstruction of the heating 
system. As a result, equal employment 
opportunities, as well as employment 
and the accessibility to services have 
been fostered in Talsi city.

Talsi Local Government Project “Increasing Energy Efficiency 
and Renovation of Talsi City Pre-school Educational Establishments”

Talsu novada pašvaldības projekts “Talsu pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija”



Projekti Projects Projects Projekti

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

36 37LVL 253 932LVL 298 744

Project Information
Renovation of the PEEs buildings has 
been carried out and new places have 
been created for pre-school-aged 
children, thus decreasing the queues for 
places at the PEEs. As a result, equal 
employment opportunities have been 
ensured for the families with pre-school-
aged children.

Informācija par projektu 
Veikta PII ēku renovācija un izveidotas jaunas 
vietas pirmsskolas vecuma bērniem, tādējādi 
samazinot rindas uz vietām PII. Rezultātā 
nodrošinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas 
ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Alūksnes novada pašvaldības projekts  
“Pirmsskolas izglītības iestāžu “Sprīdītis” un “Pienenīte” infrastruktūras 
attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē”

Aluksne Local Government Project “Development of the Infrastructure 
of the Pre-school Educational Establishments “Sprīdītis” and “Pienenīte” for 
Facilitation of Equal Employment Opportunities in Aluksne”

LVL 122 319LVL 267 307

Informācija par projektu 
Atjaunotas PII “Auseklītis” novecojušās 
inženierkomunikācijas, rekonstruētas sanitārās 
telpas, veikti PII “Rūķītis” fasādes siltināšanas 
un renovācijas darbi, veikta abu PII teritorijas 
labiekārtošana.

Project Information
The out-dated utilities of the PEE 
“Auseklītis” have been renovated and 
the WCs have been reconstructed, the 
facade heat insulation and renovation 
work of the PEE “Rūķītis” have been 
carried out, as well as the territories of 
both PEEs have been improved.

Gulbene Local Government Project  
“Renovation of Gulbene City Pre-school Educational Establishments”

Gulbenes novada pašvaldības projekts 
“Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”
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Jaunjelgavas novada pašvaldības 
projekts “Sociālās aprūpes 
un krīzes centrs Jaunjelgavas 
novada Staburaga pagastā”

Jelgavas novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu centra bērniem 
izveide Glūdas pagastā”

Ķekavas sociālā aprūpes 
centra projekts “Dienas centra 
“Adatiņas” izveide Daugmalē”

Skrundas novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu attīstīšana un 
pilnveide Skrundas pašvaldībā”

Līvānu novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu centra izveide 
Līvānu novadā”

Talsu novada pašvaldības 
projekts “Valdemārpils Bērnu 
dienas aprūpes un brīvā laika 
pavadīšanas centra izveide”

Carnikavas novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu centra izveide 
Carnikavas novadā”

Ķekavas novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
attīstība Ķekavas pagastā”

Grobiņas novada pašvaldības 
projekts “Bērnu brīvā laika 
pavadīšanas centra izveide 
Grobiņā”

Pļaviņu novada pašvaldības 
projekts “Sākumskolas vecuma 
bērnu rotaļu un attīstības centra 
izveidošana Pļaviņu pilsētā” 

Varakļānu novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
centra izveide Varakļānos” 

Tukuma novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu attīstīšana un 
pilnveide Slampes pašvaldībā” 

Lielvārdes novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana Lielvārdes novada 
sociālā dienesta sociālajā dienas 
aprūpes centrā”

Iecavas novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības  
attīstība Iecavas novadā” 

Inčukalna novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pilnveide dienas 
centrā “Gauja”” 

Ozolnieku novada pašvaldības 
projekts “Bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas centra izveide 
Ozolnieku novada Tetelē” 

Salacgrīvas novada Liepupes 
pagasta pārvaldes projekts 
“Dienas centra “Rūķu nams” 
izveide Liepupes pagastā” 

Aglonas novada pašvaldības 
projekts “Bērnu brīvā laika 
pavadīšanas centra  
izveidošana Aglonā” 

Saldus novada pašvaldības 
projekts “Jaunlutriņu pagasta 
dienas centrs” 

Vecpiebalgas novada pašvaldības 
projekts “Alternatīvās dienas 
aprūpes centrs “Rudiņi”” 

Activity 3.1.4.4: “Support to Improving Accessibility to 
Alternative Care Services” (Operational Programme 
“Infrastructure and Services”)

Objective of investments: Fostering of possibilities of equal employment 
opportunities improving social care, social abilities and spare time possibilities 
for children, disabled persons and retired persons, developing the availability 
of alternative care services outside the development centres of national and 
regional importance.

Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.1.4.4. aktivitāte “Atbalsts alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības attīstībai”

Ieguldījumu mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot 
bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu 
sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centriem, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību.



Projekti Projects Projects Projekti

40 41

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 44 865LVL 57 519

Project Information
By carrying out the reconstruction 
of the premises and purchasing 
equipment the Alternative Care Centre 
for children has been established, thus 
providing for spare time possibilities for 
children and children sitting.

Informācija par projektu 
Veicot telpu rekonstrukciju un aprīkojuma 
iegādi, izveidots alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu centrs bērniem, tādējādi 
nodrošinātas iespējas bērnu brīvā laika 
pavadīšanai un bērnu pieskatīšanai.

Jelgavas novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra bērniem izveide Glūdas pagastā”

Jelgava Local Government Project “Establishment of an 
Alternative Care Service Centre for Children in Gluda Rural Territory”

LVL 65 822LVL 77 438

Informācija par projektu 
Veikta vienkāršotā renovācija Jaunjelgavas 
novada Vīgantes skolai, pirmajā stāvā izveidojot 
sociālās aprūpes un krīzes centru. Rezultātā 
panākta iespēja izglītoties, attīstīt prasmes, 
saņemt psihologa u. c. pakalpojumus.

Project Information
The simplified renovation of Jaunjelgava 
municipality Vigante School has been carried 
out, by establishing the Social Care and 
Crisis Centre on the ground floor. As a result, 
the opportunity of studying, developing skills 
and receiving a psychologist’s and other 
services has been achieved.

Jaunjelgava Local Government Project  
“Social Care and Crisis Centre in Staburags Rural Territory of Jaunjelgava Municipality”

Jaunjelgavas novada pašvaldības projekts 
“Sociālās aprūpes un krīzes centrs Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā”



Projekti Projects Projects Projekti

42 43

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 134 101LVL 159 644

Project Information
Accessibility to new services has 
been developed by renovating and 
modernising the Care Centre. As a 
result, studying, spare time and skill 
developing possibilities for children, 
retired persons and disabled persons 
have been ensured.

Informācija par projektu 
Attīstīta jaunu pakalpojumu pieejamība, 
renovējot un modernizējot aprūpes centru. 
Rezultātā panākta iespēja izglītoties, 
pavadīt brīvo laiku, attīstīt prasmes bērniem, 
pensijas vecuma personām, personām ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Skrundas novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā”

Skrunda Local Government Project “Development and 
Improvement of Alternative Care Services in Skrunda Municipality”

LVL 37 213LVL 43 780

Informācija par projektu 
Veicot ēkas un tās fasādes vienkāršoto 
renovāciju, izveidots dienas centrs. Rezultātā 
panākta iespēja izglītoties, pavadīt brīvo laiku, 
attīstīt prasmes skolas vecuma bērniem, 
pensijas vecuma personām, personām ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Project Information
By carrying out the simplified renovation of 
the building and its facade, the Day Care 
Centre has been established. As a result, 
studying, spare time and skill development 
possibilities for school-aged children, 
retired persons and disabled persons 
have been ensured.

Kekava Social Care Centre Project  
“Establishment of the Day Care Centre “Adatiņas” in Daugmale”

Ķekavas sociālā aprūpes centra projekts 
“Dienas centra “Adatiņas” izveide Daugmalē”



Projekti Projects Projects Projekti

44 45

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 70 084LVL 82 452

Project Information
The premises of Valdemarpils Children 
Day Care and Spare Time Centre have 
undergone a simplified renovation, the 
equipment required for ensuing the 
centre operation has been purchased 
and installed.

Informācija par projektu 
Veikta Valdemārpils Bērnu dienas aprūpes 
un brīvā laika pavadīšanas centra telpu 
vienkāršotā renovācija, iegādāts un 
uzstādīts centra darbības nodrošināšanai 
nepieciešamais aprīkojums.

Talsu novada pašvaldības projekts 
“Valdemārpils Bērnu dienas aprūpes un brīvā laika pavadīšanas centra izveide”

Talsi Local Government Project “Establishment of 
Valdemarpils Children Day Care and Spare Time Centre”

LVL 200 123LVL 628 774

Informācija par projektu 
Rekonstruējot ēku, pašvaldībā izveidoti divi 
jauni pakalpojumu veidi – ģimenes atbalsta 
(krīzes) centrs bērniem un īslaicīga sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija 
pensijas vecuma personām.

Project Information
By reconstruction of the building two new 
types of services have been established in 
the local government – a Family Support 
(Crisis) Centre for children and a Short-
term Social Care and Social Rehabilitation 
Institution for retired persons.

Livani Local government Project  
“Establishment of an Alternative Care Services Centre in Livani Municipality”

Līvānu novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Līvānu novadā”



Projekti Projects Projects Projekti

46 47

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 23 010LVL 27 070

Project Information
Home care services have been 
extended by initiating the activity of a 
Day Care Centre for disabled persons 
with physical disorders and a Day Care 
Centre for retired persons and disabled 
persons.

Informācija par projektu 
Paplašināti pakalpojumi aprūpei mājās, 
uzsākot dienas centra invalīdiem ar fiziska 
rakstura funkcionāliem traucējumiem un 
dienas centra pensijas vecuma personām ar 
funkcionāliem traucējumiem darbību.

Ķekavas novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Ķekavas pagastā”

Kekava Local Government Project 
“Development of Alternative Care Services in Kekava Rural Territory”

LVL 88 401LVL 104 001

Informācija par projektu 
Paplašinot un renovējot telpas, palielināts 
esošā dienas centra sniegto pakalpojumu 
klāsts, nodrošinot bērniem, pensionāriem 
un personām ar funkcionāliem traucējumiem 
iespēju attīstīt prasmes, izglītoties un pavadīt 
brīvo laiku.

Project Information
By enlargement and renovation of the 
premises the range of the existing Day 
Care Centre services has been expanded, 
ensuring the opportunity of developing 
skills, studying and spare time possibilities 
for children, retired persons and disabled 
persons.

Carnikava Local Government Project  
“Establishment of an Alternative Care Services Centre in Carnikava Municipality”

Carnikavas novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Carnikavas novadā”



Projekti Projects Projects Projekti

48 49

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 18 863LVL 22 192

Project Information
By carrying out the reconstruction of 
a part of the building, the Playing and 
Development Centre for Primary  
School-aged Children has been 
established, ensuring the care, skill 
development, educational and spare time 
possibilities for 7-12 years old children.

Informācija par projektu 
Veicot ēkas daļas rekonstrukciju, izveidots 
sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un 
attīstības centrs, nodrošinot 7 – 12 gadus 
vecu bērnu aprūpes, prasmju, izglītošanas un 
brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Pļaviņu novada pašvaldības projekts 
“Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana Pļaviņu pilsētā”

Plavinas Local Government Project “Establishment of a 
Playing and Development Centre for Primary School-aged Children in Plavinas City”

LVL 58 101LVL 92 069

Informācija par projektu 
Rekonstruējot ēku, izveidots bērnu brīvā laika 
pavadīšanas centrs, kā arī uzstādīts centra 
darbības nodrošināšanai nepieciešamais 
aprīkojums, t.sk. nodrošināta vides pieejamība 
personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Project Information
By reconstruction of the building the 
Children Spare Time Centre has been 
established, as well as the equipment 
required for ensuring the Centre operation, 
incl. the environment accessibility, has 
been ensured for disabled persons.

Grobina Local Government Project  
“Establishment of a Children Spare Time Centre in Grobina”

Grobiņas novada pašvaldības projekts 
“Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Grobiņā”



Projekti Projects Projects Projekti

50 51

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 173 270LVL 219 357

Project Information
The Care Centre has been 
reconstructed and modernised, 
thus ensuring social care, social 
abilities, and studying and spare time 
possibilities for children, disabled 
persons and retired persons.

Informācija par projektu 
Rekonstruēts un modernizēts aprūpes 
centrs, nodrošinot sociālās aprūpes, 
prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas bērniem, personām ar 
funkcionāliem traucējumiem un pensionāriem.

Tukuma novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā”

Tukums Local Government Project “Development and 
Improvement of Alternative Care Services in Slampe Local Government”

LVL 119 898LVL 142 736

Informācija par projektu 
Veikta ēkas rekonstrukcija un izveidots 
alternatīvās aprūpes centrs – krīzes istabas, 
bērnu pieskatīšanas telpa, jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas centrs, pensionāru un invalīdu 
dienas centrs, psihologa kabinets.

Project Information
The building reconstruction has been 
carried out and the Alternative Care 
Centre with crisis rooms, a children sitting 
room, a spare time centre for youth, a 
day care centre for retired persons and 
disabled persons, and a psychologist’s 
office has been established.

Varaklani Local Government Project  
“Establishment of an Alternative Care Centre in Varaklani”

Varakļānu novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos”



Projekti Projects Projects Projekti

52 53

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 12 731LVL 14 978

Project Information
Under the project, technical aids 
(wheelchairs, walking aids, specialised 
bed equipment, and a stair lift) for 
providing alternative care services 
have been purchased, as well as their 
storage space has been renovated.

Informācija par projektu 
Projekta ietvaros iegādāti tehniskie 
palīglīdzekļi (ratiņkrēsli, staigāšanas 
palīglīdzekļi, specializētais gultas aprīkojums, 
kāpņu pacēlājs) alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu sniegšanai, kā arī renovēta telpa 
to uzglabāšanai.

Iecavas novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas novadā”

Iecava Local Government Project “Development of the 
Availability of the Alternative Care Services in Iecava Municipality”

LVL 38 834LVL 52 478

Informācija par projektu 
Modernizēts aprīkojums pakalpojumu 
sniegšanai dienas aprūpes centrā, veicinot 
pakalpojumu pieejamību, ko izmanto bērni, 
personas ar funkcionāliem traucējumiem un 
pensijas vecuma personas.

Project Information
Equipment for the provision of services 
in the Day Care Centre has been 
modernised, thus fostering accessibility 
to the services used by children, disabled 
persons and retired persons.

Lielvarde Local Government Project “Ensuring the Availability 
of Alternative Care Services at Lielvarde Municipality Social Service Day Care Centre”

Lielvārdes novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Lielvārdes 
novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā”



Projekti Projects Projects Projekti

54 55

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 57 628LVL 67 798

Project Information
The Children and Youth Spare Time 
Centre has been established, the 
premises have been reconstructed and 
equipment purchased, as well as the 
environment accessibility for disabled 
persons has been ensured.

Informācija par projektu 
Izveidots bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas centrs, veikta telpu 
rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde, t.sk. 
nodrošināta vides pieejamība personām ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Ozolnieku novada pašvaldības projekts 
“Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada Tetelē”

Ozolnieki Local Government Project “Establishment 
of a Children and Youth Spare Time Centre in Tetele of Ozolnieki Municipality”

LVL 10 445LVL 13 221

Informācija par projektu 
Veikta centra rekonstrukcija, nodrošinot 
sociālās aprūpes, prasmju un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, izveidojot jaunu 
pakalpojumu –  izglītošanās iespējas 
pensionāriem un personām ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Project Information
The Centre has been reconstructed, thus 
ensuring the social care, social abilities 
and spare time possibilities by introducing 
a new service – studying opportunities for 
retired persons and disabled persons.

Incukalns Local Government Project “Improvement of 
Alternative Care Services in the Day Care Centre “Gauja”“

Inčukalna novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā “Gauja””



Projekti Projects Projects Projekti

56 57

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 173 047LVL 210 640

Project Information
The Children Centre has been 
established by carrying out the building 
reconstruction and equipping work, 
ensuring the development of children 
social abilities, studying and spare 
time possibilities and environment 
accessibility for disabled persons.

Informācija par projektu 
Veicot ēkas rekonstrukcijas un iekārtošanas 
darbus, izveidots bērnu centrs, nodrošinot 
bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanās, 
brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides 
pieejamību personām ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Aglonas novada pašvaldības projekts 
“Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā”

Aglona Local Government Project 
“Establishment of a Children Spare Time Centre in Aglona”

LVL 14 729LVL 17 329

Informācija par projektu 
Izveidots dienas centrs pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem, veikta Liepupes vidusskolas 
divu telpu – atpūtas istabas un mākslas 
studijas – vienkāršotā renovācija, iegādāts un 
uzstādīts telpu aprīkojums.

Project Information
The Day Care Centre for pre-school and 
school-aged children has been established, 
simplified renovation of two premises at 
Liepupe Secondary School – a recreation 
room and art studio – has been carried out, 
and equipment for the premises has been 
purchased and installed.

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta 
pārvaldes projekts “Dienas centra “Rūķu nams” 
izveide Liepupes pagastā”

Salacgriva Municipality Liepupe Rural Territory Administration Project 
“Establishment of the Day Care Centre “Rūķu nams” in Liepupe Rural Territory”



Projekti Projects Projects Projekti

58 59

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 83 018LVL 185 367

Project Information
Two premises have been prepared 
for emergency medical aid operator 
telephone exchange, the first floor of 
the building has been reconstructed 
and the equipment has been installed, 
thus ensuring rendering of high quality 
social services.

Informācija par projektu 
Sagatavotas divas telpas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dispečera centrālei, 
veikti rekonstrukcijas darbi ēkas otrajā 
stāvā un aprīkojuma uzstādīšana, tādējādi 
nodrošinot kvalitatīvu sociālo pakalpojumu 
sniegšanu.

Vecpiebalgas novada pašvaldības projekts 
“Alternatīvās dienas aprūpes centrs “Rudiņi””

Vecpiebalga Local Government Project  
“Alternative Day Care Centre “Rudiņi””

LVL 15 575LVL 18 863

Informācija par projektu 
Veikta ēkas pirmā stāva rekonstrukcija, 
piemērojot telpas personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un dienas centra darbības 
nodrošināšanai.

Project Information
Reconstruction of the ground floor of the 
building has been carried out by adapting 
the premises for disabled persons and 
ensuring operation of the Day Care 
Centre.

Saldus Local Government Project 
“Day Care Centre of Jaunlutrini Rural Territory”

Saldus novada pašvaldības projekts 
“Jaunlutriņu pagasta dienas centrs”



3. nodaļa / Section 3
Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.6.1.1. aktivitāte “Nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 
valsts attīstībai”

Activity 3.6.1.1: “Growth of National and Regional 
Development Centres for Sustainable and Balanced 
Development of the Country” (Operational Programme
“Infrastructure and Services”)

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt 16 noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai 
pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un 
pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām.

Objective of investments: To ensure growth of 16 development centres (cities) of 
national and regional importance by supporting the implementation of projects 
according to integrated development programmes of local governments to 
strengthen factors of competitiveness, accessibility and attractiveness of cities/
towns and city regions.
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Valmieras pilsētas pašvaldības 
projekts “Rīgas ielas Valmierā 
rekonstrukcija”

Gulbenes novada pašvaldības 
projekts “Gulbenes pilsētas ielu 
seguma rekonstrukcija 1. kārta”

Līvānu novada pašvaldības 
projekts “Līvānu pilsētas ielu 
un daudzdzīvokļu māju kvartālu 
infrastruktūras uzlabošana”

Līvānu novada pašvaldības 
projekts “Līvānu novada kultūras 
centra ēkas rekonstrukcija un 
aprīkojuma iegāde”

Smiltenes novada pašvaldības 
projekts “Raiņa ielas un tās 
pieslēgumu ielu kompleksā 
rekonstrukcija”

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
projekts “Transporta infrastruktūras 
sakārtošana pilsētas centra 
un apkārtējo teritoriju 
sasniedzamības uzlabošanai”

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 
projekts “Atbrīvošanas alejas un 
satiksmes pārvadu rekonstrukcija, 
nodrošinot Rēzeknes kā 
Austrumlatvijas kultūras un 
izglītības centra pieejamību”

Pašvaldības iestādes Ventspils 
pilsētas domes Izglītības 
pārvaldes projekts “Ventspils 
pašvaldības izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana”

Gulbenes novada pašvaldības 
projekts “Gulbenes kultūras 
centra renovācija”

Pašvaldības iestādes Ventspils 
pilsētas domes Izglītības 
pārvaldes projekts “Jaunrades 
nama attīstības projekts” 

Valmieras pilsētas pašvaldības 
projekts “Valkas un Tērbatas ielas 
Valmierā rekonstrukcija” 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
projekts “Reģiona nozīmes 
tūrisma un kultūrizglītības centra 
izveide Jelgavā” 

Valmieras pilsētas pašvaldības 
projekts “Ražošanas un biroja 
telpu izbūve Valmieras Biznesa 
un Inovāciju inkubatora darbības 
nodrošināšanai”

Ventspils pilsētas pašvaldības 
projekts “Vienīgā Baltijā vēsturiski 
saglabātā 600 mm šaursliežu 
dzelzceļa kā kultūrvēsturiska 
objekta attīstība –  iekļaušana 
Ventspils transporta struktūrā un 
starptautiskā tūrisma apritē” 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
projekts “Pilsētvides atjaunošana 
un kultūras dzīves veicināšana, 
rekonstruējot Krustpils saliņas 
estrādi un tiltu” 

Valmieras pilsētas pašvaldības 
projekts “Valmieras pamatskolas 
būvniecības projekts” 

Ventspils pilsētas pašvaldības 
iestādes “Komunālā pārvalde” 
projekts “Ielu infrastruktūras 
attīstība Ventspilī, I kārta” 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
projekts “Transporta un 
inženierkomunikāciju 
infrastruktūras izbūve 
izglītības, veselības aprūpes 
un uzņēmējdarbības attīstības 
nodrošināšanai” 

Smiltenes novada pašvaldības 
projekts “Atmodas ielas un tās 
pieslēgumu ielu kompleksā 
rekonstrukcija” 



Projekti Projects Projects Projekti
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 823 164LVL 968 428

Project Information
The central streets of Gulbene have 
been reconstructed by renewing the 
out-dated utilities, improving and 
creating a functionally more attractive 
city environment, incl. improving the 
road safety.

Informācija par projektu 
Rekonstruētas centrālās ielas Gulbenē, 
izbūvējot jaunas un atjaunojot novecojušās 
inženierkomunikācijas, uzlabojot un radot 
funkcionāli pievilcīgāku pilsētvidi, t.sk. 
uzlabojot drošību uz ceļiem.

Gulbenes novada pašvaldības projekts 
“Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 1. kārta”

Gulbene Local Government Project  
“Stage I of the Reconstruction of Pavement in Gulbene City”

LVL 3 251 017LVL 3 824 726

Informācija par projektu 
Izveidota kvalitatīva satiksmes infrastruktūra 
un ielu apgaismojums, kas ir priekšnosacījumi 
investoru piesaistei un iedzīvotāju mobilitātes 
veicināšanai, radīti ērti un droši apstākļi 
gājējiem un velosipēdistiem.

Project Information
A high quality traffic infrastructure 
and street illumination, being the 
preconditions for attraction of investors 
and fostering of the population mobility, 
have been established, comfortable and 
safe conditions have been created for 
pedestrians and cyclists.

Valmiera Local Government Project 
“Reconstruction of Rigas Street in Valmiera”

Valmieras pilsētas pašvaldības projekts 
“Rīgas ielas Valmierā rekonstrukcija”



Projekti Projects Projects Projekti

64 65

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 1 838 858LVL 2 214 188

Project Information
By reconstruction of the Culture Centre 
building and purchasing the required 
equipment, a more attractive cultural 
environment has been created and 
preservation of the traditions of Latgale 
cultural heritage has been fostered.

Informācija par projektu 
Veicot kultūras centra ēkas rekonstrukciju 
un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, 
radīta pievilcīgāka kultūras vide Līvānu pilsētā 
un veicināta Latgales kultūras mantojuma 
tradīciju saglabāšana.

Līvānu novada pašvaldības projekts “Līvānu 
novada kultūras centra ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde”

Livani Local Government Project “Reconstruction of the 
Culture Centre Building of Livani Municipality and Purchase of Equipment”

LVL 702 901LVL 826 942

Informācija par projektu 
Veicināta dzīves vides kvalitāte un pilsētvides 
pievilcības paaugstināšana Līvānu pilsētā, 
uzlabojot atsevišķu pilsētas daudzdzīvokļu 
māju kvartālu un ielu infrastruktūru.

Project Information
The quality of the living environment 
and increase of the attraction of the city 
environment have been fostered in Livani 
city, by improving the infrastructure of 
separate blocks of the city apartment 
houses and streets.

Livani Local Government Project “Improvement of the 
Infrastructure of Livani City Streets and Sections of Apartment Houses”

Līvānu novada pašvaldības projekts “Līvānu 
pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana”
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 2 073 056LVL 2 438 889

Project Information
The accessibility of Jelgava city 
has been improved by carrying out 
reconstructions of street sections, incl. 
by making a quadruple carriageway, 
reconstructing utilities and arranging 
new public transport stops.

Informācija par projektu 
Uzlabota Jelgavas pilsētas sasniedzamība, 
veicot ielu posmu rekonstrukciju, t.sk. 
izveidojot četru joslu brauktuvi, rekonstruējot 
inženierkomunikācijas un uzstādot jaunas 
sabiedriskā transporta pieturvietas.

Jelgavas pilsētas pašvaldības projekts 
“Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo 
teritoriju sasniedzamības uzlabošanai”

Jelgava Local Government Project “Adjustment of the 
Transport Infrastructure for Improvement of the Accessibility to the City Centre 
and Surrounding Territories”

LVL 730 389LVL 859 282

Informācija par projektu 
Izveidota konkurētspējīga transporta 
infrastruktūra Smiltenē, kas integrējas 
Vidzemes transporta sistēmā un veicina 
pilsētas sasniedzamību, tās uzņēmējdarbības 
vides attīstību un satiksmes drošību.

Project Information
A competitive transport infrastructure 
integrating into Vidzeme transport system 
and fostering the city accessibility, 
development of its business environment 
and traffic safety, has been established in 
Smiltene.

Smiltene Local Government Project “Complex 
Reconstruction of Raina Street and its Connecting Streets”

Smiltenes novada pašvaldības projekts 
“Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija”
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 615 374LVL 726 967

Project Information
Development of the city environment, 
accessibility to educational services 
and competitiveness of the region 
has been fostered by implementing 
energy efficiency measures in nine 
educational establishments of the local 
government. 

Informācija par projektu 
Veicināta pilsētvides attīstība, izglītības 
pakalpojumu pieejamība un reģiona 
konkurētspēja, īstenojot energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumus deviņās 
pašvaldības izglītības iestādēs.

Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas domes Izglītības 
pārvaldes projekts “Ventspils pašvaldības izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana”

Project of the Municipal Institution Ventspils City Council 
Educational Authority “Improvement of Infrastructure of Ventspils 
Local Government Educational Establishments”

LVL 655 598LVL 771 292

Informācija par projektu 
Rekonstruējot maģistrālās ielas posmus 
Rēzeknes pilsētā, sekmēta uzņēmējdarbības, 
transporta, t.sk. sabiedrisko pasažieru 
pārvadājumu, izglītības un kultūras nozaru 
attīstība un pakalpojumu pieejamība.

Project Information
By reconstructing sections of the main 
street in Rezekne city, development of 
business, transport, incl. public passenger 
traffic, areas of education and culture, and 
availability of services have been fostered.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības projekts 
“Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu rekonstrukcija, nodrošinot 
Rēzeknes kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra pieejamību”

Rezekne Local Government Project “Reconstruction 
of Atbrivosanas Alley and Cross-overs, Ensuring Accessibility to Rezekne as the 
Centre of Culture and Education of Eastern Latvia”
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 2 320 379LVL 2 895 680

Project Information
The infrastructure of the Children and 
Youth Initiative and Creativity Centre 
has been developed by reconstructing 
the historical Latvian Society House 
and building a new outhouse, 
thus fostering the attraction and 
development of the city region.

Informācija par projektu 
Attīstīta bērnu un jauniešu iniciatīvas un 
jaunrades centra infrastruktūra, rekonstruējot 
vēsturisko Latviešu biedrības namu un 
izveidojot jaunu piebūvi, tādējādi veicinot 
pilsētreģiona pievilcību un izaugsmi.

Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas domes 
Izglītības pārvaldes projekts “Jaunrades nama attīstības projekts”

Project of the Municipal Institution Ventspils City Council 
Educational Authority “Creativity Centre Development Project”

LVL 682 608LVL 889 863

Informācija par projektu 
Veicot kultūras centra telpu renovāciju un 
teritorijas labiekārtošanu, nodrošināta esošo 
darba vietu saglabāšana, uzlabota Gulbenes 
pilsētvides un kultūrvides pievilcība, saglabājot 
pilsētas kultūras tradīcijas.

Project Information
By renovation of the premises and 
improving the territory of the Culture Centre, 
preservation of the existing workplaces has 
been ensured and the attraction of the city 
and culture environment of Gulbene has 
been improved by maintaining the cultural 
tradition of the city.

Gulbene Local Government Project  
“Renovation of Gulbene Culture Centre”

Gulbenes novada pašvaldības projekts 
“Gulbenes kultūras centra renovācija”
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 866 310LVL 1 364 411

Project Information
The tower of the Trinity Church, being 
a tourism and cultural education object 
of regional importance, has been 
reconstructed, fostering the attraction 
and development of Jelgava city and 
tourism environment.

Informācija par projektu 
Rekonstruēts Trīsvienības baznīcas tornis kā 
reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības 
objekts, kas veicina Jelgavas pilsētvides un 
tūrisma vides pievilcību un attīstību.

Jelgavas pilsētas pašvaldības projekts 
“Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā”

Jelgava Local Government Project “Establishment of a 
Tourism and Cultural Education Centre of Regional Importance in Jelgava”

LVL 708 228LVL 833 211

Informācija par projektu 
Uzlabota satiksmes infrastruktūra, izveidojot 
videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu un 
kvalitatīvu ielu tīklu, tādējādi veicinot Valmieras 
kā reģionālas nozīmes attīstības centra 
izaugsmi.

Project Information
The traffic infrastructure has been 
improved by creating an environmentally 
friendly and comfortable transport system 
and high quality street network, thus 
fostering the development of Valmiera 
as a development centre of regional 
importance.

Valmiera Local Government Project 
“Reconstruction of Valkas and Terbatas Streets in Valmiera”

Valmieras pilsētas pašvaldības projekts 
“Valkas un Tērbatas ielas Valmierā rekonstrukcija”
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 1 394 831LVL 1 680 684

Project Information
An extension of the historical Narrow-
gauge railway has been constructed, the 
buildings related to the railway have been 
renovated and the territory improvement 
work has been carried out, thus fostering 
the development of tourism and business, 
as well as improvement of the attraction of 
the living environment.

Informācija par projektu 
Izbūvēts vēsturiskā šaursliežu ceļa 
pagarinājums, atjaunotas ar dzelzceļu 
saistītās ēkas un veikti teritorijas 
labiekārtošanas darbi, veicinot tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstību, kā arī dzīves 
telpas pievilcības uzlabošanu.

Ventspils pilsētas pašvaldības projekts “Vienīgā Baltijā vēsturiski 
saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa kā kultūrvēsturiska objekta attīstība –  
iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē”

Ventspils Local Government Project “Development of the only 600 mm 
Narrow-gauge Railway Preserved in the Baltics as a Cultural and Historical Object – Inclusion 
in the Transport Structure of Ventspils and Circulation of the International Tourism”

LVL 907 968LVL 1 075 536

Informācija par projektu 
Sekmēta jaunu inovatīvu uzņēmumu 
veidošanās un attīstība Valmierā, palielināta 
reģiona konkurētspēja un uzņēmējdarbības 
attīstība, izbūvējot Biznesa un Inovāciju 
inkubatoru – biroju un ražošanas telpas.

Project Information
Formation and development of new 
innovative enterprises in Valmiera 
have been fostered, the regional 
competitiveness and business 
development has been fostered by 
constructing the Business and Innovation 
Incubator – office and industrial premises.

Valmieras pilsētas pašvaldības projekts 
“Ražošanas un biroja telpu izbūve Valmieras Biznesa un Inovāciju 
inkubatora darbības nodrošināšanai”

Valmiera Local Government Project “Construction 
of Industrial and Office Premises for Ensuring the Operation of Valmiera 
Business and Innovation Incubator”
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 2 125 396LVL 2 781 882

Project Information
A new Primary School has been built in 
Valmiera, thus increasing the quality of 
education in the city and accessibility 
to basic educational services for 
the population of Valmiera and the 
neighbouring local governments.

Informācija par projektu 
Veikta jaunas Valmieras pamatskolas 
būvniecība, paaugstinot izglītības kvalitāti 
pilsētā un pamata izglītības pakalpojumu 
pieejamību Valmieras un apkārtējo 
pašvaldību iedzīvotājiem.

Valmieras pilsētas pašvaldības projekts 
“Valmieras pamatskolas būvniecības projekts”

Valmiera Local Government Project “Valmiera 
Primary School Construction Project”

LVL 590 643LVL 694 875

Informācija par projektu 
Rekonstruēta estrāde, labiekārtota teritorija, 
kā arī pilnībā rekonstruēts tilts uz Krustpils 
saliņu, sekmējot nozīmīga Jēkabpils pilsētvides 
elementa sakārtošanu un pilsētvides pievilcību.

Project Information
The stage has been reconstructed and 
the territory has been improved, as well 
as the bridge to Krustpils island has 
been reconstructed completely, thus 
fostering the arrangement of an important 
element of Jekabpils city environment and 
attraction of the city environment.

Jekabpils Local Government Project “Renewal of 
the City Environment and Improvement of the Cultural Life by Reconstruction 
of the Stage and Bridge of Krustpils Island”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts 
“Pilsētvides atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, rekonstruējot 
Krustpils saliņas estrādi un tiltu”



Projekti Projects Projects Projekti

78 79

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 961 995LVL 1 181 005

Project Information
Street sections have been 
reconstructed, thus improving the 
street infrastructure and ensuring the 
accessibility to the public institutions of 
regional importance, incl. educational 
establishments, the Business Incubator, 
Zemgale Olympic Centre and hospital.

Informācija par projektu 
Rekonstruēti ielu posmi, uzlabojot ielu 
infrastruktūru un nodrošinot pieejamību 
reģionam nozīmīgām sabiedriskām iestādēm, 
t.sk. izglītības iestādēm, Biznesa inkubatoram, 
Zemgales olimpiskajam centram un slimnīcai.

Jelgavas pilsētas pašvaldības projekts 
“Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve izglītības, 
veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai”

Jelgava Local Government Project “Building the 
Transport and Utilities Infrastructure for Ensuring Education, Healthcare 
and Business Development”

LVL 1 206 859LVL 1 444 250

Informācija par projektu 
Nodrošināta Ventspils pilsētas kā nacionālas 
nozīmes attīstības centra izaugsme, izveidojot 
un pilnveidojot kvalitatīvu, mūsdienīgu, drošu 
ielu, laukumu un ar tiem saistīto infrastruktūru.

Project Information
The development of Ventspils city 
as a development centre of national 
importance has been ensured by 
establishing and improving a high quality 
infrastructure, up-to-date and safe 
infrastructure of streets, squares and the 
related infrastructure.

Project of Ventspils City Council Municipal Institution 
“Komunālā pārvalde” “Development of Street Infrastructure in Ventspils, Stage I”

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālā pārvalde” projekts “Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, I kārta”
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T.sk. ERAF finansējums
Incl. ERDF funding

Kopējais projekta finansējums
Total project funding

LVL 749 474LVL 881 734

Informācija par projektu 
Uzlabota transporta infrastruktūra, veicot 
ielu posmu rekonstrukciju, tādējādi sekmējot 
pilsētas un novada sasniedzamību,  
uzņēmējdarbības vides un pilsētas 
konkurētspējas attīstību.

Project Information
The transport infrastructure has been 
improved by reconstruction of the street 
sections, thus fostering the accessibility of 
the city and municipality and development 
of the business environment and city 
competitiveness.

Smiltene Local Government Project “Complex 
Reconstruction of Atmodas Street and its Connecting Streets”

Smiltenes novada pašvaldības projekts 
“Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija”




