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Tuvākajos gados 17 Latvijas 
augstskolas attīstībā ieguldīs 
100 miljonus latu, no kuriem 
lauvas tiesa – 85,5 miljoni – 
nāk no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERaF).

naudu mācību iestādes sa
ņems, jo Latvijā tiek īstenoti 
ERaF aktivitātes "augstākās 
izglītības iestāžu, telpu un ie
kārtu modernizēšana studiju 
programmu kvalitātes uzla
bošanai, nodrošinot izglītības 
programmu apgūšanas iespē
jas arī personām ar funkcionā
liem traucējumiem" projekti. 
Valsts šo projektu īstenošanai 
piešķirs nepilnus 7,4 miljonus 
latu, bet pašas augstskolas – 
7,7 miljonus. Tāds ir ERaF 
nosacījums – nauda attīstībā 
jāiegulda arī mūsu valstij un 
pašiem naudas saņēmējiem.

Modernāk  
un taupīgāk

Visvairāk – 22 miljonus 
latu – attīstībā ieguldīs Lat
vijas universitāte (Lu), kurai 
līdzdarbojoties šajā projektā 
būs iespēja īstenot citu jau 
pirms kāda laika tapušu pro
jektu – studentu pilsētiņas 
būvi Torņakalnā. Tā kā iecere 
ir ļoti vērienīga, ERaF finan
sētā projekta gaitā īstenos tikai 
daļu no plānotā.

Lu attīstības un plānoša
nas departamenta direktore 
Evija Rūsīte pastāstīja, ka Lu 
vēlētos Torņakalnā koncen
trēt lielāko daļu augstskolas 
struktūrvienību, "jo tā strādāt 

ir gan lētāk, gan ērtāk, turklāt 
tā ir vispārpieņemta prakse 
pasaules lielākajās universitā
tēs". Tāda iecere jau tapusi, 
pirms radusies iespēja tikt pie 
ERaF naudas. Taču līdz šim 
nebija līdzekļu idejas īsteno
šanai. Patlaban Lu fakultātes 
izkaisītas pa visu Rīgu, piemē
ram, dabaszinātņu fakultātes 
atrodas dažādās ēkās.

Par ERaF piešķirto finan
sējumu Torņakalnā plānots 
celt Lu dabaszinātņu centru, 
kurā atrastos telpas Ķīmijas, 
Medicīnas, Ģeogrāfijas un 
zemes zinātņu, kā arī Biolo
ģijas fakultātei. dabaszinātņu 
centrs vispirms tiek celts tā
pēc, ka ERaF ar savu finan
sējumu pirmkārt vēlējies at
balstīt eksaktās studiju jomas. 
Patlaban vairākas dabaszināt
ņu fakultātes atrodas telpās, 
kas ierobežo attīstības iespējas 
un nav piemērotas modernām 
laboratorijām, jo ēkas ir samē
rā nelielas un tās savulaik nav 
celtas studiju vajadzībām. 

Jauno dabaszinātņu cen
tru paredzēts celt tā, lai tik
tu tau pīti resursi, auditorijas 
un la boratorijas tajā varētu 
izmantot visu dabaszinātņu 
nozaru stu denti. Tādējādi tās 
tiks pilnībā noslogotas, kas 
patlaban fakultāšu izkliedētī
bas dēļ nav iespējams. Viena 
auditorija būs paredzēta 400 
klausītājiem, tā ka tajā va rēs 
organizēt lielus pasākumus 
un plaši apmeklētas lekcijas. 

Tiks ierīkotas arī patstāvīgā 
darba telpas studentiem un la
boratorijas telpas. Par projekta 
līdzekļiem pirks arī nepiecie
šamo aprīkojumu. Laborato

rijas tiks aprīkotas tā, lai tās 
varētu izmantot gan vispārēju 
dabaszinātnēm nepieciešamu 
zināšanu gūšanai, gan dažādu 
tēmu padziļinātai izpētei. Pie
mēram, lai veiktu pētījumus 
maģistra darbu izstrādei, bieži 
vien vajadzīga sarežģītāka, uz 
pētniecību orientēta aparatū
ra. Tad nu iecerēts, ka jaunajā 
centrā tāda būs pieejama. Tā
pat pirks dažādus reaģentus 
un citus laboratorijā nepiecie
šamos materiālus, kā arī ap
rīkojumu lauka darbiem, pie
mēram, ģeoloģiskai izpētei.

Plānots iekārtot arī biblio
tēku, aprīkot to ar datortehni
ku. Centra būvniecībai iece
rēts tērēt nepilnus 15 miljonus 
latu, bet 5,2 miljonus izlietos 
iekārtu un aprīkojuma iegā
dei, pusmiljonu latu maksās 
bibliotēkas modernizēšana.

Iecerēts, ka jaunais da
baszinātņu centrs būs gatavs 
2014. gada septembrī – laikā, 
kad Rīga būs Eiropas kultūras 
galvaspilsēta. Šajā īpašajā gadā 
jauno būvi varētu izrādīt pla
šai auditorijai.

Taps studentu  
pilsētiņa

Izraugoties vietu, kur celt 
jauno studentu pilsētiņu, 
spriests, ka tai nevajadzētu būt 
pārāk tālu no pilsētas centra, 
jo augstskolas galveno ēku 
Raiņa bulvārī 19 tomēr iece
rēts saglabāt kā Lu kodolu. 
Rīgas dome ieteikusi teritoriju 
Torņakalnā, kas nonāks Lu 
valdījumā. Patlaban topošā 
akadēmiskā centra vietā at
rodas rīdzinieku mazdārziņi, 

taču juridisku tiesību kopt šeit 
zemi mazdārziņu saimnie
kiem nav jau kopš 2005. gada. 

Lu plānošanas inženiere 
Inese Višņevska sola, ka līdz 
ražas novākšanai dārzkopjus 
prom nedzīs, tomēr viņiem 
jārēķinās, ka jau vasarā tiks 
veikti apbūvējamās platības ar
heoloģiskās pārbaudes izraku
mi, kā arī uzmērīšana. Zemes 
vēsturiskā izpēte te ir jo sevišķi 
nepieciešama, jo vietā, kur slie
sies universitātes ēkas, savulaik 
atradies zviedru laiku nocieti
nājums – Kobrona skansts.

Šonedēļ augstskola plāno 
izsludināt konkursu par metu 
Torņakalna studentu pilsē
tiņai. Konkursa uzvarētājs 
saņems tiesības izstrādāt arī 
skiču projektu dabaszinātņu 
centra ēkai. "Vispirms jāno
skaidro, kā šim zemes gaba
lam jāizskatās kopumā," teic I. 
Višņevska.

nākotnē Lu cer Torņakal
nā uzbūvēt arī Sociālo zinātņu 
centru, Humanitāro zinātņu 
un Izglītības zinātņu centru, 
lai Lu varētu galvenokārt bā
zēties Pārdaugavā. Te būšot 
arī studentu kopmītnes, ka
fejnīcas, pat banku filiāles un 
ķīmiskā tīrītava. 

E. Rūsīte atgādina, ka ne
tālu tiek celta arī nacionālā 
bibliotēka, tāpēc, augstskolai 
pārceļoties uz Pārdaugavu, 
studentiem tā būtu viegli pie
ejama. 

Lu cer, ka projekta īste
nošana veicinās augstskolas 
konkurētspēju starptautiskajā 
tirgū, kā arī tepat Latvijā, kur 
jauniešu skaita samazināša
nās dēļ cīņa par studentiem 
kļūst aizvien asāka. Ja Latvijā 
būs modernāka studiju vide, 
iespējams, mazāk jauniešu 
brauks studēt uz ārvalstīm. 

Lieli plāni arī RTU

nopietnus būvniecības 
darbus iecerējusi sākt arī Rī gas 
Tehniskā universitāte (RTu), 
kas īstenos otru dārgāko pro
jekta ieceri. no ERaF naudas 
augst skola saņems gandrīz 17 
mil jonus latu, pa pusotram 
mil jonam dos valsts un pati 
RTu. augstskola cer, ka izdo
sies izbūvēt tādu ēku komplek
su, kas varētu kļūt par būtisku 
Rī gas pilsētvides zīmola sastāv
daļu, un norāda, ka pasaules 
prakse pierādījusi, ka vislabā
kos panākumus sasniedz tās 
universitātes, kurām ir viens 
akadēmiskais un zinātniskais 
komplekss, kurā ir gan studiju, 
gan pētniecības telpas. Tāpēc 
jaunais komplekss celtu ne ti
kai augstskolas, bet arī pilsētas 
starptautisko konkurētspēju. 
Patlaban daudzas RTu struk
tūrvienības izvietotas vai visā 
pilsētā, turklāt novecojušās 
ēkās. Šajā aukstajā ziemā dau
dzās auditorijās studenti sēdē
ja pat mēteļos.

Līdz ar projektu īstenošanu 
Pārdaugava kļūs par īstu stu
diju un zinātnes citadeli – tur 
būs gan RTu, gan Lu eksakto 
zinātņu centri. Vai vērtēts arī, 
kā saskanēs augstskolu attīs
tības ieceres, vai nebūs tā, ka 
abas pirks vienādas dārgas 
iekārtas?

Izglītības un zinātnes mi
nistrijas (IZM) Struktūrfondu 
departa menta projektu vadī
tāja Inga Misiņa atbild, ka mi
nistrijas speciālisti ir nopietni 
domāju ši par šo tēmu un salī
dzinājuši augstskolu attīstības 
plānus. Tiesa, gan RTu, gan 
Lu Pārd augavā mācīs ķīmi
jas speciā listus, bet studiju 
programmas un iegādājamās 
iekārtas nebūt nav vienādas. 
"nebūs tā, ka par miljonu 
pirks divas vienā das iekārtas. 
Projekti kopumā ir vērsti uz 
to, lai augstskolas turpmāk 
vairāk sadarbotos, ļautu iz
mantot savas iekārtas arī citu 
augstskolu studen tiem" skaid
ro I. Misiņa.

Augstskolas kļūs 
pieejamākas visiem

Visas projektā iesaistītās 
mācību iestādes daļu naudas 
tērēs, lai nodrošinātu tel
pu pieejamību personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
taču Latvijas Sporta peda
goģijas akadēmija nolēmusi 
telpas uzlabot tā, lai tās būtu 
piemērotas ne tikai cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, bet 
arī tādiem, kam ir redzes vai 
dzirdes traucējumi. Piemē
ram, tiks paplašinātas durvis, 
invalīdu vajadzībām pielāgos 
ģērbtuves.

Visas augstskolas un ko
ledžas gan nevarēja iesniegt 
projektus, ko īstenot par 
ERaF finansējumu. 

IZM izraudzījās mācību ies
tādes, kas tika aicinātas ie sniegt 
projektus. Lai saņemtu uzaici
nājumu dalībai projek tu kon
kursā, mācību iestādē jārealizē 
noteiktas studiju programmas, 
piemēram, da baszinātnes, 
matemātika,informācijas teh
noloģijas, inženierzinātnes, 
ražošana, būvniecība, veselī
bas aprūpe, vides aizsardzība, 
māksla. Pieteikties varēja arī 

augstskolas, kas sagata vo ek
sakto priekšmetu un speciālās 
izglītības pedago gus, kā arī 
surdopedagogus (surdotul
kus). Tāpat ERaF finansēju
mam varēja pieteik ties mācī
bu iestādes, kurās var apgūt 
lauksaimniecības, mežsaim
niecības, zivsaimnie cības un 
veterinārijas jomas. Saskaņā 
ar projekta pra sībām visām 
augstskolām daļa naudas jātē
rē, lai telpas pielāgotu perso
nām ar funk cionāliem trau
cējumiem. Katrai augstskolai, 
kas cerēja uzvarēt konkursā, 
vajadzēja iesniegt arī augst
skolas dar bības un attīstības 
ilgtermiņa stratēģiju 2009. – 
2015. gadam.

Kopumā dalībai projektā 
uzaicināja 31 mācību iestādi, 
taču konkursa nosacījumus 
izpildīja 30 augstskolas, ar 
kurām arī noslēgti līgumi. 
Finan sējumu gan pārsvarā 
saņems valsts augstskolas – 
starp 17 ERaF atbalstītajām 
augstsko lām vien divas ir pri
vātās. IZM atzīst, ka lielākā 
daļa privāto augstskolu finan
sējuma sa ņemšanai nekvali
ficējās samē rā mazā studentu 
skaita dēļ.

Tas, uz cik lielu naudas 
summu katra augstskola va
rēja pretendēt, bija atkarīgs 
gan no studentu un pēdējo 
gadu zinātniskā grāda ieguvē
ju skaita, gan no akadēmiskā 
personāla daudzuma. Saskaņā 
ar ERaF nosacījumiem nauda 
augstskolām bija jāpiešķir tā, 
lai tā sadalītos starp visu re
ģionu augstskolām.

Valsts dibinātajām kole
džām, ar kurām līgumus par 
projektu finansēšanu noslēdza 
jau aprīlī, sava nauda projekta 
īstenošanā nebija jāiegulda ne
maz. arī šajā gadījumā ERaF 
finansēja 75% no ko pējās 
projekta summas, bet nepie
ciešamos 15 līdzfinansē juma 
procentus sedza valsts.

100 miljoni latu augstskolu attīstībai
Ar ERAF finansējumu studentu vajadzībām cels jaunas ēkas un iekārtos laboratorijas

Kā naudu tērēs citas augstskolas
Augstskola Projekta 

kopējās iz
maksas (Ls)

Ieceres

Daugavpils universitāte 16 715 991 Renovēt auditorijas, modernizēt iekārtas, instrumentus, 
aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas, būvēt jaunu labo
ratoriju korpusu, renovēt koncertzāli un mācību audi torijas, 
modernizēt bibliotēku, renovēt mācību bāzi "Ilgas" un 
izmantot to studentu prakses organizēšanai.

Latvijas Lauksaimniecī
bas universitāte

12 691 113 Renovēt un rekonstruēt ēkas, būves, telpas un universitā tes 
infrastruktūru

Rēzeknes augstskola 6 954 221 Būvēt un iekārtot jaunu Inženieru fakultāti, būvēt un aprī
kot laboratorijas.

Rīgas Stradiņa univer
sitāte

5 167 828 Mūsdienīgi rekonstruēt augstskolas ēku, izveidojot tajā 
Baltijā modernāko medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, 
renovēt Anatomikumu.

Ventspils augstskola 2 969 384 Rekonstruēt vienu augstskolas korpusu, izveidojot divas 
lielas auditorijas, divas mācību auditorijas, datorklasi, 
laboratorijas un telpas pasniedzēju darbam, pirkt datorus, 
iegādāties mēbeles un aparatūru.

Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija

1 149 869 Modernizēt fonotēku un nošu bibliotēku, nodrošināt 
pietiekamu skaitu vingrinājumu klašu, izveidot modernu 
mūzikas studiju, izbūvēt bēniņu stāvu, ierīkot džeza klasi, 
renovēt fasādi un vestibilu.

Latvijas Kultūras akadēmija 1 403 063 Rekonstruēt LKA ēku. 
Liepājas universitāte 1 837 772 Pārbūvēt un remontēt 30 auditorijas, rekonstruēt un 

renovēt augstskolas ēkas, pirkt jaunas mēbeles, pilnveidot 
bibliotēku un datu bāzes, modernizēt trīs laboratorijas.

Vidzemes augstskola 1 835 765 Rekonstruēt augstskolas ēku un uzcelt tai piebūvi, moder
nizēt bibliotēku, aprīkot datorauditoriju.

Rīgas Pedagoģijas un izglī
tības vadības akadēmija

107 219 Aprīkot auditorijas un laboratorijas bioloģijas un dabaszinī
bu skolotāju mācībām

Latvijas Mākslas akadē
mija 

1 016 154 Rekonstruēt augstskolas ēku, modernizēt studiju procesā 
izmantojamās tehnoloģijas, izveidot jaunas studiju telpas 
400 kvadrātmetru platībā.

Baltijas Starptautiskā 
akadēmija

163 243 Rekonstruēt augstskolas telpas Rīgā un filiālēs reģionos, 
modernizēt bibliotēku, modernizēt tehniskās iekārtas, 
aprīkojumu un tehnoloģijas.

Latvijas Sporta pedago
ģijas akadēmija

128 705 Mainīt logus, kosmētiski remontēt telpas, iegādāties dator
tehniku un projektoru, iegādāties, datorprogrammas, kas 
pielāgotas redzes invalīdu studiju darba nodrošināšanai. 

Latvijas Jūras akadēmija 75 769 Izveidot mašīntelpas simulācijas hidraulikas un siltumteh
nikas, kā arī mikroprocesoru un PLC mācību laboratorijas.

Informācijas sistēmu me
nedžmenta augstskola

186 700 Aprīkot fizikas un datormodelēšanas laboratorijas, pilnvei
dot elektronisko mācību sistēmu.

RSU foto

Kamēr valsts lielākās augstskolas lielāko daļu ERAF 
finansējuma tērēs būvniecībai, Rīgas Stradiņa universitāte 
Eiropas miljonus ieguldīs, lai atvērtu Baltijā modernāko 
medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, ko aprīkos ar jau
nām mulāžām un lellēm, lai studenti varētu trenēties veikt 
dažādas manipulācijas, piemēram, urbt zobus.
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Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem

Par ERAF naudu top 
dienas centri bērnu 
brīvā laika pavadīša
nai un aprūpes centri 
bērniem, personām ar 
kustību traucējumiem 
un pensionāriem.

n RITa RuSKa

aktivitātes "atbalsts alter
natīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai" mērķis 
ir veicināt vienlīdzīgas nodar
binātības iespējas, nodrošinot 
bērnu, invalīdu un pensijas 
vecuma personu sociālās ap
rūpes, sociālo prasmju attīstī
bas, izglītošanas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, attīstot 
alternatīvās aprūpes pakalpo
jumu pieejamību ārpus nacio
nālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centriem. 

Reālas aprises  
četriem projektiem 

Šajā struktūrfondu pro 
g rammā kopējais pieejamais 
finansējums ir 2 997 840 latu, 
no tiem ERaF finansējums ir 
2 548 164 lati un nacionālais 
finansējums – 449 676 lati. 

Pagājušā gada septembrī 
tika sākta pirmajā kārtā 16 
apstiprināto projektu īsteno
šana. no tiem šobrīd pabeigti 
ir četri projekti.

Pļaviņu pilsētā tika veikta 
vienkāršota rekonstrukcija 
pašvaldībai piederošā ēkā, iz
veidojot sākumskolas ve cuma 
bērniem domātu rota ļu un at
tīstības centru. Tika iegādāts 
arī alternatīvās bērnu aprū
pes pakalpojumu sniegšanai 
nepieciešamais ap rīkojums. 
Projekta īstenošana nodro
šinās 7 – 12 gadu vecu bērnu 
aprūpes, sociālo pras mju at
tīstības, izglītošanas un brī
vā laika pavadīšanas iespē ju 
Pļaviņu pilsētā, kur līdz šim 
nav bijis publiski pieejamu sā
kumskolas vecuma bērnu va
jadzībām atbilstošu telpu un 
pakalpojumu.

Ķekavā projekta mērķis 

bija attīstīt alternatīvās aprū
pes pakalpojumu pieejamību 
Ķekavas pagasta invalīdiem 
ar fiziska rakstura funkcionā
liem traucējumiem. Viņu va
jadzībām par Eiropas naudu 
tiks iegādāts aprīkojums die
nas centra darbībai un mājas 
pakalpojumu sniegšanai. 

Vecpiebalgas novada Tau
renes pagastā renovēja tās 
īpašumā esošās "Rudiņu" ēkas 
otrā stāva telpas, tās pielāgojot 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un aprīkojot ar 
nepieciešamo inventāru. Šeit 
paredzēts ierīkot arī neatlieka
mās medicīniskās palīdzības 
dispečera centrāli, tai atvēlot 
divas telpas. 

Skrundas novadam – 
divi projekti 

Skrundas novada pašval
dība realizē divus projektus 
– nīkrāces pagastā tiks rekon 
s truēta ēka, kur izveidos dienas 
aprūpes centru cilvēkiem ar in
validitāti. Centra galvenie uz
devumi būs aprūpēt, attīstīt un 
rehabilitēt personas ar īpašām 
vajadzībām. Šie cilvēki varēs 
pavadīt laiku aprūpes centrā, 
viņiem tiks nodrošināta ēdi
nāšana, darba iemaņu apguve, 
fizisko spēju attīstības un soci
ālās rehabilitācijas nodarbības.

dienas centru varēs apmek
lēt arī kaimiņos esošo Raņķu, 
Rudbāržu un Skrundas iedzī

votāji, jo šajās pašvaldībās nav 
aprūpes centru personām ar 
invaliditāti. Kopumā centrā 
paredzēts uzņemt līdz 20 cil
vēkiem vecumā no 16 gadiem.

arī Skrundas pilsētā tiek 
reno vēta un pielāgota alterna
tīvo pakalpojumu sniegšanai 
paš valdības īpašumā esoša ēka. 
Būvlaukumā rosās celtnieki, 
notiek nevajadzīgo sienu de
montāža, profilu montāža, tā 
iezīmējot jaunveidojamo telpu 
aprises. "Ēkas divos stāvos tiks 
izveidots dienas centrs, kur zem 
viena jumta aicināsim darbo
ties gan cilvēkus ar īpašām va
jadzībām, gan citas iedzīvotāju 
sociālās grupas un nevalstiskās 
organizācijas," norāda Skrun
das novada domes priekšsēdē
tāja nellija Kleinberga. 

attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte, izrādot teju simt
gadīgās ēkas pārveidošanas 
ieceres, stāsta: "Tiks ierīkotas 

praktisko nodarbību telpas, 
mācību telpas, ārstu kabineti, 
mātes istabas un citas koplie
tošanas telpas, iegādāts tām 
nepieciešamais inventārs. Ēkā 
tiks ievērots princips – vienā
das iespējas visiem, jo, lai ērti 
nokļūtu otrajā stāvā, tiks izbū
vēta invalīdu platforma."

Z. Eglīte uzsver, ka papildus 
minētajam Skrundas pašval
dība ar Eiropas Savienības at
balstu aprīkos un modernizēs 
centra telpas – iegādāsies mē
beles, elektropreces, trenažieri, 
galda tenisa un novusa galdu, 
masāžas galdu. Centrā cilvēki 
varēs izmantot veļas mašīnu, 
dušas telpas, varēs nomazgā
ties paši un izmazgāt veļu. 

Ēkas renovācijai un aprū
pes centra izveidei projektā 
paredzēti 211,5 tūkstoši latu. 
durvis klientiem tas vērs pēc 
nepilniem vienpadsmit mēne
šiem.

n RITa RuSKa

"Tikai pateicoties ERaF 
atbalstam, varējām pabeigt 
celtniecību. Tagad te labie
kārtotās, skaistās telpās dzīvo 
60 klienti ar garīgās attīstības 
traucējumiem, pirmās un ot
rās grupas invalīdi, kuriem 
tiek nodrošināts ilgstošas soci
ālās aprūpes un sociālās reha
bilitācijas pakalpojums," stāsta 
Valsts sociālās aprūpes centra 
"Kurzeme" filiāles "Reģi" di
rektore dace Kleinberga. 

Ugunsgrēkā  
cietušajiem  
jaunas mājas 

Kuldīgas novada Gudenie
ku pagasta "Saulrietos" likvidē
tā bērnudārza – sākumskolas 
triju korpusu ēka tika atzīta 
par vispiemērotāko, lai pielā
gotu sociālās aprūpes centra 
vajadzībām. Rekonstrukciju 
veica SIa "CB", pirmajā kārtā 
apgūstot 500 tūkstošus latu 
valsts budžeta naudas. Rekon
s trukcijas otrajai kārtai bija 
ne pieciešami 442,5 tūkstoši 
latu. 

Taču, pasliktinoties eko
nomiskajai situācijai valstī un 
samazinoties nozares finan
sējumam, ar valsts budžeta 
resursiem nebija iespējams 
pabeigt uzsāktos renovāci
jas darbus. Tādēļ Gudenieku 

bēr nudārza – sākumskolas 
ēkas rekonstrukcijas otrā 
kārta tika līdzfinansēta no 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERaF). ERaF sedza 
85%, savukārt valsts budžeta 
līdzfi nansējums bija 15% ap
mērā. 

Otrās kārtas rekonstruk
cija tika veikta piecu mēnešu 
laikā. Finanšu līdzekļus iegul
dīja aprūpes centra infrastruk
tūras objektos, lai nodrošinātu 
apkuri, elektroapgādi, ventilā
cijas sistēmas, ugunsdrošības 
un apsardzes signalizāciju, 
balss izziņošanas sistēmu, zi
bensaizsardzību, veica iekšē
jās apdares darbus – flī zēšanu, 
krāsošanu, kā arī tika ielikti 
jauni logi.

Projekta ietvaros labiekār

tota ēkas apkārtne, izlīdzināta 
atvestā melnzeme un iesēts 
zāliens. ar laiku izveidos arī 
skujeņu un puķu stādījumus. 

Gudenieku "Saulrietos" 
faktiski tapis pilnīgi jauns so
ciālās aprūpes centrs (SaC) 
"Reģi", kas nodrošina ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
60 klientiem. ugunsnelaimi 
pārdzīvojušie 20 iemītnieki, 
kuri teju vai trīs gadus miti
nājās citos sociālās aprūpes 
centros, beidzot tikuši pie ilgi 
gaidītajām jaunajām mājām. 
Viņi bija pirmie, kam piedāvā
ja pārcelties uz šo ēku. Martā 
pievienojās arī likvidētā SaC 
"Piltene" klienti. 

Eleganta ēka,  
sakārtota vide

Gaišas telpas, moderna 
vannasistaba, atsevišķas dušas 
kabīnes klientiem un darbi
niekiem, atpūtas istabas ar te
levizoriem, spēlēm un grāma
tām. Gaiteņa visā garumā gar 
sienām stienis, kur pieturēties, 
dodoties uz ēdamzāli vai med
māsas kabinetu. Sieviešu un 
vīriešu korpusi izkārtoti ab
pus gaitenim, kas tos savieno 
citu ar citu un ar ēdamzāli. 

Virtuve aprīkota atbilsto
ši mūsdienu prasībām, tāpat 
veļas mazgātava, toties katlu 
māja uzcelta atsevišķi, tai ir 
cita ieeja. direktore stāsta, ka 

aizvadītajā ziemā pārliecinā
jušies par apkures sistēmas 
efektivitāti – telpās bijis tik 
silti, ka nav bijusi vajadzība 
darbināt otru kurtuvi. 

Katra korpusa priekšā ie
rīkotas terases, kur pasēdēt 
svaigā gaisā vai spēlēt galda 
spēles. Var doties pastaigā ap 
ēku, jo bruģētie celiņi ir droši 
cilvēkiem ar kustību traucēju
miem un tiem, kas pārvietojas 
ratiņkrēslos. Pieejamība ratiņ
krēslos nodrošināta gan centra 
telpās, gan teritorijā līdz vār
tiem. Tāpat ir pielāgotas tuale
šu telpas un vannasistaba. 

Klienti piedalās dažādu pul
ciņu nodarbībās. Viņi spē lē te
ātri, darina rokdarbus, apgūst 

ēdienu gatavošanas prasmi, 
zīmē, veido, krāso, apmeklē pa
gasta bibliotēku un tur rīkotos 
pasākumus, tādā veidā iegūstot 
jaunus draugus, kas savukārt 
ciemojas aprūpes centrā. 

Kuldīgas novada Gudenie
ku pagasta pārvaldniece dai
na Bērende ir gandarīta, ka 
likvidētās sākumskolas vietā 
tagad darbojas eleganti reno
vētais sociālās aprūpes centrs. 
Tas vietējiem iedzīvotājiem 
nodrošina arī darba iespējas. 
nupat centrā sācis strādāt jau 
piektais pagasta cilvēks. Kā
dam tas liksies sīkums, bet 
lauku bezdarba apstākļos šī 
iespēja tiek augsti novērtēta, 
norāda pārvaldniece.

«Reģu» jaunā māja – ieguvēji klienti un vietējie iedzīvotāji
ERAF iegulda sociālās aprūpes centra infrastruktūrā

Simtgadīgās ēkas jaunā dzīve Otrās kārtas apstiprinātie projekti
 ES fonda finansējuma 
saņēmēja nosaukums

Projekta nosaukums

Skrīveru novada dome Jauna dienas aprūpes centra izveide 
Skrīveru novadā

Inčukalna novada dome Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pilnveide dienas centrā "Gauja"

Carnikavas novada 
dome

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
centra izveide Carnikavas novadā

P/a "Ķekavas sociālās 
aprūpes centrs"

Dienas centra "Adatiņas" izveide

Iecavas novada dome Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstība Iecavas novadā

Salacgrīvas novada Liep
upes pagasta pārvalde

Dienas centra "Rūķu nams" izveide 
Liepupes pagastā

Ozolnieku novada 
dome

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
centra izveide Ozolnieku novada Tetelē

Jaunjelgavas novada 
dome

Sociālās aprūpes un krīzes centrs Jaun
jelgavas novada Staburaga pagastā

RitAS RuSKAS Foto

Renovētajā aprūpes centrā bērni, personas ar funkcionāliem traucējumiem un pensionāri 
varēs lietderīgi pavadīt brīvo laiku

RitAS RuSKAS Foto

Pirms trim gadiem ugunsgrēkā cietušie iemītnieki tagad mitinās sociālās aprūpes centrā "Reģi", kas tikpat kā no jauna 
izbūvēts Kuldīgas novada Gudenieku pagastā.  

Direktore Dace Kleinber
ga: "Pateicoties Eiropas 
naudai, ugunsgrēkā cietušie 
"Reģu" iemītnieki ieguvuši 
jaunas mājas."


