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"Mūsu gadījumā gājēju 
ietves un veloceliņa izveide 
nebija nodeva modei – bērni 
agrāk uz skolu devās pa ceļu, 
kur brauca lauksaimniecības 
tehnika, automašīnas un auto
busi. Tāpat vajadzēja izveidot 
autobusa galapunktu, lai sko
lēniem un citiem pasažieriem 
autobusā nevajadzētu kāpt uz 
ceļa vai māju pagalmos," tā par 
diviem pērn un šajā gadā īste
notajiem ERAF 1. kārtas pro
jektiem aktivitātē "Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzīvo
tās vietās ārpus Rīgas" stāsta 
Svētes pagasta projektu koor
dinatore Daiga Simsone.

Abu projektu īstenošanai 
iztērēti vairāk nekā Ls 185 000, 
tostarp Ls 160 000 ERAF nau
das. Latvijas valsts ieguldījums 
šajos projektos bija Ls 4500, bet 
pašvaldības – Ls 22 000 liels. 
Tātad no pašvaldības budžeta 
bija jāfinansē vien 12% no ko
pējām projekta izmaksām 
(pašvaldības ieguldījums 
var būt arī lielāks). "Šie 
projekti pagastam ir liels 
ieguvums. Ja nebūtu ES 
naudas, mēs saviem 
spēkiem tik ātri šo 
potenciāli "melno 
punktu" jautāju
mu neatrisinātu," 
norāda Svētes 
pagasta pārval
des vadītājs Ed
gars Grīnhofs. 
Svētē cilvēki uz
sver – šie projekti 
ir uzlabojuši vidi, 
kurā viņi dzīvo.

Krīzes laikā lētāk
Satiksmes drošību ar 

ERAF naudas atbalstu uzla
bo ne tikai pagastos, bet arī 
pilsētās. Balvu Valsts ģimnā
zijas tuvumā notikušie ceļu 
satiksmes negadījumi ar letā
lu iznākumu rosināja pilsētas 
vadītājus pārveidot satiksmes 
organizāciju Ezera ielā, izvei
dojot divas gājēju pārejas un 
uzstādot ātrumu ierobežojo
šās zīmes.

Projekta īstenošanas laikā 
arī izveidoja nogriešanās joslu 
un uzstādīja atbilstošas zīmes, 
ierīkoja ātrumu ierobežojošo 
valni, nomainīja sabrukušo 
ietvju segumu, renovēja no
brauktuves un pielāgoja tās in
valīdu vajadzībām, sakārtoja 
brauktuves daļas lietusūdens 
atvades sistēmas un atjaunoja 
ielas horizontālo marķējumu. 
"Šajā projektā uzstādījām Bal

vos pirmo ātrumu ierobežojo
šo valni, tautā sauktu par "gu
lošo policistu". Cilvēki sākumā 
pie tā neva rēja pierast, prasīja, 
vai atbilst visām prasībām," 
patlaban ar smaidu sejā atce
ras Balvu no vada Saimniecis
kās pārvaldes vadītājs Sandis 
Puks. Pavisam Balvos šim 
projektam iztērēti Ls 266 700, 
tostarp Ls 160 000 ERAF nau
das. "Būvdarbu izpildes laikā 
kļuva skaidrs – agrāk nepa
redzamu iemeslu dēļ projekta 
izmaksas ir jāpa lielina. Vieno
jāmies ar Cen trālo finanšu un 
līgumu aģentūru un to arī iz
darījām," stāsta S. Puks. Viņš 
norāda – patlaban Satiksmes 
ministrijai iesniegts vēl viens 
satiksmes drošības uzlaboša
nas projekts. 

Savukārt D. Simsone atce
ras – tā saucamajos treknajos 
gados Svētē veidotā projekta 
izmaksas būvdarbu konkursa 
laikā izdevās samazināt gan
drīz trīs reizes. Šādi ietaupīto 
ERAF un valsts naudu novir
zīs projektiem citās pašvaldī
bās. 

Gribētāju vairāk nekā 
iespēju

Par projektu īstenošanu 
at bildīga ir Satiksmes minis
trija, bet sadarbības iestāde ir 
Cen trālā finanšu un līgumu 
aģentūra (CFLA). Satiksmes 

ministrijas ERAF projektu 
uzraudzības nodaļas vadītājs 
Normunds Gaigals uzsver 
– nav šaubu, ka visu šajā ak
tivitātē piešķirto naudu – Ls 
10,8 milj. (kopā ar Latvijas 
valsts līdzfinansēju mu – Ls 
12,7 milj.) – līdz 2013. gadam 
izmantos. Pērn noti kušajā pir
majā atlases kārtā pašvaldības 
iesniedza 99, bet ministrija 
apstiprināja 29 pro jektus par 
nedaudz vairāk kā Ls 4 milj. 
lielu ERAF līdzfi nansējumu. 
Šā gada 9. augustā beidzās 
projektu pieteikumu iesnieg
šana otrajā atlases kār tā – tajā 
iesniegti 118 projekti, kurus 
izvērtēs līdz novembra sāku
mam. Iepriekšējā plāno šanas 
periodā (2004. – 2006. g.) šajā 
aktivitātē īstenoja 92 projektus 
vairāk nekā Ls 5 milj. vērtībā. 

Ministru kabineta notei
kumos noteikts, kādiem ir 
jābūt mērķiem (to pavisam ir 
desmit), pretendējot uz ERAF 
un Latvijas valsts naudu. N. 
Gaigals norāda – patlaban no 
šajā aktivitātē pieejamajiem 
līdzekļiem ļoti populāri esot 
būvēt apgaismotas ietves un 
veloceliņus, pārbūvēt krusto
jumus un būvēt sabied riskā 
transporta pieturvietas. Mi
nimālais ERAF līdzfinan
sējums vienam projektam ir 
Ls 10 000, bet maksimālais – 
Ls 700 000. Aplūkojot pirmās 
kārtas projektus, redzam, ka 
ERAF līdzfinansējums svār
stās robežās no Ls 30 000 līdz 
Ls 398 000. Pašvaldības savam 

līdzfinansējumam naudu pa
rasti aizņemas Valsts kasē. 

N. Gaigals vērš uzmanību 
– maza interese par šās akti
vitātes projektiem esot no pie
robežas pašvaldībām Latgalē, 
tomēr situācija uzlabojas. "No
vada lielumam vai iedzīvotāju 
skaitam tajā atbalsta saņemša
nai nav nozīmes. Vissvarīgā
kais ir vērtēšanas nosacījumu 
ievērošana un satiksmes ne
gadījumu skaita samazinā
jums, ko jutīs pēc laika," teic 
N. Gaigals. "Tie ir labi, svētīgi 
projekti tāpēc, ka cilvēka dzī
vība ir vissvarīgākais," piebilst 
S. Puks.

Satiksmes ministrijā gan at
zīst – ir bijuši atsevišķi gadīju
mi, kad projekta naudas izlie
tojums neatbilda noteikumos 
paredzētajām attiecināmajām 
izmaksām un tad pašvaldības 
atbalstu nesaņēma. Iespēja, ka 
satiksmes drošības aktivitātei 
pārdalīs naudu no citām akti
vitātēm, neesot liela. 

Savukārt CFLA norāda – 
atsevišķu projektu ieviešana 
ir aizkavējusies, jo par pašval
dību veiktajiem iepirkumiem 
Iepirkumu uzraudzības birojā 
tika iesniegtas sūdzības un ap
strīdēti pašvaldību pieņemtie 
lēmumi par iepirkuma rezul
tātiem. Divos no projektiem 
problēmas sagādāja nenokār
totie īpašumtiesību jautāju
mi ar zemes īpašniekiem, pa 
kuru teritoriju tiktu veikti 
būvniecī bas darbi. Šobrīd 
visas iepirku mu pārsūdzību 
problēmas un zemes īpašu
mu problēmas ir atrisinātas, 
līdz ar to projektu veiksmīga 
realizācija ir atkarī ga vienīgi 
no pašu finansēju ma saņēmē
ju – pašvaldību – veiksmīgas 
darbības. Jāpiemin arī šā gada 
bargā ziema, kas ieviesa ko
rekcijas projektu ie viešanas 
plānos, tādēļ gandrīz visiem 
projektiem tika pagari nāts ie
viešanas termiņš.  

ES NAuDA

ES naudas atbalsts satiksmes drošībai
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) naudu ārpus Rīgas ir likvidēti gandrīz 120 "melnie punkti"

Viedoklis

Aino Salmiņš, Latvijas 
Pašvaldību savienības 
padomnieks: "Satiksmes 
ministrija par aktivitāti 
informēja savlaicīgi, arī 
mēs nekavējām. Satiksmes 
drošības aktivitātes būtu 
jāīsteno katrā pašvaldībā. 
Tā ir akūta nepieciešamība, 
kurai ERAF naudas nepietiek. 
Pašvaldību savienība vēlētos, 
lai satiksmes drošības 
aktivitātēm paredzēto naudu 
dubultotu. Tam vajadzētu 
politisku lēmumu. Uzskatu, 
ka ir iespējams ietaupīto 
naudu no citām aktivitātēm 
pārdalīt satiksmes drošības 
uzlabošanas pasākumiem 
ārpus Rīgas. Vēl jāņem vērā, 
ka šis ir vienīgais atbalsts 
bez tranzītielu programmas, 
ko pašvaldības var saņemt 
pēc 3,5 reižu lielā dotācijas 
samazinājuma pašvaldību 
ceļiem. Pašvaldību aktivitāte 
šajā programmā ir ļoti laba. 
Sūdzības no pašvaldībām 
par šīs aktivitātes projektiem 
mēs nesaņemam." 

Informācijas pieejamību par ES fondiem visos piecos Latvijas reģionos 
nodrošina reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri (RSIC). Orga
nizējot seminārus, konferences, sagatavojot ziņu lapas un sniedzot indi
viduālas konsultācijas, RSIC darbinieki sniedz bezmaksas informā ciju 
pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un citiem intere
sentiem par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu to ieceru īstenošanai.

Kontaktinformācija
Kurzeme Striķu iela 2, Saldus. 

Tālrunis: 63807276. Fakss: 63807276. 
www.kurzemesregions.lv

Latgale Saules iela 15, Daugavpils. 
Tālrunis: 65423801; 65423802. Fakss: 65423801. 
www.latgale.lv

Rīga Z.A.Meierovica bulvāris 18, 3. stāvs, Rīga. 
Tālrunis: 67217975. Fakss: 67217976. 
www.rpr.gov.lv/esfondi

Vidzeme Dārza iela 11, Alūksne. Tālrunis: 28379216. 
Saieta laukums 1, Madona. Tālrunis: 28633006. 
www.vidzeme.lv

Zemgale Uzvaras iela 8, Jelgava. Tālrunis/fakss: 63028454. 
Jaunā iela 31C, Jēkabpils. Tālrunis/fakss: 65207419. 
www.esfondi.zemgale.lv

Daiņa Bušmaņa foto

Svētes pagastā ar 
ERaf atbalstu uz-
būvētā iet ve un velo-
celiņš sa mazinājis 

satiksmes negadījumu 
risku un vienlaikus sakār-

tojis apkārtējo vidi.
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drošības uzlabojumi apdzī votās vietās ārpus Rīgas" ietvaros.
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Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem

n RITA RUSKA

Latgales plānošanas re
ģions (LPR) izstrādājis Latgalei 
nepieciešamo sociālo pakal
pojumu attīstības programmu 
laika posmam no 2010. līdz 
2017. gadam. Programmas īs
tenošanas pirmajā apakškārtā 
paredzēti 1,379 milj. latu (ko
pumā reģioniem trijās apakš
kārtās – 15 milj.). Līdz 100% 
no projekta izmaksām var tikt 
līdzfinansēti no ESF. 

Vispirms noskaidro 
vajadzības

Balvu novada pašvaldības 
sociālā dienesta vadītāja Anita 
Petrova gandarīta, ka projekts 
paredzēts ilgam laikam – līdz 
pat 2017. gadam. "Ceram, ka 
tas dos iespēju attīstīt mūsu 
novadā daudz jaunu pakalpo
jumu. Jauns, tas nebūt neno
zīmē – iepriekš nebijis. Tikpat 
labi var uzlabot jau esošo pa
kalpojumu kvalitāti un pa
pildināt ar jaunām niansēm," 
paskaidro Anita. 

Piemēram, pansionāti ir 
daudzās pašvaldībās, taču jeb
kurš cilvēks arī vecumdienās 
vēlētos iespējami ilgāk palikt 
savās mājās, tāpēc jāattīsta al
ternatīva – mājas aprūpe. 

Gan Balvu novada, gan citu 
Latgales pašvaldību vajadzības 
tika noskaidrotas, aptaujājot 
sociālos darbiniekus, pašval

dību deputātus, sociālo pakal
pojumu sniedzējus (valsts un 
pašvaldību sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas iestādes), 
trūcīgos iedzīvotājus, cilvē
kus ar invaliditāti, pansionā
tu iemītniekus u. c. sociālās 
atstumtības riskam pakļautās 
personas, kas pašlaik saņem 
vai kam būtu nepieciešams 
sociāls atbalsts, kā arī valsts 
iestādes, kuru klienti vienlai
kus arī ir sociālo dienestu uz
manības lokā. 

Pie programmas strādāja 
darba grupa, kurā bija Lat
gales reģiona 21 pašvaldības 

sociālo dienestu vadītāji un 
darbinieki un SIA "Grupa 93" 
eksperti. Programmas izstrā
des 20 semināru laikā sociālie 
darbinieki apmeklēja faktiski 
visu Latgales pašvaldību so
ciālos dienestus, lai iepazītos 
ar kolēģu darbu, diskutētu par 
konkrētām vietām un klientu 
grupām. 

LPR projekta vadītāja 
Guna Smelcere akcentē, ka 
programmā ir izvēlēts mode
lis, kad sociālo pakalpojumu 
attīstība reģionā tiek balstīta 
uz stiprajiem pilsētu centriem  
– Daugavpils un Rēzeknes 

pilsētām un novadu sadarbī
bu. Lielās pilsētas nodrošinās 
augsti kvalitatīvus sociālos 
pakalpojumus visām sociāli 
mazaizsargātajām iedzīvotāju 
grupām, jo tām ir nepiecieša
mā kapacitāte (speciālisti, ie 
s tādes). Savukārt katrs novads, 
paralēli minimālajiem sociāla
jiem pakalpojumiem (sociālais 
dienests, aprūpe mājās, krīzes 
telpas, sociālo pakalpojumu 
centrs) izvēlas 2 – 3 mērķa 
grupas, ar kurām strādā pa
dziļināti, sasniedzot pilsētām 
līdzīgu pakalpojumu kvalitāti. 
Piemēram, pilsētas un tie no

vadi, kas attīsta pakalpojumus 
cilvēkiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, sadarbojas, lai 
uzlabotu pakalpojumu kva
litāti, apmācītu speciālistus, 
piedāvātu klienta vajadzībām 
precīzāk atbilstošu pakalpo
jumu, piesaistītu attiecīgi sa
gatavotus veselības, izglītības 
u. c. jomu speciālistus. 

Daugavpils sociālo pakal
pojumu sistēma jau tagad var 
būt par piemēru ne tikai Lat
vijas pašvaldībām, bet apsteigt 
arī norvēģu piedāvājumu, tikai 
izlietojot daudz mazāk līdzek
ļu (Norvēģijas u. c. at tīstīto 
valstu pieredze tika pē tīta pro
jekta ietvaros). Sociālo dar
binieku kompetence var kļūt 
par vienu no Latgales re ģiona 
"eksporta precēm". Reģio na 
izglītības iestādes piedāvā so
ciālo aprūpētāju, sociālo dar
binieku u. c. sociālās jomas 
apmācības programmas. 

"Programmas laikā atjau
nojās reģiona sociālo darbi
nieku kontakti, kas pēc no
vadu reformas bija pazaudēti 
sakarā ar darbinieku maiņām. 
Latgales sociālie darbinieki 
apzinājās arī profesionālās 
vajadzības; daudzas no tām 
var risināt reģiona sociālo 
darbinieku tīklā," norāda G. 
Smelcere

Iesniegti 13 projekti

Programmas ieviešanai ir 
paredzēti līdzekļi ESF pro

jekta "Sociālās rehabilitācijas 
un institūcijām alternatīvu 
sociālās aprūpes pakalpoju
mu attīstība reģionos" otrās 
kārtas ietvaros. Sociālo pa
kalpojumu sniedzēji reģiona 
plāno šanas dokumentam 
atbilstošus projek tus var ie
sniegt atklātos projektu kon
kursos. 

"Pirmajā uzsaukumā pro
jektu pieteikumus Nodarbi
nātības valsts aģentūrā varēja 
iesniegt līdz 3. septembrim. 
No Latgales reģiona to iz
mantoja 13 sociālo pakalpo
jumu sniedzēji," norāda G. 
Smelcere. Kuri projekti tiks 
atbalstīti, noskaidrosies de
cembra beigās.

Viens no projekta pie
teikuma iesniedzējiem ir arī 
Balvu novada sociālais die
nests. Kā stāsta tā vadī tāja 
Anita Petrova, iecerēts izvei
dot sociālās gultas, lai cilvēki 
ar funkcionāliem, psihiskiem 
traucējumiem vai pēc sma
gām saslimšanām, piemēram, 
insulta, varētu iziet apmēram 
trīs mēnešu rehabilitācijas 
kursu funkciju atjaunošanai. 

"Rehabilitācija jāveic ie
spējami ātri pēc izrakstīšanas 
no slimnīcas, un šim pakal
pojumam jābūt iespējami tu
vāk klienta dzīvesvietai. Tas 
motivētu šos cilvēkus nevis 
noslēgties savas mājas čet
rās sienās, bet iekļauties gan 
sabiedrībā, gan darba tirgū," 
uzskata A. Petrova.

Būs vieta 50 000 grāma
tām un to lasītājiem.

n sarMĪTE PUJĒNa

Ēka, kas septiņus garus ga
dus bijusi pamesta un pakļauta 
neizbēgamai laikazoba ietek
mei, patlaban pārtop pievilcī
gā kultūras celtnē – Kuldīgas 
novada galvenajā bibliotēkā. 

Projekta pieteikumu par 
sinagogas ēku kompleksa pār
būvi toreizējā Kuldīgas dome 
Reģionālās attīstības un paš
valdību lietu ministrijā iesnie
dza 2008. gada rudenī, pro
jekts tika atbalstīts un tā 2011.
gadā vietējai "Gaismas pi lij" 
jāver durvis apmeklētājiem.

Prieks par to, ka pilsēta 
atgūst vienu no savām vēs
turiskajām celtnēm, turklāt 
modernā veidolā, ir ne ti
kai Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētājai Ingai Bērziņai 
un kuldīdzniekiem pašiem. 
Nākotnē ēka noteikti priecēs 
arī pilsētas viesus.

"Sinagogas projekts ir ļoti 
interesants, apzināti ielikts 
vecpilsētā, lai atdzīvinātu 
mūsu pilsētas vēsturisko cen
tru. Kuldīgas Galvenā biblio
tēka būs īpaša, jo tās veidolā 
tiks respektēta trīs kultūrslā
ņu mijiedarbība – tiks sagla
bāts celtnes vēsturiskais gars, 

netiks noliegts padomju laika 
pienesums un ēkai tiks pie
vienots mūsdienu saturs," saka 
Inga Bērziņa.

Pārbūvēts un pamests

Otrā pasaules kara laikā 
Kuldīgas ebreju kopiena tika 
iznīcināta, tāpēc sinagogas 
komplekss pieder Kuldīgas 
pašvaldībai. Tas sastāv no trim 
ēkām: 1875. gadā cara Alek
sandra II valdīšanas laikā cel

tās sinagogas, lūgšanu nama 
un ebreju kapličas. Sinagogas 
un lūgšanu nama vēsturiskie 
plāni nav atrasti, arhitektu rī
cībā bija tikai seni attēli: viens 
ar sinagogas interjeru un da
žādu periodu ēkas ārskati. 
Vēl 1945. gadā Kuldīgas sina
gogas interjers bijis tikpat kā 
neskarts, bet piecdesmitajos 
gados tā pārbūvēta par kino
teātri. Tolaik telpas kardināli 
izmainītas, tomēr tajās jopro
jām atrodamas kolonnas, kas 
balstījušas otrā stāva galeriju, 
nojaušams arī altāra apjoms. 

Padomju laika pārbūves re
zultātā sinagoga ieguvusi trīs 
stāvus, otrajā izbūvēta kinozā
le, bet altāra vietā – ieeja. 

Kopš 2003. gada ēka stāvē
ja tukša un neizmantota ar vi
sām no tā izrietošajām sekām 
– laikazobs pamazām sabo jāja 
tās apmetumu un jumta kons
trukcijas, vandaļi izsista logu 
stiklus.

No nomales uz centru

Pašreizējā pilsētas biblio tēka 
atrodas ārpus centra, turklāt 
nepiemērotās telpās. Savukārt 
vecā sinagoga atro das Kuldīgas 
centrālajā daļā – vecpilsētā, ne
tālu no pilsētas galvenās – Lie
pājas – ielas, visu pilsētas daļu 
iedzīvotājiem izdevīgā ģeogrā
fiskā pozīcijā. Pārbūvējot ēku, 

ar vienu šāvie nu tiks nošauti 
divi zaķi: celtne iegūs jaunu 
veidolu un līdz ar to tiks sakār
tota arī daļa vec pilsētas. Tādē
jādi šobrīd vēl aktīvi neizman
totā vecpilsētas daļa nākotnē 
kalpos par vie nu no pilsētas 
kultūras dzīves centriem, kurā 
koncentrētas radošās izglītības 
iestādes un mūsdienīga biblio
tēka ar iz stāžu zāli.

Arī piemiņas vieta  
un izstāžu zāle

Projekts, kas tapis SIA 
"Ozola & Bula arhitektu bi
rojs", veidots tā, lai katrs bib
liotēkas apmeklētājs sajustu 
celtnes majestātiskumu un 
tās sarežģīto vēsturi, uzsver I. 
Bērziņa. Svarīgi arī tas, ka ēkā 
tiks izveidota piemiņas vieta 
bojāgājušajiem pilsētas ebre
jiem. To izveidot apņēmusies 
Latvijas Ebreju draudžu un 
kopienu padome. Piemiņas 
vieta atradīsies kādreizējā altā
ra vietā, kas arī tiks atjaunots. 
Lai izceltu altāri, padarītu to 
atklātu un aplūkojamu, daļa 
pārseguma starp pirmo un 
otro stāvu demontēta.

Bibliotēkā būs vietas 50 000 
grāmatām. Tās tiks izvietotas 
visā ēkā izklaidus starp apmek
lētāju darba un atpūtas zonām, 
kā arī bibliotēkas darbinieku 
darba vietām. Tiks saglabāta 

arī daļa padomju gados veido
tā interjera elementu: betona 
un ģipša rotājumi, apgaismes 
ķermeņi, interjera paneļu ap
dare, koka stiklotās starpsie
nas. Arhitektu priekšlikums 
ir uzskatīt šo uzslāņojumu par 
arhitektūras mantojumu.

Otra ēka – lūgšanu nams 
– pārtaps izstāžu zālē ar gale
riju stāvu un konferenču zāli. 
Paredzēts izbūvēt arī pavisam 
jaunu būvapjomu, kas apvie
nos abas esošās ēkas un ļaus 
saglabāt ēku vēsturisko struk
tūru. Tajā atradīsies lifts inva
līdiem, kāpnes un abas ēkas 
savienojošas galerijas.

Darbi rit raiti

Kuldīdznieki priecājas: 
sinagogas kompleksa rekons
trukcija rit raiti, acu priekšā 
viss ātri top gatavs un iegūst 
nākamās skaistās aprises. Pēc 

Kuldīgas novada pašvaldības 
attīstības un projektu vadības 
nodaļas vadītājas Martas Pa
justes sacītā, šobrīd komplek
sa galvenajā ēkā ir nostiprināti 
pamati, pārbūvētas jumta 
konstrukcijas, pabeigta māla 
dakstiņu uzlikšana, sākta iek
šējā apdare. 

uz laiku tika apturēti dar
bi lūgšanu namā, jo tur nā
cās restaurēt sienu un griestu 
vēsturisko krāsojumu, kas 
atklājās ēkas rekonstrukcijas 
gaitā. Taču tuvākajā laikā būv
niecības darbi sāksies arī šajā 
namā.

Paralēli būvdarbiem SIA 
"Ozola & Bula arhitektu bi
rojs" top bibliotēkas interjera 
projekts, un drīzumā pašval
dība izsludinās konkursu mē
beļu un iekārtu iegādei. 

Būvdarbus veic SIA "Lin de 
N", kas darbus plāno pabeigt 
2011. gada jūnijā.

Tuvāk dzīvesvietai un ģimeniskai videi 
Latgale sociālo pakalpojumu attīstībai no Eiropas Sociālā fonda (ESF) saņems vairāk nekā 1,3 miljonus latu

Arī Kuldīgai sava Gaismas pils
uzziņa

Projekts: "Sinagogas ēku ��
kompleksa 1905. gada ielā 6, 
Kuldīgā, pārbūve par Kuldī
gas Galveno bibliotēku".

Īstenotājs: Kuldīgas nova��
da pašvaldība.

Finansējuma avots: ��
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda darbības prog rammas 
"Infrastruktūra un pakal
pojumi" papildinājuma 3.6. 
prioritātes "Policentriska 
attīstība" 3.6.1.1. aktivitāte 
"Nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centru 
izaugsmes veicināšana līdz
svarotai valsts attīstībai".

Kopējās izmaksas:  ��
Ls 1 538 062, no tām ERAF – 
Ls 1 307 352, valsts budžeta 
dotācija – Ls 92 283, Kuldīgas 
novada pašvaldības finansē
jums – Ls 138 427.

Projekta īstenošanas ter��
miņš: 2009. – 2011. gads.

foto No KuLDĪGaS DomES aRHĪVa

Kādreizējais sinagogas ēku komplekss pārtop mūsdienīgā 
kultūras un informācijas centrā.

LatGaLES pLāNošaNaS REģioNa foto

par programmā ierakstītajiem pakalpojumiem un reālajām vajadzībām sprieda desmit 
semināros, kas notika dažādās Latgales pašvaldībās, arī Viļakā.


