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Atklāj jaunās Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas pirmsskolas grupas telpas 
  

Šā gada 19.decembrī svinīgā atmosfērā, klātesot pašvaldības pārstāvjiem, 

būvdarbu veicējiem, Trīs pakalnu sākumskolas darbiniekiem, tika atklātas 

jaunās Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas pirmsskolas grupas telpas, kuras 

tika renovētas projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība” 

ietvaros. 

 

Atklājot jaunās telpas, domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis atzina, ka vēl viens 

sapnis ir īstenojies. „Bērni ir mūsu novada prioritāte. Lielākā daļa pašvaldības 

budžeta nauda aiziet bērnu izglītošanai. Un šis ir spilgts piemērs, kad lemjot par 

projekta īstenošu, nebija neviena iebilduma. Ir liels gandarījums, ka pa šiem gadiem 

šī māja ir pārveidojusies, ieguvusi citu dzīvību, citu dvēseli. Šeit ir dzīvība agri no rīta 

līdz pat vēlam vakaram. Tāpat ir gandarījums, ka būvdarbus veica mūsu pašu 

uzņēmums, tā ir ideāla sadarbība, jo vietējais uzņēmums nekad nevarēs atļauties savu 

darbu paveikt slikti.” Domes priekšsēdētājs skolas un pirmskolas grupiņas jaunam 

kolektīvam novēlēja, lai pietiek spēka un izturības, kā arī izvirzīt jaunus sapņus un 

mērķus, jo agrāk vai vēlāk tie piepildīsies!! 

 

SIA „Ase” valdes priekšsēdētājs Andris Lanka, sveicot kolektīvu, teica, ka ir 

gandarīti, ka varēja ņemt dalību šajā projektā, rekonstruējot un izbūvējot bērnudārza 

grupiņas telpas, kas mūsu pilsētā ir tik ļoti nepieciešamas. „Priecē, ka ir pieprasījums 

un ir labi tas, ka ir tāda situācija, ka trūkts šādas vietas bērniem, jo tas nozīmē, ka 

Smiltenes novads ir uz pareizā attīstības ceļa, ir nākotne.”  

 

Kā pastāstīja Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas direktore Inese Raiskuma jaunā 

pirmsskolas grupiņa „Ezīši” darbu uzsāks jau janvāra sākumā. Jaunajās telpās 

paredzētas 16 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem izglītības programmas 

apguvei. Projekta rezultātā ir radītas arī trīs jaunas darbavietas – divas pirmsskolas 

izglītības skolotājas un skolotāja palīgs. 

Līdz šim Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā darbojās 3 pirmsskolas grupas, kuras 

apmeklē 75 audzēkņi.  

 

Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību 

un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā Smiltenē, 

renovējot Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas telpas un izveidojot jaunas vietas 

pirmsskolas vecuma bērniem izglītības programmas apguvei, tādējādi samazinot 

bērnu skaitu rindā un pirmskolas izglītības iestādēm Smiltenes novada pašvaldībā. 

 

Būvdarbus veica SIA „ASE”, būvuzraudzību SIA „Būvuzraugi LV” un 

autoruzraudzību SIA „Geo Consultants”. 



  

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes 

„Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana” 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības 

un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātē „Pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”. 

  

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 150198,00LVL, no kurām Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansējums ir 127668,00LVL, Valsts budžeta dotācija ir 

3379,00LVL un Smiltenes novada domes finansējums 19151,00 LVL. 

 


