IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2010.gada aprīlis
Uzsākta projekta ieviešana
Cēsu sanatorijas internātpamatskolā, kuras pamatmērķis – nodrošināt izglītojamos ar
personīgai dzīvei un sabiedrībai nepieciešamām pamatzināšanām, veidot pamatu
turpmākajai izglītībai, sniegt atbalstu veselības uzlabošanā, tiek īstenota speciālās
pamatizglītības programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, bronhiālo
astmu un citām nespecifiskām plaušu saslimšanām.
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2010.gada 1.aprīlī ir uzsākta projekta
„CĒSU SANATORIJAS INTERNĀTPAMATSKOLAS APRĪKOJUMA UN
INFRASTRUKTŪRAS
UZLABOŠANA”
īstenošana
(vienošanās
Nr.
2010/0040/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/035), kura ietvaros Cēsu sanatorijas
internātpamatskolā tiks uzlabota mācību un sadzīves vide izglītojamiem ar
somatiskām saslimšanām, bronhiālo astmu un citām nespecifiskām plaušu
saslimšanām, kā arī veicināta viņu garīgās un fiziskās veselības uzlabošana.
Mērķa sasniegšanai, projekta ieviešanas gaitā Cēsu sanatorijas internātpamatskolā tiks
īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta vadība un administrēšana – tiks veikta projekta īstenošana, t.sk.
iepirkuma veikšana un līgumu slēgšana ar piegādātājiem un pakalpojumu
veicējiem, atskaišu sagatavošana.
Aktivitātes ieviešana tiks nodrošināta visu projekta īstenošanas laiku.
2. Autobusa iegāde – tiks iegādāts 19-vietīgs speciāli aprīkots (vismaz 2
ratiņkrēslu vietas) autotransports izglītojamo un pedagogu pārvadāšanai.
Aktivitātes ieviešanai tiks uzsākta 2010.gada II ceturksnī veicot
iepirkumu un iegādājot autobusu.
3. Lifta izbūve – tiks izbūvēts lifts no pagrabstāva līdz 3.stāvam, kā arī
papildus ierīkots āra pacēlājs vides pieejamības nodrošināšanai.
Aktivitātes ieviešanai 2011.gada I ceturksnī tiks veikts iepirkums, lai tā
paša gada vasaras mēnešos varētu veikt izbūves darbus.
4. Garderobes renovācija – tiks veikti remontdarbi garderobē, to piemērojot
personām ar īpašām vajadzībām. Aktivitātes ieviešanai 2010.gada II
ceturksnī tiks veikts iepirkums, lai tā paša gada vasaras mēnešos varētu
veikt renovācijas darbus.
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi – informēšana masu
mēdijos, informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā. Aktivitātes
ieviešana tiks nodrošināta visu projekta īstenošanas laiku.
Projekta īstenošana nodrošinās Cēsu sanatorijas internātpamatskolas attīstības plāna
2008.-2011.gadam un skolas renovācijas projekta pakāpenisku ieviešanu.
Projekts tiks īstenots laika posmā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada
30.septembrim, par kopējo summu 98 393 LVL, no tās Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums 83 633 LVL un Cēsu novada pašvaldības finansējums 14 759
LVL.

