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19. jūnijā tika parakstīts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta 

„Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada 

Tetelē”(ERAF) īstenošanu. Projekta ietvaros tiks veikts telpu  remonts bijušajā Bērnu 

attīstības un izglītības centrā pie Teteles pamatskolas, kā arī iegādātas mēbeles un 

aprīkojums. Paredzēts, ka izveidotajā centrā bērniem un jauniešiem būs iespēja 

iesaistīties dažādos pulciņos, saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, kā arī 

izmantojot tur pieejamos resursus – informatīvos materiālus, spēles, internetu – 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

Projekta īstenošanas gaita 

 

14.07.2010 

 

29.jūnjā tika noslēgts līgums ar SIA „Alvima” par remontdarbu veikšanu Teteles 

bērnu un jauniešu centrā. Darbu gaitā visās telpās paredzēts veikt logu nomaiņu, 

grīdas  un  griestu seguma nomaiņu, radiatoru nomaiņu, elektroinstalācijas darbus, 

sienu kosmētisko remontu. Personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām visās 

telpās tiks paplašinātas durvju ailas un uzstādītas piemērotas durvis, izbūvēts speciāli 

pielāgots sanmezgls, kā arī izbūvēts panduss iekļūšanai ēkā. Darbu izpildes termiņš – 

26.augusts. 

14.10.2010 

 

Sakarā ar to, ka saskaņā ar noslēgto līgumu remontdarbu izmaksas būs zemākas kā 

sākotnēji plānots, saskaņojot ar VRAA, tika rasta iespēja par ietaupītajiem līdzekļiem 

veikt remontu arī Teteles pamatskolas muzeja telpās  ēkas 2.stāvā, kā arī iegādāties 

papildus  aprīkojumu centra telpām  – mēbeles, datortehniku, sadzīves tehniku, kā arī 

speciālo aprīkojumu logopēda un fizioterapijas kabinetiem. Tiek plānots, ka muzeja 

telpās darbosies  jaunsargu organizācija un novadpētniecības pulciņš.  Līdz ar to 

minētās papildus aktivitātes ļaus pilnvērtīgāk nodrošināt centrā paredzēto pulciņu, u.c. 

darbību un kvalitatīvu konsultāciju sniegšanu, kas  veicinās  Centra apmeklētāju – 

bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, papildus izglītošanos un sociālo 

prasmju attīstību. 
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29.12.2010 

Noslēgumam tuvojas projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana – ir pabeigti remontdarbi 

Teteles bērnu un jauniešu centra ēkas 1.stāvā un novadpētniecības muzeja telpās ēkas 2.stāvā, 

kā arī notiek aprīkojuma (mēbeles, datortehnika, sadzīves elektrotehnika, fizioterapijas un 

logopēda kabineta aprīkojums, u.c.) piegāde un uzstādīšana. Paredzams, ka centra iekārtošana 

turpināsies vēl janvāra mēnesī, kā arī tiks gatavots Centra atklāšanas pasākums, par ko 

informācija tiks publicēta gan www.ozolnieki.lv, gan novada avīzē. Centrā tiks piedāvātas 

dažādas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, t.sk. kvalificētu 

speciālistu konsultācijas, kā arī sociālo prasmju attīstības un dažādas gan formālās, gan 

neformālās izglītošanās iespējas.  

 

http://www.ozolnieki.lv/

