Projekts „Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija”

2010.gada 19.janvārī Stopiņu novada dome parakstīja vienošanos Nr.
2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/007 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes projekta „Juglas
sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” Nr.3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/007
īstenošanu Juglas sanatorijas internātpamatskolā.
Projekta mērķis ir veikt Juglas sanatorijas internātpamatskolas 6.korpusa renovāciju, lai
uzlabotu mācību vidi audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Projektā plānota viena galvenā
aktivitāte – Juglas sanatorijas internātpamatskolas 6.korpusa renovācija. Aktivitātē ietilpst gan
sagatavošanās darbi renovācijas veikšanai, gan tādu uzdevumu veikšana, kā esošo korpusa
elementu demontāža, sienu apdare, logu un durvju nomaiņa, kāpņu renovācija, korpusa ārējā
apdare un apkures sistēmas renovācija.
Projekta rezultātā tiks renovēts Juglas sanatorijas internātpamatskolas 6.korpuss, tajā skaitā
divas mācību klases un internāta telpas, tādējādi uzlabojot mācību un sadzīves apstākļus
skolēniem ar speciālām vajadzībām.
Projekts tiks īstenots deviņus mēnešus, sākot no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada
30.septembrim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 97 884 LVL, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums – 83 201 LVL un Stopiņu novada līdzfinansējums –
14 683 LVL
2010.gada 14.jūlijā projekta ietvaros ir noslēgs līgums par būvniecības veikšanu ar SIA
"Armostil". Būvniecības darbus paredzēts pabeigt 2010.gada 26.augustam.
Projekta beigu termiņš pagarināts līdz 2011.gada 30.jūnijam, jo tehnisku problēmu dēļ Juglas
sanatorijas internātpamatkolas ēkas nav nodotas Stopiņu novada īpašumā.
(aktualizēts 01.08.2010.)
2010.gada 11.augustā tika noslēgta vienošanās pie būvdarbu līguma par darbu apturēšanu,
jo būvniecības darbu rezultātā bija atklājušies neparedzēti papildus darbi. 2010.gada
15.septembrī tika izsludināts iepirkums par papildus darbu veikšanu. Pēc minētā iepirkuma
noslēgšanās tiks atjaunota pamatlīguma būvniecības darbu veikšana.
(aktualizēts 15.09.2010.)
2010. gada 15. novembrī tika parakstīts akts par Upesleju internātpamatskolas
rehabilitācijas centra (Juglas sanatorijas internātpamatskolas) 6. korpusa nodošanu
ekspluatācijā. Kopš 2010. gada jūlija Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centrā
notika 6. korpusa renovācija. Renovācija notika ERAF projekta “Juglas sanatorijas
internātpamatskolas korpusa renovācija” ietvaros. Korpusa renovāciju veica SIA “Sestais
stils”. Projekta mērķis bija veikt Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra
renovāciju, lai uzlabotu mācību vidi audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Pirms renovācijas
minētais korpuss bija gan fiziski, gan morāli novecojis. Korpusa mācību un dzīvojamās telpas
ziemā bija vēsas, jo ēkā nebija veikta renovācija un siltināšana kopš tās būvēšanas. Korpusa
logi un durvis bija novecojuši, apkures cauruļvadi bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī bija
bojāta korpusa siltumizolācija. Līdz šim ziemas periodā vismaz reizi trijās nedēļās notika
avārija apkures un ūdens piegādes sistēmā, līdz ar to pasliktinājās internātpamatskolas
skolēnu sadzīves apstākļi. Šī korpusa uzturēšanas izmaksas ir vairāk nekā par trešdaļu
lielākas nekā citiem skolas korpusiem. Korpusa renovācijas rezultātā pirmajā stāvā tiks

renovētas mācību telpas – mūzikas
un vizuālās mākslas kabineti. Korpusa otrajā un trešajā stāvā tika pilnībā renovētas skolēnu
internāta telpas, tostarp dzīvojamās telpas un sanitārās telpas. Telpas tagad ir gaišas,
mājīgas un siltas. Liela daļa skolēnu dzīvo internātā pastāvīgi, tādēļ šīm telpām jābūt īpaši
mājīgām, lai pēc iespējas mazāk liktu skolēniem skumt pēc mājām. Korpusa
otrais stāvs ir pilnībā pielāgots skolniekiem ar funkcionāliem traucējumiem. No pirmā uz otro
stāvu ierīkots īpašs ratiņkrēslu pacēlājs, likvidēti sliekšņi, kā arī durvju platumi nodrošina ērtu
pārvietošanos personām ratiņkrēslos. Arī sanitārās telpas ir pilnībā pielāgotas, lai tajās labi
varētu justies skolēns ar funkcionāliem traucējumiem. Gan otrais, gan trešais korpusa stāvs ir
aprīkots ar autonomu siltā ūdens padevi, tā netiek pieļauta iespēja, ka internāts avārijas
situācijā varētu palikt bez siltā ūdens. Skolnieku dzīvojamās istabas tiks aprīkotas ar
iebūvētām mēbelēm, kas ir izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma. Līdzko internāta telpas
būs aprīkotas, tajās ievāksies skolēni. Būvniecība projekta ietvaros ir noslēgusies, bet tikai
tagad varēs tos līdz galam novērtēt, redzot prieku un apmierinātību internāta iedzīvotāju
sejās.
(aktualizēts 07.01.2011.)

