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Investīciju plāna 2. Pielikums 
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās 

nozarēs” specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 

N.p.k

. 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātai

s 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācija

s ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1. Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Viļānu ielā 1, Viļānu 2A, Saules ielā 8 , Riebiņu ciemā Riebiņu novadā 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

Projekta idejas pamatojums:  

Ēkā nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi plānotā enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanai- ēku ārsienu, pamatu un jumta siltināšana, logu 

un durvju nomaiņa, iekšējo apkures tīklu rekonstrukcija, jaunas elektroinstalācijas ierīkošana un apgaismes līdzekļu nomaiņa, rekuperatīvās ventilācijas sistēmas 

uzstādīšana. 

Veicot energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ēkās Viļānu ielā 1, Viļānu 2A, Saules iela 8, Riebiņu ciemā Riebiņu novadā tiks : 

- palielināta pašvaldības ēku norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, tādējādi tiks uzlabota ēku lietotāju un apmeklētāju komforta sajūta, samazinot enerģijas 

patēriņu apkures nodrošināšanai; 

- sekmēts optimāls elektroenerģijas patēriņš apgaismojuma nodrošināšanai, nomainot apgaismes lampas un veicot ieguldījumu elektroinstalāciju nomaiņā; 

- samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta ietvaros veiktas vairākas aktivitātes ar mērķi sekmēt CO2 emisijas samazinājumu: 

 energoaudita izstrāde, kas ļaus izvērtēt nepieciešamos renovācijas darbus un citus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus; 

 tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām , tādējādi paaugstinot energoefektivitāti; 

 tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi; 

 tiks veikta rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, nodrošinot ēkām piemērotu telpu mikroklimatu; 



 tiks veikta automātiska ventilācijas intensitātes kontrole pēc telpu noslogotības ar CO2, mitruma un temperatūras devējiem, ar vienu kopēju vārstu ar 

analogo piedziņu uz katru telpu, ar režīma optimizācijas iespēju caur kontroliera interneta pieslēgumu visā turpmākajā ekspluatācijas periodā, kā rezultātā 

tiks nodrošināta ēkas ilgtermiņa energoefektivitāte; 

 tiks veikta apkures sistēmas iekārtu nomaiņa; 

 tiks samazināta elektroenerģija apgaismojuma nodrošināšanai, veicot ieguldījumus elektroinstalāciju nomaiņā.  

Katram pasākumam sasniedzamais rezultatīvais rādītājs aprēķināms atsevišķi. 

 

1.1. Energoefektiv

itātes 

paaugstināšan

a pašvaldību 

ēkās Viļānu 

ielā 1, Viļānu 

2A, Saules 

ielā 8 , 

Riebiņu ciemā 

Riebiņu 

novadā 

750000 5% 85% - Valsts 

dotācija 

10% 

1. Primārās enerģijas 

gada patēriņa 

samazinājums ēkās par 

60 %.  

2. Siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā par 

60%. 
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2. Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana Galēnu pamatskolas ēkā, Skolas iela 11, Galēnu ciemā Riebiņu novadā 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

Projekta idejas pamatojums:  

Ēkā nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi plānotā enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanai- ēku ārsienu, pamatu un jumta siltināšana, logu 

un durvju nomaiņa, iekšējo apkures tīklu rekonstrukcija, jaunas elektroinstalācijas ierīkošana un apgaismes līdzekļu nomaiņa, rekuperatīvās ventilācijas sistēmas 

uzstādīšana. 

Veicot energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ēkā Skolas ielā 11, Galēnu ciemā Riebiņu novadā tiks : 

- palielināta ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, tādējādi tiks uzlabota ēku lietotāju un apmeklētāju komforta sajūta, samazinot enerģijas patēriņu 

apkures nodrošināšanai; 

- sekmēts optimāls elektroenerģijas patēriņš apgaismojuma nodrošināšanai, nomainot apgaismes lampas un veicot ieguldījumu elektroinstalāciju nomaiņā; 

- samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta ietvaros veiktas vairākas aktivitātes ar mērķi sekmēt CO2 emisijas samazinājumu: 



 energoaudita izstrāde, kas ļaus izvērtēt nepieciešamos renovācijas darbus un citus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus; 

 tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām, tādējādi paaugstinot energoefektivitāti; 

 tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi; 

 tiks veikta rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, nodrošinot izglītības ēkā piemērotu telpu mikroklimatu; 

 tiks veikta automātiska ventilācijas intensitātes kontrole pēc telpu noslogotības ar CO2, mitruma un temperatūras devējiem, ar vienu kopēju vārstu ar 

analogo piedziņu uz katru telpu, ar režīma optimizācijas iespēju caur kontroliera interneta pieslēgumu visā turpmākajā ekspluatācijas periodā, kā rezultātā 

tiks nodrošināta ēkas ilgtermiņa energoefektivitāte; 

 tiks veikta apkures sistēmas iekārtu nomaiņa; 

 tiks samazināta elektroenerģija apgaismojuma nodrošināšanai, veicot ieguldījumus elektroinstalāciju nomaiņā.  

Katram pasākumam sasniedzamais rezultatīvais rādītājs aprēķināms atsevišķi. 

Rezultatīvie rādītāji:  

1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā par 60 %.  

2. Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā par 60%. 

 

2.1. Energoefektivit

ātes 

paaugstināšana 

Galēnu 

pamatskolas 

ēkā, Skolas iela 

11, Galēnu 

ciemā Riebiņu 

novadā 

 

250000 5% 85% - Valsts 

dotācija 

10% 

1. Primārās enerģijas 

gada patēriņa 

samazinājums ēkās par 

60 %.  

2. Siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā par 

60%. 
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3. Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana Dravnieku pamatskolas ēkā, Skolas iela 4, Stabulnieku ciemā Riebiņu novadā 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

Projekta idejas pamatojums:  

Ēkā nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi plānotā enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanai- ēku ārsienu, pamatu un jumta siltināšana, logu 

un durvju nomaiņa, iekšējo apkures tīklu rekonstrukcija, jaunas elektroinstalācijas ierīkošana un apgaismes līdzekļu nomaiņa, rekuperatīvās ventilācijas sistēmas 

uzstādīšana. 

Veicot energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ēkā Skolas ielā 11, Galēnu ciemā Riebiņu novadā tiks : 



- palielināta ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, tādējādi tiks uzlabota ēku lietotāju un apmeklētāju komforta sajūta, samazinot enerģijas patēriņu 

apkures nodrošināšanai; 

- sekmēts optimāls elektroenerģijas patēriņš apgaismojuma nodrošināšanai, nomainot apgaismes lampas un veicot ieguldījumu elektroinstalāciju nomaiņā; 

- samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta ietvaros veiktas vairākas aktivitātes ar mērķi sekmēt CO2 emisijas samazinājumu: 

 energoaudita izstrāde, kas ļaus izvērtēt nepieciešamos renovācijas darbus un citus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus; 

 tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām, tādējādi paaugstinot energoefektivitāti; 

 tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi; 

 tiks veikta rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, nodrošinot izglītības ēkā piemērotu telpu mikroklimatu; 

 tiks veikta automātiska ventilācijas intensitātes kontrole pēc telpu noslogotības ar CO2, mitruma un temperatūras devējiem, ar vienu kopēju vārstu ar 

analogo piedziņu uz katru telpu, ar režīma optimizācijas iespēju caur kontroliera interneta pieslēgumu visā turpmākajā ekspluatācijas periodā, kā rezultātā 

tiks nodrošināta ēkas ilgtermiņa energoefektivitāte; 

 tiks veikta apkures sistēmas iekārtu nomaiņa; 

 tiks samazināta elektroenerģija apgaismojuma nodrošināšanai, veicot ieguldījumus elektroinstalāciju nomaiņā.  

Katram pasākumam sasniedzamais rezultatīvais rādītājs aprēķināms atsevišķi. 

Rezultatīvie rādītāji:  

1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā par 60 %.  

2. Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā par 60%. 

 

3.1. Energoefektivit

ātes 

paaugstināšana 

Dravnieku 

pamatskolas 

ēkā, Skolas iela 

4, Stabulnieku 

ciemā Riebiņu 

novadā 

 

300000 5% 85% - Valsts 

dotācija 

10% 

1. Primārās enerģijas 

gada patēriņa 

samazinājums ēkās par 

60 %.  

2. Siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā par 

60%. 
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Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” specifiskā atbalsta mērķa 

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 

N.p.k

. 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātai

s 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācija

s ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1. Projekta ideja: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Riebiņu vidusskolā 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

Projekta idejas pamatojums: Izglītības apguves vides un mācību aprīkojuma modernizācija, lai nodrošinātu izglītojamiem pilnvērtīgu zināšanu un prasmju 

apguvi un saturu. Projekta ietvaros tiks uzlabots mācību procesam nepieciešamais mācību aprīkojums, lai veicinātu darba un sadzīves prasmju attīstīšanu 

izglītojamiem izglītības iestādē, kā arī tiks nomainītas mēbeles Riebiņu vidusskolas internātā skolēnu dzīvošanas apstākļu uzlabošanai. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot izglītības iestādes infrastruktūru – veikt sākumskolas dabaszinību mācību priekšmetu mācību telpu un vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu kabinetu renovāciju, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu mūzikas un mākslas mācību priekšmetu apguvei, uzlabot mājturības kabinetu 

materiāltehnisko bāzi- mājturības mācību kabineta aprīkošanu ar mēbelēm un sadzīves tehniku, kas nepieciešama programmas apguvei, zēnu mājturības kabinetu 

papildināšana ar jauniem un moderniem darbgaldiem, mācību programmas kvalitatīvai apguvei. Sporta zāles infrastruktūras atjaunošanas un materiāltehniskās 

bāzes atjaunošana. Dienesta viesnīcas aprīkošana ar jaunām mēbelēm.  

1.1. Mācību 

aprīkojuma 

modernizācija 

un 

infrastruktūr

as uzlabošana 

Riebiņu 

vidusskolā 

250000.00 10% 80% - Valsts 

dotācija 

10% 

Modernizēta un aprīkota 

izglītības iestāde; 

Renovēta sporta zāle , 

papildināta ar jaunu 

sporta inventāru; 

Iegādātas jaunas 

mēbeles skolas dienesta 

viesnīcai; 

Modernizēts mācību 

aprīkojums mūzikas un 
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mākslas mācību 

priekšmetu apguvei; 

Uzlabota zēnu un 

meiteņu mājturības 

kabinetu 

materiāltehniskā bāze. 

 

2. Projekta ideja: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 

 Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

1. Projekta idejas pamatojums: Pirmskolas izglītības iestādei piegulošās teritorijas labiekārtošana. Modernizēt mācību procesu Riebiņu pirmsskolas 

izglītības iestādē „Sprīdītis”, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tādējādi veicinot izglītības procesa norišu daudzveidību un kvalitāti, sagatavojot bērnus 

pamatizglītības uzsākšanai. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Paredzēt teritorijas labiekārtošanas pasākumu veikšana –veikt celiņu bruģēšanu, veikt apzaļumošanas un ārējā apgaismojuma ierīkošanas darbus un, pats svarīgākais, katrai grupai 

izveidot savu modernu, visām prasībām atbilstošu rotaļu laukumu. PII ”Sprīdītis” infrastruktūras modernizācija aktu zāles renovācija, diennakts grupu renovācija, izolatora un 

sanitāro telpu renovācija. PII mācību materiāltehniskās bāzes modernizācija, mēbeļu nomaiņa diennakts grupas. 

2.1. Mācību 

aprīkojuma 

modernizācija 

un 

infrastruktūr

as uzlabošana 

Riebiņu 

pirmskolas 

izglītības 

iestādē 

„Sprīdītis” 

70000.00 10% 80% - Valsts 

dotācija 

10% 

Nodrošināti bērnu 

veselības, kā arī 

personības un radošo 

spēju attīstībai 

nepieciešamie apstākļi, 

ievērojami sekmēta 

izglītības infrastruktūras 

un kvalitātes attīstība. 

Aprīkota pirmsskolas 

izglītības iestāde ar 

nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem un 

interaktīvām 

tehnoloģijām bērnu 

21.gadsimta 

kompetenču attīstībai. 
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2. Projekta ideja: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Rušonas, Dravnieku un Galēnu pamatskolās 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  



Projekta idejas pamatojums: Izglītības apguves vides un mācību aprīkojuma modernizācija, lai nodrošinātu izglītojamiem pilnvērtīgu zināšanu un prasmju apguvi 

un saturu. Projekta ietvaros tiks uzlabots mācību procesam nepieciešamais mācību aprīkojums, lai veicinātu darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem 

izglītības iestādēs. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta ietvaros paredzēts: 

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu iekštelpu modernizācija un ergonomiskas vides iekārtošana, t.i., inženiertehnisko komunikāciju nomaiņa, ventilācijas un 

apgaismojuma sistēmas renovācija, ergonomisks mācību klašu iekārtojums u.c.  

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu mūsdienīgu mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma nodrošinājums, t.sk., inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, 

dabaszinātņu kabinetu iekārtošana.  

Modernizēt mācību aprīkojumu mācību priekšmetu apguvei, uzlabot mājturības kabinetu materiāltehnisko bāzi- mājturības mācību kabineta aprīkošanu ar mēbelēm 

un sadzīves tehniku, kas nepieciešama programmas apguvei, zēnu mājturības kabinetu papildināšana ar jauniem un moderniem darbgaldiem, mācību programmas 

kvalitatīvai apguvei.  

Izglītības iestāžu sporta materiāltehniskās bāzes atjaunošana. 

 

3.1. Mācību 

aprīkojuma 

modernizācija 

un 

infrastruktūr

as uzlabošana 

Rušonas,  

Dravnieku un 

Galēnu 

pamatskolās 

500000.00 10% 80% - Valsts 

dotācija 

10% 

Modernizēta un aprīkota 

izglītības iestāde; 

Iekārtoti dabaszinātņu 

kabineti pamatizglītības 

programmas 

īstenošanai, metodisko 

centru izveide IKT 

jomā, inovatīvu IKT 

risinājumu ieviešana 

mācību procesā, t.sk., 

mūsdienīgas metodikas 

izmantošana izglītības 

apguvē. 

Iegādāts un uzlabots 

sporta inventārs un 

aprīkojums sporta 

nodarbībām; 

Uzlabota zēnu un 

meiteņu mājturības 
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kabinetu 

materiāltehniskā bāze. 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” specifiskā 

atbalsta mērķa 9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijai sabiedrībā 

N.p.k

. 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Vadošais 

partneris (un 

sadarbības 

partneri) 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansēju

ms 

Privātai

s 

sektors 

Citi 

finansējuma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācija

s ilgums 

1.Vidēja termiņa prioritāte 

1. Projekta ideja: Daudzfunkcionāla sociālā centra izveide Silajāņos deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais  

Projekta idejas pamatojums: Deinstitucionalizācijas plāna ietvaros uz  aizvērtās Silajāņu pamatskolas ēkas bāzes tiktu izveidots daudzfunkcionāls centrs, ar kura 

izveidi tiktu palielināts kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība 

personām ar invaliditāti un bērniem. Otra aktuāla mērķa grupa ir personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), tiek plānots, ka deinstitucionalizācijas plāna 

ietvaros personas ar GRT nenonāks VSAC, saņemot pakalpojumus savā dzīves vietā. Jau šobrīd ir telpas, kuras varētu izmantot pilnvērtīgāk, kā arī ēkai 

piesaistītais zemes gabals atļauj ārā aktivitāšu infrastruktūras attīstību, tādēļ veicot ēkas pārbūvi tiktu izveidots daudzfunkcionāls centrs, kurā atrastos Jauniešu 

māja, Ģimenes atbalsta centrs, Grupu māja personām ar GRT, Dienas centrs personām ar GRT, Specializētās darbnīcas personām ar GRT un darbnīcas personām 

no sociālā riska grupām, Īslaicīgas uzturēšanās pakalpojums personām ar GRT. Ar daudzfunkcionāla centra izveidi tiktu nodrošināti priekšnoteikumi 

deinstitucionalizācijas plāna realizācijai un nodrošināta pakalpojumu sniegšanas pēctecība mērķa grupām. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

1. Jauniešu māja. Tajā pusaudžiem tiek dota iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kas ir būtiskas sekmīgas patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pilnvērtīgai integrācijai 

sabiedrībā pēc pilngadības sasniegšanas.  

2. Ģimenes atbalsta centrs. Lai samazinātu bērnu skaitu kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, tiktu izveidots Ģimenes atbalsta centrs, kur speciālisti palīdzētu risināt 

problēmas un pārraudzītu jautājumus, kuri mazinātu iespējamu bērnu nonākšanu bērnu aprūpes iestādē, kā arī papildus noritētu darbs ar audžuģimenēm un 

aizbildņiem.  



3. Grupu māja personām ar GRT. Izveidojot Daudzfunkcionālu centru plānots izvietot aprīkotu un labiekārtotu Grupu māju ar 10 vietām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (tā kā 9.3.1. SAM tiks īstenots sinerģijā ar 9.2.2. SAM, kura ietvaros ar ESF atbalstu tiks izstrādāti deinstitucionalizācijas plāni, tad pēc šo 

plānu izstrādes vietu skaits var mainīties).  

4. Dienas centrs .  

5. Darbnīcas nodarbinātības veicināšanai - specializētās darbnīcas personām ar GRT un darbnīcas amatu prasmju stiprināšanai personām no citām sociālā riska 

grupām Daudzfunkcionālajā centrā tiktu izveidotas Specializētas darbnīcas personām ar GRT, iegādāta atbilstoša tehnika un radīta iespēja 10 personām ar GRT 

no esošajiem Grupu dzīvokļiem un topošās Grupu mājas strādāt specializētājas darbnīcās speciālistu uzraudzībā. Specializētās darbnīcas nodrošinātu pakalpojumu 

pēctecību, jo personām, kuras no VSAC nonākušas Grupu dzīvokļos vai Grupu mājā bez iepriekšējās darba pieredzes ir sarežģīti atrast darbu. Centrā tiktu 

pilnveidotas darbnīcas un iegādāta atbilstoša tehnika, lai nodrošinātu 30 personām no sociālā riska grupām (personas ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma personas, 

ilgstošie bezdarbnieki, pensionāri) iespēju speciālistu vadībā apgūt amata prasmes un iemaņas, kas dotu iespējas iekļauties darba tirgū.  

6. Īslaicīga uzturēšanās iespēja personām ar GRT. Lai nodrošinātu personu ar GRT pāreju no ilgstošas aprūpes institūcijām uz dzīvi sabiedrībā un samazinātu 

iespējamību, ka šīs personas nonāk sociālās aprūpes institūcijā, tiktu izveidots jauns pakalpojums Īslaicīga uzturēšanas iespēja personām ar GRT un izveidotas 5 

vietas īslaicīgai pakalpojuma saņemšanai. 
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