


PANSIONĀTS «SELGA»

(ieskats vēsturē)

Līdz 1945.gadam pansionāts atradās pilsētā ar nosaukumu

»Ventspils pilsētas 1. nespējnieku patversme». No 1945.

g.maija savu darbību turpina ar nosaukumu «Ventspils pilsētas

invalīdu nams».

Kopš 1963. gada 12. septembra invalīdu nams tiek pārdēvēts

par Ventspils pilsētas pansionātu «Selga», un invalīdu

palīgsaimniecība «Dampeļi» par pansionāta «Selga»

palīgsaimniecību.

1971.gada 18.martā pansionāts pārceļas jaunuzceltā ēkā

Pērkoņu ielā 21.

Kopējais vietu skaits bija 205 iemītniekiem.









Pansionāts celts 1971. gadā pēc tipveida projekta, tieši kā pansionāts veciem

cilvēkiem. Pansionātā nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju

invalīdiem un pensijas vecuma personām. Pansionātā ar visu sadzīvei nepieciešamo tiek

nodrošināti 139 iemītnieki.
Pansionāta Klientiem

reizi gadā tiek

organizētas ekskursijas

ārpus Ventspils.

Pansionātā bieži ar

koncertiem viesojas

gan pilsētas, gan

novada pašdarbības

kolektīvi.

Pansionātā ir ierīkota

kapela, kurā reizi

nedēļā notiek

dievkalpojumi.



2007. gadā Ventspils

pašvaldība iesniedza LR

Ekonomikas ministrijai

projekta pieteikumu

„Energoefektivitātes

paaugstināšanas pasākumi

pansionātā un bērnu namā

„Selga””. Projekta kopējās

izmaksas Ls 231237,74,

pašvaldības līdzfinansējums

Ls 121237,74.

Darbus uzsāka 2007. gada

rudenī, pabeidza 2008.

gada 15. jūnijā. Rezultātā

tika siltinātas intensīvās

aprūpes, ēdināšanas

korpusa un 4 stāvu ēkas

sienas, rekonstruēti ieejas

mezgli.



Pansionātā un bērnu namā „Selga”, laikā no 2007. gada līdz 2008.

gadam, veikti plaši renovācijas, labiekārtošanas un ēku siltināšanas darbi

par kopējo summu Ls 647746,69, no tiem valsts līdzfinansējums Ls

205000, Ventspils domes ieguldījums Ls 442746,69.





Pansionāta piebūve kā vienstāva kotedža, kura darbojas kā intensīvās aprūpes nodaļa. No šīs nodaļas katras

istabas ir atsevišķa izeja uz pagalmu. Šīs piebūves renovāciju – siltināšanu realizēja projekta

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pansionātā un bērnu namā „Selga”” ietvaros. Pansionāts

izstrādāja projektu Valsts investīciju piesaistei „Pansionāta un bērnu nama „Selga” intensīvās aprūpes

nodaļas un pirmā stāva renovācija, pielāgojot telpas invalīdiem”. Projektu atbalstīja, saņemot no valsts

līdzfinansējumu Ls 95000. Kopējās projekta realizācijas izmaksas Ls 200531,63, no tiem pašvaldības

finansējums Ls 105531,63. Pateicoties domes finansējumam tika izstrādāti projekti, nomainītas

komunikācijas - kanalizācija, apkure, iekšējie elektriskie tīkli, ierīkota dežurējošā personāla izsaukšanas

poga un ugunsdzēsības signalizācijas sistēma.



Veikta virtuves korpusa renovācija. Izremontētas visas virtuves

korpusa telpas un ēdamzāle, ierīkota ventilācijas sistēma. Renovācija

veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 76162.

Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību virtuve aprīkota ar

jaunām iekārtām un inventāru – par Ls 51924, tajā skaitā pašvaldības

budžeta līdzekļi Ls 14069, Latvijas samariešu apvienības Ls 37855.



Veikts kosmētiskais remonts ēdamzālē.



Lielākajā ēkas daļā ir veikti koplietošanas telpu kosmētiskie remonti.



Veikts veļas mājas kosmētiskais remonts. Kā arī plānojot budžetu ir 

iegādātas jaunas, modernas veļas mazgājamās mašīnas.



Selgas teritorijā, uzstādītie 

āra trenažieri un bērnu 

rotaļu laukums.





2013.gadā tika realizēts projekts”

Pansionātā un bērnu namā „Selga”

teritorijas labiekārtošana Pērkoņu

ielā 21. Ventspilī – 3.kārta”.

Projekta ietvaros tika izbūvētas

ietves, brauktuve, stāvlaukums,

uzstādīti velosipēdu turētāji, spēļu

iekārtas un trenažieri, apzaļumota

teritorija un izbūvēts

apgaismojuma tīkls.

Labiekārtošanas realizācijas

rezultātā ir uzlabota pansionāta

klientu un bērnu nama bērnu

dzīves kvalitāte, nodrošināta vides

pieejamība personām ar kustību

traucējumiem.

Kopējās izmaksas Ls 100 988.03,

t.sk. Ls 2690, ko Ventspils pilsēta

saņēma kā balvu par titulu

„Eiropas gada pašvaldība 2012” un

Ls 11448 no notikušās „Govju

parādes 2012” iegūtiem līdzekļiem.



Ir veikts kosmētiskais remonts pansionāta iemītnieku istabiņās. Tika

izremontētas istabas un gaitenis. Izremontētās istabas ir aprīkotas ar jaunām

mēbelēm. Kopējās izmaksas Ls 32239,00, t.sk. remontam Ls 21859.00, mēbeļu

iegādei Ls 10380.00.



Pansionātā katru darba dienu notiek dažādi interešu pulciņi (papīra locīšana, stikla 

apgleznošana, filcēšana u.c.), tiek spēlētas dažādas galda spēles, reizi nedēļā 

notiek mūzikas terapijas nodarbība.
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1992.gadā ēkas 4.stāvā kā atsevišķu 

iestādi izveido Ventspils pilsētas bērnu 

namu ar 40 vietām.

1995.gada janvārī reorganizācijas 

rezultātā tiek apvienots pansionāts un 

bērnu nams ar nosaukumu Pansionāts un 

bērnu nams «SELGA».

*



Ventspils pilsētas pašvaldība sākot ar 1992. gadu uzņēmusies rūpes

par bērniem , kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez vecāku gādības. Pie

pansionāta „Selga” izveidotajā bērnu namā 20 gadu laikā pajumti, aprūpi un

audzināšanu saņēmuši 184 audzēkņi. Tas, ka bērnu nams atrodas pilsētā dod

iespēju bērniem nezaudēt saikni ar ģimeni, mudina vecākus vai citus

radiniekus pēc iespējas ātrāk uzņemties rūpes par bērniem. Pie

bioloģiskajiem vecākiem atgriezušies 23 bērni, 20 bērniem atrasti aizbildņi,

24 bērnu nama audzēkņi adoptēti. 48 bērnu nama „Selga” audzēkņiem pēc

pilngadības sasniegšanas piešķirti labiekārtoti vienistabas dzīvokļi.

Visiem pirmskolas vecuma bērnu nama audzēkņi nodrošināti ar vietām bērnu

dārzos. Skolas vecuma bērni apmeklē dažādas mācību iestādes atbilstoši

bērnu spējām un veselībai.



Uz bērnu dārziem un skolām, pulciņu nodarbībām un treniņiem pirmskolas un

jaunākā skolas vecuma bērni dodas ar iestādes autobusu, kurš tika iegādāts

pateicoties Ventspils pašvaldības finansējumam 2013. gadā par 49584.24 EUR

(34848.00 LVL)



Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošinājusi iespēju audzēkņiem, uzturēties

bērnu namā arī pēc 18 gadu sasniegšanas, ja viņi sekmīgi turpina izglītību

profesionālajās un augstākajās mācību iestādēs.

Lai labāk sagatavotu audzēkņus patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, ar

pašvaldības un Labklājības Ministrijas atbalstu 2011.gada novembrī bērnu namā

„Selga” tika izveidota Jauniešu māja. Šobrīd tajā darbojas 5 jaunieši, kuri

apgūst budžeta plānošanas, ēdienu gatavošanas un citas patstāvīgai dzīvei

nepieciešamās iemaņas.



*



Bērnu nams ar pašvaldības atbalstu savā darbā par prioritāti izvirzījis

ģimeniskas vides veidošanu iestādē. Tās pamatā – atbalstoša un labvēlīga

attieksme pret ikvienu audzēkni, saliedēts, draudzīgs kolektīvs. Pieci

darbinieki bērnu namā strādā vairāk kā 20 gadus un kļuvuši par atbalsta un

uzticamības personām ne tikai esošajiem ,bet arī bijušajiem bērnu nama

audzēkņiem.



Bērnu nama audzēkņiem ir iespēja apmeklēt kultūras un

sporta pasākumus pilsētā. Ilggadīga sadarbība bērnu namam

izveidojusies ar Ventspils Kultūras centru, Teātra namu „Jūras

vārti”, Ventspils Olimpisko centru, Basketbola klubu un

Futbola klubu.



Ar pašvaldības un ziedotāju atbalstu bērnu nama audzēkņi

piedalās dažādās nometnēs, dodas tuvākos un tālākos

braucienos un ekskursijās. Kā tradīcija izveidojusies katru

vasaru doties ceļojumā visam bērnu nama kolektīvam.

Ja pirms 20 gadiem bērnu namā dzīvoja 45 bērni vienlaicīgi,

tad šobrīd bērnu skaits iestādē samazināts līdz 30, kas ļauj

uzlabot bērnu namā dzīvojošo audzēkņu dzīves kvalitāti.


