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Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu programmu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā” 

Identifikācijas Nr. 2009/0037/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/070 

  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu  apguvi un uzlabotu 

skolēnu vispārējās zināšanas dabaszinību (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas  

priekšmetos, Ozolnieku vidusskolā tiek īstenots projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu 

programmu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada 

vidusskolā, identifikācijas Nr. 2009/0037/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/070.  
 

Projekta ietvaros plānots veikt minēto četru mācību kabinetu un to laboratorijas telpu 

remontdarbus, iegādāties mēbeles šo mācību priekšmetu specifiskā aprīkojuma un tehnoloģiju 

ērtai izvietošanai un turpmākai sekmīgai mācību procesa organizēšanai un nodrošināšanai, kā 

arī iegādāties mūsdienu prasībām atbilstošu šo mācību kabinetu aprīkojumu un  mācību 

metodiskos līdzekļus - iekārtas, piederumus, aprīkojumu, instrumentus, uzskates materiālus, 

u.c., kā arī ierīkot 25 darbavietas darbam ar datoru. Kabinetu aprīkojuma un mācību 

metodisko līdzekļu iegādei paredzēti aptuveni 50% no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām, un to iepirkumu centralizēti organizēs LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).   

 

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas LVL 102 584 apjomā, tajā skaitā Eiropas reģionālā 

attīstības fonda (ERAF) finansējums LVL 83633, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 11 807. 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2010.gada 31.decembrim. 

 

 Projekta īstenošanas gaita: 

15.05.2009. 

 

2009.gada 11.maijā Ozolnieku novada dome parakstīja Vienošanos par Eiropas reģionālā 

attīstības fonda projekta īstenošanu  ar sadarbības iestādi Valsts izglītības attīstības aģentūru.  

 

Jau aprīļa mēnesī tika uzsākta projekta īstenošana, izsludinot cenu aptauju par remontdarbu 

veikšanu skolā. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pieņemts lēmums slēgt 

līgumu ar SIA „EM-PROJEKTS”. Matemātikas un dabaszinību grupas kabinetos tiks veikti 

elektroinstalācijas un ventilācijas ierīkošanas darbi, grīdu, sienu, griestu klājumu ierīkošana, 

durvju remonti, apdares darbi, utml. Remontdarbus paredzēts pabeigt līdz 28.augustam.  

 

20.08.2009. 

 

Jūnija mēnesī tika veikta iepirkumu procedūra mēbeļu izgatavošanai matemātikas fizikas, 

ķīmijas un bioloģijas kabinetiem. Par iepirkumu procedūras uzvarētājiem tika atzīta SIA 

„MKLA”, kas līdz augusta beigām piegādās un uzstādīs mēbeles minētajos kabinetos. 

Galvenokārt tās būs mēbeles  šo mācību priekšmetu specifiskā aprīkojuma un tehnoloģiju 

ērtai izvietošanai un turpmākai sekmīgai mācību procesa organizēšanai un nodrošināšanai – 

sienas sekcijas, vilkmes skapis, demonstrēšanas galdi, utml. 

 

LR Izglītības un zinātnes ministrija organizē centralizēto iepirkumu, kura ietvaros tiks 

iegādāta datortehnika, programmatūra, ierīces, aparatūra, piederumi, vielas, uzskates līdzekļi. 
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11.01.2010 

 

Vidusskolas dabaszinību kabinetos sekmīgi pabeigtas pirmās projektā paredzētās aktivitātes – 

veikts četru kabinetu kosmētiskais remonts un iegādātas mēbeles. Sakarā ar to, ka gan 

remontu, gan mēbeļu izmaksas bija zemākas, kā sākotnēji plānots, tika iesniegts projekta 

grozījumu pieprasījums un saņemts apstiprinājums no Valsts izglītības attīstības aģentūras, 

kas ietaupītos līdzekļus ļauj izmantot papildu mēbeļu iepirkumam – konkrēti tiks iegādāti arī 

skolēnu galdi un krēsli bioloģijas, fizikas un ķīmijas kabinetiem.   

 

17.03.2010 

 

Iepirkumu procedūras rezultātā skolēnu galdus un krēslus bioloģijas, fizikas un ķīmijas 

kabinetiem piegādās un uzstādīs  Daugavpils firma SIA „NV stils”. Līdz ar šo mēbeļu piegādi 

tiks pabeigtas pašvaldības organizētās aktivitātes projektā, un pēc Izglītības un zinātnes 

ministrijas organizētā centralizētā iepirkuma rezultātā veiktās aprīkojuma - datortehnikas, 

programmatūras, ierīču, aparatūras, u.c.,  iegādes, vidusskolas dabaszinību kabineti būs 

pilnībā nokomplektēti atbilstoši mūsdienu prasībām šo priekšmetu apguvei. 
 

20.08.2010 

 

Ir noslēdzies Izglītības ministrijas organizētais centralizētais iepirkums, un uzsākta 

aprīkojuma piegāde arī Ozolnieku vidusskolai, kura gaitā tiks iepirkts četru dabaszinību  

priekšmetu - matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas- mūsdienīgai apguvei nepieciešamais   

aprīkojums – sākot ar interaktīvām tāfelēm katrā klasē un beidzot ar modeļiem, vielām un 

mērtraukiem. Kopā aprīkojuma iegāde sadalīta 6 daļās, un aprīkojuma iegāde notiks, par katru 

daļu slēdzot atsevišķu līgumu. Kopējās aprīkojuma izmaksas būs aptuveni 67 700 lati, kas ir 

vairāk, kā sākotnēji tika plānots, bet sakarā ar finansējuma ietaupījumu remontdarbiem, bija 

iespējama šī ietaupījuma novirzīšana aprīkojuma iegādei. 85% no aprīkojuma izmaksām tiks 

segtas no ERAF. 

11.augustā tika piegādāta aprīkojuma 1.daļa, kurā ietilpst digitālas informācijas apstrādes 

sistēma šo 4 priekšmetu skolotājiem (portatīvais dators, interaktīvā tāfele, datu kamera, u.c.) 

un mobila digitālās informācijas apstrādes sistēma 20 darba vietām (skolēniem) ar bezvadu 

pieslēgumu. 

 

  
1.attēls. Digitālais mikroskops, dokumentu  2.attēls.Interaktīvā tāfele, priekšplānā - mobilā 

             kamera, portatīvais dators                             informācijas apstrādes sistēma skolēniem 

 

Šīs aprīkojuma daļas kopējās izmaksas – LVL 41 898, piegādi veica piegādātāju apvienība, 
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kuru pārstāvēja SIA „GT 19”. Bez tam tika organizēts 1 dienas apmācību seminārs 

priekšmetu skolotājiem. 

Pārējās aprīkojuma daļas tiks piegādātas dažādos termiņos līdz decembra sākumam. 

 

22.12.2010 

 

Decembrī noslēdzās aprīkojuma piegāde skolas 4 dabaszinību kabinetiem. Piegādāti moderni 

un mūsdienīgi mācību līdzekļi – gan aprīkojums (iekārtas, modeļi, u.c.) gan vielas un reaģenti 

mācību procesa nodrošināšanai.  Projekta kopējās izmaksas ir nedaudz virs 100 000 LVL, 

gandrīz 90% no tām sastāda izmaksas mēbelēm, mācību materiāliem un kabinetu 

aprīkojumam. Projekta ietvaros izremontētie kabineti un iegādātās mēbeles radījušas 

pievilcīgāku mācību vidi, iegādātie mūsdienīgie mācību līdzekļi un aprīkojums 

padarījuši saistošāku un interesantāku eksakto priekšmetu mācīšanās procesu. Līdz ar 

šī aprīkojuma piegādi, noslēgusies arī visa projekta īstenošana.  
 

 

 


