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Projekts „Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem” 
Identifikācijas Nr.2009/0126/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/022 

 

Lai nodrošinātu vispārējās izglītības pieejamību izglītojamiem ar funkcionāliem, t.sk. kustību 

traucējumiem, Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskolā tiek īstenots projekts „Ozolnieku 

vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, identifikācijas 

Nr. Nr.2009/0126/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/022.  
 

Skolas infrastruktūras pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, projekta 

ietvaros plānots veikt:  

1. skolas 1.stāva mācību kabinetu un palīgtelpu (tualešu, medicīnas kabineta) durvju nomaiņu, 

lai šajās telpās patstāvīgi varētu iekļūt personas ar kustību traucējumiem;  

2. durvju nomaiņu skolas 1.stāva koridoros un koridoru remonts;  

3. tualešu remonts ar speciālo invalīdu tualešu izbūvi;  

4. medicīnas kabineta remonts, lai tas būtu pieejams arī personām ar kustību traucējumiem;  

5. BAIC telpas remonts,  

6. pacēlāja izbūve uz ēkas otro stāvu,  

7. piebraucamā celiņa, pandusa (uzbrauktuves), un ieejas mezgla izbūve pie vispārējās 

izglītības iestādes, lai nodrošinātu iekļūšanu liftā, kā arī ērtu iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas.  

 

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas LVL 98 392 apjomā, tajā skaitā Eiropas reģionālā 

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

Projektu paredzēts īstenot līdz 2010.gada 30.septembrim.  

 

Projekta īstenošanas gaita:  

30.07.2009. 

 

2009.gada 15.jūlijā Ozolnieku novada dome parakstīja Vienošanos 

Nr.2009/0126/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/022 par Eiropas reģionālā attīstības fonda 

projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi Valsts izglītības attīstības aģentūru.  

Jūlija beigās tika uzsākta projekta īstenošana, izsludinot cenu aptauju remontdarbu veikšanai 

un pacēlāja izbūvei vidusskolā. Minētos darbus paredzēts veikt daļās - līdz šī gada beigām 

paredzēts veikt pacēlāja izbūvi un uzstādīšanu un tualešu remontu, pārējie darbi, lai 

netraucētu mācību procesu, paredzēti nākamajā vasarā.  
 

22.09.2009.  

 

Ir noslēgusies cenu aptauja par remontdarbu veikšanu šī projekta ietvaros. Aptaujā 

uzvarējis Ozolnieku vietējais uzņēmums SIA "Lata CMD", kas skolas telpu 

pielāgošanu bērniem ar īpašām vajadzībām apņēmies veikt par 34 074 latiem. I kārtas 

darbus – piebraucamā celiņa, pandusa (uzbrauktuves), ieejas mezgla izbūvi un 

pacēlāja izbūvi un uzstādīšanu, kā arī 1.stāva tualešu remontu ar speciālo invalīdu 

tualešu izbūvi plānots pabeigt līdz šī gada 15.decembrim.  
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25.01.2010. 

 

Janvāra sākumā tika parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par SIA „Lata CMD” veiktajiem 

remontdarbiem skolas 2.stāvā, pielāgojot telpas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 

– paplašinātas koridoru un klašu telpu durvis, izbūvētas speciālās tualetes, nomainīts gaiteņa 

grīdas segums, veikts medicīnas kabineta un Bērnu attīstības un izglītības centra telpas 

kosmētiskais remonts, izbūvēta atsevišķa ieeja ēkas cokolstāvā un pacēlājs līdz ēkas 3.stāvam. 

Darbi tika veikti, netraucējot mācību procesam – vakaros, kā arī brīvdienās un izejamās 

dienās. Paveiktais mazinās izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atstumtības sajūtu, 

veicinās viņu integrāciju sabiedrībā. Pozitīvās izmaiņas skolas vidē pamana un novērtē arī 

pārējie skolas jaunieši, kas rosina tos saudzīgi izturēties pret skolas telpām un aprīkojumu, 

veicina pozitīvismu, stiprina lepnumu par piederību savai skolai.  

Sakarā ar to, ka minētās remontdarbu izmaksas bija zemākas, kā sākotnēji projektā plānots, 

tika iesniegts Projekta grozījumu pieprasījums Izglītības un zinātnes ministrijā un Valsts 

izglītības attīstības aģentūrā, ar lūgumu piekrist neizlietoto finansējumu izmantot skolas ēkas 

3.stāva analogam remontam, lai tādējādi praktiski visas skolas telpas būtu pieejamas 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.  

 

22.03.2010. 

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra ir akceptējusi 

iesniegtos grozījumus un ietaupīto finansējumu būs iespējams  izmantot skolas ēkas 3.stāva 

analogam remontam. Tiek gatavota iepirkumu dokumentācija, remontdarbus paredzēts uzsākt 

līdz ar mācību gada noslēgumu un pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam. 

18.06.2010. 

Noslēgusies iepirkumu procedūra par remontdarbiem skolas ēkas 3.stāvā, kuru gaitā tiks 

veikti analogi remontdarbi ēkas 2.stāvā veiktajiem – paredzēts veikt  kosmētisko remontu A, 

B un C korpusa gaiteņos, nomainot durvis, lai telpās varētu iekļūt personas ar kustību 

traucējumiem, ieklājot jaunu grīdas segumu, daļēji izbūvējot griestus, veicot tualešu remontu 

un speciālo invalīdu tualešu izbūvi A un C korpusos. Minētos remontdarbus par  40137 latiem 

līdz 15.augustam apņēmusies veikt SIA firma „Konstants”. Tiks veikta arī būvuzraudzība. 

 

16.09.2010 

Septembra sākumā parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts par SIA 

„Kontants” veiktajiem remontdarbiem skolas 3.stāvā. Līdz ar to ir noslēgusies 

projekta īstenošana un visi skolas stāvi un mācību un palīgtelpas kļuvušas pieejamas 

personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas -  LVL 

81367,29, tajā skaitā ERAF finansējums - 85%. 

Īstenojot projektu sasniegts izvirzītais mērķis – telpu pieejamības nodrošināšana 

izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi mazinot šo 

personu atstumtības risku un veicinot viņu integrāciju  sabiedrībā. 

 

 


