
 

Projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 
(Nr. 8.1.2.0/19/I/003) 

AKTUALITĀTES 

Informācija ievietota 2021. gada 13. aprīlī 
 

Turpinās būvdarbi mācību iestādēs Eiropas savienības fonda līdzfinansēta 
projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 

 
Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15. 
vidusskolā turpinās 2020. gada novembrī uzsāktie būvdarbi, kam noslēgums plānots 
maija mēnesī. 
 
Būvdarbu ietvaros tiek veikta mācību telpu atjaunošana, ergonomiskas mācību vides 
izveide, mēbeļu iegāde un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu 
ieviešana un aprīkojuma iegāde Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un 
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā tiks 
veikta arī sporta infrastruktūras atjaunošana 
 
Atjaunotās mācību telpas tiks aprīkotas ar jaunām mācību mēbelēm, lai nodrošinātu 
ērtu un ergonomisku vidi skolēniem izglītības apguvē. Tā ietvaros 2021. gada 10. aprīlī 
ir izsludināta iepirkuma procedūra par mēbeļu piegādi mācību iestādēs. Plānots, ka 
kopā tiks iegādāti 1220 skolēnu mācību galdi un krēsli, kas tiks uzstādīti visās projekta 
īstenošanā iesaistītajās skolās. 
 
Projekta mērķis: Veikt trīs Liepājas vispārizglītojošo skolu mācību vides uzlabošanu, lai 
nodrošinātu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku 
ieviešanu, izveidojot mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi un nodrošinot 
tehnoloģisko aprīkojumu. 
 
Kopējās projekta izmaksas ir EUR 2 659 640,30, no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums ir EUR 2 103 758,26, valsts budžeta dotācija EUR 92 
812,86 un pašvaldības finansējums EUR 463 069,18. 
 
Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada jūnijs. 

 
 

 

Informācija ievietota 2021. gada 4. janvārī 

Uzsākti būvdarbi mācību iestādēs Eiropas savienības fonda līdzfinansēta 
projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 

2020. gada novembrī starp Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un būvniekiem tika 
parakstīti objektu nodošanas-pieņemšanas akti, lai tiktu uzsākti būvdarbi Liepājas 7. 
vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. 



Būvdarbu plānoti līdz 2021. gada maija beigām, kuru ietvaros tiks veikta mācību telpu 
atjaunošana, ergonomiskas mācību vides izveide, mēbeļu iegāde un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Liepājas 7. 
vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. Oskara 
Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā tiks veikta arī sporta infrastruktūras atjaunošana. 

Līgumi par būvdarbu veikšanu noslēgti starp Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un 
“Būvkompānija MBR” SIA, kas veiks būvdarbus Liepājas 7. vidusskolā, SIA “MK 
Būvniecība”, kas veiks būvdarbus Liepājas 8. vidusskolā un SIA “UPTK”, kas veiks 
būvdarbus Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. 

Projekta mērķis: Veikt trīs Liepājas vispārizglītojošo skolu mācību vides uzlabošanu, lai 
nodrošinātu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku 
ieviešanu, izveidojot mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi un nodrošinot 
tehnoloģisko aprīkojumu. 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 2 659 640,30, no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums ir EUR 2 103 758,26, valsts budžeta dotācija EUR 92 
812,86 un pašvaldības finansējums EUR 463 069,18. 

Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada jūnijs.

 
 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 15. oktobrī 

Noslēgta vienošanās par projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana” 

2020. gada 14. oktobrī starp Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālas attīstības fonda 
līdzfinansētu projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanu. 

Projekta mērķis: Veikt trīs Liepājas vispārizglītojošo skolu mācību vides uzlabošanu, lai 
nodrošinātu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku 
ieviešanu, izveidojot mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi un nodrošinot 
tehnoloģisko aprīkojumu. 

Projektā tiks veikta mācību telpu atjaunošana, ergonomiskas mācību vides izveide, 
mēbeļu iegāde un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un 
aprīkojuma iegāde Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka 
Liepājas 15. vidusskolā. Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā tiks veikta arī sporta 
infrastruktūras atjaunošana. 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 2 659 640,30, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums ir EUR 2 103 758,26, valsts budžeta dotācija EUR 92 812,86 un 
pašvaldības finansējums EUR 463 069,18. 

Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada jūnijs. 


