
 

Projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” (Nr. 8.1.2.0/17/I/030) 

AKTUALITĀTES 

Informācija ievietota 2019. gada 30. septembrī 

Noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētais projekts “Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija” 

Liepājā noslēdzies vēl viens projekts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros. 

Projekts “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” ir apjomīgākais no visiem Liepājas 
pilsētas pašvaldībā īstenotajiem un plānotajiem 8.1.2. SAM projektiem, jo tas aptvēra kopskaitā 
piecas vispārizglītojošās skolas un tika apgūti finanšu līdzekļi 6,5 miljonu apmērā. 

Iepriekš 8.1.2. SAM ietvaros veikti atjaunošanas darbi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, projekta 
“Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā”. 

Nākamajā gadā plānots īstenot projektu “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, 
kurā pārmaiņas piedzīvos Liepājas 7. vidusskola, Liepājas 8. vidusskola un Oskara Kalpaka 
Liepājas 15. vidusskola. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 323 no 24.05.2016., Liepājas pašvaldībai 
maksimāli plānotais ERAF finansējums noteikts EUR 8 857 383 apmērā, kurš pārdalīts trīs 
projektu īstenošanai. 

Rezultātā tiks īstenoti trīs projekti un veikti ieguldījumi deviņās vispārizglītojošās skolās, 
īstenojot specifisko atbalsta mērķi “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 21. jūnijā 

Skolu modernizācija piecās Liepājas skolās ir noslēgusies 

2018. un 2019. gadā Eiropas Savienības finansētā projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija” ietvaros piecās Liepājas skolās notika vērienīgi būvdarbi. 



Pārvērtības piedzīvojušas Liepājas A. Puškina 2. vidusskola (tagad Liepājas Liedaga 
vidusskola), Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, 
kurai tika modernizēts arī sporta laukums, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola un 
Liepājas 12. vidusskola (tagad modernizētajā ēkā atrodas J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. 
vidusskola). 

Skolās ir veikta mācību telpu atjaunošana, iegādātas un uzstādītas ergonomiskas mēbeles, kā 
arī atsevišķām skolām iegādāts un uzstādīts informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 6 499 293,51, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums ir 5324275,12, Valsts budžeta dotācija EUR 234 898,49 un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 938 027,60. 

Projekts “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” tuvojas noslēgumam, taču notiek 
plānošanas darbi pie nākamā projekta 8.1.2.SAM ietvaros “Liepājas izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana”, lai atjaunotu vēl trīs skolas. 

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 14. martā 

A. Puškina Liepājas 2. vidusskola nodota ekspluatācijā 

14. martā Liepājas pilsētas Būvvaldes komisija pieņēmusi ekspluatācijā modernizēto A. Puškina 
2. vidusskolu. Tuvākās nedēļas laikā atjaunotajās skolas un klašu telpās atgriezīsies 2. 
vidusskolas skolēni, bet jaunā mācību gada 1. septembrī viņiem pievienosies arī Liepājas 12. 
vidusskolas audzēkņi, veidojot spēcīgu apvienotu mazākumtautību vidusskolu ar daudzveidīgu 
izglītības piedāvājumu. 

Skolas būvniecībā, mūsdienīgu mēbeļu un mācību aprīkojuma iegādei ieguldīti ap 2,5 miljoniem 
eiro, kas ir lielākais ES finansējums šobrīd pilsētas skolās. Būvdarbus veica SIA firma “UPTK”. 

A. Puškina 2. vidusskolā veikta sienu, griestu un grīdu pārbūve. Līdz ar to skolas ēka ieguvusi 
to vizuālo koptēlu, ko bija iecerējuši projektētāji - atgādinot par jūras un liedaga tuvumu šai 
izglītības iestādei, sienu krāsojums ir jūras zilos, zaļos un smilšu toņos. 

Skolā veikta aktu zāles pārbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību 
kabinetu izveide 7.–9.klasēm, zinātnes centra izveide un ēkas pielāgošana vides pieejamības 
prasībām. 

Papildus blakus skolai esošajam jaunajam, plašajam stadionam skolēni ieguvuši arī jaunu 
sporta zāli, kurā veikta renovācija, atjaunojot dēļu grīdu, griestus un ierīkojot jaunu 
apgaismojumu. 



Uzstādītas arī jaunas mēbeles, ērti transformējami, pārvietojami un katra skolēnu augumam 
piemērojami galdi, soli un krēsli. Mēbeles izvietotas gan klasiskā izkārtojumā, gan arī pēc 
laikmetīga un funkcionāli atšķirīga koncepta, kur, atšķirībā no ierastā klases iekārtojuma, 
mācības varēs norisināties arī nelielās grupās un tam pakārtotu mēbeļu izvietojumu klašu telpās 
un arī skolas gaiteņos. 

Skolēniem mācību procesā būs pieejamas jaunas un mūsdienīgas s informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas ar atbilstošu aprīkojumu. 

Patiecoties Eiropas Savienības finansētā projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija” atbalstam, šogad modernizācijas darbi notiek piecās skolās: Liepājas A. Puškina 

2.vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā, 
J. Čakstes 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā. 

Kopumā vairāk nekā 10 miljoni eiro tiks ieguldīti 10 Liepājas izglītības iestāžu modernizācijā un 
mācību vides uzlabošanā šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā līdz 2020. gadam. 
Galvenie darbi ir ergonomiskas mācību vides uzlabošana, jaunu dabaszinātņu kabinetu 
iekārtošana, jaunu IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) risinājumu piedāvājums 
skolēniem un atbilstoša aprīkojuma iegāde, kā arī mūsdienīgas sporta infrastruktūras 
būvniecība. 

Modernizācija jau noslēgusies Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, tai 
skaitā skolas stadionā, Draudzīgā Aicinājuma 5. vidusskolā. 

Aktualitāte pieejama: https://www.liepaja.lv/a-puskina-liepajas-2-vidusskola-nodota-

ekspluatacija

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 4. februārī 

J. Čakstes 10. vidusskolas skolēni atgriezušies modernizētās skolas telpās 

Pirmdien, 4. februārī, modernizētajās skolas telpās atgriezušies J.Čakstes 10. vidusskolas 
skolēni. Skola ar atjaunotajām klašu telpām, infrastruktūras uzlabojumiem, jaunām mēbelēm un 
mācību aprīkojumu kļuvusi daudz gaišāka un mājīgāka, sniedzot jaunu iedvesmu gan 
skolēniem, gan skolotājiem. 

Skolā veikta vienkāršotā atjaunošana, modernizējot 16 mācību kabinetus un laboratorijas, tajā 
skaitā – dabas zinību kabinetus. Atjaunoti arī sanitārie mezgli, elektromezgli, ūdens un 
kanalizācijas sistēma, izbūvēts LED apgaismojums. Vienīgi sporta ģērbtuvju un dušu izbūve vēl 
turpināsies līdz martam, jo šim mērķim projektā vajadzēja rast papildus risinājumus. 

https://www.liepaja.lv/a-puskina-liepajas-2-vidusskola-nodota-ekspluatacija
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Kā zināms, pēc ugunsgrēka postījumiem 2016. gadā 10. vidusskolā daļēji jau tika izremontēti 2. 
un 3. stāva gaiteņi, kuri kļuva ievērojami gaišāki un mājīgāki. Kosmētiskais remonts toreiz tika 
veikts arī trīs klašu telpās, pilnībā tika atjaunots matemātikas kabinets. 2017. gadā skolā 
atjaunota arī sporta zāles grīda. 

Savukārt A.Puškina 2. vidusskolā būvniecības process noslēdzās 31. janvārī, lai februārī varētu 
noritēt visas pārbaudes un pieņemšanas darbi skolas nodošanai ekspluatācijā. Paralēli notiek 
skolas telpu uzkopšanas darbi, kā arī projektā iegādāto mēbeļu un IKT uzstādīšana. Plānots, ka 
skolēni mācības atjaunotajās telpās uzsāks marta sākumā. 

A. Puškina 2. vidusskolā veikta sienu, griestu un grīdu pārbūve. Līdz ar to skolas ēka pamazām 
ieguvusi to vizuālo koptēlu, ko bija iecerējuši projektētāji - lai atgādinātu par jūras un liedaga 
tuvumu šai izglītības iestādei, sienu krāsojums ir jūras zilos, zaļos un smilšu toņos. Skolas aktu 
zāle pārbūvēta par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību kabinetu izveide 
7.-9.klasēm, zinātnes centra izveide un ēku pielāgošana vides pieejamības prasībām. Papildus 
blakus skolai esošajam jaunajam stadionam skolēni ieguvuši arī jaunu sporta zāli, kurā 
atjaunota dēļu grīda, griesti un ierīkots jauns apgaismojums. 

Atjaunošana turpinās arī Liepājas pilsētas 12. vidusskolā. Šajā skolā būvdarbi, atbilstoši 
līgumam ar būvnieku, ir jāpabeidz līdz marta vidum, ja neradīsies neparedzētas darbu 
aizķeršanās.  

Paralēli skolās notiek jaunu mēbeļu piegāde un to uzstādīšana - Raiņa 6. vidusskolā, J. Čakstes 
Liepājas pilsētas 10. vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā un 
Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā. Mēbeles saskaņā ar iepirkuma procedūru iegādātas UAB 
ISKU Baldai un SIA FL. Pamatā tie ir ērti transformējami, pārvietojami un katra skolēnu 
augumam piemērojami galdi, soli un krēsli. Mēbeles tiks izvietotas gan klasiskā izkārtojumā, 
gan arī pēc laikmetīga un funkcionāli atšķirīga koncepta, kur, atšķirībā no ierastā klases 
iekārtojuma, mācības varēs norisināties arī nelielās grupās un tam pakārtotu mēbeļu 
izvietojumu klašu telpās un arī skolas gaiteņos. 

Skolām pasūtītas un pakāpeniski tiek piegādātas mūsdienīgas IKT tehnoloģijas par kopējo 
summu 340 000 eiro no Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS), kas ir Latvijā pirmā e-iepirkumu 
sistēma Baltijas valstīs. 

Patiecoties Eiropas Savienības finansētā projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija” atbalstam, šogad modernizācijas darbi notiek piecās skolās: Liepājas A. Puškina 
2.vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā,  
J. Čakstes 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā. 

Kopumā vairāk nekā 10 miljoni eiro tiks ieguldīti 10 Liepājas izglītības iestāžu modernizācijā un 
mācību vides uzlabošanā šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā līdz 2020. gadam. 
Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur izglītības iestāžu modernizācijas process skar vienlaicīgi tik 
daudz izglītības iestādes. 

Pavisam ir trīs projekti, no kuriem pirmais jau pabeigts Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, otrais 
tuvojas noslēgumam  piecās lielākajās pilsētas skolās. Noslēgušies projektēšanas darbi 
Liepājas 3. pamatskolā, tie vēl turpinās, 7.vidusskolā, 8. vidusskolā un O. Kalpaka 15. 
vidusskolā, lai  varētu gatavot projekta iesniegumu trešajam projektam SAM 8.1.2." Uzlabot 



vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros un pretendēt uz Eiropas finansējuma piesaisti. 
Plānots, ka šovasar varētu sākties modernizācijas darbi arī šajās skolās. 

Galvenie darbi Eiropas finansētajos projektos ir ergonomiskas mācību vides uzlabošana, jaunu 
dabaszinātņu kabinetu iekārtošana, jaunu IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) 
risinājumu piedāvājums skolēniem un atbilstoša aprīkojuma iegāde, kā arī mūsdienīgas sporta 
infrastruktūras būvniecība.     

Modernizācija jau noslēgusies Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Raiņa 6. vidusskolā, tai skaitā 
skolas stadionā. Lielie būvdarbi pabeigti arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. 
vidusskolā. 

Aktualitāte ieejama: https://www.liepaja.lv/j-cakstes-10-vidusskolas-skoleni-atgriezusies-

modernizetas-skolas-telpas 

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 3. decembrī 

Pilnā sparā turpinās skolu modernizācija un mūsdienīgas izglītības vides veidošana 

Līdz 2019. gada sākumam plānots pabeigt lielāko daļu ēkas renovācijas darbus A. Puškina 2. 
vidusskolā, kura modernizācijas apjoma ziņā ir otrā lielākā skola Liepājā, kura piedzīvo 
ievērojamas pārmaiņas Eiropas Savienības finansētā projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija” ietvaros. 

Plānots, ka skolēni no pagaidu mācību telpām uz atjaunoto ēku un pilnībā labiekārtotām klašu 
telpām varēs atgriezties šī pavasara sākumā. 

A. Puškina 2. vidusskolas lielākajā daļā telpu jau pabeigta sienu, griestu un grīdu pārbūve. Šobrīd 
skolas ēkas visos trīs stāvu gaiteņos rit renovācijas pēdējais posms - grīdas seguma ieklāšana. 
Tas būs viens no mūsdienīgākajiem grīdu pārklājumiem – lejamais linolejs jeb pašizlīdzinošā 
grīda, kāda jau ir Raiņa 6. vidusskolā. Citās telpās, kur saglabātas betona flīzes, tās tiek 
pārslīpētas un lakotas. 

Līdz ar to skolas ēka pamazām iegūst to vizuālo koptēlu, ko iecerējuši projektētāji - lai atgādinātu 
par jūras un liedaga tuvumu šai izglītības iestādei, sienu krāsojums ir jūras zilos, zaļos un smilšu 
toņos. Uz skolas gaiteņu sienām nobeigumā vēl taps stilizēti koku attēli, kuru sākums ar saknēm 
būs meklējams pirmajā stāvā, bet zari tieksies līdz pat trešajam stāvam. Savukārt griesti gaiteņos 
un klašu telpās sasaucas ar debesīm un mākoņiem – ēnu rotaļām, kuras veido skaņu 
absorbējošie griestu paneļi. 

Skolā veikta aktu zāles pārbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību 
kabinetu izveide 7.–9. klasēm, zinātnes centra izveide un ēku pielāgošana vides pieejamības 
prasībām. Papildus blakus skolai esošajam jaunajam stadionam skolēni iegūs arī jaunu sporta 
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zāli, kurā veikta renovācija, atjaunojot dēļu grīdu, griestus un ierīkojot jaunu apgaismojumu. Tāpat 
veikta virkne tehnisku un funkcionālu risinājumu, lai skolas telpas atbilstu visām ugunsdrošības 
prasībām. 

Šobrīd pilnā sparā rit darbi arī Liepājas 12. vidusskolā un J. Čakstes 10. vidusskolā, kur notiek 
telpu vienkāršotā renovācija, modernizējot klašu telpas, atjaunojot sanitāros mezglus, 
elektromezglus, ūdens un kanalizācijas sistēmu un izbūvējot LED apgaismojumu. 12. vidusskolā 
tiks sakārtota sporta infrastruktūra - ģērbtuves un sporta laboratorija, bet 10. vidusskolā - 
atjaunotas sporta ģērbtuves gan meitenēm, gan zēniem ar dušām un tualetēm. Abās skolās 
notiek aktīvs būvdarbu process - gan demontāžas darbi, gan tīklu ierīkošana, gan sienu, grīdu un 
griestu apdare. Tāpat skolām jau ir piegādātas mēbeles ergonomiskas vides uzlabošanai. 
Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2019. gada sākumā, un skolēni skolās varētu atgriezties jau 
mācību gada noslēgumā. 

Paralēli notiek jaunu mēbeļu piegāde un to uzstādīšana tur, kur modernizācija jau pabeigta, 
piemēram, Raiņa 6. vidusskolā. Mēbeles saskaņā ar iepirkuma procedūru tiek iegādātas UAB 
ISKU Baldai un SIA FL Birojs par kopējo summu 632 957 eiro. Pamatā tie ir ērti transformējami, 
pārvietojami un katra skolēnu augumam piemērojami galdi, soli un krēsli. Mēbeles tiks izvietotas 
gan klasiskā izkārtojumā, gan arī pēc laikmetīga un funkcionāli atšķirīga koncepta, kur, atšķirībā 
no ierastā klases iekārtojuma, mācības varēs norisināties arī nelielās grupās un tam pakārtotu 
mēbeļu izvietojumu klašu telpās un arī skolas gaiteņos. 

Skolām pasūtītas arī mūsdienīgas IKT tehnoloģijas par kopējo summu 340 000 eiro no 
Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS), kas ir Latvijā pirmā e-iepirkumu sistēma Baltijas valstīs. 
Jaunus datorus un citu IKT aprīkojumu plānots piegādāt 2019. gada janvārī–februārī. 

2017. un īpaši 2018. gads Liepājā iezīmējas ar visplašāko skolu modernizāciju, kāda jebkad bijusi 
pilsētas vēsturē. Patiecoties Eiropas Savienības finansētā projekta “Liepājas vispārizglītojošo 
skolu modernizācija” atbalstam, šogad tiek veikti modernizācijas darbi pavisam piecās Liepājas 
izglītības iestādēs: Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 
5.vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā, J. Čakstes 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā. 
Raiņa 6. vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā, kā arī Liepājas Valsts 1. 
ģimnāzijā projekta “Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT 
jomā” tie jau pabeigti. 

Ievērojamas pārvērtības šovasar piedzīvoja arī Raiņa 6. vidusskolas sporta stadions, kur 
atjaunošanas darbi tika pabeigti novembra vidū. Laukumam tagad ir mīkstais segums, divas 
tāllēkšanas bedres, skrejceļi, aprīkojums dažādām sporta spēlēm - volejbolam, basketbolam, 
florbolam. Laukuma labiekārtošanā veikta arī apgaismojuma nomaiņa, celiņu izbūve un 
apstādījumu ierīkošana. Papildināti arī esošie trenažieri un izbūvētas videonovērošanas iekārtas. 

Tuvāko gadu laikā pavisam desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā plānots ieguldīt 
kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti ir 
pašvaldības līdzfinansējums. Paralēli jau pabeigti projektēšanas darbi arī Liepājas 3. pamatskolā, 
7.vidusskolā, 8. vidusskolā un O. Kalpaka 15. vidusskolā, lai nākamā gada pirmajā ceturksnī 
varētu iesniegt pieteikumu finansējumam nākamajam projektam SAM 8.1.2." Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros. 

Aktualitāte pieejama: https://www.liepaja.lv/pilna-spara-turpinas-skolu-modernizacija-un-

musdienigas-izglitibas-vides-veidosana 

https://www.liepaja.lv/pilna-spara-turpinas-skolu-modernizacija-un-musdienigas-izglitibas-vides-veidosana
https://www.liepaja.lv/pilna-spara-turpinas-skolu-modernizacija-un-musdienigas-izglitibas-vides-veidosana


 

 

Informācija ievietota 2018. gada 6. augustā 

Raiņa 6. vidusskolas modernizācija tuvojas finišam 

Liepājas Raiņa 6. vidusskolā modernizācijas darbi tuvojas finišam, lai jauno mācību gadu skolēni 
un pedagogi varētu uzsākt atjaunotās un labiekārtotās mācību telpās, ar 21. gadsimtam atbilstošu 
mūsdienīgu vidi un mācību aprīkojumu. 

Lielie būvdarbi skolā ir noslēgušies, un līdz 15. augustam būvnieki plāno pilnībā nodot telpas 
skolas rīcībā, lai varētu sākt mēbeļu un mācību aprīkojuma pārvietošanu atpakaļ no Ukstiņa ielas 
ēkas, kur aizvadītajā gadā mācījās daļa skolēnu.  

6. vidusskolā ir izremontētas mācību telpas, kurās ieklāts mūsdienīgs, nodiluma izturīgs lejamais 
linolejs, kāds vēl nav nevienā citā izglītības iestādē. Lai veicinātu radošāku mācību procesu, 
mācību telpas un gaiteņi ir ieguvuši daudzkrāsainu, dzīvespriecīgu sienu krāsojumu. Aktu zāle ir 
pārveidota par multifunkcionālu mācību auditoriju, kurā būtiski izmainīts telpas plānojums.  
Modernizācijas rezultātā ir iegūta viena pilnīgi jauna klases telpa. Skolas ēka  ir  pielāgota arī 
vides pieejamības prasībām. 

Projekta ietvaros veikta Raiņa 6. vidusskolas telpu pārplānošana un renovācija, jaunu 
dabaszinību kabinetu izveide, sporta zāles atjaunošana ar mūsdienīgu akustisko risinājumu, 
zinātnes centra izveide ēkas cokolstāvā, ēkas pielāgošana vides pieejamības prasībām utt.  

Šobrīd tiek organizēts jaunu mēbeļu iepirkums - notiek pretendentu izvērtēšanas process. 
Mēbeles pilnībā uzstādīs līdz šī gada beigām, pakāpeniski nomainot savu laiku nokalpojušos 
galdus, krēslus un skapjus.  

Modernizācijas darbus Raiņa 6. vidusskolā uzsāka 2017. gada nogalē. Būvdarbus veica SIA firma 
“UPTK” par vairāk nekā 1,3 miljoniem eiro. Būvuzraudzību veic SIA “Fabrum”, bet 
autoruzraudzību – SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs”.  

Ievērojamas pārvērtības šovasar piedzīvo arī Raiņa 6. vidusskolas sporta stadions, kur 
atjaunošanas darbus veic SIA "A Land". Tos plānots pabeigt  līdz oktobra vidum. Galvenie 
veicamie darbi ir: sporta laukuma atjaunošana, paredzot mīksto segumu, divas tāllēkšanas 
bedres, skrejceļus, aprīkojumu dažādām sporta spēlēm- volejbolam, basketbolam, florbolam. 
Laukuma labiekārtošanā veiks arī apgaismojuma nomaiņu, celiņu izbūvi un apstādījumu 
ierīkošanu. Lai gan laukumam apkārt tiks būvēts šogs, to varēs izmantot arī mikrorajona 
iedzīvotāji. Tiks papildināti arī esošie trenažieri un izbūvētas videonovērošanas iekārtas. 

Šovasar Eiropas Savienības finansētā projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” 
ietvaros notiek modernizācijas darbi pavisam piecās izglītības iestādēs: arī Liepājas A. Puškina 
2.vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, J. Čakstes 10. vidusskolā un 
Liepājas 12. vidusskolā.  



Lielā atjaunošanas darbu apjoma un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā laika termiņa dēļ 
telpu atjaunošanas darbi vairākās izglītības iestādēs turpināsies arī mācību gada laikā. Kopīgi ar 
iesaistīto skolu vadību un vecāku līdzdalību tiek risināts jautājums par pagaidu mācību telpām, 
kur nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu un bērnu drošību.  

A. Puškina 2. vidusskolas skolēni trīs mēnešus jaunā mācību gada sākumā mācīsies trijās vietās 
- 8. vidusskolā atsevišķā mācību korpusā, Raiņa 6. vidusskolā un Liepājas Universitātes ēkā 
Kuršu ielā 20. Savukārt Liepājas 12. vidusskolas skolēniem pagaidu mājvieta uz laiku būs Ukstiņa 
ielā, kur telpas līdz septembrim atstās Raiņa 6. vidusskolas skolēni.  

Aktualitāte pieejama: https://www.liepaja.lv/raina-6-vidusskolas-modernizacija-tuvojas-finisam 

 

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 24. jūlijā 

Piecās Liepājas skolās šovasar notiek apjomīgi modernizācijas darbi 

Šovasar Eiropas Savienības finansētā projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” 
ietvaros notiek modernizācijas darbi piecās Liepājas izglītības iestādēs: Liepājas A. Puškina 
2.vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā 
un stadionā, J. Čakstes 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā. 

Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā un Raiņa 6. vidusskolā modernizāciju plānots pabeigt līdz 
jaunā mācību gada sākumam, bet visus būvdarbus pārējās trijās skolās plānots pilnībā pabeigt 
līdz 2018. gada beigām. Jaunā mācību gada sākumā trīs mēnešus A. Puškina 2. vidusskolas un 
Liepājas 12. vidusskolas skolēniem mācības noritēs pagaidu telpās citās izglītības iestādēs, lai 
līdz gada beigām visi varētu atgriezties skaistās un mūsdienīgās skolu telpās. 

Tā kā A. Puškina 2. vidusskolā darbus plānots pabeigt līdz novembra beigām, jaunā mācību gada 
sākumā mazāko klašu skolēni mācīsies 8. vidusskolā atsevišķā mācību korpusā, bet pārējie - 
Raiņa 6. vidusskolā un Liepājas Universitātes ēkā Kuršu ielā 20. 

Liepājas 12. vidusskolas skolēniem pagaidu mājvieta uz laiku būs Ukstiņa ielā, kur telpas līdz 
septembrim atstās Raiņa 6. vidusskolas skolēni. Savukārt J. Čakstes 10. vidusskolā remontdarbi 
noritēs paralēli mācību procesam, skolēniem pārvietojoties skolas iekšienē pa divām ēkām. 

J. Čakstes 10. vidusskolā un 12. vidusskolā būvdarbus uzsāks augusta sākumā, jo sākotnējais 
iepirkumā uzvarējušais būvnieks SIA "Vega 1" no līguma izpildes atteicās sakarā ar tiesiskās 
aizsardzības procesu. Abi noslēgtie būvdarbu līgumi tika pārtraukti un izsludināts jauns iepirkums. 
Iepirkuma rezultātā ir izvēlēts jaunais būvdarbu veicējs, līgumu slēgšana paredzēta jūlija beigās, 
ja pārsūdzības laiks būs beidzies bez sūdzībām. Plānotie darbi tiks pabeigti noteiktajā laikā – līdz 
šī gada beigām. 

https://www.liepaja.lv/raina-6-vidusskolas-modernizacija-tuvojas-finisam


10. vidusskolā plānots īstenot telpu vienkāršoto atjaunošanu. Galvenie veicamie darbi ir 16 
mācību kabinetu un laboratoriju atjaunošana, tajā skaitā – dabas zinību kabinetu ierīkošana un 
aprīkošana, jo 10.vidusskola pagājušajā plānošanas periodā nekvalificējās atbalstam Eiropas 
Savienības projekta aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana”. Tiks atjaunotas sporta ģērbtuves gan meitenēm, gan zēniem ar dušām un 
tualetēm. 

12. vidusskolā notiks telpu vienkāršotā renovācija – modernizēs klašu telpas, izbūvēs LED 
apgaismojumu, atjaunos četrus sanitāros mezglus, elektromezglus, ūdens un kanalizācijas 
sistēmu. Skolā sakārtos arī sporta infrastruktūru - ģērbtuves un sporta laboratoriju. 

5. vidusskolā tiek modernizētas klašu telpas, sanitārie mezgli, pielāgojot tos arī cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Skolas pagraba stāvā tiek ierīkotas papildus klašu telpas - mājturības 
kabineti zēniem, kā arī tualetes. 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā būvdarbus veic PS "Konsorcijs RT-ALTE", 
savukārt Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā un Liepājas Raiņa 6.vidusskolā būvdarbus veic SIA 
firma UPTK. 

Ievērojamas pārvērtības šovasar piedzīvo arī Raiņa 6. vidusskolas sporta stadions, kur 
atjaunošanas darbus veic SIA "A Land" par kopējo summu 385 037 euro (bez PVN). Darbus 
paredzēts pabeigt 120 dienās, t.i. līdz oktobra vidum. Galvenie veicamie darbi ir: sporta laukuma 
atjaunošana, paredzot mīksto segumu, divas tāllēkšanas bedres, skrejceļus, aprīkojumu 
dažādām sporta spēlēm- volejbolam, basketbolam, florbolam. 

Laukuma labiekārtošanā veiks arī apgaismojuma nomaiņu, celiņu izbūvi un apstādījumu 
ierīkošanu. Visam laukumam apkārt izbūvēs žogu, lai ierobežotu gan pašu laukumu, gan tur 
izveidoto labiekārtojumu. Tiks papildināti arī esošie trenažieri un izbūvētas videonovērošanas 
iekārtas. 

Tuvāko gadu laikā pavisam desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā plānots ieguldīt 
kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti ir 
pašvaldības līdzfinansējums. 

Šobrīd īstenojamā projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" mērķis ir veikt piecu 
Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizāciju, bet paralēli notiek projektēšanas darbi arī Liepājas 
3. pamatskolā, 7.vidusskolā, 8. vidusskolā un O.Kalpaka 15. vidusskolā, lai jau nākamajā gadā 
varētu iesniegt pieteikumu finansējumam nākamajam projektam SAM 8.1.2." Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros. 

Aktualitāte pieejama: https://www.liepaja.lv/piecas-liepajas-skolas-sovasar-notiek-apjomigi-

modernizacijas-darbi 

 

 

https://www.liepaja.lv/piecas-liepajas-skolas-sovasar-notiek-apjomigi-modernizacijas-darbi
https://www.liepaja.lv/piecas-liepajas-skolas-sovasar-notiek-apjomigi-modernizacijas-darbi


Informācija ievietota 2018. gada 15. martā 

Noslēgts līgums par atjaunošanas darbiem J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolā 

Izglītības pārvalde noslēgusi līgumu par atjaunošanas darbiem J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. 

vidusskolā. Līgumu par skolas atjaunošanas darbiem Izglītības pārvalde noslēgusi ar SIA “Vega 

1”, kuri veiks būvdarbus veiks par kopējo summu 299 452,99 eiro (bez PVN). 

Šobrīd tiek veikta dokumentācijas kārtošana būvdarbu uzsākšanai. Pēc būvatļaujas saņemšanas 

tos plānots pabeigt sešu mēnešu laikā.  

Pusgada laikā skolā plānots īstenot telpu vienkāršotās atjaunošanas 1. un 2. kārtu.  

Galvenie veicamie darbi ir 16 mācību kabinetu un laboratoriju atjaunošana, tajā skaitā – dabas 

zinību kabinetu ierīkošana un aprīkošana, jo 10. vidusskola pagājušajā plānošanas periodā 

nekvalificējās atbalstam Eiropas Savienības projekta aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Tiks atjaunotas sporta ģērbtuves gan meitenēm, 

gan zēniem ar dušām un tualetēm.  

Lai gan lielākā daļa darbu notiks vasaras brīvlaikā, tomēr mācību gada sākumā uz dažiem 

mēnešiem būs nepieciešams pārkārtot mācību procesu skolas ēkā Alejas ielā 16.  

Būvuzraudzību veiks SIA "Fabrum", autoruzraudzību - SIA "BALTEX GROUP", kuri ir objekta 

projektētāji.  

Kā zināms, pēc ugunsgrēka postījumiem 2016. gadā 10. vidusskolā daļēji tika izremontēti 2. un 

3. stāva gaiteņi, kuri tagad kļuvuši ievērojami gaišāki un mājīgāki. Kosmētiskais remonts toreiz 

tika veikts arī trīs klašu telpās, pilnībā tika atjaunots matemātikas kabinets. 2017. gadā skolā 

atjaunota arī sporta zāles grīda.  

Tuvāko gadu laikā pavisam desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus 

projektus, plānots ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas 

Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums.  

Modernizācijas darbi šobrīd pilnā sparā notiek Raiņa 6. vidusskolā un A.Puškina 2. vidusskolā. 

14. martā noslēdzies iepirkums par Raiņa 6. vidusskolas stadiona atjaunošanu (ja pagarināts 

termiņš, uz cik ilgu laiku?). Tuvākajā laikā būvniecība sāksies arī Liepājas 12. vidusskolā.  

Turpinās būvprojektu izstrāde un projektēšanas uzdevumu precizēšana 3. projekta “Liepājas 

izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” SAM 8.1.2. ietvaros īstenošanai, kas skars Liepājas 

7. vidusskolu, Liepājas 8. vidusskolu, O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu un Liepājas 

3.pamatskolu. Plānotais būvdarbu termiņš - 2019.gads.  

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 2. martā 

Sākti atjaunošanas darbi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā 



2. martā noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu DALP 5. vidusskolas vienkāršotās atjaunošanas 

pirmajās divās kārtās, kas paredz līdz jaunā mācību gada sākumam veikt 26 klašu telpu, sanitāro 

mezglu remontu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanu. 

Līgumu par būvdarbu veikšanu Izglītības pārvalde noslēgusi ar pilnsabiedrību „Konsorcijs RT-

ALTE” par DALP 5. vidusskolas būvdarbiem pēc iepirkuma procedūras “Par tiesībām veikt 

būvdarbus objektā “Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas ēkas vienkāršotā 

atjaunošana I un II kārta” par kopējo summu 524 701, 34 eiro (ar PVN). Darbus plānots veikt 180 

dienu laikā.  

Vienkāršotā telpu atjaunošana paredz telpu remontu 26 mācību klasēs, atjaunojot, sienas, grīdas, 

griestus, nomainot durvis un apgaismojumu, 7 sanitāro mezglu atjaunošanu, papildus izbūvējot 

divas tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iekšējo inženiertīklu atjaunošanu- elektrības, 

ūdens, kanalizācijas, ugunsgrēka signalizācijas, balss trauksmes sistēmas.  

Atjaunošanas darbi mācību procesu neietekmēs. Kopš darbību uzsākusi jaunā Vieglatlētikas 

manēža, kura savienota ar DALP 5. vidusskolu, skolēniem ir iespēja papildus esošajām telpām 

izmantot četras jaunas mācību klases arī tur. Viens no tiem ir mūsdienīgs informātikas kabinets. 

Arī skolas bibliotēka pārvietota uz manēžas telpām, līdz ar to, skola bijušās divas bibliotēkas 

telpas var pārveidot mācībām uz remonta laiku.  

Tuvāko gadu laikā pavisam desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus 

projektus, plānots ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas 

Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums.  

Plānoto atjaunošanas darbu apjoma un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā laika termiņa 

dēļ telpu atjaunošanas darbi vairākās izglītības iestādēs notiek arī mācību gada laikā. Lai 

nodrošinātu mācību nepārtrauktību, kopīgi ar iesaistīto skolu vadību un vecāku līdzdalību tiek 

domāts par alternatīviem variantiem un telpām, kur nodrošināt mācību procesu un bērnu drošību.  

Modernizācijas darbi šobrīd pilnā sparā notiek Raiņa 6. vidusskolā un A.Puškina 2. vidusskolā. 

Līdz 14. martam izsludināts iepirkums par Raiņa 6. vidusskolas stadiona atjaunošanu. Tuvākajā 

laikā būvniecība sāksies arī J.Čakstes 10. vidusskolā un 12. vidusskolā.  

Turpinās būvprojektu izstrāde un projektēšanas uzdevumu precizēšana 3. projekta “Liepājas 

izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” SAM 8.1.2. ietvaros īstenošanai, kas skars Liepājas 

7. vidusskolu, Liepājas 8. vidusskolu, O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu un Liepājas 

3.pamatskolu. Plānotais būvdarbu termiņš - 2019.gads.  

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 26. janvārī 

26. janvārī parakstīts līgums par A.Puškina 2. vidusskolas modernizāciju 

Projektā "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" 2018. gada 26. janvārī parakstīts 

būvdarbu un būvuzraudzības līgums par A.Puškina 2. vidusskolas modernizācijas sākšanu. 



Autoruzraudzības līgums tiks parakstīts 30. janvārī. 

SIA firma "UPTK" veiks būvdarbus 300 dienas no objekta nodošanas dienas par līguma summu 

EUR 1 781 972,79 (viens miljons septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit 

divi euro 79 centi) un PVN 21% EUR 374 214,29 (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši divi simti 

četrpadsmit euro 29 centi), kopā EUR 2 156 187,08 (divi miljoni viens simts piecdesmit seši 

tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro 08 centi).  

SIA "BŪVIECERE" veiks būvuzraidzību, tādā pasā termiņā par līguma summu EUR 18 900,00 

(astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro 00centu) un PVN 21% EUR 3969,00 (trīs tūkstoši deviņi 

simti sešdesmit deviņi euro 00centu), kopā EUR 22 869,00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit deviņi euro 00centu).  

SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" veiks autoruzraudzību.  

Līguma summa EUR 1280,00, PVN 21% EUR 268,80 kopā EUR 1 548,80. 

Aktualitāte pieejama: https://www.liepaja.lv/uzsak-a-puskina-liepajas-2-vidusskolas-modernizaciju 

 
 

 

Informācija ievietota 2017. gada 18. decembrī 

Noslēgts līgums par Raiņa 6. vidusskolas modernizācijas uzsākšanu 

Šonedēļ Raiņa 6. vidusskolā sākušies modernizācijas darbi projekta "Liepājas vispārizglītojošo 

skolu modernizācija" ietvaros, lai sagatavotu skolas telpas būvdarbu sākšanai. 14. decembrī 

Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere parakstīja būvdarbu, būvuzraudzības un 

autoruzraudzības līgumus par darbu uzsākšanu un to pabeigšanu 240 dienu laikā. 

Plānots, ka bērni jauno mācību gadu varēs atsākt atjaunotās un pārbūvētās telpās.  

Pēc līguma SIA firma "UPTK" veiks būvdarbus par kopējo summu 1 296 624,51 (tajā skaitā PVN 

225 034,01 eiro).  

Būvuzraudzību veiks SIA "Fabrum" par 19 262,14 eiro ar PVN.  

Autoruzraudzību veiks SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs", kurš ir skolas projekta autors. Tā 

izmaksās 1 239,04 eiro ar PVN.  

Līdz Jaunam gadam notiks būvobjekta sagatavošana, bet pēc jaunā gada brīvdienām 6. 

vidusskolas skolēni papildus telpām Ukstiņa ielā 17/23 mācībām izmantos arī Liepājas 

Universitātes telpas, bet sportot dosies uz sporta namu "Daugava".  

Projekta ietvaros tiks veikta Raiņa 6. vidusskolas telpu pārplānošana un renovācija, zāles pārbūve 

par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību kabinetu izveide 7.-9. klasēm, 

sporta zāles sakārtošana, zinātnes centra izveide ēkas cokolstāvā un ēku pielāgošana vides 

https://www.liepaja.lv/uzsak-a-puskina-liepajas-2-vidusskolas-modernizaciju


pieejamības pielāgošana prasībām. Arī papildinātais un precizētais skolas sporta laukuma 

projekts iesniegts Būvvaldē izvērtēšanai.  

Tuvāko gadu laikā desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus 

projektus, plānots ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas 

Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums.  

Plānoto atjaunošanas darbu apjoma un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā laika termiņa 

dēļ telpu atjaunošanas darbi vairākās izglītības iestādēs notiks arī mācību gada laikā. Lai 

nodrošinātu mācību gada nepārtrauktību, kopīgi ar iesaistīto skolu vadību un vecāku līdzdalību 

tiek domāts par alternatīviem variantiem un telpām, kur nodrošināt mācību procesu un bērnu 

drošību.  

Projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” 1. kārtā plānots modernizēt arī Liepājas 

A.Puškina 2.vidusskolu, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu, J.Čakstes 10. 

vidusskolu un Liepājas 12. vidusskolu, kur jau noslēgušās iepirkuma procedūras par skolu ēku 

labiekārtošanu, pakāpeniski no 2018. gada marta plānojot darbu sākumu. Savukārt A.Puškina 2 

vidusskolai dēļ lielā darbu apjoma vēl turpinās trīs būvniecības pretendentu izvērtēšana. Šobrīd 

zināms, ka būvuzraudzības līgums tiks slēgts ar SIA "Būviecere" par kopējo summu 18 900,00 

eiro (bez PVN).  

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā līguma slēgšanas tiesības par darbu 

veikšanu piešķirtas PS "Konsorcijs RT-ALTE", bet J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolā un Liepājas 

12. vidusskolā modernizācijas darbus veiks SIA “Vega 1".  

Uzsākta arī būvprojektu izstrāde 3. projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

SAM 8.1.2. ietvaros īstenošanai, kas skars Liepājas 7. vidusskolu, Liepājas 8. vidusskolu, 

O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu un Liepājas 3.pamatskolu. Plānotais būvdarbu termiņš - 

2019.gada sākums. 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 20. maijā 

Šovasar plānots uzsākt vērienīgu Liepājas skolu modernizāciju 

2017. gada 18. maijā Liepājas Domes sēdē apstiprināta apjomīga izglītības iestāžu 

modernizācijas projekta SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 

iesniegšana Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) ES finansējuma saņemšanai. Tas ir jau 

otrais projekts skolu modernizācijas procesā, kam sekos vēl trešais projekts ar ES atbalstu. 

Projekts ir turpinājums pašvaldības iepriekšējiem ieguldījumiem, veicot izglītības iestāžu ēku 

energoefektivitātes pasākumus ar Eiropas Reģionālā attīstības un Kohēzijas fondu atbalstu, kad 

tika sakārtotas ēku fasādes, jumti, mainīti logi un ārdurvis, veikta ēku pamatu siltināšana.  

Tuvāko gadu laikā desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus 

projektus, plānots ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. Tik apjomīgas investīcijas izglītībai Liepājā vēl 



nav bijušas. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti būs 

pašvaldības līdzfinansējums.  

Darbi jau notiek pirmajā projektā “Liepājas valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru 

STEM un IKT jomā”.  

Projektā “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” iespējams piesaistīt finansējumu 

iekštelpu, tai skaitā - sanitāro mezglu, sporta zāļu atjaunošanai, iekšējo inženiertīklu nomaiņai, 

uzlabot ēku ugunsdrošību, iegādāties ergonomiskas mēbeles skolēniem un jaunas IK 

tehnoloģijas. Šī projekta ietvaros paredzēts uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 

piecās Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs : Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā, Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā, J.Čakstes Liepājas 

10.vidusskolā, Liepājas 12.vidusskolā.  

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā plānots veikt telpu pārplānošanu un atjaunošanu, zāles pārbūvi 

par multifunkcionālu mācību auditoriju, izveidojot 4 jaunus dabaszinību kabinetus 7.-9.klasēm. 

Tiks sakārtota sporta zāle un sanitārie mezgli, izveidots zinātnes centrs skolas cokolstāvā, ēkas 

pielāgos vides pieejamības prasībām, iegādāsies mēbeles un IKT.  

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā atjaunos “veco” korpusu, paredzot 26 

kabinetu un 6 sanitāro mezglu pārbūvi, jaunu mēbeļu iegādi, ugunsdrošības sistēmas 

sakārtošanu.  

Liepājas Raiņa 6. vidusskolā telpas pārplānos un renovēs, notiks zāles pārbūve par 

multifunkcionālu mācību auditoriju, 4 jaunus dabaszinību kabinetu izveide 7.-9.klasēm, sporta 

zāles sakārtošana, stadiona atjaunošana, zinātnes centra izveide skolas cokolstāvā, ēku vides 

pieejamības pielāgošana prasībām, mēbeļu un IKT iegāde.  

J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā paredzēta klašu renovācija un dabaszinību kabinetu izbūve, 

sporta ģērbtuvju un dušu izbūve, mēbeļu iegāde un apgaismojuma nomaiņa, uzstādot klašu 

telpās LED gaismas ķermeņus.  

Liepājas 12. vidusskolā notiks telpu renovācija, sanitāro mezglu sakārtošana, sporta ģērbtuvju un 

dušu izbūve, mēbeļu iegāde, apgaismojuma nomaiņa.  

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 6 929 342,42 eiro, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda finansējums ir 5 382 000,00 eiro (85%), Valsts budžeta dotācija (3,75%) – 237 441,18 eiro; 

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) - 712 323,53 eiro.  

Realizējot projektu, Liepājas pilsēta iegūs piecas modernizētas izglītības iestādes un sporta 

stadionu pie Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, kurš būs izmantojams arī citu izglītības iestāžu 

vajadzībām.  

Būvdarbi Liepājas Raiņa 6. vidusskolas stadiona atjaunošanai ir izsludināti 2017.gada aprīlī; 

būvdarbu iepirkumus skolas ēkām plānots izsludināt 2017.gada jūnijā. Projektu plānots pabeigt 

līdz 2018.gada 31. decembrim.  

Pamatojoties uz lieliem būvdarbu apjomiem Raiņa 6. vidusskolas iekštelpās un ārpusē, mācību 

process uz laiku tiks pārcelts citās telpās - K.Ukstiņa ielā 19/23 , bijušā Liepājas valsts tehnikuma 

ēkā un vēl dažās papildus ēkās turpat blakus pilsētas centrā. A.Puškina 2. vidusskolas mācību 

procesu nākošajā mācību gadā plānots daļēji uz remonta laiku pārvietot uz Liepājas 8. vidusskolu, 



bet Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola remonta laikā plāno pārvietoties pa jau esošajām 

telpām divos skolas korpusos.  

Šovasar plānots uzsākt tehnisko projektu izstrādi vēl četrām skolām trešā ES projekta ietvaros. 

Tuvāko gadu laikā modernizācijas darbi plānoti arī O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, Liepājas 

7. vidusskolā, 8. vidusskolā, un 3. pamatskolā. Vislielākie darbi – par 1,2 milj. eiro plānoti 

O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, kur paredzēta visu 20 vidusskolas mācību kabinetu 

atjaunošana, sporta zāles un sporta ģērbtuvju renovācija, jaunu ergonomisko mēbeļu un 

informācijas tehnoloģiju iegāde, iekšējo inženiertīklu atjaunošana, apkures sistēmas un 

siltummezgla nomaiņa. Būvniecības izmaksas var mainīties pēc tehnisko projektu izstrādes un 

iepirkuma veikšanas. 


