
 
 
 
 

Projekta “Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un 
IKT jomā” 

 
  AKTUALITĀTES 

 
 
 
 

Atzīmē skolas renovācijas noslēgumu 
 
2017. gada 10. novembrī ar reģionālo konferenci “Spekkes lasījumi” Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 
simboliski noslēdzās piecus gadus ilgusī renovācija, kuras rezultātā 20. gadsimta sākuma skolas 
gaisotne apvienota ar mūsdienīgu un modernu vidi. Tāpēc Latvijas un ģimnāzijas simtgades 
priekšvakarā tika būvēts arī saturisks tilts no pagātnes uz nākotni, meklējot atbildes uz jautājumu, 
kāds ir izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti. 
 
Konference veltīta Latvijas vēstures pētniekam, diplomātam un Liepājas ģimnāzijas pirmajam 
direktoram Arnoldam Spekkem, kuram šogad aprit 130 gadi. 
 
Konferences “Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti” vadmotīvs ir “Lai drosmīgi metam tiltus no 
pagātnes uz nākotni, apzinoties tagadnes iespējas!”, tās mērķis – aktualizēt daudzveidīgu 
jautājumu loku, kas būtisks izglītības iestādēm, kurām mūsdienās ir ģimnāzijas statuss. 
Ģimnāzijas vieta Liepājas kultūrvidē 1919. gadā, Arnolda Spekkes daudzpusīgās personības 
šķautnes, ģimnāziju funkcijas un izaicinājumi mūsdienu izglītībā – tas ir jautājumu loks, ko plānots 
aktualizēt “Spekkes lasījumos”. 
 
Par Liepājas reālģimnāzijas izveidi un Liepājas pašvaldības darbu izglītības jomā 1919. – 1920. 
gadā lasījumu bija sagatavojusi Liepājas muzeja vadošā pētniece Uļjana Gintnere, Liepājas 
Universitātes docente, filoloģijas doktore Velga Laugale runāja par to, kāda ir vidusskolas un 
ģimnāzijas atšķirība un vai šo nosaukumu izpratne atspoguļo izglītības saistību ar sabiedriskajiem 
procesiem. Par labas skolas definīcijas meklējumiem mūsdienās runāja Mārīte Seile, bijusī 
Latvijas izglītības un zinātnes ministre, tagad – organizāciju un personāla attīstības konsultante. 
Marija Golubeva, RHC Consulting un Kustības PAR valdes locekle aktualizēja jautājumu par to, 
vai varam atļauties nekvalitatīvu izglītību. Ar Arnolda Spekkes devumu Latvijas vēstures 
pētniecībā iepazīstināja Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba. Par 
laikmeta atspulgu, kurā veidojās mūsu valsts, tapa tās vēsture, izglītības sistēma, iekšpolitika un 
ārpolitika, uzstājās rakstniece, tulkotāja un diplomāte Anna Žīgure, kurai Arnolds Spekke bijis tuvs 
radinieks. 
 



Konferences dalībniekiem ģimnāzijas renovētajās telpās bija iespēja skatīt divas izstādes: A. 
Spekkes meitas Vijas Spekkes da Sako gleznas un Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 
darbinieku sagatavoto izstādi par A. Spekkes daudzpusīgo personību un darbības jomām. Gleznu 
izstādi atklāja žurnāliste, izstādes idejas autore Diāna Jance ar stāstījumu par Vijas Spekkes da 
Sako gleznu ciklu “Bēgļi – gūstekņi”. 
 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā šā gada oktobra beigās pabeigta visas ēkas renovācija, atjaunojot 
iekšpagalma fasādi un labiekārtojot pagalmu. Renovēti arī dabaszinātņu, informātikas kabineti un 
bibliotēka. Ģimnāzijas ēkas renovācija piecu gadu laikā tika sadalīta 32 kārtās, ieguldot gandrīz 
3 milj. eiro pašvaldības un ES finansējuma. 
 
Kā uzsver Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis, skolas ēkas atjaunošanas kopējo 
procesu no 2012. līdz 2017. gadam raksturo divas galvenās vadlīnijas: vēsturiskā un mūsdienīgā. 
Pirmkārt, tā ir atgriešanās pie sākotnēji jau L. Melvila paredzētās funkcionālās shēmas. Otrkārt, 
izveidots jauniešu izaugsmei nepieciešamais “saslēgums” ar mūsdienām – vides pieejamība un 
labiekārtojums. Skola ir viens no izcilākajiem Eiropas augstāko standartu jūgendstila arhitektūras 
paraugiem. 

 
 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācija noslēgsies ar pagalma daļas labiekārtošanu 
 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā šovasar plānoti noslēdzošie darbi visas ēkas renovācijai, atjaunojot 
iekšējā pagalma fasādi un labiekārtojot skolas pagalmu, lai tas būtu gan pievilcīgs, gan aktīvi 
izmantojams skolēniem sporta nodarbībām un atpūtai starpbrīžos. Plānota arī dabaszinātņu un 
IT kabinetu, kā arī bibliotēkas renovācija. 
 
Renovācijas atlikušajās četrās kārtās, kas sāksies uzreiz pēc šī mācību gada noslēguma, 
paredzēts atjaunot iekšējā pagalma fasādi, sporta laukumu, veikt iekšējā pagalma labiekārtojumu 
sētas pusē un labiekārtojumu ap sporta laukumu. 
 
Saskaņā ar arhitektes Ilzes Mekšas projekta papildinājumiem paredzēts renovēt saimniecības 
ēkas fasādi, pārbūvēt žoga posmu, pabeigt cokola stāva atjaunošanu, kā arī uzlabot esošos 
inženiertīklus. Iepirkuma konkursā par tiesībām veikt minētos būvdarbus par kopējo līgumcenu 
605 909,78 eiro (bez PVN) uzvarēja SIA firma "UPTK" 
 
Daļa no būvdarbiem paredzētajiem līdzekļiem tiks segta, izmantojot 1,73 miljonus eiro no ERAF 
(Eiropas reģionālās attīstības fonds). Šo finansējumu paredzēts izlietot Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru” 
ietvaros. Šī projekta ietvaros plānota sporta laukuma renovācija un sporta laukumam pieguļošās 
teritorijas labiekārtošana, ierīkojot atpūtas zonas, āra klases izbūve pagalmā, foajē un bibliotēkas 
atjaunošana, padarot tās ergonomiskākas, dabaszinātņu un IT kabinetu renovācija un šo kabinetu 
ergonomisks aprīkojums, mīksto mēbeļu grupu izvietošanai ģimnāzijas gaiteņos atpūtai 
starpbrīžos. 
 
Ģimnāzijas ēkas renovācija piecu gadu laikā tika sadalīta 32 kārtās, ieguldot gandrīz 3 milj. eiro 
pašvaldības un ES finansējuma. 
 
 



Kopš 2013.gada Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēka, kas uzcelta 1912.gadā pēc arhitekta Ludviga 
Melvila projekta, ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tā ir viens no 
izcilākajiem Eiropas augstāko standartu jūgendstila arhitektūras paraugiem. 
 
Renovācijas darbi notiek pēc SIA “Wonderfull” izstrādātā tehniskā projekta (arhitekte Ilze Mekša). 
Kā uzsver Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis, skolas ēkas renovācijas kopējo 
procesu no 2013. līdz 2017.gadam raksturo divas galvenās vadlīnijas: vēsturiskā un mūsdienīgā. 
Pirmkārt, tā ir atgriešanās pie sākotnēji jau L.Melvila paredzētās funkcionālās shēmas. Otrkārt, 
izveidots jauniešu izaugsmei nepieciešamais “saslēgums” ar mūsdienām - vides pieejamība, 
labiekārtojums, ugunsdrošība. 
 
Informācija par renovācijas gaitu: 
 
2013. gads Renovācijas pirmajās kārtās atjaunota fasāde pie Ausekļa ielas, jumta seguma 
konstrukcijas ēkas daļai pie Ausekļa ielas, cokolstāva telpas, izbūvētas un atjaunotas skolas 
ģērbtuves vēsturiskajā vietā, bet baseina telpu vietā izveidotas mūsdienīgas sporta ģērbtuves un 
mazā sporta zāle. Pēc tam tika veikta sporta zāles renovācija un pagalma pandusa izbūve. 
 
2014. gads Pabeigta apmesto fasāžu renovācija un uzsākti pagalma un žoga labiekārtošanas 
darbi gar Ausekļa ielu. Plānveidīgi tiek turpināta iekštelpu renovācija - centrālie gaiteņi un telpas, 
centrālās kāpņu telpas, 3.stāva slīpais gaitenis un 3.stāva klašu telpas pie gaiteņa, aktu zāles 
vienkāršotā renovācija. Notiek arī iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības 
izziņošanas sistēmas un ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve, mobilā pacēlāja un 
labierīcību ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
2015. gads 1. un 2. stāva slīpie gaiteņi, 1. un 2. stāva klašu telpas, kāpņu telpa pie skolēnu WC 
bloka, kā arī ēdnīcas un skolēnu WC vienkāršotā renovācija. 
 
2016. gads Sagatavota dokumentācija ESF valsts ģimnāziju finansējuma atbalstāmajām 
darbībām, kuri paredz 7 dabaszinātņu un IT kabinetu, 4 laboratoriju vienkāršoto renovāciju 500 
m2 apjomā, kā arī 300 m2 bibliotēkas un foajē vienkāršoto renovāciju. 

 
 

Paraksta būvniecības līgumu par Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācijas noslēguma 
kārtām 

 
23. maijā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere un 
SIA UPTK vadītājs Zigurds Kirhners parakstīja būvniecības līgumu par noslēdzošajiem darbiem 
ģimnāzijas ēkas renovācijā, šovasar atjaunojot iekšējā pagalma fasādi un labiekārtojot skolas 
pagalmu. 
 
Renovācijas atlikušajās četrās kārtās, kas sāksies jau nākamnedēļ ar pazemes komunikāciju 
sakārtošanu, paredzēts atjaunot iekšējā pagalma fasādi, sporta laukumu, veikt iekšējā pagalma 
labiekārtojumu sētas pusē un labiekārtojumu ap sporta laukumu. 
 
Līguma kopējā summa ir 698 238, 89 eiro (ar PVN), darbus plānots pabeigt 140 dienu laikā. 
 
Saskaņā ar arhitektes Ilzes Mekšas projekta papildinājumiem, paredzēts renovēt saimniecības 
ēkas fasādi, pārbūvēt žoga posmu, pabeigt cokola stāva atjaunošanu, kā arī uzlabot esošos 
inženiertīklus. Plānota arī dabaszinātņu un IKT kabinetu, kā arī bibliotēkas renovācija. 
 



Lielākā daļa no būvdarbiem paredzētajiem līdzekļiem tiks segta, izmantojot ERAF (Eiropas 
reģionālās attīstības fonds) finansējumu. Šo finansējumu paredzēts izlietot Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM 
(dabaszinātņu) un IKT (informācijas tehnoloģiju) jomā” ietvaros. Projekta ietvaros plānota sporta 
laukuma renovācija un sporta laukumam pieguļošās teritorijas labiekārtošana, ierīkojot atpūtas 
zonas, āra klases izbūve pagalmā, foajē un bibliotēkas atjaunošana, padarot tās ergonomiskākas, 
dabaszinātņu un IT kabinetu renovācija un šo kabinetu ergonomisks aprīkojums, mīksto mēbeļu 
grupu izvietošanai ģimnāzijas gaiteņos atpūtai starpbrīžos. 
 
Ģimnāzijas ēkas renovācija piecu gadu laikā tika sadalīta 32 kārtās, ieguldot gandrīz 3 milj. eiro 
pašvaldības un ES finansējuma. 
 
Kopš 2013.gada Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēka, kas uzcelta 1912.gadā pēc arhitekta Ludviga 
Melvila projekta, ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tā ir viens no 
izcilākajiem Eiropas augstāko standartu jūgendstila arhitektūras paraugiem. 
 
Informācija par renovācijas gaitu: 
 
2013. gads Renovācijas pirmajās kārtās atjaunota fasāde pie Ausekļa ielas, jumta seguma 
konstrukcijas ēkas daļai pie Ausekļa ielas, cokolstāva telpas, izbūvētas un atjaunotas skolas 
ģērbtuves vēsturiskajā vietā, bet baseina telpu vietā izveidotas mūsdienīgas sporta ģērbtuves un 
mazā sporta zāle. Pēc tam tika veikta sporta zāles renovācija un pagalma pandusa izbūve. 
 
2014. gads Pabeigta apmesto fasāžu renovācija un uzsākti pagalma un žoga labiekārtošanas 
darbi gar Ausekļa ielu. Plānveidīgi tiek turpināta iekštelpu renovācija - centrālie gaiteņi un telpas, 
centrālās kāpņu telpas, 3.stāva slīpais gaitenis un 3.stāva klašu telpas pie gaiteņa, aktu zāles 
vienkāršotā renovācija. Notiek arī iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības 
izziņošanas sistēmas un ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve, mobilā pacēlāja un 
labierīcību ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
2015. gads 1. un 2. stāva slīpie gaiteņi, 1. un 2. stāva klašu telpas, kāpņu telpa pie skolēnu WC 
bloka, kā arī ēdnīcas un skolēnu WC vienkāršotā renovācija. 
 
2016. gads Sagatavota dokumentācija ESF valsts ģimnāziju finansējuma atbalstāmajām 
darbībām, kuri paredz 7 dabaszinātņu un IT kabinetu, 4 laboratoriju vienkāršoto renovāciju 500 
m2 apjomā, kā arī 300 m2 bibliotēkas un foajē vienkāršoto renovāciju. 
 

 
 

Atjaunošanas darbi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkā 
 
Jau no 6.jūnija norit darbs pie Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošanas. Būvdarbus veic SIA 
firma “UPTK”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Fabrum” , bet autoruzraudzības darbus arhitekte 
Ilze Mekša. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 698238,89 eiro (ar PVN), kas sevī ietver gan 
attiecināmās, gan neattiecināmās būvdarbu izmaksas. 
 
Būvdarbi tiek veikti, pamatojoties uz 2013. gadā SIA “WANDERFULL” izstrādāto būvprojektu, 
kura pilnai īstenošanai bija atlikušas četras kārtas – ēkas vēsturisko fasāžu atjaunošana 
iekšpagalmā un Vītolu ielas pusē, sporta laukuma atjaunošana un iekšpagalma labiekārtošana, 
kā arī uz arhitektes Ilzes Mekšas izstrādātajām četrām apliecinājuma kartēm- mācību telpu 



atjaunošanai un telpu pielāgošanai metodiskā centra vajadzībām, žoga posma, saimniecības 
ēkas atjaunošanai un kāpņu pārbūvei, kā arī SIA “ARDIKO projektēšana” izstrādātajai 
kanalizācijas pārbūves dokumentācijai. 
 
Jūlija sākumā, paralēli atjaunošanas darbiem, notika režisores Annas Vidulejas filmas “Homo 
Novus” uzņemšana. Tās pamatā ir Anšlava Eglīša tāda paša nosaukuma romāns, kas tapis, 
atrodoties trimdā. Par filmēšanas norises vietu bija izvēlēts ģimnāzijas foajē, kurš pēc filmēšanas 
beigām piedzīvos pārveidošanu, zāle un viens no gaiteņiem. Pēc producenta teiktā, šīs vietas ir 
īpašas ar to, ka tās pēc iespējas labāk ļauj atspoguļot laiku, kurā norisinās filmas darbība. 
 
Jāsaka, gan, ka filmas uzņemšana ir nedaudz aizkavējusi plānotos darbus. Atjaunoto mācību 
telpu nodošana Būvvaldei tiek plānota septembra sākumā, kas mācību procesu būtiski 
neietekmēs, jo pirmā nedēļa ģimnāzijā tiek plānota skolēnu adaptācijai pēc garā vasaras brīvlaika 
- skolēniem notiek sporta aktivitātes un mācību ekskursijas. Pārējie būvdarbi notiek pēc plāna un 
tiks pabeigti oktobra beigās. 
 

 
  

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā radīta ergonomiska un mūsdienīga mācību vide 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā pēc modernizācijas pabeigta arī telpu labiekārtošana – mācību 

kabinetos un gaiteņos izveidota kvalitatīva, komfortabla vide, izvietotas ergonomiskās mēbeles, 

veikta jaunāko tehnoloģiju uzstādīšana, ļaujot vajadzības gadījumā transformēt mācību procesu 

arī uz skolas gaiteņiem. 

Skolai ir iegādāts aprīkojums un mēbeles gan mācību telpām, gan metodiskajam centram, lai jau 

no šī gada septembra būtu iespēja uzsākt īstenot kompetencēs balstīto izglītības procesu. 

Mēbeles mācību telpām, dabaszinību kabinetiem un metodiskajam centram iegādātas kopumā 

par 560 470 eiro. Savukārt informāciju un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesa 

nodrošināšanai un uzlabošanai gan skolēniem, gan metodiskā centra vajadzībām ir iegādātas 

par 814 614,63 eiro. Finansējums 

Tagad mācību iestādes mūsdienīgais arhitektoniski – telpiskais risinājums kļuvis par vienu veselu 

- sākot ar labiekārtojumu un beidzot ar iekštelpu priekšmetisko un interjera ekoloģisko un videi 

draudzīgo aprīkojumu. 

Kā atzīst skolas direktors Helvijs Valcis, visa skola tagad pārvērsta par vienotu mācīšanās telpu, 

jo mācību process tiek organizēts ne tikai vienā konkrētā klasē, bet “iznests” visā skolas ēkā. 

Skolēni var maksimāli ātri pārkārtoties, lai veidotu savādāku mācību vidi darbam grupās arī skolas 

gaiteņos. Šim mērķim iegādāti pārvietojamie akustiskie paneļi, kas kalpo gan informācijas 

izvietošanai, gan skaņas izolācijai. 

Šāda vide māca skolēniem sadarbības prasmes un toleranci, bet akustiskie paneļi slāpē troksni 

klasēs un skolas gaiteņos grupu nodarbību laikā. 

Jaunums ir divi stāvgaldi katrā klasē, kurus uz ritenīšiem var pārvietot arī gaiteņos. Savukārt glītie 

un gaumīgie dīvāni gaiteņos ir pārklāti ar antibakteriālo pārklājumu, līdz ar to viegli kopjami. Tie 

veidoti ar izliekumiem, kas atvieglo komunikāciju skolēniem diskusiju laikā. 



Skola ir vieta, kur bērns pavada ļoti daudz laika, nereti tās ir vairāk nekā astoņas stundas dienā, 

tāpēc tai jābūt drošai, ērtai, patīkamai, veselību veicinošai, lai bērns varētu pilnvērtīgi mācīties un 

radoši attīstīties, uzskata Helvijs Valcis. Viens no priekšnoteikumiem ir ergonomikas 

pamatprincipu ieviešana, kas tagad pilnībā īstenota Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 2017. gada beigās tika pabeigta visas ēkas renovācija, atjaunojot 

iekšpagalma fasādi un labiekārtojot pagalmu. Renovēti arī dabaszinātņu, informātikas kabineti un 

bibliotēka. Ģimnāzijas ēkas renovācija piecu gadu laikā tika sadalīta 32 kārtās, ieguldot gandrīz 

3 milj. eiro pašvaldības un ES finansējuma. Lielākā daļa no būvdarbiem un līdzekļi skolas 

labiekārtošanai tiek segta, izmantojot ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējumu 

projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM (dabaszinātņu) un 

IKT (informācijas tehnoloģiju) jomā” ietvaros. 


