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Projekts „Ozolnieku novada izglītības iestāžu informatizācija”, identifikācijas 

Nr.2010/0055/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/557 

100% projekta izmaksu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

 

2010.gada 23.februārī Ozolnieku novada dome parakstīja Vienošanos ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Ozolnieku novada izglītības iestāžu informatizācija” 

īstenošanu. Projekta ietvaros Ozolnieku novada trīs skolām – Teteles pamatskola, Salgales 

pamatskola un Garozas pamatskola  tiks iegādāti 4 stacionārie datori, 6 portatīvie datori, 3 

multimediju tehnikas komplekti (interaktīvās tāfeles un projektori), kā arī tiks ierīkoti 2 

lokālie tīkli, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi 

uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas LVL 15992,03  apjomā, tajā skaitā 85% Eiropas 

reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums - LVL 13593,22 un 15% valsts budžeta 

finansējums – LVL 2 398,81. Projektu paredzēts īstenot līdz 2011.gada 31.augustam.  

Saskaņā ar 28.09.2010 saņemto VIAA vēstuli, tiek izdarīti grozījumi noslēgtajā Vienošanās, 

ar kuru 100% projekta izdevumu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.   

 

Projekta īstenošanas gaita 

 

07.10.2010 

 

Paredzēts, ka īstenojot projektu, lokālo tīklu izveidi skolās organizēs pašvaldības, bet 

datortehnikas iepirkumu  centralizēti veiks Izglītības un zinātnes ministrija. Šā gada augusta-

septembra mēnešos tika noslēgti līgumi un veikta lokālo tīklu izveide Salgales un Garozas 

pamatskolās. Projektā paredzētās datortehnikas iegāde plānota nākamā gada pavasarī. 

 

 

 12.09.2012 

 

Sakarā ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrijas organizētais datortehnikas iepirkums 

noslēdzās tikai 2011.gada nogalē, un izmaksas plānotās datortehnikas iegādei pēc iepirkuma 

procedūras rezultātiem izrādījās augstākas nekā projektā sākotnēji plānots, Valsts izglītības 

attīstības aģentūrā tika iesniegts pieprasījums piešķirt papildu finansējumu, kas arī tika 

apstiprināts, un projekta kopējās izmaksas tika apstiprinātas 17 989 latu apjomā. Projekta 

izmaksas 100% apmērā tiek segtas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. 

Saskaņā ar centralizētā iepirkuma procedūras rezultātiem, datortehnikas piegādi šī projekta 

ietvaros nodrošināja SIA „Lattelecom”. Ozolnieku novada skolām tika piegādātas un 

uzstādītas sekojošas multimediju un datortehnikas vienības: Teteles pamatskolai – 

multimediju tehnikas komplekts un 2 portatīvie datori, Salgales un Garozas pamatskolām, 

katrai -  multimediju tehnikas komplekts, 2 portatīvie datori un 2 skolēnu datorkomplekti. 

Līdz ar to projekta īstenošana ir noslēgusies. 


