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p.

k.

Nosaukums
Piezīmes,

Izglītības pārvalde plāno

1 2 4

1. Infrastruktūras atjaunošana

1.1. Ventspils 3.vidusskola Būvdarbus 16 mācību telpās visā skolas ēkā.

1.2. Ventspils 4.vidusskola Būvdarbus 4 mācību telpās skolas ēkas 1.stāvā.

1.3. Ventspils 6.vidusskola Būvdarbus 6 mācību telpās skolas ēkas 1.stāvā.

2.

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju infrastruktūras 

izbūve

2.1. Ventspils 3.vidusskola

Visā skolā pabeigt 2013.gadā uzsākto bezvadu interneta izbūvi. Iepirkums VNĪ2017/045. Būvdarbu 

izpildes laiks no 2017.gada 5.jūnija līdz 21.augustam. Būvdarbus veiks SIA "Latus Sardze".

2.2. Ventspils 4.vidusskola

Ēkas 1.stāvā pabeigt 2014.gadā uzsākto bezvadu interneta izbūvi. Iepirkums VNĪ2017/045. 

Būvdarbu izpildes laiks no 2017.gada 19.jūnija līdz 21.augustam. Būvdarbus veiks SIA "Latus 

Sardze".

2.3. Ventspils 6.vidusskola

Ēkas 1.stāvā pabeigt 2014.gadā uzsākto bezvadu interneta izbūvi. Iepirkums VNĪ2017/045. 

Būvdarbu izpildes laiks no 2017.gada 12.jūnija līdz 21.augustam. Būvdarbus veiks SIA "Latus 

Sardze".

3.

Elektroapgādes sistēmu 

atjaunošana, ugunsgrēka 

automātiskas atklāšanas un 

apziņošanas sistēmu izbūve

3.1. Ventspils 3.vidusskola
Nomainīt elektrosadalni ēkas cokolstāvā, kā arī visā ēkā izbūvēt ugunsgrēka automātiskas atklāšanas

un apziņošanas sistēmu.

3.2. Ventspils 6.vidusskola
Ēkas 1.stāvā atjaunot elektroapgādes sistēmu, izbūvēt ugunsgrēka automātiskas atklāšanas un

apziņošanas, kā arī balss izziņošanas sistēmu.

4.
Būvuzraudzība un 

autoruzraudzība
Būvuzraudzība un autoruzraudzība objektos Ventspils 3., 4. un 6.vidusskolā.

5.

Datoru, multimediju komplektu, 

datu kameru un drukas iekārtu 

iegāde

5.1. Ventspils 1.pamatskola
Izvietot 29 jaunus stacionāros datorus, nomainot 2008., 2010. un 2012.gada datorus, jaunus 27 

portatīvos datorus, nomainot 2011. un 2012.gada datorus un 6 jaunas datu kameras.

5.2. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija Nomainīt 2007.gada interaktīvo tāfeli un izvietot 11 jaunas datu kameras.

5.3. Ventspils 2.vidusskola
Izvietot 23 jaunus stacionāros datorus, nomainot 2008. un 2012.gada datorus, jaunus 24 portatīvos 

datorus, nomainot 2010.gada datorus un 7 jaunas datu kameras.

5.4. Ventspils 3.vidusskola

Izvietot 21 jaunu stacionāro datoru, nomainot 2010. un 2012.gada datorus, jaunus 43 portatīvos 

datorus, nomainot 2010. un 2011.gada datorus, 10 projektorus, nomainot divus 2011.gada 

projektorus un uzstādot 8 jaunus projektorus mācību telpās, kurās tas līdz šim nav bijis, 4 jaunas 

datu kameras un 5 jaunas drukas iekārtas. 

5.5. Ventspils 4.vidusskola

Izvietot 27 jaunus stacionāros datorus, nomainot 2008. un 2012.gada datorus, jaunus 24 portatīvos 

datorus, nomainot 2010.gada datorus, uzstādīt 3 jaunus projektorus mācību telpās, kurās tas līdz šim 

nav bijis, 12 jaunas datu kameras un 3 jaunas drukas iekārtas. 

5.6. Ventspils 2.pamatskola Izvietot 35 jaunus stacionāros datorus, nomainot 2008., 2011. un 2012.gada datorus, jaunus 27 

portatīvos datorus, nomainot 2011. un 2012.gada datorus, uzstādīt 2 jaunas interaktīvās tāfeles, 
5.7. Ventspils Pārventas pamatskola

Izvietot 35 jaunus stacionāros datorus, nomainot 2010. un 2012.gada datorus, jaunus 30 portatīvos 

datorus, nomainot 2011. un 2012.gada datorus un 2 jaunas datu kameras.

5.8. Ventspils 6.vidusskola

Izvietot 26 jaunus stacionāros datorus, nomainot 2008. un 2012.gada datorus, jaunus 42 portatīvos 

datorus, nomainot 2010. un 2012.gada datorus, uzstādīt 3 jaunus projektorus mācību telpās, kurās 

tas līdz šim nav bijis un 11 jaunas datu kameras.

6. Mēbeļu iegāde

6.1. Ventspils 3.vidusskola Izremontētajās 16 mācību telpās izvietot 719 gab. pārvietojamas mēbeles.

6.2. Ventspils 4.vidusskola Izremontētajās 4 mācību telpās izvietot 178 gab. pārvietojamas mēbeles.

6.3. Ventspils 6.vidusskola Izremontētajās 6 mācību telpās izvietot 409 gab. pārvietojamas mēbeles.

Pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde"

Projekta nosaukums: "Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana" (SAM 8.1.2.)

Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadā plānotie būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un iegādes projektā SAM 

Izglītības iestāžu mācību vides 

infrastruktūras uzlabošana un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Būvdarbi, būvuzraudzība un 

autoruzraudzība:

Iegādes:


