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PAŠVALDĪBA 

PROJEKTI 

19.06.2009. 

Nīcas vidusskolā būs mūsdienīgi aprīkoti dabaszinātņu kabineti 

 

Par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas vidusskolā” 
Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/067 īstenošanu maija pēdējās dienās noslēgta vienošanās 
starp projekta ieviešanas sadarbības iestādi Valsts izglītības attīstības aģentūru un projekta 
ieviesēju Nīcas pagasta padomi. Projekta ietvaros par kopējo plānoto summu – 98 392.00 
latiem – tiks veikti remontdarbi, iegādāts mūsdienīgs aprīkojums un mācību materiāli Nīcas 
vidusskolas matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas mācību kabinetos. 

Pirmās projekta aktivitātes Nīcas vidusskolā jau notiek. Nupat veikti pašvaldības koordinētie 
iepirkumi. Pēc to rezultātiem remontdarbu līgums tiek slēgts ar cenu aptaujas uzvarētāju SIA 
„LEKURS”, bet mēbeļu aprīkojuma piegādes un montāžas iepirkumā pasūtījums ticis SIA 
„MEBEKOM Fabrika”. Līdzīgi kā daudzviet projektos šobrīd, arī šajos iepirkumos pretendentu 
bija daudz, konkurence liela, un ir uzvarējuši piedāvājumi, kas ir par krietni zemākām 
summām nekā sākotnēji paredzēts. 

Mācību kabinetu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un mācību materiālu iepirkums notiks 
centralizēti, to koordinē projekta ieviešanas atbildīgā iestāde – Izglītības ministrija. 
Centralizētā iepirkuma ietvaros paredzēts: izveidot 25 vietas darbam ar datoru – 4 stacionārā 
datora sistēmas pedagogiem un 21 mobilo datoru komplekts skolēniem, plānots uzstādīt 
projektorus, interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras un citas mūsdienīgas tehnoloģijas, kā 
arī nepieciešamā mācību materiālu iegāde attiecīgi katram priekšmetam – dažādu specifisku 
ierīču un piederumu, elementu, vielu, reaģentu, preparātu un paraugu iegāde. 

Ja viss noritēs kā plānots, remonta un mēbeļu aprīkojuma montāžas darbi tiks pabeigti jau 
šovasar, un jaunajā mācību gadā skolēni varēs mācīties skaistās, mūsdienīgi aprīkotās 
telpās. Jāpiebilst gan, ka centralizētā iepirkuma pasūtījumu piegāde sākotnēji ir pilnībā 
atkarīga no ministrijas darbības operativitātes, bet projektā paredzēts, ka visam aprīkojumam 
un mācību materiāliem jābūt iegādātiem un projektam pabeigtam līdz 2011. gada aprīlim. 

Nīcas vidusskola ir viena no 227 Latvijas skolām, kuras tika iekļautas pretendentu sarakstā 
ierobežotas atlases  projektu konkursā, kas notika Eiropas savienības struktūrfondu darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” attiecīgas aktivitātes, kura paredz dabaszinātņu 
mācību kabinetu labiekārtošanu skolās, ietvaros. 

 
Informāciju sagatavoja 
Liene Otaņķe 
projektu koordinatore Nīcas novada domē 
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NĪCAS NOVADA DOMES MĀJAS LAPA 

PAŠVALDĪBA 

PROJEKTI 

28.09.2009. 

Uzsāk mācību gadu atjaunotos mācību kabinetos 

 

Jauno mācību gadu Nīcas vidusskola uzsākusi ar četriem nupat 
izremontētiem dabaszinātņu kabinetiem: matemātikas, fizikas, ķīmijas un 
bioloģijas. Kabinetu klašu telpas arī aprīkotas ar jaunām, mūsdienīgām 
mēbelēm. 

Klašu telpu labiekārtošana uzsākta šī gada pavasarī, un darbi notiek Eiropas 
reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas vidusskolā” 
Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/067 ietvaros. 

Jau šoruden projekta ietvaros vēl tiks iegādātas mēbeles kabinetu laboratoriju 
telpām, kā arī visu 2010. gadu pakāpeniski tiks iepirktas mūsdienīgas 
informācijas tehnoloģijas, moderni mācību materiāli un citi piederumi, kas 
nodrošinās laikmetam atbilstošu mācību programmas apguvi. 

 
 
Informāciju sagatavoja 
Liene Otaņķe 
projektu koordinatore Nīcas novada domē 
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NĪCAS NOVADA DOMES MĀJAS LAPA 

PAŠVALDĪBA 

PROJEKTI 

26.10.2010. 

Vidusskolas mācību kabinetos piegādāts mūsdienīgs mācību aprīkojums 

 

Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas 
vidusskolā” Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/067 ietvaros Nīcas vidusskolā turpinās 
matemātikas un dabaszinātņu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) kabinetu 
labiekārtošana. 

ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros Nīcas vidusskola 25. oktobrī saņēma 
pirmos iegādātos mācību līdzekļus un aprīkojumu matemātikas, fizikas, ķīmijas 
un bioloģijas kabinetu labiekārtošanā kopā par Ls 39 108,63 (85% no šīs 
summas finansē ERAF, 15% pašvaldība). 

Tagad skolēniem mācību vielas apgūšanā ir iespējams izmantot datorus, jo uz 
visiem četriem kabinetiem ir pieejami 20 portatīvie datori. Katrā kabinetā ir 
projektors, dators, datu kamera. Matemātikas kabinetā skolēni zināšanas apgūst, 
izmantojot interaktīvo tāfeli. Bioloģijas kabinetā ir iegādāts demonstrācijas 
digitālais mikroskops. Fizikā, ķīmijā un bioloģijā skolēni laboratorijas un 
pētnieciskos darbu veikšanā var izmantot DATA HARVEST datu reģistrēšanas 
ierīču komplektus. 

Jaunās tehnoloģijas ļauj dažādot mācību procesu un kvalitatīvāk apgūt mācību 
programmas. 

 
Informāciju sagatavoja 
Agita Mače, fizikas skolotāja 
projekta asistente 
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NĪCAS NOVADA DOMES MĀJAS LAPA 

PAŠVALDĪBA 

PROJEKTI 

14.03.2011. 

Vidusskolas dabaszinātņu kabinetos turpinās jaunu mācību līdzekļu iegāde 

 

Turpinās Nīcas vidusskolas matemātikas un dabaszinātņu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) 
kabinetu labiekārtošana Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas 
vidusskolā” Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/067 ietvaros. 

Marta sākumā Izglītības un zinātnes ministrijas centralizēti veikta iepirkuma ietvaros ir 
noslēgti apakšlīgumi par dažādu mācību līdzekļu ķīmijai, fizikai un bioloģijai - 
demonstrācijas trauku, ierīču, paraugu un tml. - piegādi Nīcas vidusskolā: ar SIA 
„Adrona” noslēgts līgums par 5060,37 LVL bez PVN, ar SIA „Lielvārds” divi līgumi par 
13 516,20 LVL bez PVN un 3588, 60 bez PVN, kā arī par modeļu piegādi 
matemātikas kabinetam  ar SIA „Total Eesti OU” par 450 LVL bez PVN. Matemātikas 
kabinetā jaunie modeļi jau saņemti. Citos līgumos piegāde plānota jūnija sākumā. 

Vēl gaidāma līguma slēgšana par ķīmijas elementu piegādi, jo elektroniskajā 
centralizētā iepirkuma sistēmā pasūtījums jau ir veikts. 

 
Informāciju sagatavoja 
Liene Otaņķe, 
projekta vadītāja 
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NĪCAS NOVADA DOMES MĀJAS LAPA 

PAŠVALDĪBA 

PROJEKTI 

30.06.2011. 

Vidusskolas dabaszinātņu kabinetu labiekārtošana beigusies 

 Ieguldījums tavā nākotnē! 

Jūnija beigās pabeigta Nīcas vidusskolas matemātikas un dabaszinātņu (fizikas, 
ķīmijas, bioloģijas) kabinetu labiekārtošana Eiropas reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Nīcas vidusskolā” Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/067 ietvaros. 

Izglītības un zinātnes ministrijas centralizēti veikta iepirkuma ietvaros ir pabeigtas 
aprīkojuma piegādes apakšlīgumu ietvaros par dažādu mācību līdzekļu ķīmijai, fizikai 
un bioloģijai - demonstrācijas trauku, ierīču, paraugu un tml. - piegādi Nīcas 
vidusskolā. 2011./12. mācību gadu varēs uzsākt ar mūsdienīgiem un prasībām 
atbilstošiem mācību līdzekļiem. 

Līdz ar to šī projekta ieviešana sekmīgi pabeigta. Nīcas novada dome pateicas visiem 
skolas darbiniekiem, kas palīdzēja projekta ieviešanā. 

 

Informāciju sagatavoja 
Liene Otaņķe, 
projekta vadītāja 
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