
Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija 

       
 

Lubānas novada pašvaldība īsteno projektu „Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija" 

(Nr. 2009/00279/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/528), kura rezultātā Lubānas vidusskolai un Meirānu 
Kalpaka pamatskolai kopā tiks iegādāti 33 stacionārie un 4 portatīvie datori, aprīkoti 2 multimediju 

kabineti, kā arī attīstīti 2 lokālie datortīkli.  
 

Pašlaik ir veikta lokālo datortīklu izveide. Vēl joprojām noris centralizētais iepirkums informācijas 
tehnoloģiju iegādei, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija. 

 

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi" 3.2. prioritātes „Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.1.2 

apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija" ietvaros. 
 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 32070.66. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 32070.66. 

Finansējums 100% apmērā tiek nodrošināts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekts 
tiek realizēts no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam. 

 
Projekta virzība 

2009. gada 15. decembris. Lubānas novada domes priekšsēdētājs paraksta Vienošanos Nr. 

2009/0279/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/528 par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Lubānas 
novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu. 

 
2010. gada 15. jūnijs. Tiek noslēgts līgums ar SIA „BRABUS” par lokālo datortīklu izbūvi projekta 

ietvaros. 

 
2010. gada 15. jūlijs. SIA „BRABUS” pabeidz lokālo datortīklu izbūvi, tiek parakstīts darba 

pieņemšanas – nodošanas akts. 
 

2010. gada 19. augusts. Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu „Stacionāro 
datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu 

informatizācija” ietvaros”. 

 
2011. gada 15. marts. Tiek pārtraukts Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātais atklātais 

konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. 
“Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”. 

 

2011. gada 20. jūnijs. Izglītības un zinātnes ministrija, veicot centralizētās iepirkumu institūcijas 
funkcijas, izsludina atklātu konkursu „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde 

apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”. 

2011. gada 22. augusts. Tiek noslēgta vienošanās par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu 

līdz 2012. gada 30. Jūnijam. 

2011. gada 21. oktobris. Noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums uz multimediju 

tehnikas, stacionāro un portatīvo datoru iegādi. Notiek gatavošanās iepirkuma procesam IS (IZM 
nodrošināta mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes elektroniskās apstrādes sistēma. 

2011. gada 20. decembris. Lubānas novada pašvaldība noslēdz līgumu ar SIA "Lattelecom" par 
multimediju tehnikas komplektu un skolotāja portatīvo datoru piegādi. 

 
2012. gada 5. janvāris. Novada izglītības iestāžu skolotāji piedalās sākotnējā apmācībā un 



ievadinstruktāžā par „Multimediju tehnikas komplektu Nr. 1” un „Skolotāja portatīvo datoru Nr.1”. 

Iepirkums : „Izglītības iestāžu informatizācija” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2011/25/AK/ERAF). 

Pēc instruktāžas visi dalībnieki saņēma sertifikātus, kas apliecina, ka skolas pārstāvji ir kompetenti 
novērtēt piegādāto preču atbilstību Pasūtījumam un izmantot to mācību procesā. 

2012. gada 23. janvāris. Lubānas vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola saņem projekta 
ietvaros iegādātos multimediju tehnikas komplektus un skolotāju portatīvos datorus. 

2012. gada 27. februāris.  Tiek noslēgta vienošanās par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu 
līdz 2012. gada 30. septembrim. 

2012. gada 28. maijs. Lubānas novada pašvaldība noslēdz līgumu ar SIA "Lattelecom" par skolēnu 
datorkomplektu piegādi. 

2012. gada 23. jūlijs. Lubānas vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola saņem projekta ietvaros 
iegādātos skolēnu datorkomplektus. 

Projekts ir noslēdzies, tā rezultātā Lubānas novada skolas ir apgādātas ar 33 stacionāriem un 2 
portatīvajiem datoriem, iegādāti 2 multimediju tehnikas komplekti, kā arī attīstīti 2 lokālie datortīkli. 
Līdz ar to Lubānas vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola ir nodrošinātas ar atbilstošu 

infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu 

izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

Projekta kopējās izmaksas ir 36259.86 LVL , kurus 100 % apjomā finansē ERAF. 

 


