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Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts  
„DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA” 

(Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru  
Nr. 2009/0268/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/509) 

 

P R E S E S  Z I Ņ O J U M I 
(ievietoti hronoloģiskā kārtībā) 

 
Noslēgtas Vienošanās par jauno projektu īstenošanu 
izglītības jomā 
 
18/12/09 

 
Rīgā, š.g. 16.decembrī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis 
parakstīja divas Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par šādu ERAF 
projektu īstenošanu: „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana” un „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” 
identifikācijas. 
Projekta „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/042) mērķis ir nodrošināt 
Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošanu cilvēkiem 
(izglītojamiem) ar funkcionāliem traucējumiem un materiālās bāzes ar nepieciešamo 
aprīkojumu uzlabošana. 
Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: 
- speciālās izglītības iestādes ēku, būvju, telpu infrastruktūras un inženierkomunikāciju 
renovācija un rekonstrukcija, tai skaitā telpu un infrastruktūras pielāgošana bērniem ar 
speciālām vajadzībām; 
- mācību materiālu, tai skaitā elektroniskās apmācības un programmatūras iegāde, 
mācību aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde, kā arī mācībām nepieciešamo mēbeļu iegāde. 
Projekta mērķa grupa ir Daugavpils 1.speciālās pamatskolas, Daugavpils 4.speciālās 
pamatskolas, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra 
izglītojamie, potenciālie izglītojamie un pedagogi. 
Projekta kopējais īstenošanas ilgums – 12 mēneši. 
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 295 176 no tiem: 
ERAF līdzfinansējums 85% – Ls 250 899; 
Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 15 % – Ls 44 277. 
Savukārt projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” (identifikācijas Nr. 
3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/114) mērķis ir skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, 
kas veicinās plašāku un efektīvāku informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu 
izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 
Projekta ietvaros skolās tiks īstenotas šādas aktivitātes: 
- iegādāti 477 stacionārie datori (pilnie komplekti ar licencēto programmatūru); 
- iegādāti 26 portatīvie datori (ar licencēto programmatūru); 
- iegādāti un uzstādīti 11 multimediju tehnikas komplekti (interaktīvās tāfeles kopā ar video 

projektoriem) un 
- attīstīti 18 lokālie datortīkli. 
Projekta tiešā mērķa grupa ir 19 Daugavpils pilsētas skolas, bet pastarpināti arī visi to 
izglītojamie un pedagogi. 
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Projekta kopējais īstenošanas ilgums – 20 mēneši. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 391 449,55 no tiem: 
ERAF līdzfinansējums 85% – Ls 332732,11; 
Valsts budžeta finansējums 15 % – Ls 58 717,44; 
Daugavpils pilsētas domes finansiālā dalība – 0%. 
Informāciju sagatavoja: 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas eksperti projektu jautājumos S.Krapivina un A.Mahļins 
Tālr.: 654 76 064 
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Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs  
tiks ierīkoti lokālie tīkli 
 
13/07/10 
 

Pagājušā gada decembrī tika parakstīta vienošanās starp Daugavpils pilsētas domi un 
Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu (Vienošanās Nr. 
2009/0268/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/509). 
Projekts paredzēja nodrošināt 19 Daugavpils pilsētas skolas ar atbilstošu infrastruktūru, 
kas veicinās plašāku un efektīvāku informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu 
izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 
Saskaņā ar pilsētas skolu optimizāciju plānu, bija veikti attiecīgi grozījumi projekta 
pieteikumā un vienošanās un projekta tiešā mērķa grupa tika samazināta līdz 15 izglītības 
iestādēm, kurās tiks īstenotas šādas aktivitātes: 

- iegādāti 423 stacionārie datori (pilnie komplekti ar licencēto programmatūru); 
- iegādāti 18 portatīvie datori (ar licencēto programmatūru); 
- iegādāti un uzstādīti 7 multimediju tehniskas komplekti (interaktīvās tāfeles kopā ar 

video projektoriem) un 
- attīstīti 15 lokālie datortīkli. 

Datori un multimediju tehnika tiks iegādāti centralizēti Izglītības un zinātnes ministrijas 
veikto iepirkumu rezultātā. Bet par datortīklu ierīkošanu un attīstību jārūpējas 
pašvaldībām. Pašlaik ir izsludināts iepirkuma konkurss lokālo tīklu ierīkošanai Daugavpils 
pilsētas izglītības iestādēs. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 16. jūlijs. 12. jūlijā notika 
objektu apskatē, kurā piedalījās skolu un domes pārstāvji, kā arī divi potenciālie 
pretendenti. Informācija par iepirkumu ir pieejama domes mājas lapā www.daugavpils.lv.  
Lokālie tīkli skolās konkursa uzvarētājam būs jāierīko līdz š.g. 30.septembrim. Bet projekta 
kopējais īstenošanas ilgums – 20 mēneši un tas ir jāpabeidz līdz nākamā gada 31. 
augustam. 
Pēc Daugavpils pilsētas skolu tīkla optimizācijas, samazinājās arī projekta kopējās 
attiecināmas izmaksas. Tagad tās sastāda LVL 332713.81, no tiem ERAF finansējums – 
LVL 282806.73 (85%), valsts budžeta finansējums – LVL 49907.08 (15%) un pašvaldības 
līdzfinansējums – LVL 0 (0%). 
Informāciju sagatavoja: 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas eksperts projektu jautājumos 
Artjoms Mahļins, 
Tālr.: 654 76 064, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Daugavpils pilsētas skolās ierīko lokālos tīklus 
 
15/10/10 
 
Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts izglītības 
attīstības aģentūru īsteno Eiropas reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) projektu „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” 
(Vienošanās Nr. 2009/0268/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/509). 
Projekts paredz līdz 2011. gada 31. augustam 15 pilsētas skolas apgādāt ar 423 
stacionārajiem datoriem (pilnie komplekti ar licencēto programmatūru), 18 portatīvajiem 
datoriem skolotājiem (arī ar licencēto programmatūru), iegādāties un uzstādīt 7 
multimediju kabinetu aprīkojuma komplektus (interaktīvās tāfeles kopā ar video 
projektoriem) un attīstīt 15 lokālos datortīklus. 
Projekta rezultātā pilsētas skolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas vecinās 
plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības 
iestādēs. Moderno tehnoloģiju izmantošana daudzveidos mācību procesu, padarīs to 
interesantāku un aizrautīgāku. Tādējādi uzlabosies arī izglītības kvalitāte un efektivitāte.  
Pēc Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem, visi projekta rezultātā iegādātie 
stacionārie datori ir jāsavieno vienā lokālajā tīklā un šis tīkls ir jāpievieno jau esošajam 
skolas tīklam. Dome š.g. 6. jūlijā izsludināja attiecīgu iepirkumu. Līdz 16. jūlijam Iepirkuma 
komisijai tika iesniegti četri piedāvājumi – trīs no vietējiem uzņēmumiem, bet viens – no 
Lietuvā reģistrētā uzņēmuma. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, komisija piešķīra tiesības 
attīstīt lokālos tīklus mūsu pilsētas skolās Rīgas firmas „Belam-Rīga” Daugavpils birojam, 
ar kuru 2. augustā tika parakstīts līgums. Līgumcena sastāda LVL 42 322.04, kas ir uz LVL 
886.77 mazāk, nekā tas bija paredzēts projekta budžetā.  
Pēc diviem mēnešiem darbi ir izpildīti uz 43%, bet kabeļu kanāli un paši tīkli ir ierīkoti uz 
90%. Diemžēl darbi pilnībā nevar tikt pabeigti līgumā noteiktajā termiņā, jo trīs skolās nav 
uzsākts plānotais remonts tajās telpās, kur ir paredzēts izveidot datorklases. Bet lai 
neveiktu būvniecības darbus vairākas reizes, tika pieņemts lēmums veikt remontus un 
attīstīt lokālos tīklus vienlaicīgi, vai vismaz lokālos tīklus izbūvēt jau pēc veiktā remonta. Šī 
aizkavēšanās, savukārt, nav skolu vaina, bet saistīta ar citu, daudz plašāku problēmu – 
datortehnikas iegādi. 
Datori un multimediju tehnika tiks iegādāta centralizēti Izglītības un zinātnes ministrijas 
veiktā iepirkuma rezultātā. Toties šis iepirkums vienu reizi jau bija atcelts un tad vairākas 
reizes tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Pēc līguma noslēgšanas ar 
līguma izpildītāju, viņam būs jāpiegādā tehnoloģijas Latvijas skolām 16 mēnešu laikā. 
Tāpēc ir sarežģīti spriest, kad reāli Daugavpils skolas saņems datorus un pārēju tehniku. 
Šī situācija rāda riskus skolām mācību procesa nodrošināšanā, jo ja tagad tiks 
izremontētas telpas, ierīkoti lokālie tīkli un iegādātas nepieciešamas mēbeles, pastāv 
iespēja, ka šīs telpas nebūs izmantojamas vēl vienu semestri. Toties skolās telpu noslodze 
ir liela un šī situācija nav pieļaujama no labas apsaimniekošanas viedokļa.  
Dome centīsies atrisināt šo problēmu savas kompetences robežās. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 332 713.81, no tiem ERAF finansējums ir 100% 
apmērā, bet pašvaldība nodrošina projekta vadību, finansu administrēšanu, iepirkuma 
rīkošanu un publicitātes pasākumu veikšanu. 
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Informāciju sagatavoja: 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas eksperts projektu jautājumos 
Artjoms Mahļins, 
Tālr.: 654 76 064, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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IZM atliek datoru un multimediju aprīkojumu piegādi 
Daugavpils skolām 

17/03/2011 
 
Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru turpina Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” 
(Vienošanās Nr. 2009 / 0268 / 3DP / 3.2.2.1.2 / 09 / IPIA / VIAA / 509) 
īstenošanu. 

Projekta aktivitātes paredz aprīkot 15 pilsētas skolas ar jauno datortehniku: 423 
stacionārie datori paredzēti izglītojamajiem, 18 portatīvie datori – skolotājiem, 7 kabinetus 
plānots aprīkot ar multimediju iekārtām (interaktīvās tāfeles kopā ar videoprojektoru): 

• Daugavpils 3.vidusskolā (Raiņa iela 30); 
• Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskolā (Komunālā iela 2); 
• Daugavpils 9.vidusskolā (18.novembra iela 47); 
• Daugavpils 10.vidusskolā (Tautas iela 11); 
• Daugavpils 11.pamatskolā (Arhitektu iela 10); 
• Daugavpils 12.vidusskolā (Kauņas iela 8); 
• Daugavpils 13.vidusskolā (Valkas iela 4); 
• Daugavpils 15.vidusskolā (Valkas iela 2b); 
• Daugavpils 16.vidusskolā (Aveņu iela 40); 
• Daugavpils 17.vidusskolā  (Valmieras iela 5); 
• Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā (Kandavas iela 17); 
• Daugavpils Krievu vidusskola-licejā (Tautas iela 59); 
• Daugavpils poļu valsts ģimnāzijā (Varšavas iela 2); 
• Daugavpils Saskaņa pamatskolā (Parādes iela 7); 
• Daugavpils Vienības pamatskolā (Gimnāzijas ielā 32). 

Jau pagājušā gada decembrī visās projektā iesaistītajās skolās tika pabeigta lokālo tīklu 
attīstība, kas nākotnē savienos visus projekta rezultātā piegādātos datorus vienā tīklā 
katras skolas ietvaros. Elektronisko sakaru tīklu projektēšanu, ierīkošanu un to pārbaudi 
veica SIA „Belam-Rīga” Daugavpils birojs, kas ieguva līguma izpildītāja tiesības iepirkuma 
rezultātā. Jāatzīmē, ka visi darbi tika veikti laicīgi, augstā kvalitātē, ievērojot gan pasūtītāja 
noteiktās prasības, gan starptautiski pieņemtos standartus un Latvijā spēkā esošos 
normatīvus. Tīkli ierīkoti ar zināmo jaudas rezervi uz nākotni, jo tehnoloģijas nemitīgi 
attīstās. Arī pēc pāris gadiem skolas varēs palielināt datu pārraides ātrumu un apjomu 
ierīkoto datortīklu ietvaros. 
Datortehnikas piegādi tika plānots veikt caur Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto 
centralizēto iepirkumu. Iepirkums tika uzsākts 2010. gada 19. augustā, bet pretendentu 
piedāvājumu iesniegšana tika plānota decembra beigās. Taču pretendenti sāka uzdot 
iepirkumu komisijas daudzus precizējošus un skaidrojumu pieprasošos jautājumus, kuru 
rezultātā IZM veidotā iepirkuma komisija bija spiesta gan grozīt paša iepirkuma nolikumu, 
gan vairakkārt pārcelt piedāvājumu iesniegšanas datumu – līdz 2011. gada 21. februārim, 
tad līdz 16. martam. Diemžēl š.g. 11. martā iepirkuma procedūra tika pārtraukta. Tas 
nozīmē, ka pēc kāda laika sāksies jaunais iepirkums un datortehnikas piegāde Daugavpils 
skolām tiek atlikta uz nezināmu laiku.  
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Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 332 713.81, no tiem ERAF finansējums ir 100% 
apmērā, bet pašvaldība nodrošina projekta vadību, finansu administrēšanu, iepirkuma 
rīkošanu un publicitātes pasākumu veikšanu. 
Informāciju sagatavoja: 
Attīstības departamenta Projektu nodaļas  
eksperts projektu jautājumos 
Artjoms Mahļins, 
Tālr.: 654 76 064, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
 

 
 
 



 8

 
Министерство образования откладывает поставку 
компьютерной и мультимедийной техники 
Даугавпилсским школам 
 
18/03/2011 
 
Даугавпилсская городская дума, в сотрудничестве с 
Государственным агентством развития образования, 
продолжает реализацию проекта Европейского фонда 
регионального развития (ERAF) «Информатизация 
образовательных учреждений города Даугавпилса» (Договор 
№ 2009/0268/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/509). 

В рамках проекта запланировано оборудовать 15 городских школ современной 
компьютерной техникой – 423 стационарных компьютера предусмотрены для 
учащихся, 18 портативных компьютера – для учителей, 7 кабинетов планируется 
оборудовать мультимедийной техникой (интерактивные доски вместе с 
видеопроекторами): 

• Даугавпилсская 3 средняя школа 
• Даугавпилсская 6 средняя школа 
• Даугавпилсская 9 средняя школа 
• Даугавпилсская 10 средняя школа 
• Даугавпилсская 11 основная школа 
• Даугавпилсская 12 средняя школа 
• Даугавпилсская 13 средняя школа 
• Даугавпилсская 15 средняя школа 
• Даугавпилсская 16 средняя школа 
• Даугавпилсская 17 средняя школа 
• Даугавпилсская Городская гимназия центра 
• Даугавпилсская Русская средняя школа-лицей 
• Даугавпилсская Польская государственная гимназия 
• Даугавпилсская основная школа Сасканяс 
• Даугавпилсская основная школа Виенибас 

Уже в декабре прошлого года во всех школах, включённых в проект, были окончены 
работы по развитию локальных сетей, которые в будущем соединят все 
компьютеры, полученные в результате проекта, в единую сеть в рамках каждой 
школы. Проектирование, установку и проверку сетей электронной связи проводило 
Даугавпилсское бюро ООО «Белам-Рига», которое получило права исполнителя 
договора в результате конкурса. Следует отметить, что все работы были выполнены 
в срок, качественно, учитывая как условия заказчика, так и принятые 
международные стандарты и латвийские нормативы. Сети устроены с известным 
запасом мощности, поскольку технологии постоянно развиваются. И через пару лет 
школы смогут увеличивать скорость и объёмы передачи данных в рамках 
выстроенных сетей. 
Поставку компьютерной техники планировалось организовать через 
централизованную закупку, за проведение которой отвечает Министерство 
образования и науки (МОН). Закупка стартовала 19 августа 2010 года, а подача 
предложений претендентов было назначено на конец декабря. Однако претенденты 
начали задавать закупочной комиссии уточняющие вопросы и просить объяснений 
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относительно положения закупки. Закупочная комиссия МОН была вынуждена 
вносить изменения в положение конкурса, а также несколько раз переносить дату 
подачи предложений – сначала на 21 февраля, а потом на 16 марта 2011 года. К 
сожалению, 11 марта с.г. закупочная процедура была прекращена. Это означает, что 
через некоторое время должен начаться новый конкурс и поставка компьютеров 
Даугавпилсским школам откладывается на неопределённое время. Неудобства 
терпят и другие муниципалитеты по всей Латвии. 
Общие затраты проекта составляют LVL 332 713.81, из которых финансирование 
ERAF составляет 100%, а самоуправление обеспечивает руководство проектом, 
финансовое администрирование, проведение закупки (только на локальные сети) и 
мероприятий информирования о самом проекте. 
Информацию подготовил: 
Артём Махлин, 
эксперт по вопросам проектов 
Отдела проектов Департамента развития  
Даугавпилсской городской думы 
Тел.: 654 76 064, э-почта: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
 

 
 
 
 


