2012.gada septembris

Projekts

Infrastruktūras uzlabošana, IKT un aprīkojuma modernizēšana Jūrmalas profesionālajā
vidusskolā
Līguma Nr. 2010/0174/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/025

Projektu īsteno: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Projekts tiek īstenots Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros.
Īstenošanas laiks: 2010. gada 1.oktobris – 2012. gada 30.septembris.
Projekta mērķis uzlabot Jūrmalas profesionālās vidusskolas (JPV) infrastruktūru Latvijā
prioritāro profesionālās izglītības programmu īstenošanai, lai attīstītu profesionālās izglītības
apguvi un nodrošinātu iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju personām ar funkcionāliem
traucējumiem nacionālā mērogā.
Projektā plānotās aktivitātes:


Tehnisko projektu izstrādāšana JPV Slokas ielā 61 un 68, Jūrmalā – tiks izstrādāti 2
tehniskie projekti: Slokas ielas 61 un 68 rekonstrukcijai un aktualizēts 2000. gadā
izstrādātais tehniskais projekts mācību virtuves paplašināšanai.



JPV ēku rekonstrukcija, infrastruktūras uzlabošana un teritorijas labiekārtošana, t.sk.
pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem Slokas ielā 61 un 68, Jūrmalā.

-

Slokas ielā 61 tiks rekonstruēta esošā saimniecības ēka, tajā tiks izveidotas 2 mācību
telpas elektronikas, elektrotehnikas mācību programmām un telpas praktisko iemaņu
apgūšanai veļas mazgātavā personām ar zemu izglītības un profesionālo iemaņu
līmeni viesnīcu pakalpojumu jomā.
Slokas ielā 68 tiks paplašināta mācību virtuve un ēdnīca, veikta ēkas siltināšana, logu
un grīdas segumu nomaiņa, ventilācijas sistēmas un sanitāro mezglu renovācija un
teritorijas labiekārtošana.

-



Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde JPV izglītības programmām ēdināšanas
pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi un elektronika.



Informātikas un matemātikas mācību kabinetu un bibliotēkas modernizēšana,
nodrošinot moderno IKT izmantošanu mācību un patstāvīgo darbu procesā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 957 918 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums ir
823 809 LVL, valsts budžeta līdzfinansējums 134 109 LVL.

2012.gada septembris
Projekta aktivitāšu īstenošanas gaita
1. Izstrādāts tehniskais projekts mācību virtuves un ēdnīcas paplašināšanai personām ar
funkcionāliem traucējumiem. Veikti rekonstrukcijas darbi. Ēka nodota ekspluatācijā
23.12.2011.

2. Iegādātas informācijas tehnoloģijas bibliotēkai un mācību kabinetiem, iekārtota
datorklase ar 23 datoriem.

3. Izstrādāta dokumentācija vienkāršotas renovācijas veikšanai Slokas ielā 68, Jūrmalā.
Renovācijas darbi, ēkas siltināšana, logu un grīdas segumu nomaiņa, ventilācijas
sistēmas izveide un sanitāro mezglu renovācija pabeigta 30.11.2011.
4. Izstrādāts tehniskais projekts par Slokas ielas 61, Jūrmalā rekonstrukciju. Veikti
rekonstrukcijas darbi. Rekonstrukcijas darbi projekta ietvaros pabeigti 22.08.2012.

5.

Iegādāts aprīkojums un tehnoloģijas elektronikas, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu
izglītības programmām.

