Nr.8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Tehnloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”
Projekta īstenošana: no 06.10.2017. līdz 30.06.2021.

Projekta atskaite par periodu 20.04.2021. līdz 18.06.2021.
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Cēsu Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolas modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošana. Projekta
īstenošanas termiņu plānots pagarināt līdz 31.10.2021., lai nodrošinātu projektā
paredzēto portatīvo datoru piegādi.
IKT iegāde dienesta viesnīcai – 2021.gada aprīlī Elektronisko iepirkumu sistēmā
pasūtīti 52 portatīvie datori lietošanai dienesta viesnīcā.
2021.gada jūnijā piegādāts Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādātais aprīkojums
dienesta viesnīcas mācību telpai: interaktīvā tāfele, viens multifunkcionālais 3D
printeris, kuru iespējams aprīkot ar CNC frēzes, lāzergravēšanas, 3.0 mm un divu
sprauslu drukas moduļiem, kā arī 12 mini 3D printeri, divas videokonferenču kameras
un divi televizori.

Šo aprīkojumu būs iespēja izmantot izglītības programmā “Telekomunikācijas”,
“Programmēšana”, “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, “Dizains”,
“Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Būvniecība” un “Arhitektūra”.
Mēbeļu un aprīkojuma iegāde dienesta viesnīcai
Tiek veiktas piegādes atklātā konkursa “Preču un aprīkojuma piegāde Vidzemes
Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2021/03
ERAF VidzT) rezultātā noslēgto līgumu ietvaros:
- 17.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par veļas piederumu (gludekļi, gludināmie
dēļi un veļas žāvējamie statīvi) piegādi, kopējā līgumcena 381,39 EUR ar PVN;
- 17.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par sēžammaisu un žurnālgaldu piegādi,
kopējā līgumcena 2668,70 EUR ar PVN;
- 26.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par virtuves ierīču un aprīkojuma
(tējkannas, tosteri, mikroviļņu krāsnis, pannas un katli) piegādi, kopējā
līgumcena 3984,53 EUR ar PVN;
- 17.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par vannasistabas un tualetes preču (stūra
plaukti dušas telpās, tualetes papīra turētāji, tualetes birstes) piegādi, kopējā
līgumcena 3252,70 EUR ar PVN;
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-

17.05.2021. līgums ar SIA “Katūns” par gultasveļas (segas, spilveni, palagi,
spilvendrānas, segas pārvalki) piegādi, kopējā līgumcena 8319,11 EUR ar PVN;
- 20.05.2021. līgums ar SIA “Karcher” par grīdas mazgājamās mašīnas piegādi,
kopējā līgumcena 2997,75 EUR ar PVN.
2021.gada jūnijā piegādāti Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādātie sēžammaisi.
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