Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 2016. gada
19.decembrī parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.
8.1.3.0/16/I/008.
Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/008 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā
atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”
(turpmāk – projekts) mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra Kandavas
Lauksaimniecības tehnikums (turpmāk – Tehnikums) modernizēšana, nodrošinot mācību
vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības
pieejamību. Projekta ietvaros plānots, ka līdz 2019.gada vidum Tehnikumā tiks modernizēta
izglītības procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze atbalstāmajās prioritārajās izglītības
programmās, uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.
Lai nodrošinātu 19.04.2016 ministru kabineta noteikumos Nr.249 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, Tehnikums
kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno veikt šādas darbības:
1) Dienesta viesnīcas Nr.2 ēkas pārbūves darbus;
2) Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas pārbūves darbus;
3) Aprīkojuma un mēbeļu iegādi - prioritārās izglītības programmas (turpmāk - IP)
"Lauksaimniecības tehnika" un IP „Autotransports” īstenošanai, dabaszinību un vispārējās vidējās
izglītības kabinetiem, bibliotēkai, semināru zālei, dienesta viesnīcai Nr.2 un Nr.3;
4) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi un ierīkošanu;
5) Sporta aprīkojuma iegādi.
Projekta īstenošanas rezultātā Tehnikuma dienesta viesnīca Nr.2 tiks pārbūvēta un aprīkota ar
nepieciešamo aprīkojumu. Tiks pārbūvēts Tehnikuma stadions un stadiona administratīvā ēka,
iegādāts sporta inventārs obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai. Prioritāro
IP „Autotransports” un „Lauksaimniecības tehnika”, dabaszinātņu un vispārējās vidējās izglītības
programmu īstenošanas telpas tiks aprīkotas ar mēbelēm un informācijas un komunikāciju
tehnoloģijām. Lai īstenotu profesionālās izglītības kompetences centra funkcijas pieaugušo
tālākizglītībā, tiks iegādāts bibliotēkas un semināru zāles aprīkojums. Balstoties uz projektā
paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu,
kas veicinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu,
sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.
Projekts tiks īstenots Kurzemes plānošanas reģionā, Kandavas novada pašvaldības teritorijā –
Valteru ielā 6, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120.
Projekta īstenošanas ilgums – no 2016.gada 15.decembra līdz 2019.gada 31.jūlijam (pilns 31
mēnesis), ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 1.augustā.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 3 821 348,00 tai skaitā, ERAF finansējums – EUR 3 248 145,80
un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 573 202,20.

