
09/12/2014 

Eiropas reģionālās attīstības fonda 2.kārtas 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” projekts „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma 

modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana”, 2014.gada 31.janvāra 

Vienošanās Nr. 2014/0004/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/006 

Pasūtītājs: PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums 

Līguma 

priekšmets 

„Mēbeļu un mācību inventāra piegāde PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” prioritāro 

profesionālās izglītības programmu nodrošināšanai ERAF projekta ietvaros” 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

DBT 2014/16 ERAF 

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš 

2015.gada 02.februāris, plkst. 14:00 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Atklāta konkursa „Mēbeļu un mācību inventāra piegāde PIKC „Daugavpils Būvniecības 

tehnikums” prioritāro profesionālās izglītības programmu nodrošināšanai ERAF projekta 

ietvaros” nolikums

Jautājumi un 

atbildes: 
Jautājumi un atbildes  *aktualizēts uz 13.01.2015. 

Iepirkuma 

rezultāts: 

Rezultāts 

Līguma teksts 

03/12/2014 

Pasūtītājs: 
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības 

tehnikums" 

http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_16_ERA/Iepirkuma_nolikums_DBT2014_16_ERAF.pdf
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_16_ERA/Iepirkuma_nolikums_DBT2014_16_ERAF.pdf
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_16_ERA/Iepirkuma_nolikums_DBT2014_16_ERAF.pdf
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_16_ERA/2014-16eraf_jautajumi_un_atbildes.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_16_ERA/komisijas_sedes_protokols_27.04.2015_18-1.8_27.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_16_ERA/mebeles_iepirkuma_ligums_labots-pielikumi_nav_aizp.docx


Līguma priekšmets "Metināšanas iekārtu un piederumu piegāde" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DBT 2014/15 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 
2014.gada 15.decembris, plkst. 10:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma dokumentācija: 

Iepirkuma "Metināšanas iekārtu un piederumu piegāde" nolikums 

Iepirkuma "Metināšanas iekārtu un piederumu piegāde" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts 

Rezultāts 

Līguma teksts 

  

26/11/2014 

Pasūtītājs: PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" 

 

Līguma priekšmets 

"Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem PIKC 

"Daugavpils Būvniecības tehnikuma" dienesta 

viesnīcas ēkā Brīvības ielā 3, Dagdā projekta ietvaros"  

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

DCPV 2014/14 KPFI 

 

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš 

2014.gada 8.decembrī, plkst. 14:00 

 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem PIKC 

"Daugavpils Būvniecības tehnikuma" dienesta viesnīcas 

ēkā Brīvības ielā 3, Dagdā projekta ietvaros" nolikums  

 

Papildus iepirkuma 

dokumentācija: 

Būvdarbu apjomus sk. iepirkumā "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai dienesta 

viesnīcas ēkā Brīvības ielā 3, Dagdā" (Identifikācijas Nr. 

DCPV 2014/9 KPFI) 
 

Jautājumi un 
  

 

http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_15/dbt_metinataji-03-12-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_15/tehniska_specifikacija_metinatajiem.xlsx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_15/piedavajumu-vertesanas_protokols-MET.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DBT_2014_15/metinasana_stoller_un_kpd_auto_stars_2014.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_14_KP/Nolikums_Buvuzraudziba_DCPV201414KPFI.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_14_KP/Nolikums_Buvuzraudziba_DCPV201414KPFI.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_14_KP/Nolikums_Buvuzraudziba_DCPV201414KPFI.doc


atbildes: 

Rezultāts: 

Rezultāts 

Līguma teksts  

  

24/10/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Elektroinstrumentu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/13 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 
2014.gada 04.novembris, plkst. 10:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma dokumentācija: 

Iepirkuma "Elektroinstrumentu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" nolikums 

Iepirkuma "Elektroinstrumentu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts 

Rezultāts 

Līguma teksts 

  

24/10/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Mēbeļu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/12 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 
2014.gada 22.novembris, plkst. 13:00 

Līguma darbības laiks: 40 dienas no līguma parakstīšanas brīža 

Iepirkuma dokumentācija: 

Iepirkuma "Mēbeļu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" nolikums 

Iepirkuma "Mēbeļu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_14_KP/liguma_teksts_sia_rem_pro_12.01.2015.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_13/elektronistrumenti_nolikums.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_13/elektronistrumenti_nolikums.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_13/tehniskas_specifikacijas_pielikums_nr.2.xls
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_13/tehniskas_specifikacijas_pielikums_nr.2.xls
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_13/iepirkuma_vertesanas-protokols-elektroinstrumenti-.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_13/elektroinstrumenti_ligums.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_12/mebeles_DCPV_1.korpuss-22-10-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_12/mebeles_DCPV_1.korpuss-22-10-2014.doc
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Cbr96cCXF4cVVpNDZUaUNURmM&usp=sharing


vidusskolas vajadzībām" rasējumi 

Jautājumi un atbildes 

Iepirkuma rezultāts Rezultāts 

  

  

24/10/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Mēbeļu un inventāra piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas dienesta viesnīcas vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/11 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 
2014.gada 22.novembris, plkst. 14:00 

Līguma darbības laiks: 120 dienas no līguma parakstīšanas brīža 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Mēbeļu un inventāra piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas dienesta viesnīcas vajadzībām" nolikums 

Jautājumi un atbildes 

Jautājumi un atbildes 2 

Iepirkuma rezultāts Rezultāts 

  

  

17/10/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Degvielas iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/10 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 
2014.gada 28.oktobris, plkst. 10:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma dokumentācija: 
Iepirkuma "Degvielas iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4Cbr96cCXF4cVVpNDZUaUNURmM&usp=sharing
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_12/jautajumi_un_atbildes_1-1.mac.korp.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_11/mebeles_DCPV_DV-22-10-2014-izslud.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_11/mebeles_DCPV_DV-22-10-2014-izslud.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_11/jautajumi_un_atbildes_1.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_11/jautajumi_un_atbildes_1-1.mac.korp2_19.11.2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_10/DCPV_degviela-daugavpils_dagda-17-10-2014.doc


vidusskolas vajadzībām" nolikums  

Iepirkuma rezultāts 

Rezultāts 

Līguma teksts 

  

  

29/09/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

 

Līguma priekšmets 

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai dienesta viesnīcas ēkā Brīvības ielā 3, 

Dagdā"  

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

DCPV 2014/9 KPFI 

 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 
2014.gada 19.novembris, plkst. 13:00 

 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

1. Iepirkuma "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai dienesta viesnīcas ēkā Brīvības ielā 

3, Dagdā" nolikums; 

1.1. "Iepirkuma "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai dienesta viesnīcas ēkā 

Brīvības ielā 3, Dagdā" nolikuma grozījumi"; 

2. Darbu apjomi; 

2.1. Darbu apjomu grozījumi; 

3. Tehniskais projekts; 

3.1. Tehniskā projekta grozījumi; 

4. Jautājumi un atbildes  *aktualizēts uz 14.11.2014. 

 

Iepirkuma rezultāts: 

Rezultāts 

Līguma teksts  

  

http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_10/DCPV_degviela-daugavpils_dagda-17-10-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_10/atversanas_protokols_degviela.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_10/DEGVIELA_2014_ligums.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/konkursa_nolikums_KPFI_07-10-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/konkursa_nolikums_KPFI_07-10-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/konkursa_nolikums_KPFI_07-10-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/iri_iepirkuma_kompleksi_risinajumi_siltumnicefekta.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/iri_iepirkuma_kompleksi_risinajumi_siltumnicefekta.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/iri_iepirkuma_kompleksi_risinajumi_siltumnicefekta.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/iri_iepirkuma_kompleksi_risinajumi_siltumnicefekta.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/BA_Dagdas_Arodskola.xls
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/BA_Dagdas_Arodskola_.xls
https://www.dropbox.com/sh/2yh6aqkjeodwrkn/AAACq5lGqPtQrgYVki2GSLR0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zn27yjhr9nda8yo/AACQEGKd-ePoc8_TZNEXtLQna?dl=0
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/kpfi_atklata_konkursa_jautajumi_un_atbildes_aktual.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_9_KPF/liguma_teksts_sia_lagron_12.01.2015.doc


29/09/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/8 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 
2014.gada 9.oktobris, plkst. 12:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma dokumentācija: 
Iepirkuma "Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" nolikums  

Iepirkuma rezultāts 

Rezultāts 

Līguma teksts 

  

19/09/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Darba apģērbu, apavu un aizsardzības līdzekļu piegāde Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma 

identifikācijas numurs: 
DCPV 2014/7 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 
2014.gada 29.septembris, plkst. 12:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Darba apģērbu, apavu un aizsardzības līdzekļu piegāde 

Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām" nolikums 

Iepirkuma "Darba apģērbu, apavu un aizsardzības līdzekļu piegāde 

Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts 

Rezultāts 

Līguma teksts 

  

  

24/08/2014 

http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_8/kurinamais-nolikums_26-09-2014-labots.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_8/kurinamais-nolikums_26-09-2014-labots.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_8/iepirkuma_vertesanas-protokols-kurinamais-2014_ar_.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_8/sia_MK_energy-kokskaidas.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_7/specapgerbi_nolikums.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_7/specapgerbi_nolikums.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_7/tehniska_specifikacija_specterps.xlsx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_7/tehniska_specifikacija_specterps.xlsx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_7/iepirkuma_vertesanas-protokols-specterpi-2014_ar_l.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_7/specapgerbi_ligums.docx


Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Pārtikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/6 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 
2014.gada 02.septembris, plkst. 10:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Paredzamā līgumcena: Līdz 42 000 EUR 

Iepirkuma dokumentācija: 

Iepirkuma "Pārtikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" nolikums 

Iepirkuma "Pārtikas preču piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās 

vidusskolas vajadzībām" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts 

Līguma teksts 

Rezultāts 

19/08/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/5 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 
2014.gada 22.jūnijs, plkst. 15:30 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Paredzamā līgumcena: Līdz 42 000 EUR 

Iepirkuma 

dokumentācija: 

Iepirkuma "Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām" nolikums  

Iepirkuma rezultāts 

Rezultāts 

Līguma teksts 

  

08/08/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_6/DCPV_partika_dagdai.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_6/DCPV_partika_dagdai.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_6/tehniska_specifikacija.xlsx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_6/tehniska_specifikacija.xlsx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_6/tehniska_specifikacija.xlsx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_6/partika_ligumi_2014.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_6/lemums_partika.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_5/DCPV_apsardze_2014-19-08-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_5/DCPV_apsardze_2014-19-08-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_5/iepirkuma_vertesanas-protokols-apsardze-ar_lemumu2.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_5/liguma_teksts.docx


Līguma priekšmets "Demontāžas darbu veikšana" 

Iepirkuma identifikācijas numurs: DCPV 2014/4 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2014.gada 30.jūlijs, plkst. 16:00 

Līguma darbības laiks: 31.08.2014. 

Iepirkuma dokumentācija: 

Iepirkuma "Demontāžas darbu veikšana" nolikums 

Iepirkuma "Demontāžas darbu veikšana" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts Līguma teksts  

06/06/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets "Celtniecības materiālu piegāde" 

Iepirkuma identifikācijas numurs: DCPV 2014/3 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2014.gada 18.jūnijs, plkst. 12:00 

Līguma darbības laiks: 12 mēneši 

Iepirkuma dokumentācija: 

Iepirkuma "Celtniecības materiālu piegāde" nolikums 

Iepirkuma "Celtniecības materiālu piegāde" specifikācija 

Iepirkuma rezultāts 

Rezultāts 

Noslēgtās vispārīgās vienošanās un līguma teksts 

  

  

20/05/2014 

Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Līguma priekšmets 
"Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas vajadzībām" 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 
DCPV 2014/2 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 
2014.gada 2.jūnijs, plkst. 12:00 

Līguma darbības laiks: 20 kalendārās dienas 

Iepirkuma Iepirkuma "Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde Daugavpils Celtnieku 

http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_4
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_4
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_3/piedavajumu-vertesanas_protokols-celtniec-mater11-.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_3/piedavajumu-vertesanas_protokols-celtniec-mater11-.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_3/dcpv_celtniecibas-materiali_06-06-2014.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_3/tehniska_specifikacija-celtniecibas-materiali_06_0.xls
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_3/piedavajumu-vertesanas_protokols-celtniec-mater11-.doc
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_3/teksts.docx
http://dbt.lv/Iepirkumi/DCPV_2014_2/DCPV_lietota_tehnika20-05-2014.doc


dokumentācija: profesionālās vidusskolas vajadzībām" nolikums  
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