
 

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, 

2017.gada 9.janvārī parakstot Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/011 par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu, uzsāka savu darbību projekta ietvaros. 

Laika posmā no 2017.gada 21.jūlija līdz 2017.gada 20.oktobrim Daugavpils 

Būvniecības tehnikums (Pasūtītājs projekta ietvaros) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūru (Sadarbības partneris projekta ietvaros) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„REM PRO” (Projektētājs projekta ietvaros) strādāja ar tehnisko dokumentāciju projekta 

ietvaros: 

1. 2017.gada jūlija nobeigumā - tika rīkota sapulce Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē, kur projekta darba 

grupa (Pasūtītājs un Projektētājs projekta ietvaros) apsprieda Būvprojekta 

tehniskos jautājumus un iespējamos risinājumus par Būvprojekta būvniecības 

kārtām (Būvprojekta sadalījums četras kārtās) un autostāvietu; shematiska 

inženierrisinājumu gan ārējiem, gan iekšējiem tīkliem pārbaude un 

saskaņojums; 

2. 2017.gada jūlija nobeigumā – augusta sākumā sadarbībā ar Pasūtītāju, 

Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros tika pārbaudītas un 

precizētas Būvprojekta būvniecības kārtu (Būvprojekta sadalījums četras 

kārtās) provizoriskās tāmes (izmaksu pareizība un atbilstība tirgus cenām un 

projekta nosacījumiem); darbs ar tehniskiem dokumentiem ( rasējumi dwg un 

pdf formātā) DROPBOXĀ; 

3. 2017.gada augustā nobeigumā - sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un 

Projektētāju projekta ietvaros darbs ar precizēto labiekārtojuma plānu; darbs 

DROPBOXĀ ar ELT, EL, tajā skaitā arī gaismekļu veidiem un AVK 

rasējumiem (tehniskā pārbaude, saskaņojums, precizējumi un piezīmes); 

4. 2017.gada septembrī - sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un 

Projektētāju projekta ietvaros darbs ar Būvprojekta tehnisko dokumentāciju 

saistībā ar papildus apgaismojuma stabiem (apgaismojuma stabu izvietojums), 

jaunajiem AVK rasējumiem (Projektētāja projekta ietvaros piedāvāto iekārtu 

veidu un vēdināšanas cauruļu trasējumu, kā arī aprēķina pārbaude, 

saskaņojums). Darbs DROPBOXĀ ar jaunajiem Būvprojekta AR rasējumiem 

(Būvprojekta tehnoloģijas sadaļas pārbaude, saskaņojums un precizējumi), kur 

tika izvērtēti un saskaņoti Projektētāja projekta ietvaros piedāvātie vestibila, 

kāpņu un gaiteņu apgaismojuma ķermeņi; 

5. 2017.gada septembra nobeigumā – oktobra sākumā sadarbībā ar Pasūtītāju, 

Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar optimizācijas 

pasākumiem, lai samazinātu ēkas būvniecības izmaksas; Būvprojekta 

ģenerālplāna aktualizācija (tehniskā pārbaude, saskaņojums, precizējumi un 

piezīmes); Būvprojekta lietus ūdens un noteku veidu vietu precizējumi , 

galvenos konstrukciju risinājumu pārbaude, saskaņojums un precizējumi; 



6. 2017.gada oktobra nobeigumā – sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un 

Projektētāju projekta ietvaros Būvprojekta laika grafika aktualizācija 

(saskaņojums un precizējumi); Būvprojekta AR sadaļas piedāvāto grīdas 

segumu paraugu izvērtēšana, izvēle un saskaņojums; darbs ar tehnisko 

dokumentāciju (garantētās barošanas bloka nepieciešamība); piedāvātā 

siltumtrases risinājuma pārbaude, saskaņojums un akceptēšana; darbs sakarā ar 

tehnisko dokumentāciju pārbaudi un akceptēšanu par ārējo ūdensapgādes, 

kanalizācijas un lietus kanalizācijas risinājumiem; Projektētāja projekta 

ietvaros piedāvāta Būvtāfeles risinājuma pārbaude uz atbilstību un 

noformējumu, saskaņojums un akceptējums. 

 

Iepriekš minētie pasākumi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības 

programmas „„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta “Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu”, līguma Nr. 8.1.3.0/16/I/011 ietvaros, ar mērķi 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma teritorijā izveidot mūsdienīgu un multifunkcionālu 

slēgta tipa poligona ēku - jaunbūvi, kurā būtu izvietotas praktisko apmācību telpas 

(poligoni) un sporta zāle, kas ar tās apjomu un mērogu iekļautos esošajā pilsētvidē un 

esošajā Daugavpils Būvniecības tehnikuma ēku eksistējošā kompleksā. 

 


