
       

 

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

 

Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Daugavpils Būvniecības tehnikums” 

projekta rezultāti 
 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 31.janvāra Vienošanās 

Nr.2014/0004/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/006 par projekta „Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras 

uzlabošana” realizāciju, kas tika parakstīta starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un 

Profesionālās izglītības kompetences centru „Daugavpils Būvniecības tehnikums”, 2015.gada 

31.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Būvniecības tehnikums” 

pabeidza projekta realizāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.kārtas 3.1.1.1. aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” ietvaros. 

Projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija 

un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” kopējās attiecināmās izmaksas ir 9 419 348,78 

EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 8 100 639,95 EUR (86%) un 

nacionālais līdzfinansējums 1 318 708,83 EUR (14%). 

Projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija 

un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” mērķis ir profesionālās izglītības programmu 

īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana Profesionālās izglītības kompetences centrā 

„Daugavpils Būvniecības tehnikums”, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus 

prasībām. 

Ņemot vērā nepieciešamību orientēt projekta mērķa grupas (Profesionālās izglītības 

kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” izglītojamie un pedagogi) uz inovatīvo 

darbību ar augsto tehnoloģiju komponenti, Profesionālās izglītības kompetences centra 

„Daugavpils Būvniecības tehnikums” Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils 

Būvniecības tehnikums” direktore Ināra Ostrovska kā projekta sākumā, tā arī projekta 

nobeigumā atzīmēja, ka profesionālajā izglītībā ir nepieciešams pilnveidot infrastruktūru, ņemot 

vēra kā Latgales reģionā, tā arī Latvijas darba tirgus pieprasījumu, nodrošinot ilgtermiņa 

ieguldījumus cilvēkkapitālā un ilgtspējīgu profesionālās izglītības attīstību. 

Projekta nobeigumā profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības 

tehnikums” ēkās tika rekonstruētās, kā jaunbūvētās ar energoefektivitātes pasākumiem ar 

kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 7 633 996,11 apmērā (80,24%): 

1. Arodskola (kadastra Nr.05000052801001), 1.māc.korpuss – rekonstrukcija; 

2. Informācijas centrs (zemes kadastra Nr.05000052801, Jātnieku iela 87, Daugavpils) - 

jaunbūve; 

3. Dienesta viesnīca (kadastra Nr.05000052801002) – rekonstrukcija ar energoefektivitātes 

pasākumiem; 

4. Mācību iestāžu darbnīca (kadastra Nr. 05000052801005): sakarā ar slikto tehnisko 

stāvokli, šī Galdniecības un Apdares darbu darbnīca tika demontēta, lai netraucētu 

vienotā mācību kompleksa izveidei- Jātnieku ielā 87, Daugavpilī; 



5. Mācību iestāžu darbnīca, 2.māc.korpuss (kadastra Nr. 05000052801003) – rekonstrukcija 

un jaunbūve; 

6. Ceļu būvmehāniķu praktiskā darbnīca (zemes kadastra Nr.05000052801, Jātnieku iela 87, 

Daugavpils) - jaunbūve. 

Projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija 

un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” ietvaros tika aprīkotas 7 (septiņas) darbnīcas ar 

moderno aprīkojumu, iekārtām, mēbelēm un IKT ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 1 

603 140,53 apmērā (16,85%): 

1. apdares darbu praktiskā darbnīca; 

2. mūrnieku praktiskā darbnīca; 

3. metinātāju praktiskā darbnīca; 

4. sanitārtehniskā praktiskā darbnīca; 

5. galdnieku praktiskā darbnīca; 

6. autoelektriķu praktiskā darbnīca; 

7. ceļu būvtehniku praktiskā darbnīca. 

 

Minētie pasākumi nodrošināja vienotā un moderna mācību kompleksa izbūvi, kurā tiek 

realizētas prioritārās izglītības programmas arodizglītības (Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija; 

Metālapstrāde; Būvdarbi; Kokizstrādājumu izgatavošana), profesionālās vidējās izglītības 

(Būvdarbi; Būvniecība; Autotransports; Kokizstrādājumu izgatavošana) un arodizglītības 

programmas ar pedagoģisko korekciju (Būvdarbi), veicinot infrastruktūras uzturēšanas izdevumu 

samazinājumu, uzlabojot tehnikuma ēku energoefektivitāti, profesionālās izglītības pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošanu, sagatavojot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus, palielinot 

pilsētvides konkurētspēju, pieejamību un pievilcību. 

 

Projekta īstenošanas vieta ir Latgales plānošanas reģions, konkrēti profesionālās izglītības 

kompetences centrs „Daugavpils Būvniecības tehnikums” (Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 

5410, Latvija). 

Projekta ieviešanas laiks ir no 2012. gada 3.decembra līdz 2015. gada 30.novembrim (kopā – 

36 mēneši). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sagatavoja: 
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