
 

 

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 2018.gada 23.janvāra līdz 2018.gada 23.aprīlim 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. 2018.gada janvāra nobeigumā – februāra sākumā sadarbībā ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru darbs ar vienošanās 2.pielikuma 1.5.sadaļas “Projekta darbības 

un sasniedzamie rezultāti” 3.punktu, proti jaunas kvalifikācijas. Darbs ar 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 2 (divām) jaunām kvalifikācijām un 

aprīkojuma/ iekārtu sarakstiem (“Ģeotehniķis” un “Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu 

tehniķis”), kas tika saskaņoti IZM (Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Daugavpils Būvniecības tehnikuma” attīstības un investīciju stratēģija 2015.-

2020.gadam). Informācijas izpēte un analīze par tehnoloģiskajām iekārtām un 

aprīkojumu (2 (divi) pielikumi). Darbs ar specifikācijām (specifikāciju aktualizācija 

vidējās tirgus cenas prasībām 2018.gadā, ņemot vērā VIAA speciālistu papildus 

jautājumus, detalizētas informācijas sagatavošana topošajām iepirkumam). Tirgus 

izpētes procedūras veikšana, darbs ar potenciālajiem piegādātājiem un Latvijas 

tirgus izpēte; 

2. 2018.gada februārī - sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību „REM PRO” (Projektētājs projekta ietvaros) darbs sakarā ar 

elektroapgādes ārējiem tīkliem jaunajām pieslēgumam A/S “Sadales tīkls”. 

Tehnisko jautājumu risināšana ar A/S “Sadales tīkls”, precizējumi, papildinājumi, 

nepieciešamas informācijas sūtīšana A/S “Sadales tīkls” iepirkuma organizēšanai. 

Tehnisko jautājumu risināšana ar SIA “REM PRO”, pamatojoties uz 

22.05.2017.g.Projektēšanas līgumu Nr.9.7 – 10/1 sakarā ar tehniskā projekta 

izstrādi; sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru darbs ar specifikāciju 

(tehniskais piedāvājums) iepirkumam “Aprīkojuma iegāde IP “Siltuma gāzes un 

ūdens tehnoloģija”, kvalifikācija “Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis” 

īstenošanai” projekta ietvaros. Tehniskā piedāvājuma sadalījums pa iepirkuma 

priekšmeta daļām (4 iepirkuma priekšmeta daļas). Darbs pie detalizētajām 

minimālajām tehniskajām prasībām. Tehnisko jautājumu risināšana ar sadarbības 

partneri, precizējumi, papildinājumi, ņemot vērā, PIL prasības tehnisko 

specifikāciju sagatavošanai; darbs ar iepirkuma “Aprīkojuma iegāde IP “Siltuma 

gāzes un ūdens tehnoloģija”, kvalifikācija “Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu 

tehniķis” īstenošanai” dokumentu paketi (iepirkuma nolikums pēc PIL prasībām, 

tehniskā specifikācija). Tehnisko jautājumu risināšana ar sadarbības partneri, 

precizējumi, papildinājumi, ņemot vērā, PIL prasības; 



3. 2018.gada februāra nobeigumā – marta sākumā sadarbībā ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru darbs ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Būvniecības 

nozaru ekspertu padomi un Enerģētikas nozaru ekspertu padomi sakarā ar jauno 

precizētu specifikāciju 2 (divām) jaunajām kvalifikācijām projekta ietvaros - 

“Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis” un “Ģeotehniķis”. Tehnisko 

jautājumu risināšana ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Būvniecības nozaru 

ekspertu padomi un Enerģētikas nozaru ekspertu padomi. Precizējumi, 

papildinājumi, nepieciešamas informācijas sūtīšana specifikācijas saskaņošanai; 

sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru darbs sakarā ar elektroapgādes 

ārējiem tīkliem jaunajām pieslēgumam. A/S “Sadales tīkls”. Tehnisko jautājumu 

risināšana ar A/S “Sadales tīkls”, precizējumi, papildinājumi, nepieciešamas 

informācijas sūtīšana A/S “Sadales tīkls” iepirkuma organizēšanai. Tehnisko 

jautājumu risināšana ar SIA “REM PRO”, pamatojoties uz 

22.05.2017.g.Projektēšanas līgumu Nr.9.7 – 10/1 sakarā ar tehniskā projekta 

izstrādi; 

4. 2018.gada martā – aprīlī - sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

nepieciešamo dokumentu paketi sagatavošana un sūtīšana NEPAM. Tehnisko 

jautājumu risināšana ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Būvniecības nozaru 

ekspertu padomi un Enerģētikas nozaru ekspertu padomi. Precizējumi, 

papildinājumi, nepieciešamas informācijas sūtīšana specifikācijas saskaņošanai; 

sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru darbs ar SIA “REM PRO”, pamatojoties 
uz 22.05.2017.g.Projektēšanas līgumu Nr.9.7 – 10/1 sakarā ar tehniskā projekta ekspertīzi, 
pamatojoties uz 14.12.2017.g. Līgumu Nr.9.7-10/3. Nepieciešamās dokumentācijas 

sūtīšana Valsts izglītības attīstības aģentūrai, informācijas precizēšana, atbilžu 
sniegšana būvekspertiem. 

 

 

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. 

 


