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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.jūlija līdz 2018.gada 23.oktobrim Daugavpils 

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

aģentūru (Sadarbības partneris projekta ietvaros), sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REM 

PRO” (Projektētājs projekta ietvaros) , sabiedrību ar ierobežotu atbildību „CMB” (Tehniskā 

projekta ekspertīzes veicējs) un OÜ “Eurolaen”, strādāja ar tehnisko dokumentāciju un 

preču piegādi projekta ietvaros: 

1. 2018.gada jūlijā - sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru darbs ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REM PRO” sakarā ar Projektēšanas līguma 

tehniskiem jautājumiem. Juridisko un tehnisko jautājumu risināšana; 

2. 2018.gada jūlijs – augusts: sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

Daugavpils Būvniecības tehnikums strādāja sakarā ar iepirkuma “Aprīkojuma 

iegāde IP “Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģija”, kvalifikācija “Siltuma, gāzes 

un ūdens iekārtu tehniķis” īstenošanai” (ID Nr.VIAA 2018/38 ERAF DBT) 

piedāvājumu vērtēšanas tehniskiem jautājumiem; 

3. 2018.gada jūlijs – augusts: sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

Daugavpils Būvniecības tehnikums strādāja sakarā ar atklāta konkursa 

“Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils Būvniecības 

tehnikums" slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles 

jaunbūve, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī” (id. Nr.VIAA 2018/38 ERAF DBT, 

(nolikums, kvalifikācija un līguma projekts) grozījumiem, sakarā ar potenciālo 

pretendentu uzdoto tehnisko jautājumu izskatīšanu un saskaņošanu; 

4. 2018.gada augustā - sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Daugavpils 

Būvniecības tehnikums strādāja sakarā ar iepirkuma “Aprīkojuma iegāde IP 

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

iekārtu tehniķis” īstenošanai” (ID Nr.VIAA 2018/38 ERAF DBT) līgumu 

sagatavošanu ar Izpildītāju; 

5. 2018.gada augusts – septembris: sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

Daugavpils Būvniecības tehnikums strādāja ar nepieciešamās informācijas (projekta 

rādītāji) sagatavošanu LR IZM Stratēģiju vērtēšanas komisijai, kā KPVIS sistēmā ar 

projekta jautājumiem: informācijas aktualizēšana par MP un PMPG, nepieciešamo 

projekta dokumentu apkopojums, precizējumi projekta pieteikumam; 

6. 2018.gada septembris – oktobris: sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

Daugavpils Būvniecības tehnikums strādāja ar Izpildītāju pēc iepirkuma 

“Aprīkojuma iegāde IP “Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģija”, kvalifikācija 

“Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis” īstenošanai” (ID Nr.VIAA 2018/38 

ERAF DBT) rezultātiem (darbs ar finanšu dokumentiem, CMR aizpildīšana un 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/pc/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/pc/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/pc/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/pc/VIAA%202018%7B%7C%7D38%20ERAF%20DBT/
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saskaņošana, PNA - preču pieņemšana un pārbaudīšana pēc iepirkuma līgumu 

nosacījumiem uz atbilstības jautājumiem); 

7. 2018.gada septembris – oktobris: sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REM PRO”, Daugavpils Būvniecības 

tehnikums strādāja sakarā ar tehniskā projekta pārsadalīšanu jaunajās kārtās, lai 

paātrinātu būvniecības procesu, ņemot vērā projekta piešķirto finansējumu uz 

būvdarbiem. 

 

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. 

 


