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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.oktobra līdz 2019.gada 23.janvārim 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” (Aprīkojuma un iekārtu Piegādātājs 

projekta ietvaros) strādāja ar tehnisko dokumentāciju un preču piegādi projekta ietvaros: 

1. 2018.gada oktobris - sadarbībā ar Sadarbības partneri projekta ietvaros darbs ar 

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

sakarā ar projektēšanas uzdevuma “Daugavpils Būvniecības tehnikuma slēgta 

poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūves būvprojekta 

izstrādei” precizēšanu ar papildus uzdevumiem; 

2. 2018.gada novembris – sadarbībā ar Sadarbības partneri projekta ietvaros darbs ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”CMB” (Tehniskā projekta ekspertīzes veicējs) 

par papildus veicamajiem būvekspertīzes darbiem būvprojekta ”Profesionālās 

izglītības kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums” slēgta poligona 

praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve” izmaiņu risinājumiem, kas 

saistīti ar būvprojekta 1. un 2. būvniecības kārtas apjoma izmaiņām izvērtēšana un 

saskaņošana; 

3. 2018.gada novembris – decembris: sadarbībā ar Sadarbības partneri projekta 

ietvaros darbs ar OÜ “Eurolaen” (Aprīkojuma un iekārtu Piegādātājs projekta 

ietvaros) 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 ietvaros, nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un apmācības 

stendu iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība jaunās kvalifikācijas “Siltuma, 

gāzes un ūdens iekārtu tehniķis” ietvaros; 

4. 2019.gada janvāris - sadarbībā ar Sadarbības partneri projekta ietvaros, Pasūtītājs 

projekta ietvaros strādāja KPVIS sistēmā ar projekta jautājumiem: informācijas 

aktualizēšana par MP un PMPG, nepieciešamo projekta dokumentu apkopojums, 

precizējumi projekta pieteikumam; darbs ar projekta atklāta konkursa 

“Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils Būvniecības tehnikums" 

slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, Jātnieku ielā 
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87, Daugavpilī” (Id. Nr.VIAA 2019/08 ERAF DBT) iepirkuma dokumentāciju 

(dokumentācijas pārbaude, saskaņošana). 

 

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. 


