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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 2019.gada 25.aprīļa līdz 2019.gada 25.jūlijam Daugavpils 

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

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

PRO” (Projektētājs, proti, Autoruzraudzības veicējs, projekta ietvaros), sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “FORTUM” (Būvuzraugs, proti, Būvuzraudzības veicējs, projekta 

ietvaros), pilnsabiedrību „PMK un BBA” (Būvnieks, proti, Būvniecības darbu veicējs, 

projekta ietvaros) strādāja projekta ietvaros: 

1. 2019.gada aprīlī – maijā: Pasūtītājs sadarbībā ar Sadarbības partneri strādāja ar LR 

Izglītības un zinātnes ministriju, proti, Profesionālās un pieaugušo izglītības 

departaments un Stratēģiju vērtēšanas komisija, sakarā ar projekta iznākuma 

rādītājiem un “Daugavpils Būvniecības tehnikuma attīstības un investīciju 

stratēģijas 2015.-2020.gadam” precizēšanu projekta ietvaros. 

2. 2019.gada maijā – jūnijā: Pasūtītājs sadarbībā ar Sadarbības partneri 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 87, Daugavpilī” (Id. 

Nr.VIAA 2019/08 ERAF DBT) iepirkuma dokumentāciju (dokumentācijas 

pārbaude, saskaņošana). Pasūtītājs sadarbībā ar Sadarbības partneri strādāja sakara 

ar juridiskiem jautājumiem: būvuzraudzības iepirkuma PIL (no 01.03.2017) kārtībā 

izsludināšana ārpus vispārīgās vienošanās, lai dabūtu lētāku būvuzraudzības cenu 

un iekļauties projekta budžetā. Sadarbībā ar Sadarbības partneri projekta ietvaros, 

darbs ar tehnisko specifikāciju aktualizēšanu sakarā ar jaunām kvalifikācijām 

projekta ietvaros, proti IP “Būvdarbi” kvalifikācija “Sausās būves tehniķis”, IP 

“Būvdarbi” kvalifikācija “Ēku būvtehniķis”, IP “Būvniecība” kvalifikācijai 

“Ģeotehnikas izpētes tehniķis”, IP “Autotransports” kvalifikācija 

“Transportlīdzekļu krāsotājs” un IP “Metālapstrāde’ kvalifikācija “Lokmetinātājs 

metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”. 

3. 2019.gada jūnijā: sadarbībā ar Sadarbības partneri projekta ietvaros, Pasūtītājs 

projekta ietvaros veica darbu ar projekta atklāta konkursa “Profesionālās izglītības 

kompetences centra "Daugavpils Būvniecības tehnikums" slēgta poligona praktisko 

apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī” (Id. 
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Nr.VIAA 2019/08 ERAF DBT) iepirkuma rezultātiem. Sadarbībā ar Sadarbības 

partneri projekta ietvaros, Pasūtītājs projekta ietvaros saka gatavot visu 

nepieciešamo dokumentāciju projekta ietvaros sakarā ar projekta grozījumiem, lai 

uzbūvētu Daugavpils Būvniecības tehnikuma slēgta poligona praktisko apmācību 

darbnīcus (1. un 3.kārtu), proti vēstules un nepieciešama informācija LR izglītības 

un zinātnes ministrijai, kā darbs ar uzņēmējiem. 

4. 2019.gada jūlijā: Sadarbībā ar Sadarbības partneri projekta ietvaros, Pasūtītājs 

projekta ietvaros sagatavoja visu nepieciešamo dokumentāciju 2 (divu) iepirkumu 

līgumu parakstīšanai 92019.gada 10.jūlijs), proti, Būvniecības darbu veicējs: 

PILNSABIEDRĪBA „PMK un BBA”, reģistrācijas Nr.50103824491, juridiskā 

adrese: Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, LV - 1012, Latvija, un Būvuzraudzības 

veicējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORTUM”, reģistrācijas 

Nr.41503078964, juridiskā adrese: Daugavas iela 31, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV – 5451, Latvija. 

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), kas ar tās apjomu un mērogu iekļautos esošajā pilsētvidē un esošajā Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma ēku eksistējošā kompleksā. 

https://www.lursoft.lv/adrese/aleksandra-caka-iela-118-riga-lv-1012

