
       

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

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības centrs” sekmīgi 

turpina rekonstrukcijas un jaunbūves darbus 

(Būvniecības progress no 01.10.2014 – 31.01.2015) 

Būvprojekta 1. kārta: 

Arodskolas (1.māc.korpuss, kadastra Nr.05000052801001) rekonstrukcija: 

Arodskolā 2014. gada oktobrī un 2015. gada janvārī tika veikti darbi defektu noveršanai. 

Informācijas centra jaunbūve - 3 stāvu ēka ar 2 virszemes stāviem (stiklotas fasādes) un vienu 

pagrabstāvu (grāmatu krātuve, skolas arhīvs un garderobe); 1.stāvā- bibliotēka ar publisko zonu, 

krātuvju zonu un darbinieku zonu; 2.stāvā- lasītāju zona, darbinieku zona, krātuvju zona. 

2014. gada novembrī tika veikta jumta seguma izbūve, logu montāža, starpsienu izbūve. 2014. 

gada decembrī veikta ģipškartona griestu izbūve. 

2015. gada janvāri tika veikti šādi darbi: sienu krāsošana, špaktelēšana, grīdu flīzēšana, vājstrāvu 

sistēmas izbūve, elektrotīkla izbūve. 2015. gada janvārī veikta sienu krāsošana, terases izbūve, 

iekārto griestu izbūve. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Būvprojekta 2. kārta: 

Dienesta viesnīcas (kadastra Nr.05000052801002) rekonstrukcija un energoefektivitātes 

pasākumi: 

Laika periodā no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada janvārim tika veikti sekojošie darbu veidi: 

1) pilnībā izbūvēts ēkas siltummezgls un pieslēgta apkure; 

2) sienu un starpsienu špaktelēšana un krāsošana 3-5.stāvā; 

3) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas montāža ēkas 1. stāvā; 

http://3-5.st/


4) starpsienu montāža 1. stāvā; 

5) vājstrāvu un elektroinstalācijas sistēmu montāža; 

6) pabeigti ēkas jumta siltināšanas darbi. 
 

 

3.kārta 

Mācību iestāžu darbnīcas, 2.māc.korpuss (kadastra Nr. 05000052801003), rekonstrukcija: 

Laika posmā no 2014.gada oktobra līdz janvāra vidus tika pabeigti sekojošie darbi: 

 Pabeigti monolīta dzelzsbetona darbi 2. stāva pārseguma ierīkošanai; 

 Pabeigts jumta segums trīsstāvu ēkas daļai uz 70%; 

 Pabeigti iekšējās un ārējās nesošo sienu mūrēšanas darbi no FIBO keramzīta blokiem; 

 Pabeigti grīdas ieklāšanas darbi ar 1. stāva (monolīta dzelzbetons)siltināšanu; 

 Pabeigti grīdas sagatavošanas darbi 2. stāvā; 

 Pabeigts un nodots ekspluatācijā siltummezgls; 

 Samontēts 3. stāva pārsegums (metāla un koka siju sistēma); 

 Samontēts koka jumta karkass divstāvu un trīsstāvu ēkas daļai; 

 Samontēti 2 un 3 stāva alumīnija logi; 

 Samontētas SALVENKS KĀPNES no salikta dzelzsbetona; 

 Samontētas metāliskas EVAKUĀCIJAS KĀPNES; 

 Ir paveikti 1. un 2. stāva darbi nesošo starpsienu ierīkošanai no FIBO blokiem un 

KNAUF sistēmām; 

 Samontētas metaliskas evakuācijas durvis; 

 Samontēta un iedarbināta 1. un 2. stāva apkures sistēma; 

 Samontētas 1., 2., 3. stāva pamata magistrāles sistēmas ŪK, AVK-A; 

 Samontēti 1. un 2. stāva gaisa vadi AVK-V (pamata maģistrāles); 

 Samontēta ventilācijas iekarta PN-3; 

Ka arī tika uzsakti sekojošie darbi: 

 Tiek veikti EL un VS2a 1., 2. un 3. stāva darbi; 

 Uzsākti darbi (alumīnija apakšsistēmas uzstādīšana) ventilējamās fasādes sistēmas 

ierīkošanai (SWISSPEARL); 



 

 

 

 

 

 

 

4. kārta 

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

Daugavpils): 

2014. gada oktobrī tika veikti sekojošie darbi - grīdas izbūve,, starpsienu izbūve, elektrotīkli, 

sienu apmešana, špaktelēšana; 

2014. gada decembrī tika veikti sekojošie darbi - ventilācijas sistēmas izbūve, griestu, sienu 

špaktelēšana, fasādes nesošā karkasa montāža, silummezgla izbūve; 

2015. gada janvārī tika veikti sekojošie darbi - iekārto griestu izbūve, sienu špaktelēšana, 

krāsošana, grīdu flīzēšana. 

 

 

Sagatavoja: 
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