
       

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

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola turpina rekonstrukcijas un jaunbūves 

darbus 

(Būvniecības progress no 01.06.2014 – 30.09.2014) 

Būvprojekta 1. kārta: 

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

rekonstrukcija, ēku fasāžu siltināšana, iekšējie speciālie darbi: ķīmijas un fizikas laboratoriju 

izveide, teorētiskie mācību kabineti, aktu zāles, sporta zāles renovācija: 

Arodskolā norisinājās visu veidu vispārceltnieciskie darbi: 

1) sienu un griestu apmetuma izveide, špaktelēšana, krāsošana; 

2) grīdu izbūves darbi, linoleja , parketa ieklāšana; 

3) metāla pārsedžu montāža; 

4) nnvalīdu lifta montāžas darbi; 

5) jumta konstrukcijas izbūves darbi; 

6) fasādes izbūve - siltumizolācijas montāža, dekoratīvā apmetuma izveide un krāsošana. 

Norisinājās inženierkomunikāciju izbūves darbi: elektrotīklu, vājstrāvu tīklu, apkures, 

ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas sistēmas izbūves darbi. 

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: 

Tika veikti monolīto dzelzsbetona konstrukciju izbūves darbi. Veikta nesošo kolonnu, rīģeļu 

stiegrošana, betonēšana. Tika veikti pagrabstāva grīdas betonēšanas darbi.  

 

  

 



 

 

  

 

 
 

 
 

  



 

Būvprojekta 2. kārta: 

Laika posmā no 2014.gada 1.jūnija tika uzsākti elektroinstalācijas sistēmas un vājstrāvu sistēmu 

montāžas darbi, kuri uz 2014.gada 30.septembri. ir izpildīti 40% apjomā. 

Pilnā apjomā tika veikta sienu un griestu apdare, starpsienu un grīdas segumu demontāžas darbi. 

No 2014.gada jūnija mēneša tika uzsākti ēkas inženierkomunikāciju - ventilācijas sistēmas, 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kā apkures sistēmas montāžas darbi, un uz 2014.gada 

30.septembri ir veikti 50% apjomā. 

Tika demontēts vecais jumta siltinājuma slānis un veikta jumta konstrukciju montāža. Tika 

nomainīti logu bloki tehniskā projektā paredzētajā apjomā. 

Pie logu bloku nomaiņas tika uzsākti fasādes siltināšanas un armēšanas darbi. Ēkas iekšpusē tika 

veikti nenesošo starpsienu izbūves darbi, uzsākti apdares darbi griestiem, esošajām sienām un 

jaunizbūvētajām starpsienām. Veikti grīdu pamatnes izbūves darbi. 

 

 

 

 

     

 

 



3.kārta 

2014.gada jūnija sākumā pilnībā pabeigti demontāžas darbi. Tika demontēts vecs vienstāvu 

korpuss – Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību darbnīcas. 

Laika posmā no 2014.gada jūnija līdz augusta beigām tika izpildīti lentveida pamatu izbūves 

darbi no monolīta dzelzsbetona 100% apjomā. 

Laika posmā no 2014.gada jūlija līdz septembra beigām tika izpildīti 1 stāva keramzītbloku mūra 

izbūve FIBO (300 mm); 100% apjomā tika samontēts 1.stāva pārsegums (tērauda sijas kopā ar 

koka sijām) L-R/3-6 asīs. 

No 2014.gada augusta līdz septembra beigām tika izveidotas ēkas 1.stāva dzelzsbetona kolonnas 

100% apjomā, tika uzstādīta vertikāla siltumizolācija pamatiem 100% apjomā. 

2014.gada septembrī tika izpildīti sekojošie darbi: 

1. 1. stāva monolītā dzelzsbetona pārsegums uz 25%; 

2. vienstāvu ēkas jumta darbi uz 20%. 

 

 

 

 

 

4. Kārta. Ceļu būvmehānikas praktiskās darbnīcas: 

Tika veikti sekojošie darbi - lentveida pamatu stiegrošana, veidņu uzstādīšana un betonēšana. 

Tranšeju aizbēršana ar smilti un blietēšana. Keramzītbloku mūra izbūve un pārsedžu montāža. 

Monolītās dzelzsbetona joslas izveide. Pārseguma paneļu montāža. 
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