
       

 

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

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums” veiksmīgi 

pabeidz rekonstrukcijas un jaunbūves darbus 

(Būvniecības progress no 01.05.2015 – 31.08.2015) 

Būvprojekta 1. kārta: 

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

 

Arodskolā no 2015. gada 1. maija līdz 2015. gada 31. augustam tika veikti darbi defektu 

novēršanai. 

 

 

 

 

Informācijas centra jaunbūve (zemes kadastra Nr.05000052801, Jātnieku iela 87,  

Daugavpils)  

 

Informācijas centrā no 2015. gada 1. maija līdz 2015. gada 31. augustam tika veikti sekojošie 

darbi: 

 

 

 grīdu seguma izbūve; 

 parketa ieklāšana; 

 sienu krāsošana; 

 grīdlīstes, stikla margu montāža; 

 elektroinstalācijas izbūve; 



 vājstrāvu izbūve. 

 

Būvprojekta 2. kārta 

Dienesta viesnīcas (kadastra Nr.05000052801002, Jātnieku iela 87, Daugavpils) 

rekonstrukcija un energoefektivitātes pasākumi: 
 

Laika periodā no 2015. gada 1. maija līdz 2015. gada 31. augustam tika veikti sekojošie darbu 

veidi: 

 durvju montāža; 

 krāsošanas darbi; 

 darbs ar vājstrāvu un elektrotīkliem; 

 darbs ar ventilāciju; 

 fasādes siltināšanas darbi; 

 griestu krāsošana;  

 flīzēšanas darbi; 

 fajansa uzstādīšana; 

 automātiska ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēma; 

 ugunsgrēka izziņošanas sistēma; 

 iekšējais telekomunikācijas tīkls; 

 televīzijas tīkls; 

 videonovērošanas tīkls; 

 apsardzes signalizācija. 



 

  

Būvprojekta 3.kārta 

Mācību iestāžu darbnīcas, 2.māc.korpuss (kadastra Nr. 05000052801003, Jātnieku iela 87,  

Daugavpils), rekonstrukcija: 

Laika posmā no 2015. gada 1. maija līdz 2015. gada 31. augustam tika pabeigti sekojošie darbi: 

Griesti: 

1. Griestu špaktelēšana un krāsošana; 

2. Iekārto griestu sistēmas montāža (Armstrong tips). 

Sienas un starsienas: 

1. Sienu špaktelēšana un krāsošana; 

2. Mūra sienu apmešana; 

3. Sienu flīzēšana santehniskajos mezglos h-2,1m; 

4. Stiklotās starpsienu sistēmas V-01, V-02. 

Grīdas: 

1. Grīdas linoleja seguma montāža ieskaitot grīdlīstes; 

2. Grīdas seguma flīzēšana WC un koridoros ieskaitot grīdlīstes; 

3. Grīdas seguma flīzēšana. 

Logi un durvis: 

1. Tika veikta jumta lūkas, ārdurvju, durvju, vārtu un logu bloku montāža; 

2. Logu ailu un durvju ailu apdare; 

3. Āra un iekšējo palodžu uzstādīšana; 

4. Stiklota fasādes sistēma SS-01. 

Fasādes: 

1. Pabeigti darbi fasādes apdarē ar dekoratīvo apmetumu uz sieta un fasādes siltināšanas 

darbi ar 150 mm biezu akmens vates siltinājumu; 

2. Fasāžu apdare ar Swisspearl XPRESSIVE Dark Grey 8220, 8 mm plāksnēm; 

3. Cokola apmetums ar polistirola siltumizolāciju, 100mm; 

4. 60 mm biezas apmales izbūve ap ēku. 



5.  

Citi darbi: 

Tika pabeigta evakuācijas kāpņu, starpstāvu kāpņu un starpkorpusu kāpņu izbūve, jumtiņa virs 

ieejas izbūve no rūdīta stikla (komplekts) uz metāla karkasa, asā kājslauķa montāža un margu 

montāža ieejas pandusam, kā arī veikti sekojošie darbi: 

 Sk-02-2.Lamināta iebūvētie skapji ar antresolu. Antresolam veramas durvis, skapim 

bīdāmas. Ar drēbju stangu un plauktiem. Paredzēt vietu ledusskapim (garums 1750mm); 

 Skapji katrā klasē un darbnīcā; 

 Pabeigtas būvkonstrukcijas lieveni asīs E-F/5, E-F/4; 

 Pacēlāja montāža; 

 Pabeigti sekojošie iekšējo elektrotīklu darbi: sadales un komponentu, slēdžu, 

kontaktligzdu, kabeļu, zibens aizsardzības un apsildes sistēmas montāža; 

 Ventilācijas montāža; 

 Tika veikti darbi auksta ūdens ūdensvadā Ū1, karstā ūdens ūdensvadā T3, T4 un sadzīves 

kanalizācijā K1. 

 

4. Kārta 

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

Daugavpils):  

No 2015. gada 1. maija līdz 2015. gada 31. augustam tika veikti sekojošie darbi: sienu 

krāsošanas darbi, vājstrāvas., elektrotīkli, ventilācija, ventilējamās fasādes Swishpearl montāža, 

fajansa uzstādīšana, aizsargapmales izbūve. 

 



 

 

Sagatavoja: 

Irīna Bakša/ 26755752 
stellaf@inbox.lv  
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