
       

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

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola uzsāk rekonstrukcijas un jaunbūves 

darbus 

 2014.gada 31.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza vienošanos ar 

Daugavpils Celtnieku profesionālo vidusskolu Eiropas reģionālās attīstības fonda 2.kārtas 

3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros. 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola infrastruktūras attīstības projekta 

„Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku 

kompleksa infrastruktūras uzlabošana” ietvaros parakstīja līgumu par būvniecības darbiem ar 

pilnsabiedrību „HOCHTIEF Solutions, PMK, BBA” uz 7 597 614,53 EUR. 

Projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma 

modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” kopējās attiecināmās izmaksas ir 

9 419 348.78 EUR, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 8 100 639.72 

EUR (86%) un nacionālais līdzfinansējums 1 318 709.06 EUR (14%). 

Projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma 

modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” mērķis ir profesionālās izglītības 

programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Celtnieku 

profesionālajā vidusskolā, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. 

2014.gada 31.janvārī, ņemot vērā nepieciešamību orientēt projekta mērķa grupas 

(Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas izglītojamo un pedagogu) uz inovatīvo 

darbību ar augsto tehnoloģiju komponenti, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 

direktore Ināra Ostrovska atzīmēja, ka profesionālajā izglītībā ir nepieciešams pilnveidot 

infrastruktūru, ņemot vēra kā Latgales reģionā, tā arī Latvijas darba tirgus pieprasījumu, 

nodrošinot ilgtermiņa ieguldījumus cilvēkkapitālā un ilgtspējīgu  profesionālās izglītības 

attīstību. 

Daugavpils Celtnieku profesionālas vidusskolas ēkās tiek realizētas prioritārās 

profesionālās vidējās izglītības programmas un arodizglītības programmas: 

1. Arodskola (kadastra Nr.05000052801001), 1.māc.korpuss: vispārējā vidējā izglītība un 

profesionālā vidējā izglītības programma un arodizglītības programma, kas tieši saistīta 

ar Metālapstrādi, Kokizstrādājumu izgatavošanu, Autotransportu, Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģiju, Būvdarbiem un Interjera dizainu programmām; 

2. Informācijas centrs (zemes kadastra Nr.05000052801, Jātnieku iela 87, Daugavpils)- 

Skolas IT centrs, ar bibliotēku, Skolas pašpārvaldes zonu, atpūtas zonu un fakultatīvu 

zonu Skolas izglītojamajiem; 

3. Dienesta viesnīca (kadastra Nr.05000052801002): Skolas izglītojamo izmitināšana; 

4. Mācību iestāžu darbnīca (kadastra Nr. 05000052801005): sakarā ar slikto tehnisko 

stāvokli, šī Galdniecības un Apdares darbu darbnīca tiks demontēta, lai netraucētu 

vienotā mācību kompleksa izveidei- Jātnieku ielā 87, Daugavpilī; 

5. Mācību iestāžu darbnīca, 2.māc.korpuss (kadastra Nr. 05000052801003): ēka, kurā 

atradīsies piecas darbnīcas- apdares darbu un mūrnieku darbnīcas, metinātāju darbnīca, 

sanitārtehniskā darbnīca, galdnieku praktiskā darbnīca; 

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

87, Daugavpils): praktiskā darbnīca, kurā atradīsies divas darbnīcas („Autotransports” 

un „Būvniecība). 

 



Projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma 

modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” īstenošanas vieta ir Latgales 

plānošanas reģionā, konkrēti Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā (Jātnieku ielā 87, 

Daugavpilī, LV-5410, Latvijā). 

Projekta ieviešanas laiks ir no 2012. gada 3.decembra līdz 2015. gada 31.jūlijam (kopā – 32 

mēneši). 

2014.gada 3.februārī pilnsabiedrība „HOCHTIEF Solutions, PMK, BBA” uzsaka projekta 

būvniecības darbus un uz 2014.gada 30.aprīli jau izpildīja vairākus būvniecības darbus sakarā 

ar būvnieku laika grafiku Arodskolā (kadastra Nr.05000052801001), 1.māc.korpuss un 

Dienesta viesnīca (kadastra Nr.05000052801002): 

 Sienas virsmas attīrīšana; 

 Sienu virsmu gruntēšana; 

 Sienu apmetuma remonts un virsmu izlīdzināšana; 

 Sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana, sagatavošana krāsošanai; 

 Sienu krāsošana; 

 vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana; 

 Grīdu siltumizolācijas un hidroizolācijas ierīkošana; 

 Grīdu izlīdzinošās kārtas izveide no stiegrota betona; 

 Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un 

nojaukšana; 

 Fasāžu virsmu attīrīšana un sagatavošana, gruntēšana; 

 Siltumizolācijas pielīmēšana sienai fasādē; 

 Cokola siltināšana ar ekstrudētu putu polistirolu; 

 Vecā jumta seguma noņemšana; 

 Monolītas dzelzsbetona joslas izveidošana; 

 Spāru konstrukcijas izbūve no antiseptētiem  zāģmateriāliem; 

 Durvju bloku demontāža; 

 Durvju bloku no dabīgas priedes koka montāža; 

 Ķieģeļu sienu demontāža, durvju ailu palielināšana; 

 Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi; 

 Pārseguma nojaukšana; 

 Metāla ailu pārsedžu izbūve; 

 AVK caurumu ierīkošana; 

 Dz/betona pārseguma betonēšana ar AVK caurumiem; 

 Ventilācijas gaisa vadu montāža; 

 Polipropilēna kanalizācijas cauruļu montāža; 

 Ūdensvada izbūve; 

 Apkures sistēmas cauruļu montāža; 

 Apkures radiatoru uzstādīšana; 

 Elektroapgāde: kabeļu un sadalnes izbūve; 

 Zibens aizsardzības izbūve; 

 
 

Sagatavoja: 

Irīna Bakša, 26755752 

stellaf@inbox.lv  
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