Laika periodā no 2021.gada februāra līdz aprīlim sekmīgi turpinās projekta “Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3.
“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012
īstenošana.
Noslēgumam tuvojas mācību korpusa un mācību darbnīcu pārbūves darbi, kurus
2019.gada 2.jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA
“Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Ēku
pārbūves darbi ir faktiski pabeigti un ir atlikuši pēdējie apdares darbi, kā arī turpinās ēku ārējās
labiekārtošanas darbi. Būvdarbu gaita norit sekmīgi un objektu pabeigšana un nodošana
ekspluatācijā plānota līdz 2021.gada 21.jūlijam, atbilstoši būvdarbu līgumos noteiktajiem
termiņiem.
Aktīvi turpinās arī tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi,
kurus 2019.gada 16.septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic
Pilnsabiedrība “BI_ZENG”, atbilstoši AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam. Āra
sporta laukuma izbūves darbi faktiski ir pabeigti un tiek turpināti ārējie teritorijas
labiekārtošanas darbi. Sporta zāles būvdarbos turpinās iekšējo inženiertīklu montāžas un
iekšējās apdares darbi. Būvdarbus plānots pabeigt nolīgtajā termiņā līdz 2021.gada
21.augustam.
Projekta ietvaros ir plānots modernizēt izglītības programmas:“Tūrisma un atpūtas
organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”. Atbilstoši
iepriekš veiktajām iepirkumu procedūrām ir noslēgti aprīkojuma piegādes līgumi ar SIA
“Sentios”, SIA “Lazurīts” un SIA “BALTIC MASTER”, kā arī tiek organizēta līgumu slēgšana
ar iepirkumos uzvarējušiem pretendentiem un ir izsludinātas atkārtotas iepirkumu procedūras.
Izglītības programmu aprīkojuma piegāde ir plānota mācību korpusa un mācību darbnīcu
būvdarbu beigās, proti, sākot ar jūlija mēnesi.
Projekta īstenošanas beigās plānota arī informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
risinājumu aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana un jaunu
kabinetu izveidošana, mēbeļu un aprīkojuma iegāde ergonomiskas un mūsdienu prasībām
atbilstošas mācību vides izveidei. Šī aprīkojuma iegādei ir veikti pasūtījumi elektronisko
iepirkumu sistēmā un aprīkojuma piegāde plānota jūlijā-augustā.
Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu “Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno
sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.
30.04.2021.

