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.
Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju SAM 8.1.3. projekta “Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” Nr.8.1.3.0/16/I/012 (turpmāk – Projekts)
ietvaros veikti būtiski ieguldījumi tehnikuma modernizēšanā. Sekmīgi ir īstenoti tehnikuma
mācību korpusa un mācību darbnīcu pārbūves (Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A) būvdarbi un ēkas
ir nodotas ekspluatācijā 29.07.2021. Pārbūves ietvaros, faktiski izmantojot tikai ēku nesošās
būvkonstrukcijas, ēkas ir pilnībā pārbūvētas un pielāgotas tehnikuma izglītības programmu
vajadzībām ar mūsdienīgiem racionāliem risinājumiem. Mācību korpusa ēkā ir izveidotas mācību
klases, auditorijas, darba kabineti, sanāksmju zāle, ēdināšanas telpas un citas telpas pilnvērtīgai
mācību procesa nodrošināšanai, savukārt mācību darbnīcas korpusā pamatā izvietotas praktisko
apmācību darbnīcas, auditorijas, demonstrāciju zāles. Apjomīgos pārbūves darbus veica
būvuzņēmējs SIA “Torensberg”, saskaņā ar SIA “Ozola&Bula” izstrādāto tehnisko projektu.
Būvuzraudzības pakalpojumu objektiem nodrošināja SIA “Fabrum”.
Tāpat, sekmīgi ir pabeigti tehnikuma sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves
(Nīcgales ielā 26, Rīgā) darbi un objekts nodots ekspluatācijā 31.08.2021. Būvdarbu ietvaros pilnā
apjomā ir mūsdienīgi pārbūvēts tehnikuma āra sporta laukums un uzbūvēta sporta zāles. Sporta
zāles jaunbūvē atrodas dažādiem sporta veidiem atbilstošs sporta laukums ar tribīnēm skatītājiem,
trenažieru zāles, dušas telpas un citas telpas pilnvērtīgai sporta nodarbību un sacensību norisei.
Būvdarbus veica būvuzņēmējs Pilnsabiedrība “BI_ZENG” (SIA “Buildimpeks” un SIA “ZENG”)
saskaņā ar SIA “Komulālprojekts” izstrādāto tehnisko projektu.
Būvuzraudzības pakalpojumu visiem objektiem nodrošināja SIA “Fabrum”.
Turpinot Projekta darbības, tiek veikta izglītības programmu “Tūrisma un atpūtas
organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” modernizēšanai
un izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma, iekārtu, mēbeļu un IKT aprīkojuma
iegāde. Saskaņā ar piegādes līgumiem un elektronisko iepirkumu sistēmā veiktajiem pasūtījumiem
lielākā daļa no plānotā aprīkojuma ir jau piegādāta, savukārt atlikušās piegādes ir plānotas tuvāko
mēnešu laikā.
Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, augustā ir noslēgts būvdarbu līgums
ar SIA “Būvkore” dienesta viesnīcas pārbūvei (Rīgā, Deglava ielā 41B), kā arī noslēgts
būvuzraudzības līgums ar SIA “Prokrial” un autoruzraudzības līgums ar SIA “Ozola&Bula”.
Pārbūves darbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Ozola&Bula” izstrādāto tehnisko projektu. Šie būvdarbi
tiks finansēti no apstiprinātā augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma. Būvdarbi ir
uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Īstenot dienesta viesnīcas
pārbūves darbus, savā starpā tiks savienotas visas tehnikuma ēkas, tostarp pārbūvētais mācību
korpuss, mācību darbnīcas un sporta zāle, tādējādi veidojot vienotu, mūsdienīgu, modernizētu
mācību kompleksu.
Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu īsteno sadarbībā ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru.
29.10.2021.

