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, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības
līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B.
Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un
autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada
28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Kopš būvdarbu sākuma ir veikti būvlaukuma
iekārtošanas darbi, nepieciešamie demontāžas darbi, veikti jumta izbūves darbi, pagraba telpu
izbūve, norit mūrēšanas darbi un inženierkomunikāciju izbūves darbi. Būvdarbu gaita atbilst
plānotajam būvdarbu grafikam. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi tiek finansēti no apstiprinātā
augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma.
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. Pārbūves darbu ietvaros paredzēta 1. stāva
pārplānošana, pielāgojot telpas mācību funkcijai. Otrajā un trešajā stāvā paredzēta viesnīcas numuriņu
pārplānošana, izveidojot vienas istabas numuru ar sanmezglu. Ceturtajā līdz devītajā stāvā plānojuma un
funkcijas izmaiņas nav paredzētas. Visā ēkā tiks veikta inženierkomunikāciju nomaiņa un izbūve – ŪK, EL,
ESS, 1. stāvā mehāniskās ventilācijas izbūve, liftu nomaiņa, ieejas mezglu pārbūve, logu nomaiņa, jumta
pārbūve, ēkas siltināšana un fasādes izbūve, ārējā labiekārtošana, iekšējie apdares darbi pilnā apjomā. Ēkas
kopējā platība ir 6292.4 m2.

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 izglītības programmu modernizēšanas aprīkojuma ir jau piegādāta, savukārt
atlikušās piegādes atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir plānotas 2022.gada martā.
Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 31.decembris.
Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu īsteno sadarbībā ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru.
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