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Projekta atskaite par periodu 11.06.2019. līdz 10.09.2019.
Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.
Būvniecība:
Pārbūves ietvaros Kalnsētas ielā 22 paredzēta pārplānošana visos stāvos.
Pagrabstāvā paredzēta veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpa, saimnieciskā personāla
ģērbtuve un sanitārās telpas, sapulču zāle, siltuma mezgls, elektrosadalnes telpa, arhīva
telpas un citas saimnieciskās telpas. Pirmajā, trešajā un ceturtajā stāvā paredzēti
vienpadsmit tipveida 5-vietīgi numuri ar divām istabām, kopējo sanitāro mezglu un
koridoru, viena kopēja virtuve uz visu stāvu, apvienota ar ēdamzāli, viena atpūtas telpa
un divas saimnieciskās telpas. Otrajā stāvā paredzēti deviņi tipveida numuri, ieejas
vestibils, pie tā – skolotāju istabas, numuriņš personām ar īpašām vajadzībām un vieta
apsargam; analoģiski pārējiem viesnīcas stāviem – kopēja virtuve ar ēdamzāli, atpūtas
telpa un divas saimniecības telpas. Tāpat Kalnsētas ielā 22 paredzēta iekšējo
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, iekšējās elektroapgādes un apgaismojuma, kā arī
apkures un vēdināšanas sistēmas izbūve atbilstoši jaunajam telpu plānojumam.
Ar SIA “Reaton, LTD” 17.12.2018. noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpināti
būvdarbi Kalnsētas ielā 22. Būvuzraudzību 03.01.2019. noslēgtā līguma ietvaros
nodrošina SIA “BaltLine Globe”.
2019.gada jūnijā turpināti reğipša starpsienu izbūves darbi, sienu, griestu
špaktelēšana. Tika pabeigti grīdas betonēšanas darbi. Notika aukstā, karstā ūdens,
cirkulācijas cauruļvada montāža, ventilācijas montāža, sadzīves un lietus kanalizācijas
cauruļvadu montāža. Veikti elektrokabeļu, elektrosadalnes un vājstrāvu tīklu montāžas
darbi. Veikta ugunsdrošo jumta lūku montāža, jaunu palodžu montāža, jauno
ventilācijas izvadu jumtā izbūve.
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2019.gada jūlijā turpināti reğipša starpsienu izbūves darbi, sienu, griestu
špaktelēšana, krāsošana. Samontēti ūdens maisītāji un grīdas trapi dušas telpās. Veikti
elektrokabeļu, elektrosadalnes un vājstrāvu tīklu montāžas darbi. Notika jumta remonta
darbi. Samontēta sadzīves kanalizācija ārpus ēkas, uzsākti zibens aizsardzības
montāžas darbi. Uzstādītas jaunas ieejas durvis.

2019.gada augustā turpināti reğipša starpsienu izbūves darbi, sienu, griestu
špaktelēšana, krāsošana. Notika jumta remonta darbi, apkures sistēmas montāža, ārējās
lietus kanalizācijas izbūves darbi, zibens aizsardzības montāža. Tika uzsākti flīzēšanas
darbi, kā arī kontaktu un slēdžu montāža.
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Sporta zāles vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde
30.04.2019. noslēgtā līguma ar SIA “Efekta” par vienkāršotas atjaunošanas
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Saldus tehnikuma sporta zālei Kalnsētas
ielā 32 ietvaros izstrādāta un Saldus novada būvvaldē saskaņota būvniecības ieceres
dokumentācija. Atklāto konkursu būvdarbu veikšanai plānots izsludināt septembrī.
Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēta sporta zāles grīdas atjaunošana,
esošās griestu apdares demontāža un jaunas apdares izveide, sienu apdares atjaunošana,
jaunu radiatoru aizsargu un jaunu zviedru sienu uzstādīšana, betona grīdas seguma
atjaunošana, esošo tribīņu sēdvietu nomaiņa uz jaunām, elektroapgādes kabeļu tīkla un
sadalnes atjaunošana, esošā apgaismojuma nomaiņa uz jaunu, esošo iekšdurvju
nomaiņa uz jaunām.
Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:


Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta jaunu iebūvēto mēbeļu (skapju,
plauktu), kā arī virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām un
izlietnēm) piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcās.



Projekta ietvaros paredzēts piegādāt un uzstādīt 3 veļas mašīnas un 3 veļas
žāvētājus, kas būs pieejami tehnikuma audzēkņu personīgā apģērba
mazgāšanai. 06.06.2019. izsludināts atklāts konkurss “Veļas mazgājamo
mašīnu un žāvētāju piegāde Saldus tehnikumam” (id.Nr.VIAA 2019/26
ERAF SaT), kura rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas
SIA “INK 99” ar piedāvāto līgumcenu 2355.00 EUR bez PVN.



23.06.2019. izsludināts atklāts konkurss zēnu dienesta viesnīcas aprīkojuma
iegādei “Gultu un matraču piegāde Saldus tehnikuma vajadzībām”
(id.Nr.VIAA 2019/33 ERAF SaT), piedāvājumi atvērti 26.07.2019.,
piedāvājumus konkursā iesnieguši 3 pretendenti, notiek piedāvājumu
izvērtēšana.



Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts piegādāt arī jaunus ēdamgaldus,
rakstāmgaldus un krēslus. 2019.gada augustā gatavotas krēslu un galdu
tehniskās specifikācijas atklāta konkursa izsludināšanai, kas plānota
septembrī.



Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai
(universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti,
dabaszinību kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots
mācību vajadzībām.
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