Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/005 „Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3.
“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk tekstā projekts) mērķis ir Ogres tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību
tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
Laika posmā no 2018.gada 7.janvāra līdz 2018.gada 6.aprīlim:

saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” 2017.gada
16. oktobrī tika uzsākti un tiek veikti Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbi.
Laika posmā no 2018.gada 7.janvāra līdz 6.aprīlim ir veikti nepieciešamie ēkas elementu
demontāžas darbi un norit dienesta viesnīcas pārbūves darbi: ir veikta starpsienu izbūve,
nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi, elektroinstalācijas izbūve, inženierkomunikāciju
tīklu montāža. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši, t.i., līdz 2018.gada augustam.
Dienesta viesnīcā paralēli tiek īstenots arī darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts ēkās” projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/017, kuru ietvaros jau ir veikta ēkas logu nomaiņa,
fasādes siltināšana, notiek jumta siltināšanas darbi un turpinās ēkas fasādes darbi.
 Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA,
arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošina SIA “REM PRO”.

SAM 8.1.3.projekta ietvaros turpinās Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles jaunbūves
būvprojekta izstrāde. Projektēšanas darbus saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu veic
autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS
GEOMETRICAL”. 2018.gada janvārī jaunbūves būvprojekts ir nodots ekspertīzei, kuru
saskaņā ar 2018.gada 5.janvārī noslēgto līgumu nodrošina SIA “CMB”.
Lai nodrošinātu 2016.gada 19.aprīļa ministru kabineta noteikumos Nr.249 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, Tehnikums
kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno uzlabot, modernizēt
ēku infrastruktūru un iegādāties aprīkojumu, tai skaitā:
1.pārbūvēt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu Aizupēs, nodrošinot telpas ar nepieciešamo
aprīkojumu un mēbelēm;
2.pārbūvēt sporta zāli par multifunkcionālu halli, iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un sporta
inventāru obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Ogres tehnikuma
infrastruktūras pilnveidošanu, kas veicinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu
speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un
eksportspējas palielināšanos.

