
 

 

 

 

Projekts „Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā 
"Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža", Nr.8.1.4.0/17/I/005 

 
Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā „Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 

Tehnoloģiju koledža” (turpmāk –  koledža) sekmīgi turpinās projekta „Studiju mācību 
vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā "Rīgas Tehniskās universitātes 
Olaines Tehnoloģiju koledža", vienošanās Nr.8.1.4.0/17/I/005 īstenošana.    
 
Projekta ietvaros koledžas ēkā turpinās pārbūves darbi, ko saskaņā ar darbu izpildes 
grafiku, veic būvuzņēmējs SIA "TORENSBERG". 2020.gada 28.aprīlī noslēgta 
Vienošanās Nr.2 ar SIA „TORENSBERG” par papildu darbu veikšanu līguma ietvaros 
un par līguma termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 31.jūlijam. Būvdarbi izpildīti 97,7% 
apmērā no kopējā būvdarbu apjoma apjoma, tajā skaitā izpilde pa sekojošiem darbu 
veidiem: 

 pilnībā pabeigti iekšējie demontāžas darbi; 
 būvkonstrukciju izbūves darbi izpildīti par 96,3%; 
 sienu, starpsienu mūrēšanas darbi paveikti par 95,8%; 
 durvis uzstādītas par 90%; 
 jaunās betona apmales un cokola atjaunošanas darbu izpilde 84%; 
 iekšējās apdares darbi izpildīti par 95,2%; 
 ūdensapgādes, kanalizācijas darbi izpildīti par 100%; 
 pilnībā pabeigti apkures darbi; 
 ventilācijas darbi izpildīti par 98,9%; 
 gaisa dzesēšanas darbi izpildīti par 99,7%; 
 pilnībā pabeigti elektrības darbi; 
 ugunsdzēsības automātikas sistēmas darbi izpildīti par 87%; 
 datoru tīklu darbi izpildīti par 87%; 
 labiekārtošanas un dažādi citi darbi izpildīti par 99%.   

SIA "Saint-Tech" un SIA „TELEMEDICA” turpina piegādāt un uzstādīt Laboratoriju 
aprīkojumu un iekārtas izremontētajās laboratoriju telpās. 
 Objektā būvuzraudzību kvalitatīvi nodrošina SIA "MARČUKS", autoruzraudzību veic 
SIA "Baltex Group". 
2020.gada 8.maijā tika izsludināts iepirkums  „Datortehnikas iegāde STEM studiju 
programmu modernizēšanai” (ID Nr. RTU OTK/2020/05 ERAF) ar piedāvājumu 
iesniegšanas termiņu – 2020.gada 29.maijs. Iepirkums noslēdzies un 2020.gada 25.jūnijā 
iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar iepirkuma rezultātā izraudzīto 
pretendentu par datortehnikas piegādi un uzstādīšanu. 
 



2020.gada 27.maijā izsludināts iepirkums  “Grāmatu iegāde RTU Olaines Tehnoloģiju 
koledžai”, ID Nr. RTU OTK/2020/06 ERAF par 94 daļām, iepirkums noslēdzies 3 daļās 
un iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums ar iepirkuma rezultātā izraudzīto pretendentu 
SIA “MS Rent”  par bibliotēkas krājumu papildināšanu 3 iepirkuma priekšmeta daļās. 
Pārējās daļās iepirkums tiks veikts atkārtoti. 
Ņemot vērā 2016.gada 9.augusta MK noteikumu Nr.533 15.punkta nosacījumu, ir 
ierosināti un CFLA iesniegti projekta grozījumi, palielinot projekta attiecināmo izmaksu 
summu līdz šo MK noteikumu maksimāli pieļaujamajam apmēram EUR 4 489 122 un 
pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 31.maijam. 
Ik katru otro nedēļu notiek būvsapulces, kurās tiek analizēta būvdarbu izpilde, atbilstība 
darbu veikšanas grafikam, risināti būvuzņēmēja uzdotie jautājumi. Būvsapulcēs piedalās 
būvuzņēmēja pārstāvji, autoruzraugs, būvuzraugs un projekta administratīvie darbinieki. 
 Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot 
projekta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.  
 

2020.gada 26.jūnijs 

 


