
 

 

 

 

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.    

 
2020.gada 17.augustā CFLA apstiprināti projekta grozījumi, ar kuriem projekts 

papildināts ar jaunām darbībām, lai vienlaikus ar Olaines koledžas ēkas 1.un 2.stāva 
pārbūvi veiktu remontu arī ēkas 3.un 4.stāva mācību klasēs, kā arī pagarināts projekta 
īstenošanas termiņš par 9 mēnešiem, tas ir, līdz 2021.gada 31.maijam, un palielināta 
projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa līdz EUR 4 488 417,78. 

Papildu projektā iekļautas sekojošas darbības: 
 Tehniskā projekta (apliecinājuma kartes veidā) izstrāde mācību vides un 

infrastruktūras uzlabošanai; 
 Autoruzraudzība remonta darbiem; 
 Būvuzraudzība remonta darbiem; 
 Ēkas 2.,3.un 4.stāva telpu remonts. 

2020.gada 10.jūlijā EIS izsludināts iepirkums „Rīgas Tehniskās universitātes 
aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 3.un 4. stāva 
mācību telpu atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. RTU 
OTK/2020/08 ERAF PIL 9.panta kārtībā un atbilstoši iepirkuma izvērtējumam 2020.gada 
17.augustā noslēgts līgums Nr. RTU OTK/2020/08 ar „Pilnsabiedrība "Lūsis V un MV 
Būveksperti" „ par projektēšanas darbu veikšanu. 
Ik katru otro nedēļu notiek sapulces, kurās tiek analizēta projektēšanas darbu izpilde, 
atbilstība grafikam, risināti uzdotie jautājumi. Sapulcēs piedalās „Pilnsabiedrība "Lūsis V 
un MV Būveksperti"” pārstāvji un projekta administratīvie darbinieki. 

 
2020.gada 21.septembrī saņemts Olaines būvvaldes atzinums Būvniecības lietā BIS-

54055-1280 par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. 

Projekta ietvaros koledžas ēkā pabeigti pārbūves darbi, ko veica būvuzņēmējs SIA 
"TORENSBERG".  

Pabeigta Laboratoriju aprīkojuma un iekārtu piegāde un uzstādīšana pārbūvētajās 
laboratoriju telpās, ko veica SIA "Saint-Tech" un SIA „TELEMEDICA”. 
  

Pabeigta datortehnikas piegāde un uzstādīšana izremontētajās laboratoriju telpās, ko 
saskaņā ar līgumu nodrošināja  AS “Capital”. 
 



SIA “MS Rent” atbilstoši līgumam Nr. RTU OTK 2020/06 papildināja bibliotēkas 
krājumus projekta ietvaros, piegādājot sekojošas grāmatas: 

 Nr. 1 “Izdevniecības Lielvārds mācību grāmatas”, 
 Nr. 2 “Izdevniecības Lielvārds interaktīvie mācību materiāli”, 
 Nr. 12 “Izdevniecības Latvijas Universitāte grāmatas”. 
2020.gada jūlijā veikta cenu aptauja par grāmatu iegādi koledžas bibliotēkas krājumu 

papildināšanai, kā rezultātā noslēgti 7 līgumi ar grāmatu piegādātājiem- MS „Rent”, SIA 
,,Izdevniecība Dienas Mediji”, SIA Latvijas Grāmata, RSU izdevniecība, Izdevniecības 
Biznesa Augstskola Turība mācību grāmatas, SIA "Virja LK", RTU Izdevniecība. 
Grāmatas koledžas bibliotēkai piegādātas. 

  
 Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot 
projekta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.  
 

2020.gada 22.septembris 

 


