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Projekta atskaite par periodu 11.12.2019. līdz 10.03.2020.  

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. Projekta īstenošanas termiņš 
pagarināts līdz 30.11.2020. 
 
Būvdarbi dienesta viesnīcās:  
 

Ar SIA “REATON” 17.12.2018. noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpināti 
būvdarbi dienesta viesnīcās Kalnsētas ielā 22 un Kalnsētas ielā 20. Būvuzraudzību 
03.01.2019. noslēgtā līguma ietvaros nodrošina SIA “BaltLine Globe”. 

03.03.2020. Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēmis ekspluatācijā dienesta 
viesnīcu Kalnsētas ielā 22. Plānots, ka būvdarbi Kalnsētas ielā 20 tiks uzsākti 
23.03.2020. 

25.02.2020. ar SIA “REATON” noslēgta vienošanās, kas paredz kopējā 
būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 15.08.2020. 
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Sporta zāles vienkāršotā atjaunošana 
 

Atklātā konkursa “Saldus tehnikuma sporta zāles atjaunošana, Kalnsētas ielā 
32, Saldū” (id.Nr.VIAA 2019/59 ERAF SaT) rezultātā noslēgts līgums ar SIA 
“Pretpils” par kopējo summu 286 094.37 EUR (ar PVN). Būvdarbi uzsākti 28.01.2020., 
būvdarbu izpildes termiņš – 5 mēneši, t.i. līdz 29.06.2020. 

Būvuzraudzību 07.01.2020. noslēgtā līguma ietvaros nodrošina SIA “BaltLine 
Globe”. Autoruzraudzību 30.04.2019. līguma ietveros veic SIA “Efekta”. 

2020.gada janvārī un februārī veikti demontāžas darbi, sienu apmešana, griestu 
gruntēšana, labošana un krāsošana. 
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Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:  
 

 Būvdarbu līguma ietvaros Kalnsētas ielā 22 veikta jaunu iebūvēto mēbeļu 
(skapju, plauktu), kā arī virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām 
un izlietnēm) un dežuranta letes piegāde un uzstādīšana. 

 
 Atklātā konkursa “Veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju piegāde Saldus 

tehnikumam” (id.Nr.VIAA 2019/26 ERAF SaT) rezultātā 13.09.2019. 
noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “INK 99” par kopējo summu 2849.55 
EUR ar PVN. Saskaņā ar līgumu Kalnsētas ielā 22 piegādātas un uzstādītas 
3 veļas mašīnas un 3 veļas žāvētāji, kas būs pieejami tehnikuma audzēkņu 
personīgā apģērba mazgāšanai. 

 

 
 

 Atklātā konkursa rezultātā “Gultu un matraču piegāde Saldus tehnikuma 
vajadzībām” (id.Nr.VIAA 2019/33 ERAF SaT) 22.10.2019. noslēgts līgums 
ar SIA “Salons Arka” par kopējo summu 60225.77 EUR ar PVN. Līguma 
ietvaros Kalnsētas ielā 22 piegādātas 44 vienstāvīgas gultas, 84 divstāvīgas 
gultas un 212 matrači. 
 

 
 

 Atklātā konkursa “Galdu un krēslu piegāde Saldus tehnikuma vajadzībām” 
(id.Nr. VIAA 2019/58 ERAF SaT) rezultātā noslēgts līgums ar SIA 
“Daiļrade EKSPO” par kopējo summu 8376.10 EUR ar PVN. Līguma 
ietvaros piegādāti 272 krēsli, kas izvietoti istabiņās Kalnsētas ielā 22, kā arī 
sanāksmju telpās Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22. 

 
 06.02.2020. izsludināts atklāts konkurss “Žalūziju piegāde Saldus 

tehnikuma vajadzībām”, kurā pieņemts lēmums līguma slēgšanas tiesības 
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piešķirt SIA “DEFIA” par kopējo summu 7620.31 EUR ar PVN. Piegāde 
un uzstādīšana plānota 2020.gada aprīlī. 

 
 Elektronisko iepirkumu sistēmā dienesta viesnīcas Kalnsētas ielā 22 

vajadzībām iegādāti: vienvietīgie galdi istabiņām, noliktavu plaukti, galdi 
un krēsli ēdamtelpām, uzgaidāmais dīvāns, mēbeles skolotāju istabai, 
atslēgu skapis, kubi un sēžammaisi atpūtas telpām, atkritumu tvertnes. 

 
 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. 


