
                       Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa 
 

 

2013.gadā paveikto svarīgāko darbu uzskaite      

     

1.2013.gada ietvaros organizēts telpu un tehniskais nodrošinājums Domes sēdēm un komitejām. 

2.Uzturētas tīrībā un kārtībā administratīvās ēkas: 

 2.1.veikts remonts divos kabinetos; 

            2.2.veikts remonts siltummezglā; 

            2.3.veikta ēkas gala sienas siltināšana. 

3.Nodrošināts transports administrācijas vajadzībām. 

4.Organizēti iepirkumi un noslēgti līgumi: 

 4.1.degvielai administrācijas transportam; 

 4.2.dzīvnieku izķeršanai un patversmes pakalpojumiem.  

5.Veiktas Civilās aizsardzības mācības: 

 5.1.martā teorētiskās; 

 5.2.14.-15.septembrī praktiskās. 

6.Organizēta un kontrolēta pašvaldības autoceļu uzturēšana, autoceļu fonda līdzekļu  

racionāla un efektīva izlietošana, sadarbojoties ar VSIA „ Latvijas valsts autoceļi” un  

citām valsts un pašvaldību iestādēm: 

 6.1.organizētas 13 Ceļu fonda padomes sēdes; 

 6.2.apkopoti plūdu seku zaudējumu apmēri un saņemts VARAM līdzfinansējums Ls 

55000. 

7. Nodrošināta sadarbība ar visām novada pagastu pārvaldēm būvdarbu jautājumos: 

 7.1pārstāvēti pasūtītāji būvsapulcēs, veikta būvsapulču protokolēšana un tāmju kontrole 

14 objektos: 

  
Nr.

p.k 

Projekts/Objekts Iepirkuma procedūra Realizācija 

1 Dricānu vidusskolas un katlumājas 

rekonstrukcija 

 Tehniskās dokumentācijas 

skaņošana ar projektētājiem 

2 Nautrēnu vidusskolas, viesnīcas 

rekonstrukcija 

 Tehniskās dokumentācijas 

skaņošana ar projektētājiem 

3 Kaunatas vidusskolas sporta zāles 

piebūves rekonstrukcija. Kaunatas 

vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā 

rekonstrukcija 

 Tehniskās dokumentācijas 

skaņošana ar projektētājiem 

4 Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes 

novada vidusskolu rekonstrukcijas 

būvdarbiem 

 

Tehniskās specifikācijas 

sagatavošana. Pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

 



5 Rēzeknes novada Dricānu, Kaunatas un 

Nautrēnu vidusskolas rekonstrukcija 

 

Tehniskās specifikācijas 

sagatavošana. Pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

 

6 Rēzeknes novada vidusskolu 

rekonstrukcijas tehnisko projektu un 

vienkāršotās rekonstrukcijas 

dokumentācijas ekspertīze 

 

Tehniskās specifikācijas 

sagatavošana. Pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

 

7 Greivuļu rekreācijas dabas takas tehniskā 

projekta izstrāde 

Tehniskās specifikācijas 

sagatavošana. Pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

Tehniskās dokumentācijas 

pārbaude. Tehniskās 

dokumentācijas skaņošana ar 

projektētājiem. 

8 Rēzeknes novada administrācijas ēkas 

rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 

un autoruzraudzība 

 

Tehniskās specifikācijas 

sagatavošana. Iepirkumu 

procedūra pārtraukta 

 

9 Ančupānu meža parka seguma 

vienkāršota rekonstrukcija 

 Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Darbu kvalitātes kontrole un 

uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Projekta atskaites 

dokumentācijas izstrāde 

10 Gaigalavas saieta nama vienkāršotās 

rekonstrukcijas 2.posms 

 Darbu kvalitātes kontrole un 

uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Projekta atskaites 

dokumentācijas izstrāde 

11 Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas telpu remontdarbi 

 

 Būvdarbu apjomu 

sagatavošana. Darbu kvalitātes 

kontrole un uzraudzība, 

izpilddarbu aktu pieņemšana. 

12 Tiskādu vidusskolas un internātskolas 

rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas 

patēriņa ēkas prasībām 

 Būvsapūlču vadīšana. 

Darbu kvalitātes kontrole. 

Būvdarbu izmaiņu skaņošana, 

izpilddarbu aktu pieņemšana. 

Projekta atskaites 

dokumentācijas izstrāde 

13 Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija 

ietverot lokālus restaurācijas darbu II. 

kārta 

 Būvsapūlču vadīšana. 

Darbu kvalitātes kontrole. 

Būvdarbu izmaiņu skaņošana, 

izpilddarbu aktu pieņemšana. 

Projekta atskaites 

dokumentācijas izstrāde.  

Ar būvuzņēmēju uzteikts 

būvniecības līgums. 

14 Rēzeknes novada Maltas 1. un 

2.vidusskolas kopējās infrastruktūras 

rekonstrukcija 

Tehniskās specifikācijas 

sagatavošana. Pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

Tehniskās dokumentācijas 

skaņošana ar projektētājiem 

 

 

 

Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas vadītājs                       A.Koļčs 


