Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa
2014. gadā svarīgāko darbu uzskaite

1. 2014. gada ietvaros organizēts telpu un tehniskais nodrošinājums domes sēdēm un
komitejām.
2. Uzturētas tīrībā un kārtībā administratīvās ēkas:
2.1. veikts remonts četros kabinetos;
2.2. uzsākta garāžu renovācija administrācijas ēkas cokolstāvā.
3. Nodrošināts transports administrācijas vajadzībām.
4. Organizēti iepirkumi un noslēgti līgumi:
4.1. degvielai administrācijas transportam;
4.2. vieglās automašīnas (9-vietīgas) iegāde administrācijas vajadzībām;
4.3. dzīvnieku izķeršanai un patversmes pakalpojumiem;
4.4. aukstumkameru iepirkums medību kolektīviem Āfrikas cūku mēra ierobežošanas
pasākumu īstenošanai.
5. Darbs civilās aizsardzības jomā:
5.1. Apkopoti līdzekļi, kuri izlietoti Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu
īstenošanai – EUR 208,60, dokumenti iesniegti VARAM un saņemti līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem – EUR 208.
5.2. Darbs ar medību kolektīviem – 17 aukstumskapju un divu aukstumkameru sadale
starp 39 medību kolektīviem Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai
par kopējo summu EUR 38810,58. Iekārtas apdrošinātas BTA.
6. Organizēta un kontrolēta pašvaldības autoceļu uzturēšana, autoceļu fonda līdzekļu
finansējuma

EUR 911892,00 racionāla un efektīva izlietošana, sadarbojas ar VSIA

„Latvijas Valsts autoceļi” un citām valsts un pašvaldību iestādēm:
6.1. organizētas 11 Ceļu fonda padomes sēdes;
6.2. Apkopota informācija par līdzekļu izlietojumu ceļu atjaunošanai vasaras un rudens
lietavu periodos – EUR 41068,58 un EUR 17250,66, dokumenti iesniegti VARAM
un saņemti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 28748 un EUR 12076.
7. Nodrošināta sadarbība ar novada pagastu pārvaldēm būvdarbu jautājumos:
7.1. pārstāvēti pasūtītāji būvsapulcēs, veikta būvsapulču protokolēšana un tāmju kontrole
septiņos objektos:

Nr.

Projekts/Objekts

p.k
1

Iepirkuma

Būvdarbu

procedūra

realizācija

Dricānu vidusskolas un katlumājas -

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

rekonstrukcija

Darbu kvalitātes kontrole un
uzraudzība, izpilddarbu aktu
pieņemšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana. Objekts nodots
31.10.2014
2

Nautrēnu

vidusskolas,

viesnīcas -

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.
Darbu kvalitātes kontrole un

rekonstrukcija

uzraudzība, izpilddarbu aktu
pieņemšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana. Objekts nodots
31.10.2014
3

Kaunatas vidusskolas sporta zāles -

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

piebūves rekonstrukcija. Kaunatas

Darbu kvalitātes kontrole un

vidusskolas

uzraudzība, izpilddarbu aktu

internāta

ēkas

vienkāršotā rekonstrukcija

pieņemšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana. Objekts nodots
31.10.2014
4

Ančupānu meža parka seguma -

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

vienkāršotā rekonstrukcija

Darbu kvalitātes kontrole un
uzraudzība, izpilddarbu aktu
pieņemšana. Objekts nodots
29.10.2014

5

Rēzeknes

novada

pašvaldības -

administrācijas telpu remontdarbi

Būvdarbu

apjomu

sagatavošana. Darbu kvalitātes
kontrole

un

uzraudzība,

izpilddarbu aktu pieņemšana.
6

Tiskādu

vidusskolas

un -

Būvsapulču vadīšana.

internātskolas rekonstrukcija, kas

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas

Darbu kvalitātes kontrole un

prasībām

uzraudzība, izpilddarbu aktu
pieņemšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana.

Vidusskola

nodota 13.06.2014. Internāts
nodots 23.07.2014
7

Rēzeknes novada Maltas 1. un Pretendentu

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

2.vidusskolas

Darbu kvalitātes kontrole un

kopējās iepirkuma

infrastruktūras rekonstrukcija.
Maltas

1.

vidusskolas

rekonstrukcija.

dokumentācij

uzraudzība, izpilddarbu aktu

korpusa as pārbaude, pieņemšana.
vērtēšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana.

Maltas 2. vidusskolas ēkas korpusa Būvdarbu
vienkāršotā rekonstrukcija.

iepirkuma
uzvarētājs
SIA
“RBSSKALS
Būvsabiedrie
ba”
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