Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas paveiktais,
2016. gadā svarīgāko darbu uzskaite
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2016. gada ietvaros organizēts telpu un tehniskais nodrošinājums Domes sēdēm
un komitejām.

2 Uzturētas tīrībā un kārtībā administratīvās ēkas:
2.1 veikts remonts vienā kabinetā
3

Nodrošināts transports administrācijas vajadzībām.

4 Organizēti iepirkumi un noslēgti līgumi:
4.1 degvielai administrācijas transportam;
4.2 vieglās automašīnas (6-vietīgas) iegāde administrācijas vajadzībām;
4.3 dzīvnieku izķeršanai un patversmes pakalpojumiem;
5

Organizēta un kontrolēta pašvaldības autoceļu uzturēšana, autoceļu fonda
līdzekļu racionāla un efektīva izlietošana, sadarbībā ar VSIA „ Latvijas valsts
autoceļi” un citām valsts un pašvaldību iestādēm.
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Organizētas 12 Ceļu fonda padomes sēdes.

7

Apkopota informācija par finansējuma izlietojumu 2016.gadā EUR 1033235.

8

Veiktas pārbaudes, kuru laikā tika pārbaudītas „Autoceļu programmas” gan
2016.gadam, gan arī vidējā termiņa programma – 2016.līdz 2018. gadiem. Tika
apsekoti arī pašvaldības autoceļi, kuri paredzēti pārbūvēt par Valsts un Eiropas
savienības līdzekļiem, pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros.
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Sniegta informācija par Valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reorganizācijas
izpēti.

10 Apkopota informācija par līdzekļu izlietojumu ceļu, kuri tika sabojāti pavasara
ilgstošā šķīdoņa periodā – EUR 132395,56, dokumenti iesniegti VARAM un
saņemti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 92677,00.

Darbi pašvaldības autoceļu aizsargjoslās
1. Izsniegtas 7 atļaujas darbu veikšanai pašvaldības autoceļa aizsargjoslā.
2. Tehnisko prasību un sevišķo noteikumu izvirzīšana – 31 gab.

3. Izsniegti 3 atzinumi par atbilstību tehniskajām prasībām un sevišķajiem
noteikumiem.
4. Sniegtas 9 dažāda veida atbildes par ceļiem.
Darbs civilās aizsardzības jomā:
1. Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās civilās aizsardzības komitejas
sēde.
2. Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu ietvaros apkopota informācija
„Par savāktajiem un likvidētajiem mežacūku līķiem vai to daļām ĀCM I, II un
III riska zonās Rēzeknes novadā” un veikta informācijas apmaiņa ar PVD un
medību kolektīviem. (Likvidēti 35 mežacūku līķi).
Darbs darba aizsardzības un ugunsdrošības jomās:
1. Veiktas darba aizsardzības ievadapmācības.
2. Veiktas darba aizsardzības instruktāžas darba vietā.
3. Veiktas ugunsdrošības instruktāžas.
4. Veikts risku izvērtējums darba vietās
Darbs būvdarbu jomā:
Nr
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Projekts/Objekts

Iepirkuma
procedūra

Būvdarbu
realizācija

Autoceļu pārbūve projekta
“Pašvaldības ceļu infrastruktūras
uzlabošana Rēzeknes novadā,
1.,2.,3.,4. kārta” īstenošanai
Autoceļu pārbūve projekta
“Industriālo teritoriju tīklojuma
izveide uzņēmējdarbības
veicināšanai Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes un Viļānu novados”
īstenošanai
Būvprojekta “Tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras izbūve
Rāznas Nacionālajā parkā”
izstrāde un autoruzraudzības
veikšana būvdarbu laikā
„Dzīvojamās mājas pārbūve par
feldšeru punkta ēku” Dricānu

Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana.

Projektēšanas darbu
kontrole.

Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana.

Projektēšanas darbu
kontrole.

Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana

Projektēšanas darbu
kontrole.

Iepirkuma
izvērtēšana

Darbu kvalitātes kontrole

5
6

7

8

9

pagastā
Pašvaldības nozīmes meliorācijas
sistēmu pārbūve Silmalas pagastā
Lūznavas muižas parka
labiekārtošana

Rēzeknes novada pašvaldības
vidusskolu projekti –Maltas vsk.,
Dricānu vsk., Kaunatas vsk.,
Nautrēnu vsk.
Atkritumu šķirošanas punktu
izveide Rēzeknes novada 12
(divpadsmit) pagastos

būvdarbu kontrole
Iepirkuma
izvērtēšana
Iepirkuma
tehniskās
specifikācijas
sagatavošana.
Būvniecības
iepirkuma
vērtēšana.
Projekta atskaišu
gatavošananodošana
Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana,
iepirkuma
vērtēšana

Būvdarbu izmaiņu
skaņošana. Darbu kvalitātes
kontrole un uzraudzība,
izpilddarbu aktu
pieņemšana. Objekts nodots
30.07.2016

Būvdarbu izmaiņu
skaņošana. Darbu kvalitātes
kontrole un uzraudzība,
izpilddarbu aktu
pieņemšana. Objekts nodots
30.11.2016

RNP ēku un būvju apsekošana

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

A.Koļčs

