
Par paveikto 2012.gadā 

Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļā 

 
1 Sagatavots un iesniegts apstiprināšanai 2012.gada saimnieciskā nodrošinājuma 

un infrastruktūras nodaļas budžets; 

 

2 Organizēti iepirkumi:   

 

2.1 Degvielas iepirkums administrācijas transportam; 

2.2 Kancelejas un saimniecības preču iepirkums administrācijai; 

2.3 Administratīvās ēkas remontdarbu iepirkums; 

2.4 Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas iepirkums; 

2.5 Noslēgti vairāki līgumi par mēbeļu izgatavošanu darba kabinetiem; 

 

3 Nodrošināta administrācijas transportlīdzekļu izmantošana paredzamajiem 

2012.gada mērķiem, ņemot vērā transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika 

organizēšanas un uzskaites noteikumus, transportlīdzekļu ekspluatācijas 

instrukcijas, degvielas uzskaites un izlietošanas normatīvus; 

 

4 Nodrošinātas ar pieejamajām darba telpām Domes sēdes, Komitejas, Komisijas 

kā arī nodrošinātas telpas semināriem, kvalifikāciju kursiem, svinīgiem 

pasākumiem 2012.gada ietvaros. Sagatavoti vairāki telpu nomas līgumi citām 

fiziskām un juridiskām personām; 

 

5 Nodrošināta administratīvās ēkas un tai piegulošās teritorijas uzkopšana, 

uzraudzība; 

 

6 Nodrošināta siltumenerģijas, elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas lietotāja 

normatīvu prasību izpilde; 

 

7 Sagatavots līgums un organizēti darbi Ančupānu memoriāla piegulošās teritorijas 

labiekārtošanai; 

 

8 Nodrošināta Darba aizsardzības un Ugunsdrošības uzraudzība Novada 

pašvaldības administrācijas darbinieku darba vietās; 

 

9 Organizētas  divas Rēzeknes un Viļānu novadu civilās aizsardzības komisijas 

sēdes; 

 

10 Izvērtēti būviepirkumi, kontrolēti būvdarbi, kontrolētas un pārbaudītas izpildīto 

darbu tāmes sekojošos objektos: 

 

 

 

 

 
 



 

Nr.

p.k 

Projekts/Objekts  Iepirkuma procedūra Realizācija 

1 Katlu mājas rekonstrukcijas darbi 

objektā „Viļānu slimnīca” 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 
 

2 Pacelšanas platformas invalīdiem 

ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana 

Dricānu vidusskolas sporta zālē 

Tehniskās specifikācijas 

izstrāde, pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

Darbu kvalitātes kontrole 

un uzraudzība, izpilddarbu 

aktu pieņemšana. 

3 Rēzeknes novada administratīvajā 

teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu 

izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un 

kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe 

dzīvnieku patversmē 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

- 

4 Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības 

attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala 

pagasta Uļjanovas ciemā 

 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

- 

5 Vertikālā pacēlāja, personām ar kustību 

traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu 

lietotājiem, un pievadu izbūve ūdens 

tūrisma un attīstības centrā Bāka 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

Projektēšanas uzdevuma 

sagatavošana,  Darbu 

kvalitātes kontrole un 

uzraudzība, izpilddarbu 

aktu pieņemšana. 

6 Būvuzraudzības pakalpojumi projekta 

"Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas 

patēriņa ēkas prasībām" 

 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

- 

7 Būvuzraudzības pakalpojumi projekta 

"Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas 

atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas 

prasībām" 

 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

- 

8 Dricānu vidusskolas sporta zāles 

inventāra piegāde un uzstādīšanā 

 

Tehniskās specifikācijas 

izstrāde, pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

- 

9 Gaigalavas sieta nama telpu vienkāršotā 

rekonstrukcija.  

 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

Darbu kvalitātes kontrole 

un uzraudzība, izpilddarbu 

aktu pieņemšana. Projekta 

atskaites dokumentācijas 

izstrāde 

10 Dricānu vidusskolas sporta zāles 

apskaņošanas sistēmas ierīkošana 

 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

Darbu kvalitātes kontrole 

un uzraudzība, izpilddarbu 

aktu pieņemšana. 

11 Ančupānu meža parka seguma 

vienkāršota rekonstrukcija  

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

Būvdarbu izmaiņu 

skaņošana. Darbu 

kvalitātes kontrole un 

uzraudzība, izpilddarbu 

aktu pieņemšana.Projekta 

atskaites dokumentācijas 

izstrāde 

12 Dricānu vidusskolas sporta zāles 

ģērbtuves skapju iegāde 

 

Tehniskās specifikācijas 

izstrāde, pretendentu 

dokumentācijas pārbaude, 

vērtēšana 

- 

13 Rēzeknes novada vidusskolu 

rekonstrukcijas tehnisko projektu un 

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

- 



vienkāršotās rekonstrukcijas 

dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzības veikšana 

14 Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības 

attīstībai Rēzeknes novada Bērzgales 

pagasta Bērzgales ciemā  

Pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 
- 

15 Gaigalavas saieta nama vienkāršotās 

rekonstrukcijas 2.posms  

Būvdarbu apjomu izstrāde, 

pretendentu dokumentācijas 

pārbaude, vērtēšana 

Darbu kvalitātes kontrole 

un uzraudzība, izpilddarbu 

aktu pieņemšana. Projekta 

atskaites dokumentācijas 

izstrāde 

16 Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas telpu remontdarbi 

 

- Būvdarbu apjomu 

sagatavošana. Darbu 

kvalitātes kontrole un 

uzraudzība, izpilddarbu 

aktu pieņemšana. 

17 Dricānu vsk sporta zāles būvniecība - Būvsapūlču vadīšana. 

Darbu kvalitātes kontrole. 

Būvdarbu izmaiņu 

skaņošana, izpilddarbu 

aktu pieņemšana.Projekta 

atskaites dokumentācijas 

izstrāde 

18 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 

19 Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija 

ietverot lokālus restaurācijas darbu I. un 

II. kārta 

- Būvsapūlču vadīšana. 

Darbu kvalitātes kontrole. 

Būvdarbu izmaiņu 

skaņošana, izpilddarbu 

aktu pieņemšana. Projekta 

atskaites dokumentācijas 

izstrāde 

20 Rēzeknes novada Maltas 1. un 

2.vidusskolas kopējās infrastruktūras 

rekonstrukcijas un Rēzeknes novada 

administrācijas ēkas rekonstrukcijas 

metu izstrāde 

Projektēšanas uzdevuma 

izstrāde RNP administratīvajai 

ēkai 

- 

 

 

11 Organizētas 12 Ceļu fonda sēdes, kuru rezultātā veikta mērķdotācijas Ls 431589 

sadale starp pagastu pārvaldēm: 

 

Saņemta mērķdotācija 2012.gadā – 431589 

Mērķdotācijas atlikums uz 2011.gada 1.janvāri – 94622 

Izlietota mērķdotācija – 434861 

Mērķdotācijas izlietojums: 

 Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana – 379217 (87%) 

 Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija) – 22098 (5%)  

o Periodiskās uzturēšanas darbi  veikti Maltas pagastā autoceļam 7020 

Černoste-Garkalni (Ls 956) un Feimaņu pagastā autoceļam 5214 



Ezergailīši-Dubina-Vainava (Ls 21142). Abos gadījumos darbu veicējs 

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”. 

 Pārējie izdevumi – 33546 (8%) 

o Pozīciju „Pārējie izdevumi” galvenokārt sastāda – pamatlīdzekļu 

iegāde, apkalpošana un rezerves daļas. 

Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām – 91350  

 

 

 

Saimnieciskā nodrošināju un infrastruktūras nodaļas vadītājs                   A.Koļčs 


