
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas paveiktais,  

2018.gadā  svarīgāko darbu uzskaite 

2018.gada ietvaros organizēts telpu un tehniskais nodrošinājums Domes sēdēm un 

komitejām. 

Uzturētas tīrībā un kārtībā administratīvās ēkas: 

veikts remonts divos kabinetos 

Nodrošināts transports administrācijas vajadzībām. 

Organizēti iepirkumi un noslēgti līgumi: 

degvielai administrācijas transportam; 

vieglās automašīnas (7-vietīgas) iegāde administrācijas vajadzībām; 

 

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. 

Organizētas 12 Ceļu fonda padomes sēdes. 

Apkopota informācija par finansējuma izlietojumu 2018.gadā EUR 1063263. 

Veiktas pārbaudes, kuru laikā tika pārbaudītas „Autoceļu programmas” gan 

2018.gadam, gan arī vidējā termiņa programma – 2018.līdz 2020. gadiem. Tika 

apsekoti arī pašvaldības autoceļi, kuri tika sabojāti vasaras ilgstošā stiprā lietus 

periodā 2017.gadā. 

Veiktas būtiskas izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā: Iesniegumu kopskaits -

635. 

• Iesniegumi ar atzīmi „Labot” – 530 

• Iesniegumi ar atzīmi „Ietvert” – 51 

• Iesniegumi ar atzīmi „Izslēgt” – 54 

Uzsākts darbs pie pašvaldības autoceļu digitalizācijas, ievadot datus par ceļiem 

programmā “Qgis”. 

 

 

 



Darbi pašvaldības autoceļu aizsargjoslās 

1. Izsniegtas 7 atļaujas darbu veikšanai pašvaldības autoceļa aizsargjoslā. 

2. Tehnisko prasību un sevišķo noteikumu izvirzīšana – 33 gab. 

3. Saskaņoti projekti-33gab. 

4. Izsniegti 8 atzinumi par atbilstību tehniskajām prasībām un sevišķajiem 

noteikumiem. 

5. Saskaņotas 2satiksmes organizācijas shēmas. 

6. Sniegtas 28 dažāda veida atbildes par ceļiem. 

7. Saņemta informācija par darbiem ceļu aizsargjoslās -67. 

Darbs civilās aizsardzības jomā 

1. Organizētas 2 Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās civilās 

aizsardzības komitejas sēdes. 

2. Piedalīšanās Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācībās Rēzeknes 

dzelzceļa stacijā . 

3. 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 7 mežacūku līķi). 

 Aizvietota uz atvaļinājuma laiku Vecākā vides aizsardzības speciāliste 

Terēzija Kruste. 

    

Darbs būvdarbu  

 

Nr

.p.

k 

Projekts/Objekts Darba apjoms 

1 Jaunā iela un autoceļa Nr.5603 

Staroščiki-Tuči-Janapole pārbūve, 

Janapole, Griškānu pagasts, 

Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

2 Jaunatnes ielas pārbūve, Uļjanova, 

Sakstagala pagasts, Rēzeknes 

novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 



3 Ceļa Nr.9610 Lejas Ančupāni-

Lejas Ančupāni pārbūve, Verēmu 

pagasts, Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

4 Ceļa Nr.5627 Litavnieki-

Jupatovka pārbūve, Griškānu 

pagasts, Rēzeknes novads 

Dzīvojamās mājas pārbūve par 

feldšeru punkta ēku” Dricānu 

pagastā  

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nav nodots ekspluatācijā. 

5 Ceļa Nr.9202 Madolesje-Sprukti-

Virši-Asāni pārbūve, Stoļerovas 

pagasts, Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

6 Ceļa Nr.9632 Ratnīki-Obricki 

pārbūve, Vērēmu pagasts, 

Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

7 Ceļa Nr.9607 Rēzekne-Meļņova-

Skudras pārbūve, Vērēmu pagasts, 

Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

8 Kalna ielas 1,25 km pārbūve, 

Malta, Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

9 Autoceļa Nr.7238 Lipušku centrs-

A.Strogonova un Līgo ielas 

pārbūve 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

10 Autoceļš Nr.4629 Čornaja-

Dukstigals 2,9 km pārbūve 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nav nodots ekspluatācijā. 

11 Autoceļa Nr.5611 "Čapkova-

Geikina" 1,2 km pārbūve 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nav nodots ekspluatācijā. 

12 Autoceļš Nr.6817 Lūznava - 

Veczosna 4,6 km pārbūve 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

13 Autoceļa Nr.7238 Lipušku centrs-

A.Strogonova un Līgo ielas 

pārbūve 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

14 Autoceļa Nr.8814 Hatiki-Pustinka 

pārbūve 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nav nodots ekspluatācijā. 

15 Ceļa posma Nr.4209 M.Puderova-

Audriņi un Nr.4210 Krīvmaize-

Mežāri pārbūve, Audriņu pagasts, 

Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

16 Autoceļa Nr.5231 Vainova-

Černoste pārbūve, Feimaņu 

pagasts 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

17 Autoceļa Nr. Tēviņi –Rital 0.25 

km pārbūve, Ozolaines pag. 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 



18 Autoceļa Nr.5408 Cīmota-Puisāni 

pārbūve, Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nav nodots ekspluatācijā. 

19 Ceļa Nr.6612 Ciskova-Cirmas 

stacija pārbūve, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nav nodots ekspluatācijā. 

20 Administratīvās ēkas pārbūve par 

sociālo ēku (dienas aprūpes 

centru) Pilcenē, Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Iepirkuma procedūra 

pārtraukta bez rezultāta. 

21 Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskolas ēkas fasādes 

vienkāršotā atjaunošana 

Darbu kontrole un uzraudzība, izpilddarbu aktu 

pieņemšana. Būvdarbu izmaiņu skaņošana. 

Objekts nodots ekspluatācijā. 

22 Granulu apkures katla iegāde 

projekta “Sakstagala Jāņa 

Klīdzēja pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana” 

īstenošanai 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “Siltumtehserviss” 

23 Būvuzraudzības pakalpojumi 

projekta “Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana 

Rēzeknes novadā, 2.kārta” 

īstenošanai 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “ACM Projekts” 

24 Pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas 

darbi Jaunatnes ielā 4, Lūznavā 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “ASKO AS” 

25 Būvprojekta “Rēzeknes novada 

pašvaldības administratīvās ēkas 

arhīva korpusa pārbūve” izstrāde 

un autoruzraudzības veikšana 

būvdarbu laikā 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Iepirkuma procedūra 

pārtraukta bez rezultāta. 

26 Dzīvojamās ēkas pārbūves par 

grupu dzīvokļiem būvprojekta 

izstrāde projekta “Sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide un attīstība 

Rēzeknes novadā” īstenošanai 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “MUUR” 

27 Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – 

Jupatovka 1,895 km Rēzeknes 

novada Griškānu pagastā pārbūve 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “V.J.M. Būve” 

28 Kopmītnes ēkas demontāža Parka 

ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā un āra 

laukuma rotaļu iekārtu 

novietošana 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts ZS “Lapsiņas” 

Būvdarbu uzraudzīšana un kontrole 

29 Autoceļu pārbūve projekta 

“Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. 

kārta” īstenošanai 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “Ceļi un Tilti”, 

SIA”Vaivars”, SIA “ReLat Būve” 



30 Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 

Staroščiki – Tuči – Janopole (līdz 

autoceļa Nr.5606 Janopole – Lejas 

Tuči atzaram) gājēju celiņu 

izbūve Janopolē, Griškānu 

pagasts, Rēzeknes novads 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “V.J.M. Būve” 

31 Būvprojekta “Lūznavas muižas 

kompleksa smēdes ēkas 

atjaunošana” izstrāde un 

autoruzraudzības veikšana 

būvdarbu laikā 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “Ināras Caunītes arhitektu 

birojs” 

32 “Būvuzraudzības pakalpojumi 

projekta “Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana 

Rēzeknes novadā, 3.kārta” 

īstenošanai” 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “BaltLine Globe” 

33 Būvuzraudzības pakalpojumi 

projekta “Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana 

Rēzeknes novadā, 4. kārta” 

īstenošanai 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “BaltLine Globe” 

34 Būvuzraudzības pakalpojumi 

projekta “Sakstagala Jāņa 

Klīdzēja pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana” 

ietvaros 

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, 

iepirkuma vērtēšana. Par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju atzīts SIA “TRANZIT ASK” 

 

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs   A.Koļčs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 


