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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES PROTOKLS 

ĀRKĀRTAS  SĒDE 
 

Viļānu novadā                                     Nr.2                      2014.gada  20.janvārī 

 

Darba kārtība. 

1.Par līguma izbeigšanu  ar piegādātāju apvienību „RCR5, DAKO,  

   KOMUNĀLPROJEKTS“. 

2.Par eksperta pieaicināšanu un viņa pakalpojumu apmaksu . 
Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Ilze 

Grolmusa, Felicija Leščinska, Ārija Moisejeva. 

Nav ieradušies deputāti – Juris Galerijs Vidiņš- komandējumā, Lepolds Naglis – 

slimības dēļ, Andris Kozulis –nezināmu iemeslu dēļ. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars Arbidāns, 

pašvaldības policijas inspektors Valentīns Laizāns, galvenā grāmatvede Irēna 

Stafecka.  

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.16.00 

1§ 

Par līguma izbeigšanu  ar piegādātāju apvienību „RCR5, DAKO,   

KOMUNĀLPROJEKTS“.______________________________________________ 

J.Šlivka Ā. Moisejava I.Grolmusa I.Zunda J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka 17.12.2013. ar piegādātāju apvienību  „RCR5, DAKO, 

KOMUNĀLPROJEKTS” noslēgtās vienošanās termiņš izbeidzās 10.01.2014.,bet 

tehniskajā projektā paredzētie un līguma nosacījumiem atbilstošie darbi nav pabeigti 
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pilnā apjomā un izpildītāja prasība par papildus darbu tāmes apmaksu nav pamatota, 

pamatojoties uz līguma 14.1.2. punktu un saskaņā ar likumdošanu, pašvaldība 

(Pasūtītājs) vienpusēji plāno izbeigt līgumu 27.01.2014. ņemot vērā iepriekš minēto, 

nepieciešams izveidot pašvaldības komisiju būvprojekta pieņemšanai- nodošanai un 

gatavot nepieciešamo dokumentāciju iepirkuma izsludināšanai par nepabeigtajiem 

darbiem objektā „Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, labvēlīgas 

iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošana” , 

Deputāti  atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), pret-nav ,atturas- 

nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pamatojoties uz līguma 14.1.2.punktu vienpusēji izbeigt līgumu ar piegādātāju 

apvienību „RCR5, DAKO, KOMUNĀLPROJEKTS”27.01.2014.,veikt objekta 

pieņemšanu- nodošanu un steidzamības kārtā izsludināt iepirkumu par nepabeigtajiem 

darbiem objektā „Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, labvēlīgas 

iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošana” . 

 

2§ 

Par eksperta pieaicināšanu un viņa pakalpojumu apmaksu ._________________ 

J.Šlivka I.Grolmusa  Ā.Moisejeva J.Ivanova  

Iepirkuma veikšanai par nepabeigtajiem darbiem objektā „Viļānu kultūras nama- 

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana” pēc pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanas, nepabeigto  darbu apjoma noteikšanai nepieciešams pieaicināt 

ekspertu, izstrādāt tehnisko specifikāciju, darba uzdevumu un tāmes. Minētie darbi 

veicami steidzamības kārtā. 

Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret-nav, atturas- 

nav. 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pieaicināt ekspertu un veikt viņa pakalpojuma apmaksu, iepirkuma veikšanai par 

nepabeigtajiem darbiem objektā „Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēkas 

rekonstrukcija, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā 

arī energoefektivitātes uzlabošana” 
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Sēdi slēdza plkst.17.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2014.gada 24.janvārī 

 


