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SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 14.00. 

SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
 

Komisijas priekšsēdētāja 
vietniece: 

Komisijas locekli: 

Jevgeņijs Oļenovs – valdes loceklis  
 

Renāte Zalivska – Plānošanās ekonomiskās daļas vadītāja p.i.  
 

Vera Ragele – Ražošanas-tehniskās daļas vadītāja 
Mihails Kapeļušnikovs – Rožošanas tehniskās bāzes vadītājs  
Vadims Kodačs – ēku būvinženieris 

Nataļja Rustkova - juriskonsulte 
PROTOKOLĒ:  Olga Strelkova – iepirkumu specialists 

 
Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar rīkojumu. 
 

Komisijas sēdes darba kārtība: 

1. Faktiskās situācijas konstatēšana un lēmuma pieņemšana. 

 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana un lēmuma pieņemšana  

1.1. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo sēdes darba 

kārtību. 

1.2. Komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka izsludinātā iepirkuma “Par dzīvojamās mājas 

Krustpils ielā 2, Daugavpilī, ēkas stiprināšanu” ietvaros līgums nevar tikt noslēgts, jo 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki nolēma atteikties ēka 
stiprināšanas darbiem, skarā ar slikto materiālo stāvokli. Līdz ar minēto, iepirkumu nepieciešams 

pārtraukt sakarā ar nepieciešamības zudumu iepirkumā.  

1.3. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs rosina komisijas locekļus balsot par iepirkuma 

pārtraukšanu.  

1.4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
vienpadsmito daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu un neslēgt 

līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:  

 1.4.1. pārtraukt iepirkumu “Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī, ēkas 

stiprināšanu”, ID Nr.SIA DDzKSU-2013/89M; 

 1.4.2. rakstveidā paziņot pretendentiem par iepirkuma pārtraukšanu.  
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1.4.3. publicēt paziņojumu par iepirkuma pārtraukšanu Iepirkuma uzraudzības biroja 
mājas lapā www.iub.gov.lv  un SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 
uzņēmums” mājas lapā www.dzksu.lv. 

 
Balsojums: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  

 
SĒDE BEIDZAS plkst. 15.10. 
 

Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) J.Oļenovs 
 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece  (paraksts) R.Zalivska  
 
Komisijas locekļi (paraksts) V.Ragele 

 
 (paraksts) M.Kapeļušnikovs 

 
 (paraksts) V.Kodačs 
  

 (paraksts) N.Rustkova 
 

Protokolē: (paraksts) O.Strelkova 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.dzksu.lv/
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