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SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 10.00. 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
Komisijas locekli: 

Jevgeņijs Oļenovs – valdes loceklis  
 
Renāte Zalivska – Plānošanās ekonomiskās daļas vadītāja 
 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs  
Nataļja Rustkova – juriskonsulte 
 

PROTOKOLĒ:  Olga Strelkova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists. 
 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: Komisijas locekle Vera Ragele – Ražošanas-tehniskās daļas vadītāja, 
komisijas loceklis Vadims Kodačs – Ražošanas-tehniskās daļas vadītāja vietnieks. 
 
Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 01.04.2014. rīkojumu 
Nr.1-3/0026. 
 
Komisijas sēdes darba kārt ība: 

1. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma pārtraukšanu.  
 

I. L ēmuma pieņemšana par iepirkuma pārtraukšanu 
 

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

1.2. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka 2014.gada 9.jūlij ā no SIA „Daugavpils 
dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” ēku būvinženieres Rasitas Latkovskas tika 
saņemts dienesta ziņojums, kurā norādīts, ka iepirkuma „Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās 
Rīgas ielā 42, Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī” ar identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2014/57M, 
1.daļas „Būvdarbi dzīvojamās mājas Rīga ielā 42, Daugavpilī” tehnisko specifikāciju jāprecizē, 
papildinot ar vienu pozīciju. Līdz ar ko, iepirkums „Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās 
Rīgas ielā 42, Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī” ar identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2014/57M, 
1.daļā jāpārtrauc tehniskās specifikācijas precizēšanai. 

1.3. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs rosina komisijas locekļus balsot par iepirkuma 
pārtraukšanu tehniskās specifikācijas precizēšanai. 

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: 
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 1.4.1. pārtraukt iepirkumu „Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Rīgas ielā 42, 
Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/57M, 1.DAĻĀ „Būvdarbi 
dzīvojamās mājas Rīga ielā 42, Daugavpilī” ; 

1.4.2. publicēt paziņojumu par iepirkuma 1.DAĻAS pārtraukšanu Iepirkuma SIA 
„Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā www.dzksu.lv.  

1.4.3. ņemot vērā to, ka minētā iepirkuma 2.DAĻA nav pārtraukta, informāciju par 
iepirkuma pārtraukšanu 1.DAĻĀ Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv  
publicēt paziņojumā par noslēgto līgumu, sadaļā „Cita informācija”, pēc iepirkuma līguma ar 
iepirkuma 2.daļā atzīto uzvarētāju noslēgšanas. 

Balsojums: 4 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  
 
SĒDE BEIDZAS plkst. 10.35. 
 
Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) J.Oļenovs 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks (paraksts) R.Zalivska  
 
Komisijas locekļi (paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
 (paraksts) N.Rustkova 
  
Protokolē: (paraksts) O.Strelkova 
 


