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Neredzot iespēju atrisināt domstarpības sarunu ceļā, SIA “Latvijas Energoceltnieks” 
(LEC) ir iesniedzis prasības pieteikumu tiesā pret Rēzeknes domi par parāda, 
līgumsoda un likumisko procentu piedziņu saistībā ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 
ēkas pārbūves darbiem. Rēzeknes dome nav norēķinājusies ar LEC par veiktajiem un 
pieņemtajiem darbiem 792 749 eiro vērtībā, savukārt kopā ar līgumsodu un procentu 
daļu kopsumma ir  913 093 eiro. 
 
Visi starp LEC un Rēzeknes domi 2018. gada decembrī noslēgtajā līgumā noteiktie darbi, kā 
arī domes pasūtītie papildu darbi tika pilnībā pabeigti 2020. gada 27. jūlijā un Rēzeknes Valsts 
1.ģimnāzijas ēka tika pieņemta ekspluatācijā 2020. gada 28. augustā, ko apstiprina arī 
atbilstoša dokumentācija. 
 
Izmaiņas sākotnēji noslēgtā līguma termiņos, atbilstoši kuriem bija ieplānots pabeigt projekta 
realizāciju līdz 2020. gada 15. maijam, bija saistītas ar faktu, ka pēc 2020. gada 15. maija bija 
vēl nepieciešams veikt tieši Rēzeknes domes pasūtītus papildu darbus, kas nebija ietverti 
līgumā un nebija paredzēti arī būvprojektā.  
 
Paradoksālākais ir tas, ka pārmetot būvniekam darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu 
(2020. gada 15. maijs), Rēzeknes dome papildu darbu izpildei nepieciešamo būvprojekta 
dokumentāciju būvniekam iesniedza tikai 2020. gada 29. maijā. Atgādinām, ka jebkādus 
būvdarbus Latvijā drīkst veikt tikai tad, kad būvdarbu veicējam ir nodota būvprojekta 
dokumentācija.  
 
LEC informē, ka tieši par laiku, kad uzņēmums veica Rēzeknes domes pasūtītos papildu 
darbus ārpus sākotnējā līgumā definētā nodošanas termiņa, pašvaldība cenšas piemērot 
uzņēmumam līgumsodu. LEC neiniciēja papildu darbu izpildi, tomēr neskatoties uz to, LEC 
respektēja izveidojušos situāciju un, operatīvi veicot pasūtītos papildus darbus, nodrošināja, 
ka Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunotajā ēkā bez sarežģījumiem ir iespējams uzsākt 
jauno mācību gadu no 1. septembra. 
 
Uzņēmums ir vērsies tiesā, jo pašvaldības vadība savas tiesības izmanto negodprātīgi, proti, 
šķietami atbilstoši līguma noteikumiem, bet neattaisnojamā veidā un neattaisnojamu mērķu 
sasniegšanai. Rēzeknes dome arī ilgstoši nav reaģējusi uz uzņēmuma aicinājumu atrisināt 
esošo situāciju ārpustiesas kārtībā, tā vietā publiski paužot viedokli par izveidojušos situāciju, 
kas neatbilst objektīvajiem un dokumentāli pierādāmajiem faktiem.  
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