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Par ilgtermiņa saistībām  
Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanai 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

         Iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora K.Auziņa 2022.gada 
23.marta rīkojumu Nr. 4-15/2022/42 (grozījumi rīkojumā izdarīti ar izpilddirektora vietnieces B.Eglītes 
rīkojumu Nr. 4-15/2022/85) ir izsludinājusi atklāto konkursu „Telpu uzkopšanas pakalpojumi”, 
identifikācijas Nr. CNP 2022/17, ar līguma izpildes termiņu 12 (divpadsmit) mēneši, ar iespēju pagarināt 
līguma izpildes termiņu vēl par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, kopējais līguma termiņš ne vairāk kā 36 
(trīsdesmit seši) mēneši. Iepirkuma priekšmets tika sadalīts 10 (desmit) daļās. 

Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības uz visām 10 (desmit) daļām 
piešķirt SIA “GREEN LINE SERVICES”, reģistrācijas Nr.40103711579, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 39, 
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, 
Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
1. Uzņemties ilgtermiņa saistības pret SIA “GREEN LINE SERVICES”, reģistrācijas Nr.40103711579,  

1 877 470,12EUR (viens miljons astoņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit 
euro, 12 centi), t.sk. PVN 21% par telpu uzkopšanas pakalpojumus nodrošināšanu, par summu 625 
823,37EUR (seši simti divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 37centi), t.sk PVN 
21% uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, ar iespēju pagarināt līguma termiņu vēl par 24 (divdesmit četriem) 
mēnešiem par summu 1 251 646,75EUR (viens miljons divi simti piecdesmit viens tūkstotis seši simti 
četrdesmit seši euro un 75centi), t.sk. PVN 21%, kopējam līguma termiņam nepārsniedzot 36 
(trīsdesmit sešus) mēnešus: 

1.1. Cēsu novada pašvaldības telpu uzkopšana Raunas ielā 4, Raunas ielā 8, Bērzaines ielā 5, Saules 
ielā 23 (dienesta viesnīca), Rīgas ielā 7, Bērzaines ielā 16, Bērzaines ielā 18, Kaļķu ielā 22, Pils ielā 
12, Cēsīs, Cēsu novadā, par summu 165 693,83EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši seši simti 
deviņdesmit trīs euro, 83 centi), t.sk. PVN 21% uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par kopējo summu 
497 081,49 EUR (četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit viens euro un 49 centi), t.sk. 
PVN 21% uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas telpu uzkopšana par summu 53 075,40EUR (piecdesmit trīs tūkstoši 
septiņdesmit pieci euro un 40centi), t.sk. PVN uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par kopējo summu 
159 226,21 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro un 21 cents), 
t.sk. PVN 21 % uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.3. Cēsu Pilsētas vidusskolas telpu uzkopšana par summu 71 717,14EUR (septiņdesmit viens 
tūkstotis septiņi simti septiņpadsmit euro un 14centi), t.sk. PVN 21% uz 12 (divpadsmit) 
mēnešiem, par kopējo summu 215 151,41 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši viens simts 
piecdesmit viens euro un 41 cents), t.sk. PVN 21%  uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.4. Cēsu 2.pamatskolas telpu uzkopšana par summu 93 625,45EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši 
simti divdesmit pieci euro un 45centi), t.sk. PVN 21% uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par kopējo 



summu 280 876,35 EUR (divi simti astoņdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 35 
centi), t.sk. PVN 21% uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.5. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas telpu uzkopšana par summu 34 374, 98EUR (trīsdesmit četri 
tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro un  98centi), t.sk. PVN 21% uz 12 (divpadsmit) 
mēnešiem, par kopējo summu 103 124,94 EUR (simts trīs tūkstoši simts divdesmit četri euro un 
94 centi), t.sk. PVN 21% uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.6. Cēsu 1.pamatskolas telpu uzkopšana par summu 42 060,08EUR (četrdesmit divi tūkstoši 
sešdesmit euro un 08centi), t.sk. PVN 21% uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par kopējo summu 
126 180,23 EUR (viens simts divdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit euro un 23 centi), 
t.sk. PVN 21% uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.7. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas telpu uzkopšana par summu 31 452,47EUR  
(trīsdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro un 47centi), t.sk. PVN 21% uz 12 
(divpadsmit) mēnešiem, par kopējo summu 94 357,70 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti 
piecdesmit septiņi euro un 70 centi), t.sk. PVN 21%  uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.8. Cēsu novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centra telpu uzkopšana par summu 33 144,79EUR 
(trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro un 79centi), t.sk. PVN 21% uz 12 
(divpadsmit) mēnešiem, par kopējo summu 99 434,38 EUR (deviņdesmit deviņi tūkstoši četri 
simti trīsdesmit četri euro un 38 centi), t.sk. PVN 21% uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.9. Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Dzimtsarakstu nodaļas telpu uzkopšana par summu 
13 031,58EUR (trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit viens euro un 58centi), t. sk. PVN 21% uz 12 
(divpadsmit) mēnešiem,  par kopējo summu 39 094,74 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši 
deviņdesmit četri euro un 74 centi), t.sk. PVN 21% uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem; 

1.10. Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” telpu uzkopšana par summu 
87 647,66EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro un 66centi), t.sk. 
PVN 21% uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par kopējo summu 262 942,97 EUR (divi simti sešdesmit 
divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro un 97 centi), t.sk. PVN 21 % uz 36 (trīsdesmit sešiem) 
mēnešiem. 

2. Lēmuma 1. punktā noteikto ilgtermiņa saistību izpildi veikt no pašvaldības budžeta. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam. 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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