
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
08.09.2022.                           Nr.526 
 

Par ilgtermiņa saistībām ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu novada izglītības iestādēs 
Ziņo L.Markus-Narvila, Izglītības pārvaldes vadītāja  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37. pantu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta 
ceturto daļu, iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces 
B.Eglītes 2022.gada 17.maija rīkojumu Nr.4-15/63, ir izsludinājusi atklātu konkursu „ Ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšana Cēsu novada izglītības iestādēs”, identifikācijas CNP/2022/33, ar kopējo 
līguma izpildes termiņu 60 mēneši.   

 Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt  2.,13. daļā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “ŽAKS-2”, reģ.nr.40103137553, juridiskā adrese: Žagatu iela 21A-97, Rīga, LV-1084, 
5. daļā SIA “OZOLAINE”, reģ.nr.49503004690, juridiskā adrese: Ozolu iela 3, Raiskums, Raiskuma pagasts, 
Cēsu novads, LV-4146. 

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: 

1.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ŽAKS-2”, reģ.nr.40103137553, juridiskā adrese: Žagatu iela 
21A-97, Rīga, LV-1084, 609 138,00  EUR (seši simti deviņi tūkstoši viens  simts trīsdesmit astoņi 
euro, 00 centi), bez PVN, par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu  iepirkuma 2. daļai uz 60 
(sešdesmit) mēnešiem; 

1.2. SIA “OZOLAINE”, reģ.nr.49503004690, juridiskā adrese: Ozolu iela 3, Raiskums, Raiskuma 
pagasts, Cēsu novads, LV-4146, 478 332.00 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti 
trīsdesmit divi  euro, 00 centi), bez PVN, par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu  iepirkuma 
5. daļai uz 60 (sešdesmit) mēnešiem; 

1.3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ŽAKS-2”, reģ.nr.40103137553, juridiskā adrese: Žagatu iela 
21A-97, Rīga, LV-1084, 471 348,80  EUR (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti 
četrdesmit astoņi euro, 80 centi), bez PVN, par ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu  iepirkuma 13. daļai uz 60 (sešdesmit) mēnešiem. 

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

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 


