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Par ilgtermiņa saistībām  
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam Cēsu pilsētā  un Vaives pagastā, Cēsu novadā  

Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, Publisko iepirkumu likuma 8.panta 
ceturto daļu, iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektores vietnieces 
B.Eglītes 2022.gada 4.novembra rīkojumu Nr.4-15/2022/146, ir izsludinājusi atklāto konkursu „Ielu 
asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Cēsu pilsētā  un Vaives pagastā, Cēsu novadā”, identifikācijas Nr. 
CNP 2022/85, 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 komisija ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Imberteh”, 
reģistrācijas Nr.44103069041, juridiskā adrese: Atpūtas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 22.pantu, Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 02.02.2023.  
(protokols Nr.4) un Finanšu komitejas 16.02.2023. atzinumu (protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu novada 
dome, ar 15 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, 
Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Juris Žagars) ,  pret nav, 1 - atturas (Laimis Šāvējs), 
Hardijs Vents balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Uzņemties ilgtermiņa saistības pret SIA “Imberteh”, reģistrācijas Nr.44103069041, 610 344,57 
EUR (seši simti desmit tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro, 57 centi), t.sk. PVN 21% apmērā, 
par ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontu Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā uz 12 
(divpadsmit) mēnešiem par summu 199 122,44 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši viens 
simts divdesmit divi euro un 44 centi), t.sk. PVN 21%, ar iespēju pagarināt līguma termiņu vēl par 
24 (divdesmit četriem) mēnešiem par summu 411 222,13 EUR (četri simti vienpadsmit tūkstoši 
divi simti divdesmit divi euro un 13 centi), t.sk. PVN 21%, kopējam līguma termiņam nepārsniedzot 
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus. 

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 priekšsēdētāja vietniece       I.Suija-Markova 
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