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Lēmums Nr. 319 Grozījumi Cēsu novada domes 25.04.2013 lēmumā Nr.170 „Par
SIA „LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums” pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas
centrālās siltumapgādes”

Ziņo: R.Ivanovskis, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas eksperts siltumapgādes jautājumos
 
       Cēsu novada dome 25.04.2013.pieņēma lēmumu Nr.169. „Par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības
uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, kas paredz, ka pamatlīdzekļu  ikgadējā nomas maksa par
pamatlīdzekļu izmantošanu tiks novirzīta centrālās siltumapgādes sistēmas uzlabošanai, pilnveidošanai,
energoefektivitātes palielināšanai un kā arī paplašināšanai, lai nodrošinātu siltumapgādi Cēsīs.
       Sakarā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atteikumu pieņemt SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegto dokumentāciju
iepirkumam „Siltumtrases jaunbūve no Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA „Latvijas neredzīgo biedrības
Cēsu MRU” dzīvojamai mājai Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CSN/2013/51 atbilstoši
Publisko iepirkuma likuma 8.1pantam (SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ 01.07.2013.iesniegums Nr. CSI/2013-173, reģ. Cēsu novada
pašvaldībā 04.07.2013., Nr. 1-37/2710) ,Cēsu novada pašvaldība 2013.gada 05.jūlijā izsludināja iepirkumu „Siltumtrases
jaunbūve no Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA „Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu MRU” dzīvojamai
mājai Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CSN/2013/51, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums
slēgt iepirkuma līguma ar SIA „Ū.K.A”, reģ. Nr.4000383794.
Ņemot vērā augstāk minēto projekta „Par SIA „LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums” pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas
centrālās siltumapgādes” kopējās izmaksas - ar tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības
inženiertopogrāfisko uzmērījumu un arheoloģiskās uzraudzības izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda
LVL76 730.15, tajā skaitā:
-         būvniecības iepirkuma līguma summa LVL 71 280.15 bez PVN;
-         tehniskā projekta izstrādes izmaksas LVL 3 200.00 bez PVN,
-         autoruzraudzības izmaksas LVL 800.00 bez PVN;
-         būvuzraudzības izmaksas LVL 800.00 bez PVN;
-         arheoloģiskās uzraudzības izmaksas LVL 300.00 bez PVN;
-         inženiertopogrāfisko uzmērījumu LVL 350.00 bez PVN.
 
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju –
organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs,
M.Niklass, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 25.04.2013 lēmumā Nr.170 „Par SIA „LNB Cēsu Mācību un Ražošanas
Uzņēmums” pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes” šādus grozījumus:
1.1.  aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „60 000 (sešdesmit tūkstoši lati)” ar skaitli un vārdiem ”92 843.48 (deviņdesmit
divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs lati un 48 sant.)” t.s. PVN 21%;
1.2.  svītrot 2.punktu;
1.3.  izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Noteikt, ka:
5.1. 1.punktā plānoto izmaksu segšanai tiek novirzīta pamatlīdzekļu 2013.gada nomas maksa par pamatlīdzekļu
izmantošanu un pamatbudžeta ieņēmumu pārpilde Ls  29 250.42.
5.2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai veikt budžeta grozījumus un plānot Ls 92 844.00  SIA „LNB Cēsu
Mācību un Ražošanas Uzņēmums” pieslēgšanai pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes.”
1.4.  izteikt lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:
‘’7. Pēc siltumtrases jaunbūves no Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA „Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu
MRU” dzīvojamai mājai Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, pieņemšanas ekspluatācijā un uzņemšanas Cēsu novada
pašvaldības bilancē minēto siltumtrasi nodot nomā SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’.
1.5.  Papildināt lēmumu ar 8.punktu šādā redakcijā:
‘’8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.’’
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