
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.448 
 

Par grozījumiem 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības 
uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas 

siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto 
pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā 
siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, pamatojoties uz Cēsu novada 
domes 2020.gada 7.maija lēmumu Nr.131 ”Par Vienošanās par grozījumiem 2001.gada 27 februārī 
noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” 
pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un 
atjaunošanu” apstiprināšanu”  Cēsu novada pašvaldība un SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. 
Nr.40003007848, noslēdza līgumu “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu 
uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 11.maijā 
Nr.354/2020/3-3-6 (turpmāk – Nomas līgums) un līgumu “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības 
modernizāciju un atjaunošanu”, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 11.maijā 
Nr.355/2020/3-3-6 (turpmāk – Modernizācijas līgums). 

Cēsu novada pašvaldībā 2021.gada 30.novembrī saņemta SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. 
Nr.40003007848, juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, vēstule 
(reģistrēta ar Nr.6-2-6/1/2021/6894) par to, ka 2021.gada 29.septembrī SIA “Cēsu siltumtīkli” 
vienīgais dalībnieks ir pieņēmis lēmumu par reorganizāciju, pievienojot SIA “Cēsu siltumtīkli” tās 
mātes uzņēmumam Adven Latvia SIA, reģistrācijas Nr. 40203143132, juridiskā adrese: Rūpniecības 
iela 13A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.  Reorganizācijas rezultātā SIA „Cēsu siltumtīkli” aktīvi, tiesības 
un pienākumi nodoti Adven Latvia SIA. SIA „Cēsu siltumtīkli” ir beigusi pastāvēt bez likvidācijas 
procesa. Adven Latvia SIA ir SIA „Cēsu siltumtīkli” juridiskais pēctecis un turpina SIA „Cēsu 
siltumtīkli” darbību. Par reorganizācijas dienu Adven Latvia SIA grāmatvedībā, kad SIA „Cēsu 
siltumtīkli” aktīvi, tiesības un saistības iekļautas Adven Latvia SIA grāmatvedībā un, ar kuru SIA „Cēsu 
siltumtīkli” darījumi Adven Latvia SIA  grāmatvedībā tiek uzskatīti par Adven Latvia darījumiem, ir 
2022. gada 1. janvāris. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļu, ievērojot 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. (prot. Nr.8) atzinumu,  Cēsu novada dome, ar 15 
balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella Frīdvalde-
Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) , 1 - pret (Andris Mihaļovs), 1 - atturas 
(Elīna Stapulone), nolemj: 

 
1. Veikt grozījumus Nomas līgumā (saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu) un Modernizācijas 

līgumā (saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu), kā rezultātā, sākot ar 2022.gada 1.janvāri,  



esošā Nomnieka SIA “Cēsu siltumtīkli” vietā stājas tā juridiskais pēctecis Adven Latvia SIA, 
reģistrācijas Nr. 40203143132, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu nov., 
LV-4101, Latvija. 

2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei. 
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


