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Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma ieguldīšanu Cēsu pilsētas SIA „Vinda" pamatkapitālā
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ir realizējusi projektus: “Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā (Robežu
un Rūpniecības ielas (posmā no Valmieras ielas līdz Palmu ielai), Baltā iela (posmā no Ata Kronvalda
līdz Eduarda Veidenbauma ielai ))“, pieņemts ekspluatācijā 26. 02.2021., un “Ielu pārbūves darbi
Cēsīs, Cēsu novadā Ata Kronvalda iela (posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai)”, pieņemts
ekspluatācijā 10.08.2021. Projektu realizācijas gaitā izbūvēti ūdensvada tīkli 2426.35 m garumā,
sadzīves kanalizācijas tīkli 2873.96 m garumā.
Pamatojoties uz Centrālās finanšu līgumu aģentūras un Cēsu novada pašvaldības 31.07.2019.
sasvstarpēji noslēgto vienošanos Nr.5.6.2.0/18/I/015 par projekta “Degradēto teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā II kārta” realizāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” , 48.3.3 un 53.2.
apakšpunktiem un starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “Vinda” noslēgtā sadarbības līguma Nr.
/2018/642/2-20.2 par projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”, 2.1.6
punktu, ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti pēc projekta īstenošanas jānodod sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju īpašumā.
Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda”, reģ. Nr. 49503000754, ir pašvaldības
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai, un tās pamatdarbības
veids ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ūdensapgādes jomā, reģistrēta Sabiedrisko
pakalpojumu reģistrēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2014.
gada 28. oktobrī ar Nr. U10142.
„INVEST-CĒSIS” SIA , reģ. Nr. 44103018948, ir veikusi pamatlīdzekļu – ūdensapgādes un
kanalizācijas inženiertīklu, kas atrodas Baltā ielā, Eduarda Veidenbauma ielā, Rūpniecības ielā un
Robežu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, izmaksu aizvietošanas vērtības noteikšanu, kas atbilstoši
situācijai īpašumā 2021.gada 10.decembrī aprēķināta 895 928,00 EUR (astoņi simti deviņdesmit
pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro 00 centi), īpašuma atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības datiem (30.12.2021.) sastāda 872264.14 EUR (astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši
divi simti sešdesmit četri euro 14 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 15. panta
pirmās daļas 1. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 4.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 40. pantu, Ministru kabineta 2015.gada
10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” , 48.3.3 un 53.2.
apakšpunktu, starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “Vinda” noslēgtā sadarbības līguma Nr.
/2018/642/2-20.2 2.1.6 punktu un ievērojot Cēsu novada Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 10.02.2022. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.02.2022.

(prot. Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis,
Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris
Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācija Nr. 90000031048, ieguldīt
Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda”, reģ. Nr. 49503000754,
pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu – ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklus, kas
atrodas Baltā ielā, Eduarda Veidenbauma ielā, Rūpniecības ielā un Robežu ielā, Cēsīs, Cēsu
novadā, 895 928,00 EUR (astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi
euro 00 centi) vērtībā, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldei organizēt ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu nodošanu Cēsu pilsētas SIA „Vinda”.
3. Uzdot Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vinda’’ valdei veikt visas turpmākās ar
pamatkapitāla palielināšanu saistītās darbības.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs:

J.Rozenbergs
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