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Par Cēsu novada Drabešu pagasta Agras ciema
ūdenssaimniecības pakalpojumu un ūdensapgādes sistēmas nodošanu SIA “VINDA”
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība organizē
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda”, reģ. Nr. 49503000754, (turpmāk – SIA
“VINDA”) 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.
Šobrīd SIA “VINDA” nodrošina ūdens piegādi Cēsu novada Drabešu pagasta Agras ciema
iedzīvotājiem, kā pakalpojuma starpnieku izmantojot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldi,
par ko starp Amatas novada pašvaldību un SIA “VINDA” 2017. gada 1.novembrī noslēgts līgums Nr.
446 un 2021. gada 22. aprīlī noslēgta Vienošanās Nr. 1 par grozījumiem 2017. gada 1.novembra
līgumā Nr. 446.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu
Cēsu novada pašvaldība ir Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Lai uzlabotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, nodrošinot tiešu
pakalpojuma sniegšanu un norēķinu kārtību ar pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 15. panta pirmo daļu, Ūdenssaimniecības
pakalpojuma likuma 1.panta 6.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3. panta pirmās daļas 4. punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 40. pantu, kā arī ņemot
vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.02.2022. lēmumu
“Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda“ viedokli ūdenssaimniecības sistēmu pārvaldībai Cēsu novadā”,
saskaņā ar Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 10.02.2022. atzinumu
(protokols Nr. 2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.02.2022. atzinumu (prot.Nr.3), 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. Pilnvarot SIA “VINDA”, reģ. Nr. 49503000754, sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus Cēsu novada Drabešu pagasta Agras ciemā, sākot ar 2022. gada 1. aprīli.
2. Nodot SIA “VINDA” īpašumā Cēsu novada Drabešu pagasta Agras ciema ūdensapgādes
tīklus, ieguldot tos pamatkapitālā, par to pieņemot atsevišķu domes lēmumu pēc minētās
mantas novērtējuma.

3. Noteikt, ka SIA “VINDA”, reģ. Nr. 49503000754, ir Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes
ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu saistīto līgumsaistību un
norēķinu pārņēmēja, sākot ar 2022. gada 1.aprīli.
4. Uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei organizēt visas nepieciešamās darbības,
kas saistītas ar lēmuma 1. un 2. punkta izpildi, kā arī veikt Cēsu novada Drabešu pagasta
Agras ciema ūdensvadu tīklu piederības robežu noteikšanu un pašvaldības īpašumā esošo
ūdensvadu novērtēšanu atbilstoši Komerclikumā noteiktajām prasībām par mantiskā
ieguldījuma novērtēšanu.
5. Uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei sadarbībā ar SIA “VINDA” līdz
01.03.2022. rīcības plānu lēmuma izpildes nodrošināšanai.
6. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. E.

Eglīte.
7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram K. Auziņam.
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