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Par grozījumiem 03.02.2015. līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu
slēgšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VINDA”
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 2022. gada 14.februārī (reģ. ar Nr.6.2-10/2022/1224) saņemts Cēsu
pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VINDA”, reģ. nr. 1-7/16, (turpmāk – Komercsabiedrība)
2022.gada 14.februāra iesniegums, ar lūgumu veikt grozījumus Cēsu novada domes un Cēsu pilsētas
SIA “VINDA” 2015. gada 3. februārī savstarpēji noslēgtā līguma “Līgums par ūdenssaimniecības
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu” 1.2. apakšpunktā, piešķirot Komercsabiedrībai īpašas tiesības
sniegt Pakalpojumu Cēsu novada Cēsu pilsētas, Jāņmuižas ciema, Priekuļu pagasta, Agras ciema,
Drabešu pagasta, Krīvu un Rīdzenes ciemu, Vaives pagasta), administratīvajās teritorijās. Iesniegumā
minētie grozījumi pamatoti ar to, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Komercsabiedrība
vairs nav vienīgais ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Cēsu novada administratīvajā
teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā –
ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.
Atbilstoši Cēsu novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmumam Nr.1 “Par līguma par
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu slēgšanu ar Cēsu pilsētas Sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “VINDA” “ Cēsu novada pašvaldība un Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “VINDA”, reģ. Nr. 49503000754, 2015.gada 3.februārī noslēdza līgumu par
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
(turpmāk – Līgums).
Saskaņā ar Līguma 1.2. apakšpunktu, Komercsabiedrībai tika piešķirtas ekskluzīvas tiesības sniegt
Pakalpojumu Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 6. punktu
ekskluzīvas tiesības — tiesības, kuras valsts vai pašvaldības institūcija ar tiesību aktu vai līgumu vai
tās pilnvarota juridiskā persona ar līgumu ir piešķīrusi komercsabiedrībai, pilnvarojot
komercsabiedrību sniegt pakalpojumus vai veikt darbības noteiktā administratīvajā teritorijā.
Savukārt šā paša likuma 8.punkts nosaka, ka īpašas tiesības — tiesības, kuras valsts vai pašvaldības
institūcija ar tiesību aktu vai līgumu vai tās pilnvarota juridiskā persona ar līgumu ir piešķīrusi
noteiktām komercsabiedrībām un kuras konkrētā administratīvajā teritorijā, neievērojot
objektivitātes, proporcionalitātes un diskriminācijas aizlieguma kritērijus, piešķir vienai vai vairākām
komercsabiedrībām priekšrocības, kas ievērojami ietekmē kādas citas komercsabiedrības iespējas
sniegt to pašu pakalpojumu vai veikt to pašu darbību tajā pašā administratīvajā teritorijā ar
vienlīdzīgiem nosacījumiem.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas novada pašvaldības teritorija ir mainījusies un novada
pašvaldības teritorijā ir vairāki ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji, tādejādi
Līgumā Komercsabiedrībai piešķirtās ekskluzīvās tiesības vairs neatbilst Komercdarbības atbalsta

kontroles likuma 1.pantā otrās daļas 6.punktā noteiktajam. Ekskluzīvo tiesību gadījumā pašvaldības
administratīvajā teritorijā ir tikai viens sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, bet īpašo tiesību
gadījumā – vairāki (divi, trīs vai vairāk). Minētās tiesības tiek noteiktas attiecībā uz pašvaldības
administratīvo teritoriju, kas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta
pirmo daļu ir valstspilsētu pašvaldību teritorija un novadu pašvaldību teritorija.
Pašvaldības kompetencē ir noteikt, vai konkrētā teritorijā uzticēt vispārējas tautsaimnieciskas
nozīmes pakalpojuma sniegšanas pienākumu vienam vai vairākiem pakalpojumu
sniedzējiem. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, kā rezultātā Cēsu novadā ir apvienotas
septiņas pašvaldības (Amatas novada pašvaldību, Cēsu novada pašvaldību, Jaunpiebalgas novada
pašvaldību, Līgatnes novada pašvaldību, Pārgaujas novada pašvaldību, Priekuļu novada pašvaldību
un Vecpiebalgas novada pašvaldību), Cēsu novada administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības
pakalpojumus sniedz vairāki minētā pakalpojuma sniedzēji. Tādēļ ir nepieciešami Līguma grozījumi,
nosakot, ka Komercsabiedrībai tiek piešķirtas īpašas tiesības, kā arī norādot novada administratīvās
teritorijas vienība, kurās Pakalpojums tiek sniegts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai Cēsu novadā nodrošinātu nepārtrauktus, drošus un
kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot Komercdarbības
atbalsta likuma 1.panta otrās daļas 3.un 8.punktu, Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 10.03.2022.atzinumu (protokols Nr.3), Finanšu komitejas 17.03.2022. atzinumu
(protokols Nr.4), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Veikt attiecīgus grozījumus 03.02.2015. līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’, reģ. Nr.
49503000754, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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