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Lēmums Nr. 116 Par Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmuma  Nr. 370 „Par
zemes gabalu Lilijas iela 10 un Lilijas iela 12, Cēsīs apvienošanu” atzīšanu par
spēku zaudējušu

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu pilsētas dome 15.06.2006. pieņēma lēmumu Nr. 370( prot. Nr. 11, 11 p.) ”Par zemes gabalu Lilijas iela 10 un Lilijas iela
12 Cēsīs, apvienošanu”. Lēmums nav izpildīts un zemes gabali mainījuši īpašniekus, līdz ar to apvienošana vairs nav
realizējama.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas 25.04.2017. priekšlikumu (prot. Nr.17, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu Nr. 370 ( prot. Nr. 11, 11 p.) ”Par zemes gabalu Lilijas
iela 10 un Lilijas iela 12 Cēsīs, apvienošanu”. 
     
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja
adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas 
spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas 
spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 

Lēmums Nr. 117 Par Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE
izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
     
            Ar Cēsu novada domes 30.03.2017. lēmumu Nr. 73 “Par Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW
CARAVELLE nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 4, 2.p.),  atsavināšanai tika nodots
automobilis VW CARAVELLE, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FF3742, identifikācijas Nr.
WV2ZZZ70Z1H107211, par sākumcenu 3860.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents. Saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 32.pantu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu,
var: 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var
pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas
samaksas kārtību; 3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
4.panta pirmo un otro daļu,  6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 16.panta pirmo un otro daļu,
piemērojot 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.04.2017. priekšlikumu (protokols Nr.6), un, ņemot vērā, ka nav
saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju
nodrošināšanai, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1. Atzīt par nenotikušu automobiļa VW CARAVELLE, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FF3742, identifikācijas
Nr. WV2ZZZ70Z1H107211, 2017. gada 27. aprīļa izsoli.

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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2. Atkārtoti nodot atsavināšanai Cēsu pilsētas pansionāta automobili VW CARAVELLE, vieglais pasažieru, valsts
reģistrācijas numurs FF3742, identifikācijas Nr. WV2ZZZ70Z1H107211 pārdodot tos mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu, kas ir par 20% mazāka nekā ar Cēsu novada domes 30.03.2017. lēmumu Nr. 73
apstiprinātā: 3088.00 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit astoņi euro, 00 centi), t.sk., PVN.
4. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
AUTOMOBIĻA VW CARAVELLE izsoles noteikumi       
 
1. vispĀrĪgie noteikumi
 
1.1. Automobīlis: VW Caravelle, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs FF3742, turpmāk – Transportlīdzeklis, 
izsoles noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
- 2017. gada 30.maijā, plkst. 13:00;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 3088.00 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit astoņi euro, 00 centi), t.sk.,
PVN.
1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 308.80 EUR (trīs simti astoņi  euro, 80centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda   ieskaitāma Cēsu pilsētas pansionāta kontā: Cēsu pilsētas pansionāts, Reģ. Nr.
90000030574, Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV72
UNLA 0004 0171 3034 9
1.8. Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
1.9. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻA raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: VW Caravelle, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas Nr. FF 3742, identifikācijas Nr.:
WV2ZZZ70Z1H107211, 1. reģistrācija: 16.01.2001., krāsa: balta, odometra rādījums: 296031 km, TA līdz 28.02.2018. motora
tilpums: 2.5L, motora jauda: 65KW, degviela: dīzeļdegviela, riteņu piedziņa: 4x2, 1. reģistrācija: 16.01.2001., sēdvietu skaits:
9;  Komplektācija: stūres pastiprinātājs, manuālā pārnesumu kārba, elektriskie stiklu pacēlāji, elektriski regulējami
spoguļi, auduma ādas apdares salons, manuāli regulējama stūre, 2 drošības gaisa spilveni, ABS, centrālā atslēga,
audioaparatūra AM/FM, sakabes ierīce;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu pilsētas pansionāta īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
0242183;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 26537807, Andrejs Meisters.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 29. maijam
plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas
sekretārs) jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;

http://www.cesis.lv
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3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja uz Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā uz Transportlīdzekli ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
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vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2017. gada 13. jūnijam ieskaitot;
5.2.       Ja nosolītājs līdz 2017.gada 13. jūnijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā;
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
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Lēmums Nr. 118 Par  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
automašīnas Opel Sintra nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, saņemts pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
direktora iesniegums (reģistrēts 21.04.2017. ar Nr.7/1717), ar kuru iesniedzējs lūdz uzsākt tā rīcībā esošā automobiļa: Opel
Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, turpmāk – Transportlīdzeklis,  izsoles procedūru, tādējādi
apliecinot, ka tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu  iesniegts sertificēta eksperta 10.04.2017. novērtējums, saskaņā ar kuru:
Transportlīdzekļa tirgus vērtība noteikta 700.00 EUR ( septiņi simti euro, 00 centi),  t.sk., PVN.   Novērtējumu veicis
tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs, sertifikāts Nr. 86, derīgs līdz 16.08.2017. Transportlīdzeklis: identifikācijas Nr.:
4GDDU03A0VD261682, motora tilpums: 2.2L, motora jauda: 104KW, degviela: benzīns, riteņu piedziņa: 4x2, 1. reģistrācija:
05.09.1997., krāsa: ķiršu, odometra rādījums: 257398 km, sēdvietu skaits: 7, tehniskā apskate: 09.06.2017, uzņemts
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pamatlīdzekļu uzskaitē ar reģ. Nr. /30P07002, atlikusī bilances
vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 0.00 euro, lietotājs: pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”.
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu,  6.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu un 16.panta
pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām pašvaldības
iestādēm par Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un ievērojot Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 27.04.2017. priekšlikumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnu Opel Sintra, vieglais
pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, identifikācijas Nr. 4GDDU03A0VD261682, pārdodot to mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2.      Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles sākumcenu: 700.00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), t.sk., PVN.
            3.   Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
AUTOMOBIĻA Opel Sintra izsoles noteikumi        
1. vispĀrĪgie noteikumi
 
1.1. Automobīlis: Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, turpmāk – Transportlīdzeklis,  izsoles
noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Transportlīdzekļu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
1.4. Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
- 2017. gada 30. maijā, plkst. 13:30;
1.5. Transportlīdzekļa izsoles sākumcena tiek noteikta: 700.00 EUR ( septiņi simti euro, 00 centi), t.sk., PVN.
1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 70.00 EUR (septiņdesmit euro, 00centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda   ieskaitāma pašvaldības aģentūras Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs kontā: Pašvaldības
aģentūra Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Reģ. Nr. LV90001677262, Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu nov.,  LV- 4101,
Banka: A/s SEB banka, Kods UNLALV2X, Konts LV18 UNLA 0050 0038 6170 9.
1.8. Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
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1.9. Sludinājums par Transportlīdzekļa izsoli publicējams, laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.10.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      TRANSPORTLĪDZEKĻa raksturojums
2.1. Transportlīdzeklis :
2.1.1.marka, modelis: Opel Sintra, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs GJ 1982, identifikācijas Nr.:
4GDDU03A0VD261682, motora tilpums: 2.2L, motora jauda: 104KW, degviela: benzīns, riteņu piedziņa: 4x2, 1. reģistrācija:
05.09.1997., krāsa: ķiršu, odometra rādījums: 257398 km, sēdvietu skaits: 7, tehniskā apskate: 09.06.2017;  Komplektācija:
stūres pastiprinātājs, manuālā pārnesumu kārba, elektriskie stiklu pacēlāji, kondicionieris, jumta reliņi, vieglmetāla diski
R15, elektriski regulējami spoguļi, velūra apdares salons,  drošības gaisa spilveni, ABS, centrālā atslēga, audioaparatūra
AM/FM, sakabes ierīce;
2.1.2.Transportlīdzeklis ir pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, saskaņā ar transporta līdzekļa
reģistrācijas apliecību Nr. AF 0129419;
2.1.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš ;
2.1.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs ;
2.1.5.Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa mob.tālruni 29105651, Bruno Alksnis.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos
noteiktos priekšnoteikumus. 3.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2017.gada 29.maijam plkst.12.00 Cēsu novada
pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs) jāreģistrējas un
jāiesniedz šādi dokumenti:  3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. informācija par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2.      rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.      informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja uz Transportlīdzekli reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā uz Transportlīdzekli ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt

http://www.cesis.lv
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Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu piecu darba dienu laikā.
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, t.sk., PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2017. gada 13. jūnijam ieskaitot;
5.2.       Ja nosolītājs līdz 2017.gada 13. jūnijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli pārsolītajam
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pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekļa pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā;
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas;
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas;
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 

Lēmums Nr. 119 Par projekta pieteikuma “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas
un laika lokos” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 24.maija notikumiem Nr. 322 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"
īstenošanas noteikumi”, kā arī uz  Ministru Kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā
sadarbības iestādes uzaicinājumu Siguldas novada domei un sadarbības partneriem, t.sk. Cēsu novada pašvaldībai,
sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laika lokos” atbilstoši Kultūras
ministrijā saskaņotajai idejai, kā arī ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un saskaņā ar Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.04.2017. atzinumu (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 03.05.2017. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt projekta “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laika lokos” iesniegšanu un īstenošanu
sadarbībā ar Siguldas novada domi kā vadošo projekta partneri.
2.      Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai, ņemot vērā, ka Cēsu novada pašvaldības
objektiem piešķirtais ERAF līdzfinansējums ir atbilstoši 1 476 823 EUR (viens miljons četri simti septiņdesmit seši
tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs eiro) Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijai un 950 000 EUR (deviņi simti piecdesmit
tūkstoši eiro) Cēsu pils kompleksa restaurācijai, kā arī pašvaldības līdzfinansējums ir ne mazāks kā 15% no attiecināmajām
izmaksām.
3.      Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu nodaļā projekta ieviešanas un
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izdevumu tāmi.
4.      Projektu realizēt līdz 2020.gadam.
5.      Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 120 Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Lai racionāli un lietderīgi izmantotu nekustamo īpašumu nedzīvojamās telpas darbnīcas ēkā (kadastra
apzīmējums 42010040801001) Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, ņemot vērā sabiedriskā labuma organizācijas
nodibinājuma „Elm Media” 20.04.2017. iesniegumu, kurā izteikts lūgums izskatīt iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā
nedzīvojamās telpas darbnīcas ēkā , Muižas ielā 3, Cēsīs (kadastra apzīmējums 42010040801001) uz laika posmu līdz
2023.gada 26.jūnijam, nolūkā paplašināt Ruckas mākslas rezidenču centru,
ņemot vērā  sabiedriskā labuma organizācijas nodibinājuma „Elm Media” iesniegto Ruckas mākslas centra attīstības
koncepciju 2017. -2020. gadam un līdzšinējo sekmīgo darbību, organizējot nacionāla un starptautiska mēroga kultūras,
mākslas un izglītības organizāciju radošo un izglītojošo darbību Ruckas mākslas rezidencē, regulāri piesaistot
viesmāksliniekus, lektorus un studentus, tādējādi sniedzot ieguldījumu Cēsu pilsētas attīstībā, rezidences darbības
nodrošināšanai un mākslinieku darbnīcu iekārtošanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas
5. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 4.1
punktu, trešo, trešo prim, ceturto, piekto un sesto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 27.04.2017. atzinumam (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.05.2017. atzinumam (prot.
Nr.6), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.    Nodot sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam „Elm Media”, reģistrācijas Nr.40008112314, bezatlīdzības
lietošanā uz laiku līdz 2023.gada 26.jūnijam nedzīvojamās telpas darbnīcas ēkā (kadastra apzīmējums 42010040801001)
Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, atlikusī bilances vērtība EUR 5194,98.
2.    Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi – Ruckas mākslas rezidenču centra mākslinieku darbnīcu un pasākumu
telpu ierīkošana centra darbības nodrošināšanai.
3.    Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram noslēgt līgumu par nedzīvojamo telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz 2023.gada 26.jūnijam sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam „Elm
Media”, līgumā nosakot, ka sabiedriskā labuma organizācija nodibinājums „Elm Media” sedz izdevumus par komunālajiem
pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli par nedzīvojamām telpām un telpām atbilstošo zemes daļu zem ēkām, kā arī
citus izdevumus, kādi varētu rasties saistībā ar nedzīvojamo telpu lietošanu.
4.    Lietošanā nodotās nedzīvojamās telpas nododamas atpakaļ Aģentūrai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām.
Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja nodibinājums zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
5.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Ruckas muižas koncepcija – pielikumā;                  Muižas 3 prezentācija - pielikumā
 
 

Lēmums Nr. 121 Par telpu nodrošināšanu Cēsu Teātra mēģinājumiem Vaives
tautas namā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā biedrības “Kultūra aTver” reģ. nr. 40008196152, 2017.gada 24.aprīļa iesniegumu Par telpām Cēsu Teātra

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/Ruckas_muizas_koncepcija_2017-2020(003).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2017/Ruckas_muizas_prezentacija.pptx
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mēģinājumu nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma “„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Cēsu novada
domes 2016.gada 29.decembra lēmuma nr.337 apstiprinātā P/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” “Amatiermākslas
kolektīvu darbības nolikuma” IV daļas 2.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
27.04.2017. atzinumam (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.05.2017. atzinumam (prot. Nr.6), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Nodod biedrībai “Kultūra aTver” reģ. nr. 40008196152 Vaives tautas nama lielo zāli un zemskatuvi mēģinājuma1.
procesa nodrošināšanai no 2017.gada 14.maija, katru svētdienu no plkst. 15:00-18:00, un no 2017.gada
14.septembra, katru ceturtdienu no plkst. 19:00-21:00. Pieļaut mēģinājumu dienu un laiku maiņu, iepriekš
vienojoties ar pagasta pārvaldi.
Nodot palīgtelpu pastāvīgai lietošanai teātra inventāra un mēģinājumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu2.
uzglabāšanai no 2017.gada 14.septembra.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 
 

Lēmums Nr. 122 Par Cēsu novada domes 2017.gada 11.maija saistošo noteikumu
Nr.11 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 39. punktu, 35. panta otro, trešo, ceturto un
piekto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 27.04.2017. atzinumam (prot. Nr.5) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.05.2017. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs,
A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017. gada 11.maija saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””.
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
11.maijā                                                                       
                              Nr.11
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
 likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,
 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25. panta pirmo daļu,
 likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un
 sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu
Nr. 550”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”13. punktu
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Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”
 
            Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1.            Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu.
2.    Svītrot 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktu.
3.    Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
    “9. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi tiek
piešķirts trūcīgam vai maznodrošinātam klientam, ja tas nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tā rīcībā pēc
īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos
normatīvus, nomaksas paliek summa, kas ir mazāka par šajos saistošajos noteikumos noteikto nepieciešamā garantētā
ienākuma līmeni.”.
4.   Svītrot 10.3. apakšpunktu.
5.    Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:
“ IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
“12. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:
 12.1.katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai - līdz 1000,00 euro vienai ģimenei (personai), ņemot vērā
iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nav tiesību saņemt citu valsts
noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai;
12.2. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem
spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība - līdz 150,00
euro vienai ģimenei (personai).
13.  Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments Dienestā
saņemts ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.”.
6.    Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
“21. Vecāku maksas atlaides pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas tiek piešķirtas no nākamā mēneša pirmās dienas uz trīs
mēnešiem.”.
7.    Izteikt 28.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
  “ 28.2. pabalsts zobu ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai;”.
8.    Papildināt 28.punktu ar 28.7. un 28.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“28.7. pabalsts inkontinences līdzekļu daļējai apmaksai;
  28.8. pabalsts diabēta slimnieku teststrēmeļu cukura līmeņa noteikšanai asinīs daļējai apmaksai.”.
9. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
“29. Noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.6., 28.7. un 28.8.  apakšpunktā minētos pabalstus piešķir 25% apmērā no
izlietotās summas, ievērojot, ka pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai (izņemot endoprotezēšanas izdevumus)
kalendārā gada laikā nevar būt lielāks par 75,00 euro vienai personai un 100,00 euro vienai ģimenei, kurā ir vairāk kā
viens ģimenes loceklis.”.
10.  Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
“31.   Lai saņemtu šo noteikumu 28. punktā minētos pabalstus, Dienestā jāiesniedz iesniegums, medicīniskos izdevumus
apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds,
uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs un kurš izsniegts ne agrāk kā pirms trim mēnešiem, vai
arī priekšapmaksas rēķina oriģināls) un 28.6., 28.7. un 28.8.  apakšpunktā noteiktajam pabalstam – recepšu, uz kuru
pamata ir veikta medikamentu iegāde, kopijas.”.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 11.maija saistošo noteikumu Nr.11
„Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” paskaidrojuma raksts
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Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā nodrošinātos sociālās palīdzības pabalstus
nosaka saistošie noteikumi Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” (Saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības
veidus, pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušam personām.

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts saistībā ar grozījumiem
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Atbalsta programmā
Cēsu novada ģimenēm ar bērniem 2014.-2019.gadam paredzētajām
aktivitātēm.

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumi grozāmi atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 1. panta 39. punktam un 35. panta otrajai daļai attiecīgi par
krīzes situāciju un pabalstu krīzes situācijā, nosakot, kādos gadījumos un ar
kādiem nosacījumiem piešķirams pabalsts krīzes situācijā.
Atbalsta programmā Cēsu novada ģimenēm ar bērniem 2014.-2019.gadam
paredzēta aktivitāte trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem
nodrošināt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs arī vasaras
mēnešos, tāpēc Saistošo noteikumos grozījumu projektā paredzētas 
attiecīgas izmaiņas attiecībā uz vecāku maksas atlaides piešķiršanu.
Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēti papildus veidi pabalsta
medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ietvaros atlīdzināmajiem izdevumiem.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Nav (finansējums Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
budžeta ietvaros).

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  3. panta otrā daļa, 35.
panta trešā, ceturtā un piektā daļa.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines
iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 

http://www.cesis.lv/


15. no 30

Lēmums Nr. 123 Par Cēsu novada domes 2017.gada 11. maija saistošo noteikumu
Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 20 „ Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 1. panta 16. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 27.04.2017. atzinumam
(prot. Nr. 5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.05.2017. atzinumam (prot. Nr.6), Cēsu novada dome ar 13 balsīm
– par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass,
G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 11.maija saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada
19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā””.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada
11.maijā                                                                       
                              Nr.12
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
 
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20
„ Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” apstiprināšanu  
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „ Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm
Cēsu novadā” šādus grozījumus:
 
1.   Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
      “2. Noteikumos paredzēto atbalstu ir tiesības saņemt Cēsu novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu
deklarējušai daudzbērnu ģimenei, ievērojot, ka tad, ja ģimenes aprūpē ir audžuģimenē ievietots vai aizbildnībā esošs
bērns, atbalstu par šo bērnu piešķir, ja lēmumu par tā ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa”.
 
2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Brīvpusdienas piešķir pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības un nav
sasniedzis 24 gadu vecumu.”.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 2017.gada 11. maija saistošo noteikumu Nr.12
 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 20 „ Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā nodrošināto atbalstu daudzbērnu ģimeņu
bērniem nosaka saistošie noteikumi Nr.20 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm
Cēsu novadā” (Saistošie noteikumi).  Saistošo noteikumu 2. punkta regulējums
par tiesībām saņemt Saistošajos noteikumos paredzēto atbalstu neatbilst
daudzbērnu ģimenes definīcijai, kas ietverta Bērnu tiesību aizsardzības likuma
1. panta 16. punktā.
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Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts ar mērķi precizēt Saistošajos
noteikumos paredzētā atbalsta saņēmēju loku, ievērojot Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimenes definīciju
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra likumu).   Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punktā noteikts, ka daudzbērnu
ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni un ka par daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā
iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Atbilstoši Saistošo noteikumu grozījumu projektam tiek noteikts, ka:
1)       Saistošajos noteikumos paredzēto atbalstu ir tiesības saņemt Cēsu
novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušai daudzbērnu
ģimenei, ievērojot, ka tad, ja ģimenes aprūpē ir audžuģimenē ievietots vai
aizbildnībā esošs bērns, atbalstu par šo bērnu piešķir, ja lēmumu par tā
ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa (2. punkts);
2)      Saistošajos noteikumos paredzētās brīvpusdienas piešķir pēc
pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības
un nav sasniedzis 24 gadu vecumu.
 

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16. punktu

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines
iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 

Lēmums Nr. 124 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu
Nr.7 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas

http://www.cesis.lv/
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kārtība Cēsu novadā” atcelšanu

Ziņo J.Goba, Administrācijas vadītājs
 
Cēsu novada dome 09.03.2017. pieņēma  lēmumu Nr.59 (protokols Nr.3,  13.p.) “Par Cēsu novada domes 2017. gada
9.marta  saistošo noteikumu Nr.7 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu
novadā” apstiprināšanu. Cēsu novada pašvaldībā 23.03.2017. saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 23.03.2017. vēstule Nr.1-18/2430 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta
23.03.2017. ar Nr. 1-18/2430) “Par Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem”,  kurā VARAM par Cēsu novada domes
2017. gada 09.marta  saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Cēsu novadā" izsaka vairākus iebildumus un norādes precizēt saistošos noteikumus. Precizējumi
saistošajos noteikumos  ir apjomīgi un sarežģīti, līdz ar to  dokumenta pārskatāmības un turpmākas lietojamības
nolūkos ir lietderīgi atcelt esošo saistošo noteikumu projektu un  izstrādāt un apstiprināt  saistošos noteikumus  “Par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā" jaunā redakcijā.
Ievērojot iepriekš minēto, Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
Atcelt  Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošos noteikumus Nr.7 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā".
 
 

Lēmums Nr. 125 Par Cēsu novada domes 2017. gada 11. maija saistošo noteikumu
Nr.13 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Cēsu novadā” apstiprināšanu

Ziņo J.Goba, Administrācijas vadītājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10. panta trešo daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 5.pantu, Cēsu novada dome ar
13 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass,
G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, U.Lencbergs, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 11.maija saistošos noteikumus Nr.13 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Cēsu novadā", saskaņā ar pielikumu.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
2017.gada
11.maijā                                                                       
                  Nr. 13
 
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu un piekto daļu
 
I. Vispārīgie jautājumi
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1.        Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1.   kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienoti centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2.   centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3.   sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4.   administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
 
2.        Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu
izpratnē.
 
3.        Lietoto terminu skaidrojums:
3.1.   Klients— nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem
noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Līgumu;
3.2.   Līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta
veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu
tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3.   Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Klienta parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās
ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
3.4.   Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši
noteikumu 2.pielikumam.
3.5.   Pievads – Klienta atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs ūdensapgādes ievads, kas nodrošina
Klienta īpašumu ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas ārējās sistēmas atsevišķs
kanalizācijas izvads, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā no Klienta īpašuma;
4.        Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Klientus
ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Cēsu novadā.
 
5.        Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Cēsu novadā.
 
6.        Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
 
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
 
7.        Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru
kabineta noteikumi un šie noteikumi.
 
8.        Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedz pakalpojumu sniedzējam:
8.1.    aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu (Pieprasījuma forma www.vinda.lv vai birojā Valmieras
ielā 10, Cēsīs);
8.2.    pieprasījumā norādītos iesniedzamos dokumentus;
8.3.   papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas
datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
 
9.             Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu
saistības par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējs atsaka
izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

http://www.vinda.lv
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10.         Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
 
11.         Pamatojoties uz pašvaldības Teritorijas plānojumā 2016.-2026.gadam  ietverto Teritorija izmantošanas
un apbūves noteikumu 80.punktu:  jaunas būvniecības vai esošās apbūves pārbūves gadījumā zemes gabalā, kuram
pieguļošajā ielā ir pieejami centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli, obligāti jāparedz pieslēgšanos pie šiem
tīkliem
 
12.         Pakalpojumu sniedzējs rakstveidā informē nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju par jaunā
centralizētā ūdensapgādes tīkla un centralizētā kanalizācijas tīkla pieņemšanu ekspluatācijā.
 
13.         Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no
vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam
strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot
tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
 
14.         Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par
tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk
izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tām elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada
kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas
virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
 
15.         Pēc pievada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
15.1.             izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu/izpildtopogrāfiju grafiskā un    digitālā formā;
15.2.             kanalizācijas pašteces tīkliem ar dn>200 - TV inspekcijas rezultātus.
 
16.         Pēc nekustamā īpašuma pievada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka
vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas (notekūdeņu krājrezervuārus, nosēdakas utt.),
kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
 
17.         Ja ūdensvada vai kanalizācijas pievadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā
īpašuma īpašniekam kā Blakus lietotājam pievienot pievadu pie cita Klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu
aktam un noslēgtam līgumam starp Blakus lietotāju un Klientu.
 
18.         Ja komercuzskaites mēraparāta mezglu nav iespējams izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā.
 
19.         Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir pakalpojumu sniedzēja īpašums.
 
20.         Klients atlīdzina pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai
bojāšanas gadījumā pēc to faktiskajiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un
uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Klienta atbildības
robežas.
 
 
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības
 
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
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21.         Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
21.1.   maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
21.2.   ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi,
rezervuāri;
21.3.   maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
21.4.   notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
21.5.   iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas,
cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
21.6.   komercuzskaites mēraparāti;
21.7.   ūdensvada un kanalizācijas pievadu atzari no sadalošajiem tīkliem līdz zemes gabala robežai, kas ir izbūvēti par
pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem.
 
22.         Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav
pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Klienta un
pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
 
23.         Pakalpojumu sniedzējs iepriekš informē Klientu par nepieciešamību apsekot Klientu nekustamo īpašumu,
lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas
noteikumiem. Pēc šādas informācijas saņemšanas Klientam jānodrošina Pakalpojuma sniedzējam iespēja veikt minēto
apsekojumu.
 
24.         Ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas
drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
 
25.          Klienta īpašumā vai valdījumā ir:
 
25.1.        nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām esošais ūdensapgādes Pievads līdz centralizētās
ūdensapgādes sistēmas cauruļvada pirmajam aizbīdnim;
25.2.        nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām esošais kanalizācijas Pievads līdz centralizētās
kanalizācijas sistēmas cauruļvada pirmajai akai vai līdz pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošajam kanalizācijas pievada
atzaram. Ja kanalizācijas Pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvēts bez akas, tad Pievads līdz pieslēguma
vietai centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadam;
25.3.        komercuzskaites mēraparāta mezgls.
 
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
 
26.         Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
26.1.   kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
26.2.   kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla
veselībai;
26.3.   kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos
noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
26.4.   kuru temperatūra ir robežās no +7°C līdz +30°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
26.5.   kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām
(piemēram – tauki);
26.6.   kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz  1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas.
 
27.         Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz  1.pielikumā maksimāli pieļaujamās
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koncentrācijas, tad:
27.1.   Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās
attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas
norādītas 1.pielikumā;
27.2.   atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam novadīt centralizētā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta Līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju
pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām;
27.3.   Papildu maksa par piesārņojumu tiek noteikta Līgumā atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja veiktajiem aprēķiniem
par katras piesārņojošās vielas koncentrācijas pārsniegumu virs Noteikumu 1.pielikumā noteiktās pieļaujamās
koncentrācijas līdz piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamai koncentrācijai;
27.4.   Ja Klients centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada piesārņojošās vielas, kas nav norādītas Līgumā, vai novada
nesankcionēti, tad kompensācijas aprēķinam piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek pieņemta
vienāda ar piesārņojošo vielu pieļaujamo koncentrāciju, kāda piesārņojošai vielai ir noteikta Pakalpojumu sniedzējam
izsniegtajā atļaujā piesārņojošai darbībai.
 
28.         Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos
novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā
ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
 
29.         Ja notekūdeņos tiek pārsniegts 1.pielikumā norādītais maksimālais piesārņojums vai noteikumu32.punktā
minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas
nosacījumi nav noteikti Līgumā, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez
brīdinājuma.
 
30.         Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
apsekošanu Klienta nekustamajā īpašumā, ja pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai
kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu
noņemšanu.
 
31.         Ja Klienta novadāmo notekūdeņu daudzums neatbilst Līgumā noteiktajam notekūdeņu novadīšanas
režīmam un diennakts laikā izmainās tādā apjomā, ka ietekmē centralizētās kanalizācijas sistēmas normālu darbību,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Klientam veikt pasākumus, lai Klienta notekūdeņu novadīšana centralizētajā
kanalizācijas sistēmā notiktu vienmērīgi.
 
32.         Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
32.1.   prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst
līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
32.2.   degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
32.3.   bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
32.4.   skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes,
sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
32.5.   radioaktīvas vielas;
32.6.   cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās
kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
32.7.   nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas
radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
 
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
 
33.         Jebkurai personai ir aizliegts:
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33.1.   novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām
hidrantu akām;
33.2.   centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un
gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
33.3.   nepiederošām personām veikt jebkādas darbības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
33.4.   atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
33.5.   pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu
ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar pakalpojumu sniedzēju;
33.6.   bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
 
34.         Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
 
35.         Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas
revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Klienta ēkas
iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Klients ir
atbildīgs par iespējamām sekām.
 
36.         No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās,
pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
 
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
 
37.         Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā
ūdensvada vai Klienta teritorijā esošo hidrantu darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā
stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
 
38.         Noņemt noteikumu 37.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu laikā jāpaziņo pakalpojumu
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis
aizbīdņa noplombēšanai.
 
39.         Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un pakalpojumu sniedzēja
vajadzībām.
 
40.         Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz
pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
 
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
 
41.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir
nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
 
42.         Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
Klientam ir jānoslēdz Līgums ar pakalpojumu sniedzēju.
 
43.          Ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam vai policijai.
 
44.         Klientam, kam ir noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.
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45.         Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.
 
 
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtība
 
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
 
46.         Līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:
46.1.   nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
46.2.   dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku
kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
46.3.   dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no
nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības
ietvaros;
46.4.   nedzīvojamo ēku gadījumos, kas ir sadalītas vairākos īpašumos - kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem,
kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu vai visa kopīpašuma kopīpašnieku pilnvarots pārvaldnieks slēgt
līgumu;
46.5.   persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus
būvniecības laikā;
46.6.   persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus  vai lietus notekūdeņus.
 
47.         Līguma sagatavošanai Līguma slēdzējs iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma
slēgšanai nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot:
47.1.   dokumentu kopijas, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību vai valdījumu, ja ir attiecināms uz attiecīgo
Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas
apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība
u.c.);
47.2.   informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
47.3.   dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par pakalpojuma līguma
slēgšanu;
47.4.   ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina
šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Līgumu;
47.5.   tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu):
47.5.1.  par vietējo ūdens ieguves vietu  vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Līguma slēdzējam tādas
ir;
47.5.2.  papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un
ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par īpašumā veicamās darbības profilu, par
ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem, aprakstu par vietējo
attīrīšanas iekārtu darbību, tai skaitā datus un aprēķinus.
47.6.   dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) vai nedzīvojamo ēku
īpašnieku kopības lēmumu, ja mājas/ēkas īpašnieks ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
 
48.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot Klienta īpašuma
iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša
faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma noslēgšanai.
 
49.         Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Klientam iesniegt līguma kopiju par tauku izvešanu.
 
50.         Ja Līguma slēdzējs ūdensapgādei izmanto vietējo ūdens ieguves avotu un īpašumam ir Pievads
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centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Līguma slēdzējs Pakalpojumu sniedzējam uzrāda, kādu notekūdeņu apjomu no
vietējā ūdens ieguves avota novadīs centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
 
51.        Klients pirms Līguma noslēgšanas informē pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto
vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas,
par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai un kuras var
tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
 
52.         Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis pakalpojuma sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas
dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem jāsāk ar pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta
rādījumu.
 
53.         Pakalpojumu  sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma slēdzējam
pirms  Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma
saņemšanas no pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Līguma slēgšanu.
 
54.         Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu Līgumu ar Klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības
pakalpojumu, ir tiesīgs pieprasīt:
54.1.        iepriekšējo saistību izpildi vai atteikties slēgt jaunu Līgumu, kamēr Klients nav samaksājis parādus vai nav
noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu samaksas kārtību;
54.2.        Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.), ar kuru netiek
segti kārtējie rēķini un parāds.
 
55.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma slēdzējam
rakstveida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:
55.1.     viena mēneša laikā no pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un
informāciju atbilstoši prasībām;
55.2.   nav veicis vai nav vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
55.3.   nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas
prasībām.
 
56.         Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida
paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Līguma slēdzēja
nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, kas  viena  mēneša laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam uz pakalpojumu sniedzēja rakstveida
paziņojumā norādīto bankas kontu.
 
57.         Līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek
skaitīts no dienas, kad pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
 
58.         Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
58.1.   informācija par līdzējiem;
58.2.   sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
58.3.   adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
58.4.   Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
58.5.   maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
58.6.   pakalpojumu uzskaites kārtība;
58.7.   līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
 
59.         Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja
nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) un paraugu ņemšanas periodiskums.
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Akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
 
60.         Klienta kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek
ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Klienta teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā
ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Klienta iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu,
aprēķinot kopējo gada apjomu. Lietus ūdeņu daudzuma aprēķins ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
 
61.         Ja stājas spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, Pakalpojuma sniedzējs informē
katru Klientu par tarifu izmaiņām un jauno tarifu spēkā stāšanās dienu. Klienta pienākums ir jauno tarifu spēkā stāšanās
dienā nolasīt komercuzskaites mēraparāta rādījumus un 10 (desmit) darba dienu laikā tos paziņot Pakalpojumu
sniedzējam. Ja Klients noteiktajā termiņā šos rādījumus nav paziņojis, Pakalpojumu sniedzējs izraksta Klientam rēķinu ar
jauno tarifu par periodu no pēdējā nolasījuma līdz nākošajam nolasījumam. Klienta pienākums ir šo rēķinu samaksāt.
 
62.         Iebildumi par pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā 14 dienu laikā
no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā.
Pamatotu iebildumu gadījumā pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
 
63.         Līguma noteikumu izpildes kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Klienta īpašumā esošās
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Klientu,
kurš nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek
konstatēti pārkāpumi Līguma  noteikumos, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz
brīdim, kad Klients ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu
novēršanas kārtību un termiņiem.
 
64.         Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos
komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek
konstatēta neatbilstība Klienta iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Klients veic samaksu
atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
 
65.         Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no pakalpojumu sniedzēja tās
īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par
pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes
nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi
parādus vai nav noslēgusi ar pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
 
66.         Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Klientam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Klienta atbildības
robežās, saskaņojot ar Klientu. Klients  nav tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
 
67.         Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos
norēķinus veic pēc kontroles mēraparāta, bet ne ilgāk kā  trīs mēnešus. Minētajā laika periodā pakalpojumu sniedzējs un
Klients vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas
nepieciešams.
 
68.         Ja Klients ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt Pakalpojuma
līguma spēkā esamību, Klienta pienākums ir par to informēt Pakalpojumu sniedzēju un segt Pakalpojumu sniedzēja
izdevumus, kas ir radušies saistībā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.
 
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
 
69.         Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
 
70.         Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi tiek
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piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
 
71.          Ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, pakalpojumu
sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālais Tīklu
apkalpošanas robežu akts stājas spēkā  viena  mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.
 
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
 
72.         Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
72.1.   puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
72.2.   Līgums, tiek izbeigts vienpusēji pēc Klienta rakstiska pieprasījuma 10 dienu iepriekš rakstiski brīdinot
pakalpojuma sniedzēju;
72.3.    Līguma noteikumu 73.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
72.4.   beidzas Līguma termiņš;
72.5.   ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu.
 
73.         Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu:
73.1.   ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Līguma
noslēgšanai ir iesniedzis, bet Klients paziņojumu par Līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
73.2.   Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
73.3.   pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
73.4.   ja Klients ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
73.5.   ja Klients Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu vairāk kā 3 (trīs)
mēnešus, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja
rakstisko brīdinājumu par Līguma laušanu.
 
74.         Izbeidzot Līgumu, pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes  vai
kanalizācijas pakalpojumus.
 
75.         Ja Līgums tiek izbeigts, Klients līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.
 
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
 
76.         Par noteikumu 16., 32., 33. un45. punktā minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt administratīvi
sodītas ar naudas sodu fiziskajām personām līdz 350,00  euro, juridiskajām personām  līdz 1000,00 euro.
 
77.         Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir
tiesīgas  pašvaldības policijas amatpersonas.
 
78.         Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
 
79.         Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
 
VI. Noslēguma jautājumi
 
80.         Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Cēsu vēstis”.
 
81.         Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji,
tie ir ierīkojami  trīs mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
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82.         Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu
noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto
normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā Klientam un pakalpojumu
sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā
pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta 4.daļas 3.punktā minētie sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
 
1.pielikums
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Nr.
p.k.

Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
 

1. Kopējās suspendētās vielas, mg/l 300
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l 700
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l 300
4. Kopējais fosfors, mg/l 8
5. Kopējais slāpeklis, mg/l 60
6. Tauki , mg/l 30
7. Naftas produkti, mg/l 1
8. pH līmenis 6.5 – 8.5
9. Temperatūra, °C No 7 līdz 30

 
2.pielikums
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.
p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens
patēriņš diennaktī (vidēji
gadā), l/dn

1. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju 200
   
2. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju 100
   

 
                                                                            
                                                         Pielikums
 
Cēsu novada domes 2017.gada 11.maija saistošo noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Cēsu novadā”
Paskaidrojuma raksts
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1. Īss projekta satura
izklāsts

1.1. Nepieciešamību izstrādāt Cēsu novada pašvaldības
saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi)
nosaka sekojoši normatīvie akti:
-          18.06.2015. Latvijas Republikas Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma (turpmāk Likums) 6. panta (4) daļa;
Likuma Pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai,
ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.martam, ir jāizdod jauni
saistošie noteikumi.
-          22.03.2016. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”
(turpmāk MK noteikumi Nr.174) 5.punkts.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un
nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju
Cēsu novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
1.3. Saistošo noteikumu projekts (turpmāk Projekts)
nosaka:
• kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas tīkli un
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
• centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ūdens
brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
• sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
• administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
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2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.1. Pašreiz nav spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības
saistošo noteikumu, kas regulētu sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Cēsu novadā. Ir spēkā esoši Cēsu pilsētas SIA
“Vinda” noteikumi “Cēsu pilsētas ūdensvada un
kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un
aizsardzības noteikumi”. 
2.2. Pastāvošais tiesiskais regulējums nosaka vispārīgās
prasības ūdenssaimniecības jomā un dod pašvaldībai
pilnvarojumu, ņemot vērā savu specifisko situāciju
ūdenssaimniecības jomā, paredzēt papildus savus
nosacījumus gan nekustamā īpašuma pievienošanai
centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, gan šo sistēmu ekspluatācijai,
lietošanai un aizsardzībai, tai skaitā prasības centralizētā
kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvam.
 
2.3. Projektā, saskaņā ar Likumā un MK noteikumos Nr.174
noteikto, tiek definēts sekojošais:
1)      kārtība, kādā ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli
un būves tiek pievienoti centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
2)      centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības
ugunsdzēsības ierīču un ūdens brīvkrānu izmantošanai, kā
arī prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
Projektā, nosakot piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo
koncentrāciju centralizētajā kanalizācijas sistēmā
novadāmajos notekūdeņos, ir ņemts vērā MK noteikumos
Nr.174 noteiktais, ka:
• maksimāli pieļaujama piesārņojuma koncentrācija
nedrīkst pārsniegt 22.01.2002. LR Ministru kabineta
noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī” par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteikto
maksimālo koncentrāciju parametrus, kas raksturo tipiskus
sadzīves notekūdeņus;
• ka nosakot piesārņojošo vielu koncentrāciju ir jāņem vērā
centralizētās kanalizācijas sistēmas uzturētāja – Cēsu
pilsētas SIA “Vinda” izvērtējums, kur ir ievērtēta
centralizētas kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
aizsardzības un lietošanas prasības, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu projektētā jauda un tehnoloģiskais process.
3)      līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu un tajā
ieveramiem noteikumiem;
4)       administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu.
 

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Projekts neietekmēs pašvaldības budžetu.
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4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Projekts ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām
personām Cēsu novadā.
4.2. Tas precizē prasības pakalpojumu lietotājiem par
ūdenssaimniecības būvju pievienošanu centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tiek grozītas prasības attiecībā uz novadāmo
notekūdeņu piesārņojumu un sabiedriskā pakalpojumu
līgumā ieveramajiem jautājumiem un tā noslēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību. Šo prasību ievērošana
dos iespēju uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu lietotājiem un samazinās notekūdeņu negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Projekta izpildi nodrošinās Cēsu pilsētas sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Vinda”,reģistrācijas Nr.49503000754,
juridiskā adrese Valmieras  ielā 10, Cēsis, LV4101.
5.2. Projekts palīdzēs Cēsu pilsētas SIA „Vinda” realizēt
nospraustos mērķus sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanā Cēsu novadā.
5.3. Jebkura persona var vērsties Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
ar jautājumiem par Projekta piemērošanu.
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