
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
11.11.2021.          Nr.363 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumā Nr. 181 “Par ziedojuma pieņemšanu 
Cēsu novada pašvaldībai” 

 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Saskaņā ar Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumu Nr. 181 “Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 

novada pašvaldībai” (prot.Nr.10, 24.p.) Cēsu novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, pieņēmusi 
no AS “Draugiem Group”, reģistrācijas Nr.40203086499, ziedojumu – publiskās infrastruktūras 
objektus – divus dzeramā ūdens krānus un ar tiem saistīto projektēšanu, saskaņošanu un 
uzstādīšanu, kā arī visas ar to saistītās izmaksas par kopējo summu 28 617,91 EUR (divdesmit astoņi 
tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un 91 cents), kā publiskās infrastruktūras objektu, ar mērķi - 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu).  

Pašvaldībā 01.11.2021. saņemts AS “Draugiem Group” iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 
6-2-6/6/2021/6319) par to, ka abu dzeramā ūdens krānu uzstādīšanas laikā darbu izmaksas pieauga 
līdz 32 301,66 EUR, līdz ar to nepieciešams palielināt ziedojuma apmēru no 28 617,91 EUR uz 
32 301,66 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
19.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta pirmo 
daļu, kas nosaka, ka par ziedojumu uzskatāma mantas, tai skaitā finanšu līdzekļu, pakalpojuma, 
tiesību vai citāda veida labuma, izņemot publiskās infrastruktūras objektu, bezatlīdzības atvēlēšana 
(nodošana) publiskas personas institūcijas funkciju izpildes veicināšanai, kā arī Cēsu novada domes 
18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” 
(prot.Nr.11, 22.p), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.11.2021. atzinumam 
(prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, 
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumā Nr. 181 “Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 

novada pašvaldībai” (prot.Nr.10, 24.p.) grozījumus, aizstājot lēmuma 1. un 2.punktā skaitli 
un vārdus ”28 617,91 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un 91 
cents)” ar skaitli un vārdiem „32 301,66 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti viens eiro un 
66 centi)”. 

2. Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot grozījumus 
29.06.2021. Ziedojuma līgumā Nr. 547/2021/3-3-15 atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 


