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Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldība 2021.gada 27.decembrī ir saņēmusi AS “Draugiem Group”, reģ.
Nr.40203086499, turpmāk – sabiedrība, iesniegumu (reģistrācijas Nr.6-2-6/6/2021/7440), kurā sabiedrība
norāda, ka vēlas dāvināt Cēsu pilsētai publiskās infrastruktūras objektus:
1. trīs dzeramā ūdens krānus, kas katrs tiks izvietots Cēsu pilsētā, ziedojuma apmērs 30 192,53 EUR;
2. piecus ātruma displejus, kas katrs tiks izvietots Cēsu pilsētā, ziedojuma apmērs 10 923,82 EUR.
Ziedojums par visiem infrastruktūras objektiem kopā tiek novērtēts kā 41 116,35 EUR. Ziedojums tiks
veikts kā mantas ziedojums. Sabiedrība iesniegumā lūdz pieņemt lēmumu par dāvinājuma pieņemšanu kā
publiskās infrastruktūras objektu (atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 14. panta pirmajai daļai, t.i., lai Sabiedrības veiktais ziedojums netiek uzskatīts par ziedojumu
attiecīgā likuma izpratnē) un noslēgt attiecīgu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu.
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 pašvaldības
Finanšu komitejas 2022.gada 20.janvāra atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova,
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no AS “Draugiem Group”, reģ. Nr.40203086499, ziedojumu
– publiskās infrastruktūras objektus – trīs dzeramā ūdens krānus par kopējo summu 30 192,53 EUR
(trīsdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro un 53 centi) un piecus ātruma displejus par
kopēju summu 10 923,82 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro un 82 centi) kā
publiskās infrastruktūras objektus, 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);
2. Slēgt dāvinājuma līgumu par ziedojumu – publiskās infrastruktūras objekti – trīs dzeramā ūdens
krāni un pieci ātruma displeji par kopējo summu 41 116,35 EUR (četrdesmit viens tūkstotis simtu
sešpadsmit euro un 35 centi), nosakot, ka tas ir publiskās infrastruktūras objekts;
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi un kontroli – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
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