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DARBA KĀRTĪBA:
1. Par ziedojumu (finanšu līdzekļu) pieņemšanu.

1.§
Par ziedojumu (finanšu līdzekļu) pieņemšanu
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi no vairākām privātām komercsabiedrībām
piedāvājumu, kurā komercsabiedrības izteikušas vēlmi ziedot novada pašvaldībai finanšu
līdzekļus, norādot ziedojuma izlietojuma mērķi:
1. SIA “ALTRADE”, reģistrācijas Nr.48503008509, 15 000 euro apmērā izglītības
funkcijas nodrošināšanai;
2. SIA “BALTRADE”, reģistrācijas Nr.48503008481, 23 000 euro apmērā izglītības
funkcijas nodrošināšanai un ebreju piemiņas objekta izveidei Saldus pilsētā Miera ielā 6;
3. SIA “BUMBIERI PLUSS”, reģistrācijas Nr.40003583329, 5 000 euro apmērā Saldus
Bērnu un jaunatnes centram;
4. SIA “Kauguru centrs”, reģistrācijas Nr.48503013497, 5 000 euro apmērā izglītības
funkcijas nodrošināšanai;
5. SIA “Jāņa centrs”, reģistrācijas Nr.48503013374, 10 000 euro apmērā Saldus sporta
skolai;
6. SIA “Kauguri TC”, reģistrācijas Nr.40003657967, 5 000 euro apmērā izglītības
funkcijas nodrošināšanai;
7. SIA “ALCO”, reģistrācijas Nr.58503002391, 5 000 euro apmērā izglītības funkcijas
nodrošināšanai.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2016.gada 7.jūlija noteikumu Nr.1 “Par ziedojumu un
dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada
pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” (protokols Nr.7, 67.§). 10.punktu: “10. Gadījumos, kad
dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz EUR 1001,- (viens tūkstotis viens euro), nepieciešams
Domes lēmums dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai, slēdzot dāvinājuma (ziedojuma) līgumu,
[…]”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, par minēto finanšu ziedojumu pieņemšanu jālemj novada
domei, kā arī jānosaka institūcija, kura būs pilnvarota slēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu un
kura būs atbildīga par minētā līgumā uzņemto saistību izpildi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu un saskaņā ar
Saldus novada domes 2016.gada 7.jūlija noteikumu Nr.1 “Par ziedojumu un dāvinājumu naudā
vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās
budžeta iestādēs” 10.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (N.BALODE, S.BEĻKEVIČS,
G.BAUMANIS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, D.KONUŠEVSKIS, E.KRONBERGS,
J.LEVICS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS, I.ŪDRA, I.VANAGA,
V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Saldus
novada dome nolemj:
1. Pieņemt ziedojumus (finanšu līdzekļus) no šādām privātām
komercsabiedrībām:
1.1. SIA “ALTRADE”, reģistrācijas Nr.48503008509, 15 000 euro
(piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā;
1.2. SIA “BALTRADE”, reģistrācijas Nr.48503008481, 23 000 (divdesmit
trīs tūkstoši euro) apmērā;
1.3. SIA “BUMBIERI PLUSS”, reģistrācijas Nr.40003583329, 5 000 euro
(pieci tūkstoši euro) apmērā;
1.4. SIA “Kauguru centrs”, reģistrācijas Nr.48503013497, 5 000 euro (pieci
tūkstoši euro) apmērā;
1.5. SIA “Jāņa centrs”, reģistrācijas Nr.48503013374, 10 000 euro (desmit
tūkstoši euro) apmērā;
1.6. SIA “Kauguri TC”, reģistrācijas Nr.40003657967, 5 000 euro (pieci
tūkstoši euro) apmērā;
1.7. SIA “ALCO”, reģistrācijas Nr.58503002391, 5 000 euro (pieci tūkstoši
euro) apmērā.
2. Pilnvarot Saldus novada domes priekšsēdētāju noslēgt ziedojuma līgumus
ar šī lēmuma 1.punktā minētām privātām komercsabiedrībām …..
3. Ziedojumus (finanšu līdzekļu) izmantot ziedojumu līgumos norādītajiem
mērķiem.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums nosūtāms: SIA “ALTRADE”, SIA “BALTRADE”, SIA “BUMBIERI PLUSS”, SIA
“Kauguru centrs”, SIA “Jāņa centrs”, SIA “Kauguri TC”, SIA “ALCO”, Izpilddirektoram,
Administratīvajai nodaļai

