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Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) noteikumiem „Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu „Dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Valmieras pilsētas pašvaldībā”
(apstiprināti ar Pašvaldības domes 13.06.2013. lēmumu Nr.218 (protokols Nr.6, 18.§)), kā arī
ņemot Dāvja Bertāna, /personas kods/, 08.09.2020. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts
10.09.2020. un reģistrēts ar Nr.2.1.16.3/20/30, turpmāk – Iesniegums) ,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. pieņemt Dāvja Bertāna, /personas kods/, dāvinājumu (ziedojumu) – brīvi pieejamu āra
basketbola laukumu 38 190,60 euro vērtībā. Dāvinājumā ietilpst:
1.1. basketbola laukuma mākslīgais segums PORPLASTIC FUN/2S game+track un tā
ieklāšana (uz iepriekš sagatavota asfaltbetona seguma);
1.2. laukuma marķējuma sagatavošana un ieklāšana;
1.3. divi laukumam individuāli pielāgoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SPORTA
TEHNOLOĢIJAS", reģistrācijas Nr.40103660817, ražotie āra basketbola grozi un to
uzstādīšana;
2. dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķis: pilnībā aprīkota, brīvi pieejama āra basketbola
laukuma izveide Valmieras pilsētā, kas veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
3. lai nodrošinātu basketbola laukuma kvalitatīvu izveidošanu un uzturēšanu, Dāvinātājs ir
izvirzījis šādus noteikumus:
3.1. laukuma gumijas seguma ieklāšanas un basketbola grozu konstrukcijas uzstādīšanas
darbus veikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "GUMI MIX GROUP", reģistrācijas
Nr.50003638351;
3.2. basketbola laukuma segumu uzturēt atbilstoši Iesniegumā pievienotajai instrukcijai;
4. uzdot
Pašvaldības
izpilddirektoram
parakstīt
dokumentus,
kas
saistīti
ar
dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu;
5. lēmums stājas spēkā 2020.gada 24.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks

