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Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai

Ar  Ministru  kabineta  2013.gada  18.decembra  rīkojumu  Nr.666  "Par  Sporta
politikas  pamatnostādnēm  2014.-2020.gadam"  atbalstītas  Sporta  politikas
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par prioritāriem
atzīta sporta politikas virzienu - Bērnu un jauniešu sports un Sports visiem - attīstība.
Lai  sasniegtu  pamatnostādnēs  definēto  sporta  politikas  mērķi,  kā  pamatnostādņu
virzieni noteikti, tai skaitā iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko
aktivitāšu  nepieciešamību  veselības  saglabāšanā  un  nostiprināšanā,  kā  arī  sporta
infrastruktūra.

Liepājas  pilsētas  attīstības  programmā  2015.-2020.gadam  ir  izvirzītas
rīcībpolitikas (1.2., 1.3.) - aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki un pilnvērtīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas,  tai  skaitā mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība,
atpazīstami  sasniegumi  kultūrā,  sportā  un  piederības  sajūtas  stiprināšana.  Rīcību
plānā  2015.-2020.gadam  ir  ietverta  viena  no  tematikām  (T  1.3.4.)  attīstīt  augstu
sasniegumu sportu, kam nepieciešama kvalitatīva sporta bāze, kā arī ir izvirzīts rīcības
(R  1.3.4.(4.))  virziens  mērķa  sasniegšanā  -  turpināt  attīstīt  atbilstošu  sporta
infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes
modernizācija,  tenisa  kortu  rekonstrukcija,  sporta  bāze  "Draudzība")  un  sporta
inventāra, aprīkojuma iegāde.

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14.panta
otrā  daļa  pieļauj  dāvinājuma  pieņemšanu  publiskām  vajadzībām.  Liepājas  pilsētas
domes  2018.gada  12.jūlija  noteikumu  Nr.2  "Dāvinājumu  (ziedojumu)  pieņemšanas,
izlietošanas  un  uzskaites  kārtība  Liepājas  pilsētas  pašvaldībā"  10.2.apakšpunkts
nosaka, ka gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 10 000 euro vai
gadījumos, kad tiek dāvināts nekustamais īpašums, nepieciešams pašvaldības domes
lēmums dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai.

Pamatojoties uz likuma "Par  pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14.panta otro
daļu,  Liepājas  pilsētas  domes  2018.gada  12.jūlija  noteikumu  Nr.2  "Dāvinājumu
(ziedojumu)  pieņemšanas,  izlietošanas  un  uzskaites  kārtība  Liepājas  pilsētas
pašvaldībā"  10.2.apakšpunktu,  izskatot  LSEZ  "Jensen  Metal"  SIA  2020.gada
4.novembra iesniegumu Nr. 1.1-5.1/20-85 "Par daudzfunkcionālu bērnu rotaļu laukuma
izveidi Liepāja, Silu ielā 5", LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1. Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācija" pieņemt no LSEZ "Jensen Metal" SIA dāvinājumu - brīvi pieejama āra
daudzfunkcionāla bērnu spēļu laukuma Silu ielā 5, Liepājā izveidošanu.

2.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei  "Komunālā  pārvalde"  veikt
nepieciešamās darbības 1.punktā minētā dāvinājuma Silu ielā 5, Liepājā uzstādīšanas



nodrošināšanai.

3.  Pēc  1.punktā  minētā  āra  daudzfunkcionālā  bērnu  spēļu  laukuma
izveidošanas,  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektoram  veikt  nepieciešamās
darbības dāvinājuma pārņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā, tai skaitā
noslēgt dāvinājuma līgumu.

4.  Pēc  dāvinājuma  pārņemšanas  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  īpašumā,
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" veikt bērnu spēļu laukuma
Silu ielā 5, Liepājā, apsaimniekošanu.
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Nosūtāms: Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektoram,  Liepājas  pilsētas
būvvaldei, Nekustamā īpašuma pārvaldei, Liepājas pilsētas Domes Sporta
pārvaldei, Komunālajai pārvaldei


