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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 21.maijā                                Nr.242/8
(prot. Nr.8, 28.§)

Par ēkas Oskara Kalpaka ielā 87 
nodošanu lietošanā

Lai  nodrošinātu  pašvaldības  īpašumā  esošu  ēku  racionālu  izmantošanu,
atbalstītu  labdarības  darbību  veikšanu  pilsētā,  pamatojoties  uz  likuma  "Par
pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmo
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta  otrās  daļas  4.1 punktu,  piekto  un  sesto  daļu,  izskatot  sabiedriskā  labuma
organizācijas,  reliģiskās  organizācijas  "LIEPĀJAS  VECTICĪBNIEKU  DRAUDZE"
2020.gada  29.aprīļa  iesniegumu  un  Liepājas  pilsētas  domes  pastāvīgās  Finanšu
komitejas 2020.gada 14.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOME

N O L E M J :

1.  Nodot  atkārtoti  sabiedriskā  labuma  organizācijai,  reliģiskajai  organizācijai
"LIEPĀJAS  VECTICĪBNIEKU  DRAUDZE",  reģistrācijas  Nr.99500002358  (Finanšu
ministrijas 2008.gada 30.janvāra lēmums Nr.36 "Par sabiedriskā labuma organizācijas
statusa  piešķiršanu  reliģiskajai  organizācijai  "LIEPĀJAS  VECTICĪBNIEKU
DRAUDZE""), bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem ēku (baznīca - kapliča,
kadastra apzīmējums 1700 011 0288 007, kopējā platība 211,6 kv.m, bilances vērtība
uz  2020.gada  1.janvāri  sastāda  3049,80  EUR)  Liepājā,  Oskara  Kalpaka  ielā  87,
sabiedriskā labuma darbības (kultūras veicināšana, labdarība) veikšanai.

2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde"
slēgt  līgumu  ar  sabiedriskā  labuma  organizāciju,  reliģisko  organizāciju  "LIEPĀJAS
VECTICĪBNIEKU DRAUDZE", līgumā ietverot šādus nosacījumus:

2.1. ēka Oskara Kalpaka ielā 87 (kadastra apzīmējums 1700 011 0288 007) tiek
nodota  bezatlīdzības  lietošanā  sabiedriskā  labuma  organizācijai,  reliģiskajai
organizācijai  "LIEPĀJAS  VECTICĪBNIEKU  DRAUDZE"  uz  laiku,  kamēr  spēkā
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk ka uz 10 (desmit) gadiem;

2.2. ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī;
2.3.  ēka  tiek  nodota  atpakaļ  Liepājas  pilsētas  pašvaldībai,  ja  sabiedriskā

labuma organizācija,  reliģiskā organizācija  "LIEPĀJAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE"
zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu;

2.4.  sabiedriskā  labuma  organizācija,  reliģiskā  organizācija  "LIEPĀJAS
VECTICĪBNIEKU DRAUDZE" nodrošina ēkas uzturēšanu kārtībā, tai saistoši ir likums
"Par  kultūras  pieminekļu  aizsardzību"  un  Ministru  kabineta  2003.gada  26.augusta
noteikumi  Nr.474  "Noteikumi  par  kultūras  pieminekļu  uzskaiti,  aizsardzību,
izmantošanu,  restaurāciju,  valsts  pirmpirkuma tiesībām un vidi  degradējoša  objekta
statusa piešķiršanu";



2.5.  sabiedriskā  labuma  organizācija,  reliģiskā  organizācija  "LIEPĀJAS
VECTICĪBNIEKU DRAUDZE"  slēdz  līgumus ar  piegādātājiem par  ēkas  uzturēšanai
nepieciešamo  komunālo  un  citu  pakalpojumu  sniegšanu,  apmaksā  saņemtos
pakalpojumus, atbilstoši likumdošanai maksā nodokļus, ar kuriem ir aplikts vai var tikt
aplikts nekustamais īpašums;

2.6.  gadījumos,  kad  nepieciešams  pie  ēkas  piekļūt  ar  autotransportu,
sabiedriskā labuma organizācija,  reliģiskā organizācija  "LIEPĀJAS VECTICĪBNIEKU
DRAUDZE" izmanto teritorijas žoga vārtus no Tīklu ielas puses.

3.  Lēmums  zaudē  spēku,  ja  sabiedriskā  labuma  organizācijas,  reliģiskās
organizācijas "LIEPĀJAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE" vainas dēļ  lēmuma 2.punktā
minētais līgums par ēkas nodošanu lietošanā netiek noslēgts viena mēneša laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.

4.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektora  vietniekam  (īpašumu
jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Izpilddirektora  birojam,  Finanšu  pārvaldei,  Nekustamā  īpašuma
pārvaldei,  Nekustamā  īpašuma  pārvaldes  Konversijas  nodaļai,
reliģiskajai  organizācijai  "LIEPĀJAS  VECTICĪBNIEKU  DRAUDZE",
Liepājas kapsētu pārvaldei


