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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 19.martā                                  Nr.88/4
(prot. Nr.4, 13.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes
2015.gada 19.marta lēmumā Nr.121
 

Lai  atbalstītu  sabiedrības  sociāli  mazaizsargātu  personu  grupu,  ģimeņu  ar
bērniem  interešu  aizsardzību  un  ģimenes  vērtību  popularizēšanu,  pamatojoties  uz
likuma  "Par  pašvaldībām"  14.panta  pirmās  daļas  2.punktu  un  15.panta  7.punktu,
Publiskas  personas  finanšu  līdzekļu  un  mantas  izšķērdēšanas  novēršanas  likuma
5.panta  otrās  daļas  4.1punktu,  piekto  un  sesto  daļu  un  Liepājas  pilsētas  domes
2007.gada  7.jūnija  lēmumu  Nr.287  "Par  nekustamā  īpašuma  Klaipēdas  ielā  96A
nodošanu  bilancē  un  valdījumā",  izskatot  biedrības  "Liepājas  daudzbērnu  ģimeņu
biedrība  "DĒKLA""  2020.gada  22.februāra  iesniegumu  un  Liepājas  pilsētas  domes
pastāvīgās  Finanšu  komitejas  2020.gada  12.marta  lēmumu (sēdes  protokols  Nr.3),
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2015.gada 19.marta lēmumā Nr.121 "Par
neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
"1.  Nodot  sabiedriskā  labuma  organizācijai,  biedrībai  "Liepājas  daudzbērnu

ģimeņu biedrība "DĒKLA"", reģistrācijas Nr.40008003024, (Valsts Ieņēmumu dienesta
2014.gada 16.jūlija lēmums Nr.8.5-11/L-17922 "Par sabiedriskā labuma organizācijas
statusa  piešķiršanu  biedrībai  "Liepājas  daudzbērnu  ģimeņu  biedrība  "DĒKLA"")
labdarības  darbības  veikšanai  (pilsoniskās  sabiedrības  attīstība,  trūcīgo  un  sociāli
maznodrošināto grupu sociālās labklājības celšana) lietošanā uz 10 (desmit) gadiem
neapdzīvojamo  telpu  18,9  kv.m  platībā  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  nekustamajā
īpašumā Klaipēdas ielā 96A, Liepājā.";

1.2. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. neapdzīvojamā telpa Klaipēdas ielā 96A, Liepājā, 18,9 kv.m platībā tiek

nodota  lietošanā  biedrībai  "Liepājas  daudzbērnu  ģimeņu  biedrība  "DĒKLA""  uz
10 (desmit) gadiem, parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu;".

2. Uzdot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei  "Liepājas  pilsētas  Domes
Sociālais dienests" slēgt vienošanos ar biedrību "Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība
"DĒKLA""  par  grozījumu veikšanu  2015.gada  9.aprīļa  līgumā Nr.29/23-2  par  telpas
Klaipēdas ielā 96A lietošanu, atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajiem grozījumiem.

3. Lēmums zaudē spēku, ja biedrības "Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība
"DĒKLA""  vainas dēļ vienošanās par grozījumu veikšanu 2015.gada 9.aprīļa līgumā
Nr.29/23-2  par  telpas  Klaipēdas  ielā  96A lietošanu  netiek  parakstīta  viena mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
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