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2020.gada 18.jūnijā                                 Nr.296/9
(prot. Nr.9, 22.§)

Par telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu 
lietošanā

Lai  veicinātu  un  atbalstītu  bāreņu  vai  bez  vecāku  gādības  palikušo  bērnu
audzināšanu ģimeniskā vidē, sniegtu atbalstu audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas  likuma  5.panta  otrās  daļas  4.1 punktu,  piekto  un  sesto  daļu,  izskatot
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “ESTERE” 2020.gada 10.marta iesniegumu
un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 11.jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr.6), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Nodot  sabiedriskā  labuma  organizācijai  Kurzemes  reģiona  audžuģimeņu
biedrībai  “ESTERE”  (reģistrācijas  Nr.40008204214;  juridiskā  adrese:  Katedrāles
iela  9-59,  Liepāja,  sabiedriskā  labuma  organizācijas  statuss  piešķirts  ar  Valsts
ieņēmumu dienesta 2020.gada 14.februāra lēmumu Nr.30.6-8.71/27290) sabiedriskā
labuma darbības veikšanai (cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, sabiedrības, it
īpaši  trūcīgo un sociāli  mazaizsargāto personu grupu,  sociālās  labklājības  celšana)
bezatlīdzības lietošanā uz 5 (pieciem) gadiem telpu Nr.2 Liepājas pilsētas pašvaldības
nekustamajā  īpašumā  Klaipēdas  ielā  96A,  Liepājā  (būves  kadastra  apzīmējums
17000430123001,  telpu  grupas  kadastra  apzīmējums  17000430123001003),
15,5 kv.m platībā.

2.  Uzdot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei  “Liepājas  pilsētas  Domes
Sociālais  dienests”  noslēgt  telpas  lietošanas  līgumu  ar  Kurzemes  reģiona
audžuģimeņu biedrību “ESTERE”, līgumā ietverot šādus nosacījumus:

2.1.  telpa  biedrībai  tiek  nodota  bezatlīdzības  lietošanā,  kamēr  biedrībai  ir
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par pieciem gadiem;

2.2. līguma piecu gadu darbības termiņš sākas no līguma parakstīšanas dienas;
2.3.  telpa  biedrībai  tiek  nodota  bezatlīdzības  lietošanā,  lai  nodrošinātu  šā

lēmuma 1.punktā minētā sabiedriskā labuma darbības veikšanu;
2.4. biedrībai aizliegts telpu iznomāt trešajām personām;
2.5. biedrība nodod telpu un līgums tiek izbeigts,  ja biedrība pārstāj veikt  šā

lēmuma 1.punktā minēto sabiedriskā labuma darbību;
2.6. biedrība par saviem līdzekļiem norēķinās par saņemtajiem komunālajiem

pakalpojumiem un nodrošina telpas uzkopšanu.

3.  Lēmums  zaudē  spēku,  ja  Kurzemes  reģiona  audžuģimeņu  biedrības
“ESTERE” vainas dēļ līgums par telpas Nr.2 Klaipēdas ielā 96A, Liepājā,  lietošanu,



netiek parakstīts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
4.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektora  vietniekam  (īpašumu

jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi.
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“ESTERE”


