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1.§.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma
Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā,
apsaimniekošanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
2017. gada 8. decembrī biedrība „FUTBOLA KLUBS “TUKUMS 2000””
(reģ.Nr.50008049731, juridiskā adrese Revolūcijas iela 4, Tukums, Tukuma novads) (turpmāk –
Biedrība) iesniedza Tukuma novada Domei iesniegumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu (vai
iznomāšanu) futbola laukuma īstenošanai (reģistrēts Domē 2017. gada 15. decembrī Nr.7194), ar
lūgumu nodot lietošanā vai bezmaksas nomā daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma zemi
Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā, ar mērķi izveidot futbola laukumu ar dabīgo segumu
atbilstoši profesionālai futbola akadēmijas industrijai un treniņu apstākļiem. Nekustamais īpašums
Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 004 0849), sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības 5,7738 ha platībā (kadastra apzīmējums 9001 004 0849), kuru šobrīd
izmato pilsētas svētku un ceļojošā cirka vajadzībām.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes Sporta komisija 2017. gada 19. decembra sēdes protokola
Nr.13 1. punktu “Par zemes lietošanas tiesību nodošanu futbola laukuma izveidei”, tika atbalstīta
Biedrības iecere izveidot futbola laukumu ar tribīnēm, piesaistot finanšu līdzekļus no Latvijas Futbola
federācijas. Šādā veidā atslogotu Tukuma Sporta skolas stadiona laukumu Lauktehnikā, kuru biežāk
varētu izmantot vieglatlēti. Lai saņemtu finansējumu dažādu projektu īstenošanai, zeme būtu
jāiznomā Biedrībai, jo Tukuma Sporta skola tādu nevar saņemt.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kurā ietverta
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. panta otro daļu, kas noteic, ka Domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
IV nodaļu:
1. nodot biedrībai „FUTBOLA KLUBS “TUKUMS 2000”” bezatlīdzības apsaimniekošanā
nekustamā īpašuma Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 004 0849), zemes
vienības daļu 2,195 ha platībā uz 10 gadiem, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma IV nodaļai,
2. uzdot Tukuma novada Domes Juridiskai nodaļai līdz 2019. gada 15. martam sagatavot
bezatlīdzības apsaimniekošanas līgumu ar biedrību „FUTBOLA KLUBS “TUKUMS 2000””,
3. uzdot biedrībai „FUTBOLA KLUBS “TUKUMS 2000”” līdz 2019. gada 31. martam
noslēgt bezatlīdzības apsaimniekošanas līgumu ar Tukuma novada Domi.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Nosūtīt:
-FK Tukums 2000
-Jur. nod.
- Īp. nod.
___________________________________
Sagatavoja Īpašumu nod. V.Bērzājs
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