
2023.gada  ____._____________       PROJEKTS  

Daugavpilī          Lēmuma Nr. ___   
 

Par atļauju slēgt līgumu ar biedrību „Latgales reģiona attīstības aģentūra” par 

aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu un aprīkojuma uzturēšanu 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 73.panta ceturto un 
astoto daļu, ņemot vērā starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un biedrību “Latgales reģiona 
attīstības aģentūra” 2021.gada 19.februārī noslēgto sadarbības līgumu Nr.1.2.-10.1/64 par  

sadarbību Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-542 “IT programmēšanas un 
robotikas kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās”, 

(turpmāk – projekts) akronīms – RoboNet, īstenošanai, ievērojot, ka Daugavpils valstspilsētas 
pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde 
„Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde”, ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un 

attīstības komitejas 2023.gada ___.________ atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 
2023.gada ___.________ atzinumu, Daugavpils dome nolemj: 

1. Atļaut Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvalde” noslēgt līgumu ar biedrību “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģistrācijas 

Nr.41503023129, juridiskā adrese: Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk - LRAA) par 

aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu (pielikumā) un pieņemt, saskaņā ar minēto līgumu, LRAA 
piederošu IT programmēšanas un robotikas aprīkojumu (turpmāk – Aprīkojums) bezatlīdzības 
lietošanā līdz 2028.gada 31.decembrim. 

2. Uzdot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvalde” uzturēt Aprīkojumu, kas atbilstoši projekta nosacījumiem atradīsies Daugavpils 
Saskaņas pamatskolā, Parādes ielā 7, Daugavpilī, un Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Cietokšņa ielā 
33, Daugavpilī,  līdz 2028.gada 31.decembrim, t.sk.: 

2.1. nodrošināt Aprīkojuma rūpīgu izmantošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu; 
2.2. segt izdevumus, kas saistīti ar Aprīkojuma uzturēšanu; 
2.3. gadījumā, ja Aprīkojums tiek nozagts, salauzts vai citādi bojāts, aizvietot minēto 

Aprīkojumu ar līdzvērtīgu, lai nodrošinātu nepārtrauktu projekta nosacījumu izpildi. 

 

Pielikumā: Patapinājuma līguma projekts par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar nododamā 

aprīkojuma sarakstu.  
 

Domes priekšsēdētājs         A.Elksniņš 

 

Saskaņots: 
Domes priekšsēdētāja vietnieks        V.Kononovs 
 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.    T.Dubina  
 

Daugavpils  pašvaldības Centrālās grāmatvedības vadītāja    E.Ugarinko
     

Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists     R.Siliņš 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja     M.Isupova 
 

Attīstības departamenta vadītāja  (ziņotājs)    D.Krīviņa 

 

Sagatavoja:  

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta  
Investīciju un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja      O.Tolmačova 
 

Nosūtīt: Centralizētajai grāmatvedībai, Attīstības departamentam, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 


