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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

2019. gada 23.decembrī                                           Nr.801                                                                             

                                                                                                                          (prot.Nr.39, 6.§)                                                                                                                     

     

 

Par grozījumiem 10.10.2019. Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.611 “Par līguma 

slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru 

un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas  

3. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2018.gada 20.novembra sadarbības 

līgumu Nr.181120-1 ar Latgales reģiona attīstības aģentūru par sadarbību Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā 

integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” ietvaros, Vienošanos Nr.1 par grozījumiem 

2018.gada 20.novembra Sadarbības līgumā Nr.181120-1, Finanšu komitejas 2019.gada 

17.decembra atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.611 

“Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības 

aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”: 

1.1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Noslēgt līgumu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu (pielikumā) ar Latgales reģiona 

attīstības aģentūru, reģistrācijas Nr.41503023129, juridiskā adrese: Saules iela 15, Daugavpils, 

LV-5401, (turpmāk – LRAA) un pieņemt, saskaņā ar minēto līgumu, LRAA piederošos āra 

trenažierus laukumu aprīkošanai un elektronisko tablo bezatlīdzības lietošanā līdz 2025.gada 

31.decembrim”. 

1.2.Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 

uzturēt āra trenažierus laukumu aprīkošanai līdz 2025.gada 31.decembrim”. 

       1.3.Papildināt lēmumu ar 3.punktu: 

“3. Uzdot Daugavpils Valsts ģimnāzijai uzturēt elektronisko tablo līdz 2025.gada 

31.decembrim”. 

2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem starp Daugavpils pilsētas domi un LRAA 

2019.gada 10.oktobrī noslēgtajā Patapinājuma līgumā Nr.191010-1. 

 

Pielikumā: Vienošanās projekts par grozījumiem 2019.gada 10.oktobra Patapinājuma līgumā  



                   Nr.191010-1. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)               A.Elksniņš 
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VIENOŠANĀS nr.1 

Par grozījumiem 

2019.gada 10.oktobra 

patapinājuma līgumā Nr. 191010-1 

par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu 

 

 
  Daugavpils  20__.gada ____.____________ 
          

 

Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr. 41503023129, juridiskā 

adrese: Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, turpmāk tekstā - Patapinātājs, tās direktora Māra 

Bozoviča personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un  

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra ielā 

1, Daugavpils, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk 

tekstā - Patapinājuma ņēmējs, turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz 2019.gada 10.oktobrī 

noslēgto patapinājuma līgumu Nr.191010-1, noslēdz šo vienošanos par sekojošo: 

1. Izteikt sadarbības līguma 2.1. punktu sekojošā redakcijā:  

2.1.Patapinātājs nodod un Patapinājuma ņēmējs pieņem bezatlīdzības lietošanā Patapinātājam 

piederošos āra trenažierus laukumu aprīkošanai un elektronisko tablo, turpmāk tekstā – 

„Aprīkojums”, kas iegādāts 1.1. punktā minētā projekta ietvaros ar mērķi veicināt sporta 

attīstību. 

2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi 

pamatlīguma nosacījumi. 

3. Puses Vienošanās ir izlasījušas un piekrīt visiem tās punktiem, ko apstiprina ar savu parakstu. 

4. Vienošanās ir spēkā no tās dienas, kad to parakstījušas abas puses, un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

5. Vienošanās sastādītas 2 (divos) eksemplāros uz 1 lappuses, ar vienādu juridisku spēku, katrai 

Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs. 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Patapinātājs: Patapinājuma ņēmējs: 

Biedrība “Latgales reģiona attīstības 

aģentūra” 

Daugavpils pilsētas dome 

Reģ.nr. 41503023129 Reģ.nr. 90000077325 

Saules iela 15, Daugavpils LV-5401 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils 

Banka: AS “SEB banka” Banka: AS “Swedbank” 

Konts: LV19UNLA0050018475711 Konts: LV69HABA0001402041250 

Kods: UNLALV2X Kods: HABALV2X 

  

Māris Bozovičs, direktors Andrejs Elksniņš, priekšsēdētājs 

 

Z.V. 

 

Z.V. 
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2019.gada 10.oktobrī 

patapinājuma līguma Nr. 191010-1 

par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu 

2.pielikums 

 

 

PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS 

 

Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr. 41503023129, juridiskā 

adrese: Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, turpmāk tekstā - Patapinātājs, tās direktora Māra 

Bozoviča personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un  

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra ielā 

1, Daugavpils, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, 

turpmāk tekstā - Patapinājuma ņēmējs, turpmāk tekstā – Puses, saskaņā ar 2019.gada 10.oktobra 

patapinājuma līgumu Nr. 191010-1 par Aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu sastāda šādu aktu: 

 

1. Atbilstoši šim aktam tiek nodots šāds Aprīkojums: 

 

2. Patapinātājs nodeva, bet Patapinājuma ņēmējs pieņēma Aprīkojumu teicamā tehniskā kārtībā. 

3. Aprīkojums tiek nodots Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām, atrodas pēc adreses: Cietokšņa 

ielā 33, Daugavpils, LV-5401, Daugavpils Valsts ģimnāzija. 

4. Šis akts satur pilnīgo pušu vienošanos, puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, un to ar 

savu parakstu apstiprina. 

5. Šis akts ir sastādīts divos eksemplāros. Katra puse saņem vienu eksemplāru. Visiem eksemplāriem 

ir vienāds juridiskais spēks 

PUŠU PARAKSTI, PIEŅEMOT UN NODODOT APRĪKOJUMU 
 

Patapinātājs: Patapinājuma ņēmējs: 

Biedrība “Latgales reģiona attīstības 

aģentūra” 

Daugavpils pilsētas dome 

Reģ.nr. 41503023129 Reģ.nr. 90000077325 

Saules iela 15, Daugavpils LV-5401 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils 

Banka: AS “SEB banka” Banka: AS “Swedbank” 

Konts: LV19UNLA0050018475711 Konts: LV69HABA0001402041250 
  

Māris Bozovičs, direktors Andrejs Elksniņš, priekšsēdētājs 

Z.V. Z.V. 

 

Inventāra 

numurs 
Nr.p.k. Aprīkojuma nosaukums Mērv. Daudz. 

Iegādes 

vērtība, 

EUR 
R1238007/__ 1 Elektroniskais tablo, komplektā ar 24 sek. 

displejiem 2 gab. 

gab. 1 4197.47 


