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Pielikums   
Ilūkstes novada domes 
28.03.2019. sēdes lēmumam  
Nr.82 (protokols Nr.3, 25.§) 

 
 

                   VIENOŠANĀS  PAR  SADARBĪBU 
 

Ilūkstē                2019. gada __. ____________    

Il ūkstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000078782, juridiskā adrese: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 
Ilūkstes novads, LV 5447, kuras vārdā saskaņā ar  domes 28.03.2019. lēmumu Nr. …”Par pašvaldības 
sadarbību ar Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūru” rīkojas  domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, 
turpmāk tekstā – “Pašvaldība” no vienas puses, un  

Il ūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra, reģistrācijas Nr. 40900027765, juridiskā adrese: 
Brīvības ielā 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447, kuras vārdā saskaņā ar aģentūras Nolikumu rīkojas 
direktore Viktorija Kozlovska, turpmāk tekstā  – “A ģentūra”  no otras puses, un turpmāk kopīgi saukti 
par Pusēm,  

izpildot   09.10.2018. pašvaldības domes lēmumā Nr.326 “Par pašvaldības iestādes “Ilūkstes novada 
kultūras centrs” likvidāciju un pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” 
izveidošanu” un 09.10.2018. pašvaldības saistošajos noteikumus Nr. 9/2018 “Ilūkstes novada Kultūras un 
tūrisma aģentūras nolikums” noteikto , noslēdz Vienošanos par sekojošo :  

1. Pašvaldība apņemas: 

1.1. Nodot Aģentūras valdījumā pašvaldības nekustamo un kustāmo mantu pēc adreses: Ilūkstes Kultūras 
nams, Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; Subates Kultūras nams, Tirgus laukums, 
Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 ;  Ilūkstes pilsētas brīvdabas estrāde, Grāvju iela 2A, Ilūkste, LV-5447.  

1.2 Nodot Bebrenes, Dvietes, Eglaines un Šēderes Kultūras namu ēku vai ēkas daļu uzturēšanu un 
apsaimniekošanu vietējām pagastu pārvaldēm. 

1.3. Nodot vietēja mēroga  Kultūras dzīves organizēšanu Bebrenes, Dvietes, Eglaines un Šēderes pagastos 
pagastu pārvalžu pārziņā. 

1.4. Bez atlīdzības atļaut izmantot šādus Pašvaldības tūrisma objektus, lai Aģentūra sniegtu tajos tūrisma 
un viesmīlības pakalpojumus, un par sniegtajiem pakalpojumiem saņemtos līdzekļus atļaut ieskaitīt 
Aģentūras  kontā: 

1.4.1. Bebrenes muižas teritorija Bebrenes pagastā; 

1.4.2. Bebrenes dzirnavas Bebrenes pagastā; 

1.4.3. dabas parks “Dvietes paliene” Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastos; 

1.4.4. P.Sukatnieka mājas “Apsītes” Dvietes pagastā; 

1.4.5. Lašu pilskalns Eglaines pagastā; 

1.4.6. “Stendera laika klase” Eglaines pagastā; 

1.4.7. dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” Pilskalnes pagastā; 
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1.4.8. atpūtas bāze “Dubezers” Pilskalnes pagastā; 

1.4.9. Subates pilsētas vēsturiskais centrs Subatē; 

1.4.10. Ezermalas parks Subatē. 

1.5. Piešķirt dotāciju Vienošanās 2.1. un 2.2. punktā minēto pasākumu norises  organizēšanai un 
nodrošināšanai.  

2. Aģentūra apņemas:  

2.1. Organizēt šādus novada mēroga  kultūras, tūrisma un sporta pasākumus sadarbībā ar pašvaldības 
iestādēm un citām organizācijām: 

2.1.1. Barikāžu piemiņas atceres diena; 
2.1.2. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; 
2.1.3. Lieldienas; 
2.1.4. 4.maija svinības; 
2.1.5. Melnā kalna svētki; 
2.1.6. Tūrisma diena; 
2.1.7. Bērnu aizsardzības dienas svētki (diena ģimenēm); 
2.1.8. Līgo vakars/Jāņi; 
2.1.9. Lauksaimnieku un uzņēmēju svētki; 
2.1.10. Zinību diena  
2.1.11. Skolotāju diena; 
2.1.12. Lāčplēša diena; 
2.1.13. Valsts proklamēšanas gadadiena; 
2.1.14. Ziemassvētki; 
2.1.15. Novada svētki;  
2.1.16. Velomaratons;  
2.1.17. Ielu skrējiens.  

2.2. Pēc pašvaldības pasūtījuma nodrošināt citu reģionāla vai valstiska mēroga sabiedrībai nozīmīgu 
pasākumu organizēšanu kultūras un tūrisma jomā.  

2.3. Pēc  pašvaldības iestāžu pieprasījuma,  savstarpēji vienojoties, bez atlīdzības nodrošināt Vienošanās 
1.1. punktā minēto Aģentūras valdījumā esošo telpu un estrādes, kā arī amatiermākslas kolektīvu, 
skaņotāja, apgaismotāja, u.c. aģentūras rīcībā esošo pakalpojumu pieejamību. 

3. Citi noteikumi 

3.1. Vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz 2019.gada 31.decembrim. 
Gadījumā, ja Vienošanās netiek veikti grozījumi, tās darbība automātiski  pagarinās. 

3.2. Izmaiņas un papildinājumi Vienošanās stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, 
kuru apstiprinājušas abas puses.  

3.3. Vienošanās ir sastādīta divos eksemplāros, katra uz trīs lapām Viens no Vienošanās eksemplāriem ir 
Pašvaldībai, bet otrs - Aģentūrai. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

4. Pušu rekvizīti 

Il ūkstes novada pašvaldība Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra 
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Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads,  

LV-5447 

Reģ. Nr. 90000078782 

Domes priekšsēdētājs 

S.Rāzna _____________________ 

Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads,  

LV-5447 

Reģ. Nr. 40900027765 

Direktore    

V.Kozlovska ___________________  

 

 

  

 


