
 
 
 
 

 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 27.martā                                                                            Nr. 5 ., 9.& 
                                                                               Lēmums Nr.109  

 
 

Par sadarb ības l īgumu ar SIA „AJ GRAVELS” 
 

 
   Izskatot SIA „AJ GRAVELS”, reģ. Nr.40103373005, juridiskā adrese „Smiltskalni”, 

Grāveru pagasts, Aglonas novads, 06.03.2013. iesniegumu par sadarbību un pašvaldības  
līdzdalību grants karjera izveidošanā „Censoņi 1” Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu 
un 15.panta pirmās daļas 10. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  kā arī ņemot vērā 
finanšu komitejas 25.03.2013. atzinumu par atbalstu sadarbībai ar SIA „AJ GRAVELS”  
pašvaldības ceļu uzturēšanā un saimnieciskās darbības sekmēšanā, ar 8 balsīm par, pret – 
nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:   

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „AJ GRAVELS”, reģ.Nr.40103373005, juridiskā 
adrese „Smiltskalni”, Grāveru pagasts, par pašvaldības ceļu uzturēšanu un 
saimnieciskās darbības sekmēšanu. 

2. Apstiprināt sadarbības līguma projektu saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: minētā Sadarbības līguma projekts uz 2 lapām. 
 

 
 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJEKTS 
 

SADARBĪBAS LĪGUMS  Nr.________ 
par pašvaldības ceļu uzturēšanu un saimnieciskās darbības sekmēšanu 

 
 
Ilūkstē, 2013. gada ___.martā 



 
 

Ilūkstes novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000078782, juridiskā adrese: 

Brīvības ielā 7, Ilūkste, tālāk šā līguma tekstā saukta par Pašvaldību, tās 

domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas personā, kas darbojas uz nolikuma 

pamata, no vienas puses, un  

SIA „AJ GRAVELS”, Reģ. Nr. 40103373005, juridiskā adrese "Smiltskalni", 

Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655, tālāk šā līguma tekstā saukta par SIA, tā 

______________________________________________________ personā, kas darbojas 

uz ________________________ pamata, no otras puses, abi kopā – Puses, 

 

Ņemot vērā to, ka 

 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo 

zonu ierīkošana un uzturēšana..); 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu; 
- Vienošanās mērķis ir veicināt uz vienotiem principiem balstītas 

sadarbības veidošanu par pašvaldības ielu, ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu, kā arī saimnieciskās darbības sekmēšanu starp 
Vienošanās iesaistītajām pusēm; 

 

pamatojoties uz Ilūkstes novada domes 2013.gada ______________ lēmumu 

Nr._______(prot.Nr.___.,____.&)„Par 

________________________________________________”, puses vienojas par 

sekojošiem savstarpējās sadarbības principiem: 
 

I. Savstarpējās sadarbības mērķis 
 

1. Vienošanās pusēm ir kopīgs savstarpējās sadarbības mērķis – veicinot 
SIA saimniecisko darbību, nepasliktināt pašvaldību autoceļu 
tehnisko stāvokli, bet veicināt pašvaldības ielu, ceļu un laukumu 
būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. 

2. Vienošanās puses apzinās to, ka pašvaldību autoceļu seguma materiāls 
ir nolietojies un finansējums pašvaldībām autoceļu uzturēšanai ir 
nepietiekams. 

3. Vienošanās puses apzinās to, ka SIA saimnieciskās darbības sekmēšanā 
ir nepieciešams izmantot pašvaldību autoceļus (dažādas tehnikas 
transportēšanai). 

 
II. Savstarpējās sadarbības mērķa īstenošana 

Lai sekmētu Vienošanās ietvertā sadarbības mērķa sasniegšanu, Vienošanās 
puses vienojas par sekojošiem sadarbības pamatprincipiem: 



 
4. Puses, ar šo Vienošanos apstiprina, ka veicinās pušu sadarbību 

pašvaldību autoceļu izmantošanā un uzturēšanā, kā arī veicinās SIA 
saimnieciskās darbības sekmēšanu. 

5. SIA ir jānodrošina, lai, veicot SIA saimnieciskās darbības sekmēšanu ar 
SIA transportu, netiktu pasliktināts pašvaldību autoceļu tehniskais 
stāvoklis, tajā skaitā SIA ir jānodrošina ceļu seguma pastiprināšana 
pirms transportēšanas veikšanas, ceļu uzturēšana transportēšanas 
laikā, ceļa sakārtošana pēc transportēšanas sagatavošanas.  

6. SIA ir jānodrošina, lai pašvaldība varētu iegādāties ekonomiski izdevīgi 
(par pašizmaksu) derīgos izrakteņus, kuri nepieciešami pašvaldības ceļu 
uzturēšanai no SIA, lai veicinātu pušu sadarbību pašvaldību autoceļu 
izmantošanā un pašvaldība kvalitatīvi pildītu likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju. 

 
III. Noslēguma jautājumi 

 
7. Vienošanās stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 

nenoteiktu laiku. 
8. Vienošanās puses atzīst, ka nepieciešams vismaz 1 (vienu) reizi gadā 

kopīgi izvērtēt Vienošanās izpildes gaitu un izskatīt jautājumus, kas 
saistīti ar Vienošanās pušu sadarbības turpmāku veicināšanu un 
pilnveidošanu.  

9. Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar Vienošanās izpildi, 
puses risina sarunu ceļā. Ja šādus strīdus vai nesaskaņas nav 
iespējams izšķirt sarunu ceļā, tie jāizlemj tiesas kārtībā saskaņā ar LR 
tiesību aktiem.  

10. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros. Katrai no Vienošanās pusēm 
tiek izsniegts viens eksemplārs. 
 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 
Pašvaldība  
Ilūkstes novada pašvaldība  
Reģ.Nr.90000078782   
Brīvības iela 7, Ilūkste 
Ilūkstes novadā LV-5447 
 
Ilūkstes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 

   
_________________/ S. Rāzna/  

SIA 
SIA „AJ GRAVELS” 
Reģ. Nr. 40103373005 
"Smiltskalni", Grāveru pag., 
 Aglonas nov., LV-5655 
 
SIA „AJ GRAVELS”  
_____________________ 
_________________/ __________________ / 

 


