SADARBĪBAS LĪGUMS
starp Aizkraukles novada pašvaldību
(Latvijas Republika)
un Vitebskas apgabala
Šarkavščinas rajona izpildkomiteju
(Baltkrievijas Republika)

Vitebska, Baltkrievija

2018. gada 29. novembrī

Aizkraukles novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Leona Līduma
personā, un Šarkavščinas rajona izpildkomiteja, tās priekšsēdētāja Dmitrija
Lomako personā, turpmāk tiek sauktas par “Pusēm”, ņemot vērā labas
kaimiņattiecības un izsakot vēlēšanos nostiprināt un attīstīt savstarpēju
sadarbību vietējo pašvaldību funkciju realizācijā, vienojas par sekojošo:
1. Īstenot savstarpējo sadarbību saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem Latvijā un Baltkrievijā, balstoties uz
vienlīdzības un savstarpējā izdevīguma principiem. Sekmēt
attiecības draudzības, savstarpējās cieņas un uzticības garā.
2. Šī līguma izpildei, Puses apņemas:
2.1. veicināt divpusējo attiecību attīstību, pamatojoties uz abpusēju
cieņu, līdztiesību, partnerību, darbojoties augstākminēto reģionu
iedzīvotāju interesēs;
2.2. īstenot sadarbību saskaņā ar abu Pušu esošo likumdošanu;
2.3. godprātīgi pildīt uzņemtos pienākumus un nepieļaut darbības,
kas varētu radīt ekonomisku vai cita veida kaitējumu kādai no Pusēm.
3. Puses apņemas attīstīt zemāk uzskaitītos sadarbības virzienus:
3.1. labvēlīgu ekonomisko, finanšu un tiesisko apstākļu radīšana, ar
mērķi stiprināt Pušu saimnieciskās un kultūras attiecības;
3.2. ilgtermiņa sadarbības veicināšana vietējās pārvaldes,
ekonomikas, izglītības, sociālās un kultūras, vides un veselības

aizsardzības, sporta, tūrisma un citās nozarēs investīciju piesaistei un
kopīgu projektu realizācijai;
3.3. tiešo kontaktu veidošanas veicināšana starp saimnieciskās
darbības struktūrām, iestādēm un organizācijām, kas atrodas sadarbības
pašvaldību teritorijās;
4. Puses apņemas attīstīt sekojošas sadarbības formas:
4.1. pašvaldību darbinieku, uzņēmumu vadītāju, kultūras
darbinieku, medicīnas un izglītības, sporta un tūrisma, neformālo grupu,
sabiedrisko organizāciju delegāciju apmaiņa, ar mērķi gūt pieredzi un
veidot savstarpēji izdevīgas attiecības;
4.2. izstāžu, gadatirgu, festivālu u.c. pasākumu rīkošana abu Pušu
administratīvajās teritorijās;
4.3. informācijas apmaiņa par abu Pušu investīciju potenciālu.
5. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līgums stājas spēkā Pušu
abpusējas parakstīšanas brīdī.
6. Līgums var tikt lauzts, rakstveidā brīdinot otro Pusi vismaz trīs mēnešus
iepriekš.
7. Līgums var tikt grozīts un papildināts pēc Pušu savstarpējās rakstiskās
vienošanās.
Līgums ir sastādīts četros eksemplāros (divi eksemplāri latviešu valodā
un divi eksemplāri krievu valodā) ar vienādu juridisko spēku.
Aizkraukles novada pašvaldības Šarkavščinas rajona vārdā,
vārdā,

Leons Līdums

______________________
Aizkraukles novada domes
priekšsēdētājs

Dmitrijs Lomako

____________________
Šarkavščinas rajona
izpildkomitejas priekšsēdētājs

