SADARBĪBAS MEMORANDS
starp valsts akciju sabiedrību “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” un Babītes
novada pašvaldību
Apzinoties valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””
(turpmāk – Lidosta) kā nacionālas nozīmes valsts uzņēmuma lomu Latvijas
tautsaimniecībā, kā arī tās saimnieciskās darbības radīto ietekmi uz Lidostas apkārtnes
apdzīvoto vietu iedzīvotājiem un viņu dzīves kvalitāti, un savas atbildības dimensijas
vietējās kopienas labklājības celšanā, Lidosta, tās valdes priekšsēdētājas Ilonas Līces un
valdes locekļa Artūra Saveļjeva personās, kuri rīkojas pamatojoties uz valdes
pilnvarojumu (2017.gada 18.oktobra valdes lēmums, protokols Nr.50), un
Babītes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), tās domes priekšsēdētāja
Andreja Ences personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________
noslēdz šo sadarbības memorandu (turpmāk – Memorands) par Pašvaldības un
Lidostas (turpmāk – Puses) savstarpējo sadarbību.
I Memoranda mērķis
1. Memoranda mērķis ir uzlabot vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzturot
regulāru dialogu starp Lidostu un Pašvaldību, kopīgi strādājot pie savstarpējās
sadarbības projektiem šādās atbalsta jomās:
1.1. atbalsts bērniem un jauniešiem;
1.2. atbalsts personām ar invaliditāti;
1.3. atbalsts novada senioriem.
II Mērķa īstenošana
2. Nodrošinot mērķa īstenošanu, Puses ievēro atklātību un savstarpējo sapratni. Pušu
sadarbība balstās uz vispāratzītiem tiesību principiem, ievērojot normatīvajos aktos
noteikto kompetences sadalījumu un darbības ietvarus, kā arī Pušu rīcībā esošos resursus.
3. Lai sekmētu Memorandā noteiktā mērķa sasniegšanu, Puses apņemas:
3.1. īstenot kopīgus projektus, radot izpratni Pašvaldības darbiniekos, kā arī tās iestāžu
darbiniekos par Lidostas darbību;
3.2. sagatavot priekšlikumus par atbalstāmajiem projektiem kopīgā mērķa sasniegšanai;
3.3. sekmēt savstarpēju informētību par Lidostas attīstības plāniem un vietējās kopienas
ietekmi un līdzdalību to īstenošanas procesā.
4. Pašvaldība apņemas:
4.1. atbalstīt Lidostas iesaistīšanu tādu vietējo aktivitāšu īstenošanā, kuras atbilst Lidostas
un šī Memoranda mērķiem;
4.2. Lidostas sniegto atbalstu projektu un sadarbības pasākumu ietvaros izmantot tikai
Memorandā paredzētajam mērķim.

5. Lidosta apņemas:
5.1. caur Pašvaldību un tās iestādēm nodrošināt regulāru dialogu ar vietējās kopienas
iedzīvotājiem;
5.2. uzlabot vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, atbalstot Pašvaldības
pasākumus un sadarbībā ar Pašvaldību īstenojot citus pasākumus Pašvaldības bērniem un
jauniešiem, personām ar invaliditāti un senioriem.
5.2. Atbalsts no Lidostas var izpausties kā Lidostas darbinieku brīvprātīgais darbs vai
palīdzība ar Lidostas rīcībā esošajiem resursiem.
III Noslēguma jautājumi
6. Memorands stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi, ir noslēgts uz nenoteiktu
laiku un spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas savas saistības, kuras izriet no
Memoranda, vai līdz brīdim, kad Puses ir paziņojušas par vienpusēju atkāpšanos no
Memoranda.
7. Puses vienpusēji var atkāpties no Memoranda, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei
30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, nosūtot ierakstītu vēstuli uz otras Puses
juridisko adresi, kuru Puses uzskatīs par saņemtu 7. (septītajā) kalendāra dienā pēc
tās nosūtīšanas.
8. Memorands neuzliek Pusēm nekādas tiešas un/vai netiešas finanšu saistības.
9. Puses Memoranda pamatprincipu un mērķu īstenošanai panāk vienošanos, slēdzot
atsevišķus līgumus un/vai vienošanās, kuras neietekmē Memoranda darbību.
10. Puses vienojas, ka vismaz vienu reizi kalendāra gadā Puses kopīgi izvērtēs
Memoranda izpildes gaitu un izskatīs jautājumus, kas saistīti ar Pušu sadarbības
turpmāku veicināšanu un pilnveidošanu.
11. Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar Memoranda izpildi, Puses risina
savstarpēju sarunu ceļā.
12. Memorands sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām. Katrai
no Pusēm tiek izsniegts viens Memoranda eksemplārs.
IV Parakstu sadaļa
Lidosta
VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA
“RĪGA””

Pašvaldība
Babītes novada pašvaldība

____________________/I.Līce/

____________________/A.Ence/

____________________/A. Saveļjevs/
Mārupes novadā
2017.gada ___._______________
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2017.gada ___._______________

