
 

 

                                                                                       1. pielikums 

        Ūdens tūrisma inventāra patapinājuma līgums Nr.____ 

Riebiņu novadā                                                                         2020. gada_____.________________ 

 

Riebiņu novada dome, reģ. Nr. 90001882087, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, tās 

__________________________________ personā, kas rīkojas uz darba līguma pamata, turpmāk 

tekstā saukts Patapinātājs, no vienas puses, un 

 
 _____________________________________________________________________________________ 

  (Organizācijas nosaukums /vai personas vārds, uzvārds) 

_______________________________________________________________________________________ 

                                    (Reģistrācijas numurs/personas kods) 

_______________________________________________________________________________________ 

(adrese, tālruņa numurs)  

 

turpmāk tekstā saukts Patapinājuma ņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, 

 

pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2019. gada 18. jūnija sēdes lēmumu Nr. 16 (protokols Nr. 6) 

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Patapinātājs nodod un Patapinājuma ņēmējs pieņem lietošanā bez maksas ūdens tūrisma 

inventāru (turpmāk tekstā - inventārs), kas tiek atsevišķi reģistrēts pieņemšanas – nodošanas 

aktā (turpmāk tekstā - akts), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Aktā norādīti arī patapinātā inventāra veidi, vienību skaits un atgriešanas termiņi. 

2. Inventāra lietošanas noteikumi 

2.1. Patapinātājs nodod Patapinājuma ņēmējam inventāru šajā līgumā noteiktajā vietā un laikā. 

2.2. Patapinātājs atdod inventāru Patapinājuma ņēmējam šajā līgumā noteiktajā vietā un laikā līdz 

aktā norādītā termiņa beigām. Ja inventārs netiek atdots noteiktajā vietā un laikā, Patapinājuma 

ņēmējs piekrīt, ka Patapinātājam ir tiesības uzskatīt inventāru par nozagtu. 

2.3. Inventārs tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas - nodošanas aktu, kas ir neatņemama šī 

līguma sastāvdaļa. Jebkuri inventāra bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami pieņemšanas -nodošanas 

aktā. 

2.4. Parakstot aktu, Patapinājuma ņēmējs apliecina, ka ir saņēmis inventāru labā tehniskā stāvoklī 

un lietošanas kārtībā.  

2.5. Patapinājuma ņēmējs nav tiesīgs inventāru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut 

jebkāda veida saistībām. 

2.6. Patapinājuma ņēmējs drīkst izmantot inventāru Riebiņu novada teritorijas ūdeņu robežās, 

izbraukt ārpus novada teritorijas ar inventāru ir aizliegts. 

2.7. Parakstot šo līgumu, Patapinājuma ņēmējs apliecina, ka ir informēts par inventāra lietošanas 

noteikumiem. 

2.8. Patapinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtā inventāra lietošanu un, parakstot šo līgumu, 

apliecina, ka zina kā ar to rīkoties. Patapinājuma ņēmējs, kurš saņem Inventāru grupai, 

apņemas veikt pārējo grupas dalībnieku drošības instruktāžu jautājumā par inventāra 

lietošanu. 

2.9. Ja inventārs lietošanas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ 



 

 

Patapinājuma ņēmējs nevar inventāru atdod Patapinājuma ņēmēja vainas dēļ vai bez tās, tad 

Patapinājuma ņēmējs atlīdzina Patapinātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar inventāra 

vērtību un šī līguma nosacījumiem. Patapinājuma ņēmējs nedrīkst veikt inventāra remontu bez 

Patapinātāja piekrišanas, un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta 

bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka Patapinātāja speciālisti. 

2.10. Ja Patapinājuma ņēmējs izmanto inventāru neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam vai 

bojā to, Patapinātājam ir tiesības pieprasīt atdot inventāru pirms aktā norādītā termiņa beigām. 

2.11. Patapinātājs neatbild par inventāra atbilstību Patapinājuma ņēmēja prasmei ar to rīkoties. 

Patapinātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no inventāra neprasmīgas 

lietošanas, apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas, tai skaitā, bet nenorobežojoties ar 

Patapinājuma ņēmēja mantas zaudējumu vai traumām. Patapinātājs nav atbildīgs par 

glābšanas darbu organizāciju un nesedz ar tiem saistītos izdevumus. 

3. Līguma darbības laiks 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai 

izpildei, ko apliecina izmantotā inventāra atgriešanas datums. 

3.2. Līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja Puses par to mutiski vienojas. 

4. Nobeiguma noteikumi 

4.1. Puses ir atbildīgas par līguma saistību izpildi, sedz radītos zaudējumus Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Puses apņemas visus strīdus, kādi var rasties šī līguma izpildes laikā risināt sarunu ceļā, bet 

nerodot risinājumu, nodot strīdu izskatīšanai tiesā. 

4.3. Visos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.4. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos.  

4.5. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu un angļu valodā divos eksemplāros, no kuriem 

viens ir Patapinātājam un otrs Patapinājuma ņēmējam. 

4.6. Parakstot šo līgumu, Puses pieņem to par saistošu un izpildāmu. 

4.7. Patapinājuma ņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar ūdens tūrisma inventāra izmantošanas 

noteikumiem. 

5. Pušu paraksti 

Patapinātājs                                                                                                        Patapinājuma ņēmējs 

____________________________                                                  _________________________ 

   (                            )                                                                                           (                                   )         

Informēšanas apliecinājums datu apstrādei 

 

Es, ________________________________, apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu 

(vārds/uzvārds,  tālruņa nr, PID Nr) apstrādi, ko veic Riebiņu novada dome ūdens tūrisma inventāra 

patapinājuma līguma noslēgšanai un pakalpojuma sniegšanai. Ar ūdens tūrisma inventāra 

izmantošanas privātuma politiku esmu iepazinies. 

 

Datums:_________________  Paraksts: ___________________ /__________________ / 
         (Vārds, uzvārds) 
 

Ūdens tūrisma inventārs iegādāts projekta Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot 

ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), Interreg V – A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam 

ietvaros. 


