
 

 

                                                                 Pielikums Nr.14 

Riebiņu novada domes  

2017.gada 18.decembra lēmumam Nr.20 

 

 

PROJEKTS 

LĪGUMS Nr. ________ 

Par sadarbību Preiļu novada Tūrisma informācijas centra pakalpojumu sniegšanai un 

funkciju veikšanai un to finansēšanai 

 

Preiļi                                                                                                      2018.gada ___. janvāris 

 

Riebiņu novada dome, reģistrācijas numurs Nr.90001882087, juridiskā adrese: 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, kuras vārdā saskaņā ar Riebiņu novada domes 

nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs , no 

vienas puses, un 

 

Preiļu novada dome, reģistrācijas Nr.90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 

19, Preiļi, Preiļu novads, kuras vārdā saskaņā ar Preiļu novada domes nolikumu rīkojas tās  

priekšsēdētāja Maruta Plivda, turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, abas kopā un 

katra atsevišķi sauktas līgumslēdzējas (turpmāk – Puses) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Lai nodrošinātu tūristu informēšanu par Riebiņu novada tūrisma piedāvājumu, 

līgumslēdzējas puses vienojas par kārtību, kādā tiks nodrošināta Preiļu novada 

Tūrisma informācijas centra (turpmāk – Centrs) pakalpojumu sniegšana, funkciju 

veikšana un finansēšana. 

 

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi 

2.1. Lai nodrošinātu sadarbību tūrisma jomā, sniegt šādus pakalpojumus Centrā: 

2.1.1. Tūrisma pakalpojumu sniedzēju ikgadējās statistikas apkopošana un pēc 

pieprasījuma iesniegšana Riebiņu novada domei, Latgales plānošanas reģionam, 

LRTA “Ezerzeme”, LIAA Tūrisma departamentam, Statistikas pārvaldei u.c. 

2.1.2. Semināru rīkošana tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Preiļos vai organizēšana 

ārpus Preiļiem, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana; 

2.1.3. Preiļu un Riebiņu novada kopējo tūrisma iespiedmateriālu izstrāde - materiāla 

apkopošana; 

2.1.4. Informācijas par tūrisma uzņēmējiem un pasākumiem ievadīšana un aktualizēšana 

tūrisma mājaslapā www.visitriebini.lv, Centra sociālajos tīklos - Facebook un 

Twitter, e-kioskā Preiļos Raiņa bulvārī, ja tā ir iesūtīta uz Centra e-pastu 

tic@preili.lv. 

 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi 
3.1. Nodrošināt 2.1.punktā minēto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo finansējumu. 

3.2. Nodrošināt kopīgi veikto pasākumu, izdales materiālu iespiešanas, tūrisma 

mājaslapas www.visitriebini.lv uzturēšanas un citu kopīgo aktivitāšu izmaksu 

apmaksu 1/3 apmērā no kopējās summas (pakalpojuma sniedzējs apmaksā 2/3 no 

kopējās summas). 

3.3. Atbalstīt tūrisma attīstības procesus Latgalē, piedaloties LRTA “Ezerzeme” rīkotos 

pasākumos, tūrisma izstādēs un gadatirgos Latgales stendā. 

http://www.visitriebini.lv/


 

 

3.4. Regulāri iesūtīt ar tūrismu un pasākumiem saistītu aktuālu informāciju uz e-pastu 

tic@preili.lv, lai tiktu nodrošināta informācijas ievietošana tūrisma e-kioskā, 

mājaslapā un sociālajos tīklos. 

 

4. Finansēšanas kārtība 

4.1. Pakalpojuma saņēmējs 2018. gada budžetā Centra sniegto pakalpojumu un funkciju 

veikšanai paredz līdzekļus EUR 1704,00 (viens tūkstotis septiņi simti četri euro un 

00 centi). 

4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam 

šajā līguma noteiktajā apjomā un termiņos, kas noteikti Maksājumu grafikā 

(1.pielikums). 

 

5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kas to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

5.2. Pēc līguma termiņa beigām, ja Puses nav izteikušas rakstisku vēlēšanos mainīt 

līguma nosacījumus vai neturpināt sadarbību, līgums tiek pagarināts līdz nākamā 

gada beigām. 

 

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie noformēti 

rakstiski un abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi 

tiek pievienoti līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja 

vienošanās netiek panākta – tie risināmi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

6.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, kuriem ir 

vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir viens pielikums uz vienas lapas – Maksājumu 

grafiks, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.  

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pakalpojuma saņēmējs:  

    

Pakalpojuma sniedzējs: 

RIEBIŅU NOVADA DOME                                                   

Reģ.Nr. 90001882087                                                         

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts                               

Riebiņu novads, LV-5326                                                   

A/S SEB banka 

Kods UNLALV2X                                                         

Konts LV12UNLA0050005638857                                    

e-pasts: riebini@riebini.lv                                                   

 

PREIĻU NOVADA DOME  
reģ.nr.90000065720 

Preiļi, Raiņa bulvāris 19, 

LV-5301 

AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts Nr. LV08UNLA0026000130630 

e-pasts: dome@preili.lv 

Priekšsēdētājs                                                Priekšsēdētāja 

Pēteris Rožinskis                                           Maruta Plivda 

 

_____________________________              ___________________________ 

 

 

201_.gada ____________________               201_.gada __________________ 

   

mailto:tic@preili.lv


 

 

 

1.ielikums  

pie 201_.gada __._______ 

līguma Nr._______ 

“Par sadarbību Preiļu novada 

Tūrisma informācijas centra 

pakalpojumu sniegšanai un funkciju 

veikšanai un to finansēšanai” 

 

 

 

 

MAKSĀJUMU GRAFIKS 

 

 

Maksājuma Nr. Maksājuma summa EUR Maksājuma termiņš 

1 426,00 31.03.2018. 

2 426,00 30.06.2018. 

3 426,00 30.09.2018. 

4 426,00 31.12.2018. 

KOPĀ: 1704,00  

 

 

 

 

 

 

 

Pakalpojuma saņēmējs:  

    

Pakalpojuma sniedzējs: 

RIEBIŅU NOVADA DOME                                                   

Reģ.Nr. 90001882087                                                         

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts                               

Riebiņu novads, LV-5326                                                   

A/S SEB banka 

Kods UNLALV2X                                                         

Konts LV12UNLA0050005638857                                    

e-pasts: riebini@riebini.lv                                                   

 

PREIĻU NOVADA DOME  
reģ.nr.90000065720 

Preiļi, Raiņa bulvāris 19, 

LV-5301 

AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts Nr. LV08UNLA0026000130630 

e-pasts: dome@preili.lv 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                Priekšsēdētāja 

Pēteris Rožinskis                                           Maruta Plivda 

 

_____________________________              ___________________________ 

 

 

201_.gada ____________________               201_.gada __________________ 

   



 

 

 


