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7.pielikums  

Riebiņu novada domes sēdes  

2017.gada 21.februāra lēmumam Nr.13 

 

 

LĪGUMS Nr. _____ 
 

par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru 
 

 

Preiļos       2017.gada ........................... 

 
 

Riebiņu novada dome, Reģ. Nr. 90001882087, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu 

novads, priekšsēdētāja Pētera Rožinska personā, kurš darbojas pamatojoties uz 

nolikumu (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs) no vienas puses un Preiļu novada 

bērnu un jauniešu centrs, Reģ.Nr.4251900393, Kooperatīva ielā 6, Preiļi, Preiļu 

novads, direktores Aijas Caunes personā, kurš darbojas pamatojoties uz nolikumu 

(turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) no otras puses abas kopā un katra atsevišķi 

sauktas līgumslēdzējas (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Lai nodrošinātu iespēju Riebiņu novada skolēniem un pedagogiem piedalīties 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra organizētajos konkursos, pasākumos 

un citās aktivitātēs interešu izglītības jomā, Līgumslēdzējas puses vienojas par 

kārtību, kādā tiks nodrošināta šīs dalības finansēšana. 

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi 
2.1. Sekmēt Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu iesaistīšanos 

interešu izglītības aktivitātēs. 

2.2. Nodrošināt iespēju Riebiņu novada skolēniem un pedagogiem piedalīties Preiļu 

novada bērnu un jauniešu centra organizētajos konkursos, pasākumos un citās 

aktivitātēs interešu izglītībā. 

2.3. Veicināt sadarbību starp Preiļu novada un Riebiņu novada izglītības iestādēm, 

interešu izglītības saglabāšanā un popularizēšanā. 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi 
3.1. Nodrošināt finansējumu Riebiņu novada izglītības iestāžu dalībai Preiļu novada 

bērnu un jauniešu centra aktivitātēs. 

3.2. Nodrošināt informācijas apriti starp Riebiņu novada domi un Preiļu novada 

bērnu un jauniešu centru interešu izglītības jautājumos. 

4. Finansēšanas kārtība 
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja 2017.gada budžetā tiks 

paredzēti līdzekļi Riebiņu novada skolēnu un pedagogu dalības maksai Preiļu 

novada bērnu un jauniešu centra organizētajos konkursos, pasākumos un citās 

aktivitātēs interešu izglītībā.  

4.2. Līgumslēdzējpuses vienojas, ka līdzdalības maksājums tiks noteikts atbilstoši 

pielikumam Nr.1 

4.3. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma 

sniedzējam saskaņā ar piestādīto rēķinu. 

4.4. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības pieprasīt atskaiti par Preiļu novada bērnu un 

jauniešu centram ieskaitītā finansējuma izlietojumu.  

4.5. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums saņemto finansējumu izlietot tikai 

Līgumā paredzētajiem mērķiem. 

5. Līguma darbības termiņš 
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5.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas Puses un ir spēkā līdz 

2017.gada 31. decembrim. 

6. Nobeiguma noteikumi 
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir 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 normatīvos aktos noteiktā kārtībā.  

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

vienādu juridisko spēku. Līgumam ir viens pielikums – „Līdzdalības maksājums 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra organizētajos konkursos, pasākumos un 

citās aktivitātēs interešu izglītībā 2017.gadā”, kas ir līguma neatņemama 

sastāvdaļa. Katrs Līgumslēdzējs glabā vienu eksemplāru. 

 

7.Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pakalpojuma saņēmējs: Pakalpojuma sniedzējs: 

Riebiņu novada dome Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs 

Saules iela 8, Riebiņi 

Reģ. Nr. 90001882087  
A/S SEB Banka Kods UNLALV2X 

Konts LV12UNLA0050005638857 

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads  

Centralizētā grāmatvedība: 

Preiļu novada dome 

Reģ. Nr. 90000065720 

A/S SEB Banka kods UNLALV2X026  

Konts LV08 UNLA 0026000130630 

   
 

 

 

 

___________________________              ___________________________ 

                     P.Rožinskis          A.Caune 

 

 

Z.V.                   Z.V. 
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Pielikums Nr.1 

2017.gada ...................... LĪGUMAM Nr.________ 

par sadarbību ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru 

 

 

Līdzdalības maksājums  

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra  

organizētajos konkursos, pasākumos un citās aktivitātēs interešu izglītībā 

2017.gadā 
 

 

*  - vai saskaņā ar pasākumu, konkursu, skašu nolikumiem 

** - ja brauc ar kopīgu transportu Riebiņu novada  un Preiļu novada izglītības iestāžu 

skolēni un pedagogi. 
 

 

Pakalpojuma saņēmējs: Pakalpojuma sniedzējs: 

Riebiņu novada dome Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs 

Saules iela 8, Riebiņi 

Reģ. Nr.90001882087  
A/S SEB Banka Kods UNLALV2X 

Konts LV12UNLA0050005638857 

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads 

Centralizētā grāmatvedība: 

Preiļu novada dome  

Reģ. Nr.90000065720 

A/S SEB Banka kods UNLALV2X026  

Konts LV08 UNLA 0026000130630 

  

  

___________________________ ___________________________ 
P.Rožinskis A.Caune 

   
 

Z.V.                   Z.V. 

Nr. Aktivitāte 

Līdzdalības maksājums 

vienam dalībniekam 

(Eur) 

... vai kolektīvam  

(Eur) 

1.  Pasākumi, konkursi, skates*   

1.1.  vizuālā un lietišķā māksla 1.50 4.00 

1.2.  mūzikas māksla 3.00 7.00 

1.3.  dejas māksla ---- 7.00 

1.4.  teātra māksla 1.50 7.00 

1.5.  vides izglītība 1.50 7.00 

1.6.  tehniskā jaunrade 1.50 7.00 

1.7.  jaunatnes darbs 1.50 7.00 

1.8.  izglītojošie 1.50 4.00 

2.  Profesionālās pilnveides kursi Atbilstoši izmaksām vienam dalībniekam 

3.  Izglītojošie semināri 1.50 ---- 

4.  Transporta izdevumi** Atbilstoši dalībnieku skaitam 


