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PROJEKTS 

 

4.pielikums  

Domes kārtējās sēdes 

2017.gada 17.oktobra lēmumam Nr.9 

 

 

L Ī G U M S Nr. ................................. 

 

par sadarbību izglītības funkciju veikšanai 

 

Preiļos                                                       2017.gada   ___.oktobrī  

 

 

Riebiņu novada dome, tās priekšsēdētāja Pētera Rožinska personā (turpmāk tekstā – Pakalpojuma 

saņēmējs) no vienas puses un Preiļu novada Izglītības pārvalde, tās vadītāja Andreja Zagorska 

personā (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 atsevišķu izglītības funkciju veikšanu un finansēšanu Riebiņu novadā, 

Līgumslēdzējas puses vienojas par kārtību, kādā tiks nodrošināta atsevišķu izglītības 

funkciju veikšana un finansēšana Riebiņu novadā. 

 

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi 

2.1. Nodrošināt sekojošu izglītības funkciju veikšanu: 

2.1.1. Organizē valsts olimpiāžu 2.posma novadu apvienību mācību priekšmetu 

olimpiādes, piedāvājot Riebiņu novada pedagogiem  iesaistīties vērtēšanas komisijas 

darbā, un nodrošina pieteikšanos 3.posma valsts olimpiādēm: 

2.1.2. Nepieciešamības gadījumā iesaistās apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, veido apvienoto eksāmenu komisijas. 

 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi 

3.1. Nodrošināt Preiļu novada Izglītības pārvaldei funkciju veikšanai nepieciešamā finansējuma 

piešķiršanu saskaņā ar līgumu. 

 

4. Finansēšanas kārtība 

4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja budžetā tiek paredzēti līdzekļi 

2.1.1.punktā nosaukto izglītības funkciju veikšanai – EUR 4,27 par vienu izglītojamo 

2.posma mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku , ja Riebiņu novada pedagogi  iesaistīti 

vērtēšanas komisijas darbā vai EUR 5,69 par vienu izglītojamo 2.posma mācību priekšmetu 

olimpiādes dalībnieku, ja Riebiņu novada pedagogi  nav  iesaistīti vērtēšanas komisijas 

darbā. 2.1.2.punktā nosaukto izglītības funkciju veikšanai – EUR 4.27 par vienu 

izglītojamo. 

4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam 30 

darba dienu laikā pēc izglītojamo dalības mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī dalības, pēc 

nepieciešamības, apvienotajos centralizētajos eksāmenos, šajā līgumā noteiktajā apjomā un 

termiņos.  

4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības: 

4.3.1. pieprasīt atskaiti par ieskaitītā finansējuma izlietojumu izglītības funkciju veikšanai 

Riebiņu novadā;  

4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju, piešķirt papildus finansējumu, attiecīgi 

uzdodot veikt papildus pienākumus. 

4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums: 
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4.4.1. saņemto finansējumu izglītības funkciju veikšanai Riebiņu  novadā izlietot tikai tam 

paredzētajam mērķim. 

 

5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar 2017.gada   .oktobri un ir spēkā līdz 2018.gada 31.augustam, vai 

līgumsaistību izpildei . 

 

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 lapām divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais 

spēks.  

 

      
Pakalpojuma saņēmējs     Pakalpojuma sniedzējs 

Riebiņu  novada Dome Preiļu novada Izglītības pārvalde 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, 

 LV – 5326 

Reģ. Nr. 90001882087 

AS SEB banka kods UNLALV2X 

Konts LV12UNLA0050005638857 
 

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301                 

Reģ. Nr. 90000065720, 

AS SEB banka, kods UNLALV2X026 

Konts Nr. LV08 UNLA 0026000130630 

 

Tālrunis +371 65324375 
 

Tālrunis +371 65322332 

E-pasts: riebini@riebini.lv 
 

E-pasts: preiluip@pvg.edu.lv 

____________________________    ____________________________ 

Pēteris Rožinskis Andrejs Zagorskis 
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