PROJEKTS

Pielikums
Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.februāra
Lēmumam Nr.67

Sadarbības līgums Nr.__________
izglītības, kultūras un sporta jomā
Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024455, juridiskā adrese Brīvības
ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, kuras vārdā saskaņā ar Ogres novada pašvaldības
2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības
nolikums” rīkojas Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis,
Ikšķiles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000013714, juridiskā adrese Peldu
ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV-5052, kuras vārdā saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības
2014.gada 28.maija saistošajiem noteikumiem Nr.16/2014 “Ikšķiles novada pašvaldības
nolikums” rīkojas Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš,
Ķeguma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000013682, juridiskā adrese
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, kuras vārdā saskaņā ar Ķeguma novada
pašvaldības 2017.gada saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017 “Ķeguma novada pašvaldības
nolikums” rīkojas Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks,
Lielvārdes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024489, juridiskā adrese Raiņa
ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, kuras vārdā saskaņā ar Lielvārdes novada
pašvaldības 2015.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 “Lielvārdes novada
pašvaldības nolikums” rīkojas Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Santa
Ločmele,
turpmāk līgumā kopā – Puses vai pašvaldības, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu, un Izglītības likuma 18.panta trešo daļu,
savstarpēji vienojoties, noslēdz šo sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma mērķis
Sadarboties Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldībām izglītības, kultūras un
sporta jomā, sniedzot plašākas iespējas:
1.1.1. izglītojamajiem mācību priekšmetu olimpiāžu, sporta sacensību un interešu
izglītības konkursu pieejamībā, papildus zināšanu un prasmju ieguvē, radošo un
fizisko spēju attīstīšanā;
1.1.2. pedagogiem un izglītības speciālistiem kvalitatīva metodiskā darba nodrošināšanā,
profesionālās pieredzes apmaiņā un racionālā resursu izmantošanā;
1.1.3. pieaugušajiem sporta sacensību pieejamībā;
1.1.4. amatiermākslas kolektīviem sagatavoties Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju
svētkiem.
1.2. Noteikt Pušu pienākumus un tiesības.
1.1.

2. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Pušu speciālisti izglītības un sporta jomā plāno un koordinē darbu šādos jautājumos:
2.1.1. interešu izglītības jomā – konkursu, skašu un citu pasākumu organizēšanā;
2.1.2. sporta jomā – sacensību organizēšanā;
2.1.3. nepieciešamības gadījumā mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā;
2.1.4. valsts pārbaudes darbu organizēšanā un materiālu saņemšanā;
2.1.5. citos izglītības un sporta jautājumos.
2.2. Pušu speciālisti kultūras jomā plāno un koordinē darbu šādos jautājumos:
2.2.1. amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos konkursos un skatēs;
2.2.2. amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos novadu kopīgajos mākslinieciskās
pašdarbības svētkos pa žanriem;

2.2.3. veido gada pasākumu sadarbības plānu.
2.3. Pušu speciālistiem izglītības, kultūras un sporta jomā ir tiesības saņemt pasākumu un
sacensību organizēšanai nepieciešamo informāciju.
3. Finanšu līdzekļi un samaksa
3.1. Sadarbība tiek finansēta atbilstoši katras pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem
saskaņā ar plānoto pasākumu izdevumu tāmēm.
3.2. Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, skašu un citu pasākumu organizēšanai
finansējums tiek aprēķināts proporcionāli dalībnieku vai kolektīvu skaitam.
3.3. Sporta sacensību organizēšanai finansējums tiek aprēķināts proporcionāli dalībnieku
skaitam.
3.4. Kultūras pasākumiem finansējuma sadalījums tiek aprēķināts proporcionāli kolektīvu
skaitam un attiecīgajam amatiermākslas kolektīvu veidam.
3.5. Puses pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu apmaksā saskaņā ar konkrētā
pasākuma tāmi un iesniegtajiem rēķiniem.
4. Strīdus izskatīšanas kārtība
Puses vienojas, ka visi strīdi, kas saistīti ar Līguma izpildi, risināmi pārrunu ceļā, Pusēm
vienojoties. Izmaiņas Līguma nosacījumos vai tā atcelšana jānoformē rakstveidā.
5. Līguma spēkā esamība
5.1. Līgums stājās spēkā ar dienu, kad Puses to parakstījušas un ir spēkā līdz 2022.gada
31.decembrim.
5.2. Līgums ir parakstīts četros eksemplāros uz 2 lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
Visiem četriem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu rekvizīti un paraksti
Ogres novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000024489
Juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre,
Ogres novads, LV-5001
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV25TREL9800890740210
Tālrunis: 65071160

Ikšķiles novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000013714
Juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile,
Ikšķiles novads, LV-5052
Banka: A/S “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV16UNLA0033300130005
Tālrunis: 65030202

Domes priekšsēdētājs
E.Helmanis

Domes priekšsēdētājs
I.Trapiņš

2018.gada _________________

2018.gada _______________

Ķeguma novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000013682
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums,
Ķeguma novads, LV-5020
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV80HABA0551015370070
Tālrunis: 65038883

Lielvārdes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000024489
Juridiskā adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV-5070
Banka: A/S “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV19HABA0551026635681
Tālrunis: 65053370

Domes priekšsēdētājs
I.Zemnieks

Domes priekšsēdētāja
S.Ločmele

2018.gada _______________

2018.gada _______________
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