SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. 2-25/«Līguma_Nr_»
Rīga

2014.gada «Datums»

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, NMR nr.90001825883 (turpmāk – Aģentūra), tās
direktores Dainas Sproģes personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra
noteikumu Nr.863 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums” pamata, no vienas
puses,
un
«Vards», personas kods: «kods», adrese: «Adrese» (turpmāk – Partneris), no otras puses, kopā
saukti Puses, noslēdz šādu sadarbības Līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Partneris apņemas piedalīties Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta
programmas
Erasmus+
aktivitātes
„eTwinning”
(turpmāk
–
eTwinning)
«Semināra_nosaukums» (turpmāk – Pasākums).
2. Partnera tiesības un pienākumi
2.1. Partneris apņemas:
2.1.1. piedalīties visās Pasākuma programmā iekļautajās aktivitātēs, ja nepieciešams, prezentēt
savu vai Latvijas pieredzi;
2.1.2. desmit darba dienu laikā pēc atgriešanās no Pasākuma Aģentūrā iesniegt izdevumu
apliecinošus dokumentus (biļetes, vīzu kopijas, kvītis, iekāpšanas kartes u.c.);
2.1.3. desmit darba dienu laikā pēc atgriešanās no Pasākuma iesniegt Aģentūrā parakstītu atskaiti
par Pasākuma norisi (Līguma 1.pielikums);
2.1.4. trīs mēnešu laikā pēc Pasākuma vismaz divas reizes dalīties pieredzē, prezentējot eTwinning
pārstāvētās izglītības iestādes darbiniekiem, citiem sava novada/pilsētas skolotājiem,
eTwinning dalībniekiem, vai arī publicējot rakstus vietējos medijos, un par to informēt
Aģentūru uz e-pastu info@etwinning.lv, norādot Pasākuma norises vietu, laiku, dalībnieku
skaitu, publikācijas interneta adresi, medija nosaukumu un datumu un citu būtisko
informāciju;
2.1.5. veicināt eTwinning projektu organizēšanu pārstāvētajā izglītības iestādē (-ēs).
2.1.6. līdz 2015. gada 31. maijam realizēt vismaz vienu eTwinning projektu;
2.2. Partnerim nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms Pasākuma sākuma jāinformē Aģentūra
par šķēršļiem, kas liedz piedalīties Pasākumā, nosūtot informāciju elektroniski uz e-pasta
adresi: santa.prancane@jaunatne.gov.lv.
2.3. Ja Partneris nav piedalījies, daļēji piedalījies Pasākumā vai nav ievērojis Līguma 2.2.punktā
minēto termiņu, Aģentūrai ir tiesības pieprasīt no Partnera un Partnerim ir pienākums atmaksāt
Līguma 3.1.punktā pielīgtos izdevumus un citus ar Līguma izpildi radušos zaudējumus un
izdevumus.
2.4. Ja Partneris ievērojis Līguma 2.2.punktā minēto termiņu, bet Aģentūra jau veikusi izdevumus
Līguma sakarā, tad Partnerim ir pienākums segt ar Līguma izpildi jau radušos izdevumus.
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2.5. Ja Partneris pēc atgriešanās no Pasākuma bez attaisnojoša iemesla Līguma 2.1.2. un 2.1.3.
punktā minētajā laikā nav iesniedzis norādītos dokumentus, Partnerim jāatmaksā Aģentūrai
30% (trīsdesmit procentu) no Līguma 3.1.punktā minētajiem izdevumiem Aģentūras rēķinā
norādītajā apjomā un termiņā.
2.6. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punktu un 11.panta 1.punktu,
parakstot Līgumu, Partneris piekrīt Pasākuma procesa publiski pieejamo zonu ietvaros
iegūstamās savas personiskās informācijas (personīgā attēla, balss un citu saistīto personas
datu) video un audio fiksācijai, kā arī izmantošanai ar mērķi informēt un izglītot iesaistītās
puses par formālās un neformālās izglītības jomu, eTwinning darbību Jaunatnes starptautisko
programmu Aģentūras aktivitātēs ar tīmekļa vietnes, drukāto un elektronisko publikāciju,
sociālo vai citu mediju starpniecību pēc Aģentūras ieskatiem un bez iepriekšējas papildu
saskaņošanas, kas ietver sevī personas datu izpaušanu un/vai nodošanu trešajām personām.
Partneris piekrīt iegūto personas datu izmantošanai Pasākuma procesa norises pārbaudei
pretenziju gadījumā no Pasākuma dalībniekiem vai organizētajiem. Aģentūra neatbild par
video un/vai audio novērošanu, ko Pasākuma norises telpās vai citās vietās veic citas fiziskās
un juridiskās personas citiem mērķiem.
3. Aģentūras tiesības un pienākumi
3.1. Aģentūra apņemas apmaksāt Partnera ceļa izdevumus no Rīgas Starptautiskās lidostas līdz
Pasākuma norises vietai un atpakaļ (autobusa, vilciena vai avio biļetes par iespējami lētāko
cenu), dalības maksu Pasākumā, viesnīcas izdevumus un ceļojuma apdrošināšanu Pasākuma
laikā.
3.2. Aģentūra kompensē Partnerim ceļa izdevumus par braukšanu kopējās lietošanas
transportlīdzekļos (autobuss, vilciens, trolejbuss, tramvajs, metro) no «Lidostas» lidostas līdz
Pasākuma norises vietai un atpakaļ, ja Partneris 10 darba dienu laikā pēc Pasākuma norises
Aģentūrai iesniedz apmaksai aizpildītu veidlapu „Ceļa izdevumu atlīdzināšana” (2.pielikums)
un ceļa izmaksu apliecinošas sabiedriskā transporta biļetes (oriģināli). Ceļa izdevumi tiek
apmaksāti 10 darba dienu laikā pēc biļešu vai čeku iesniegšanas Aģentūrai, ja Partneris ir
pilnībā izpildījis Līguma 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktu, veicot pārskaitījumu uz sadarbības
Līgumā norādīto Partnera kredītiestādes kontu.
3.3. Aģentūra apņemas sniegt Partnerim visu nepieciešamo informāciju un materiālus Līguma
2.1.punktā minēto saistību izpildei.
3.4. Īpaši pamatotos gadījumos Aģentūra var lemt par Līguma sakarā radušos zaudējumu un
izdevumu atmaksas apmēru.
4. Līguma termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.maijam un abu
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5. Līguma grozīšana, papildināšana un laušana
5.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā,
pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
5.2. Aģentūra var vienpusēji lauzt Līgumu, ja Partneris nav izpildījis Līguma 1.1. punktā pielīgto.
6. Citi noteikumi
6.1. Līgums aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp pusēm.
6.2. Puses vienojas, ka atrisinās abpusējās sarunās visus strīdus, kuri radīsies sakarā ar Līgumu.
Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par strīdu atrisināšanu sarunu ceļā, tad jebkāda pretenzija,
kas izriet no Līguma vai jebkāda Līguma pārkāpuma, laušanas vai Līguma noteikumu spēkā
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neesamības, var tikt izskatīta pēc jebkuras Puses pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
6.3. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, tajā skaitā, arī Līguma pielikumi, kas ir neatņemama
Līguma sastāvdaļa, 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei, katram no tiem ir
vienāds juridiskais spēks.
7. Pušu rekvizīti
AĢENTŪRA

PARTNERIS

Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra

«Vards»

Reģ.nr. 90001825883
Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004
Banka: Valsts Kase
Konts: LV32TREL215061904000B

Personas kods: «kods»
Adrese: «Adrese»
Banka: «Banka»
Konts: «Bankas_konts»

____________________/Daina Sproģe/
(paraksts)

___________________ /«Vards»/
(paraksts)
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1. pielikums
2014.gada «datuma» Sadarbības līgumam Nr.2-25/«Līguma_Nr_»
Dalības eTwinning Pasākumā pārskats
Pārskata sagatavošanas mērķis ir sniegt ieskatu Eiropas Savienības izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātes „eTwinning” Pasākuma laikā gūtajā
pieredzē un dalībnieka priekšlikumos, kā gūto pieredzi izmantot tālākā darbā dalībnieka
pārstāvētajā iestādē/organizācijā/institūcijā vai, paaugstinot eTwinning darbības kvalitāti
nacionālā vai Eiropas līmenī kopumā.
Parakstīts dalības pārskats 10 darba dienu laikā pēc Pasākuma beigām jāiesniedz Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūrā, Mūkusalas ielā 41, Rīgā, LV-1004.
Pārskata aizpildes kvalitāte tiks ņemta vērā, izvērtējot tālāko sadarbību ar dalībnieku.
Dalībnieka vārds,
uzvārds
Institūcija/organizācija
/ iestāde
Pasākums
Dalības mērķis
Pasākuma saturs/
aktivitātes (minēt
svarīgāko gūto pieredzi,
vai un kā izdevās
sasniegt dalības mērķus,
ieteikumus
uzlabojumiem, u.c.)
Secinājumi,
priekšlikumi
turpmākai rīcībai,
pieredzes pārneses
iespējas

«Vards»

«Vards»

«Semināra_nosaukums»

_________________
(paraksts)

datums
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2.pielikums
2014.gada «datuma» Sadarbības līgumam Nr.2-25/«Līguma_Nr_»
APSTIPRINU
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
direktore D.Sproģe _____________________
(paraksts)
Pasākuma nosaukums
Sadarbības līguma Nr.
Partnera vārds, uzvārds
Adrese

Ceļa izdevumu atlīdzināšana
«Semināra_nosaukums»
2-25/«Līguma_Nr_»
«Vards»
«Adrese»

Ceļa maršruts
No – līdz

Transporta veids

Izmaksas (EUR)

Kopā
Biļešu/ čeku vieta:

Lūdzu pārskaitīt ceļa izdevumus uz kontu, kas norādīts Sadarbības līgumā:
Bankas nosaukums: «Banka»
Konta Nr.: «Bankas_konts»
Personas kods: «kods»
(Datums un vieta)

(Partnera paraksts)

Aizpilda Aģentūra
Kopējā summa:

EUR__________________

Saskaņots:
eTwinning koordinatore:
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja – galvenais
grāmatvedis:
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