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Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk – Centrs), tā direktora Aivja Mirbaha
personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1419 „Jaunsardzes un informācijas centra nolikums”, no vienas puses, un
Ādažu novada dome (turpmāk – Pašvaldība), tās priekšsēdētāja Māra Sprindžuka
personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Domes nolikumu, no otras puses,
katra atsevišķi saukta par Pusi un abas kopā – par Pusēm,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu, un Militārā dienesta
likuma 17.1 panta pirmo daļu noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets
1.1. Puses sadarbojas jautājumu risināšanā, kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apziņas un
personiskās līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus Jaunsardzes
kustībā un veidojot jauniešu izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko
apziņu un interesi par dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos, tai
skaitā, licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu.
1.2. Līgumā noteikti vispārīgie Pušu sadarbības principi, kurus Puses ievēro Līguma izpildes
gaitā sadarbojoties Līguma 1.1. apakšpunktā norādītā sadarbības priekšmeta ietvaros
Pašvaldības teritorijā. Par konkrētiem pasākumiem Līguma ietvaros Puses var vienoties
atsevišķi.
II. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Izpildot Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto, Centrs apņemas:
2.1.1. organizēt jaunsargu mācību procesu, nodrošinot mācību materiālu pieejamību (tostarp
mācību literatūru, metodiskos materiālus, uzskates līdzekļus u.c.) un atbalstīt jaunsargu
iesaistīšanos Centra organizētajās Jaunsardzes aktivitātēs, kā arī jaunsargu instruktoru
tālākizglītību;
2.1.2. aktīvi piedalīties pasākumu organizēšanā, kas nodrošina jaunsargu mācību procesu
(nometnes, salidojumus, pārgājienus, mācību braucienus, sacensības u.c.) un veicina
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo jauniešu pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības
prasmju veidošanos;
2.1.3. atbalstīt jaunsargu dalību Pašvaldības organizētajos sabiedrības līdzdalības
veicināšanas pasākumos (valsts svētkos, piemiņas pasākumos, talkās, sacensībās u.c.);
2.1.4. laicīgi – Pašvaldības noteiktajā termiņā, bet ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pasākuma,
rakstveidā iesniegt Līguma 2.3.apakšpunktā minētās infrastruktūras izmantošanas
grafikus;

2.1.5. pēc Pašvaldības lūguma iespēju robežās iesaistīt Jaunsardzes aktivitātēs sociālā riska
grupas jauniešus;
2.1.6. pēc Pašvaldības lūguma iespēju robežās veicināt jaunsargu iesaistīšanos brīvprātīgo
darbā.
2.2. Centram ir tiesības:
2.2.1. izmantot jaunsargu nodarbībām un pasākumiem Pašvaldībai piederošās Līguma 2.3.
punktā minētās telpas un infrastruktūru;
2.2.2. pieprasīt no Pašvaldības informāciju par jaunsargu sekmēm un uzvedību Pašvaldības
mācību iestādē;
2.2.3. iesaistīt jaunsargu nodarbībās citu pašvaldību teritorijās dzīvojošus jauniešus.
2.2.4. lūgt Pašvaldību savu iespēju robežās nodrošināt atbilstošus apstākļus Centram
piederošo materiāltehnisko līdzekļu novietošanai un saglabāšanai.
2.3. Izpildot Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto, Pašvaldība apņemas:
2.3.1. atbalstīt jaunsargu vienības (mācību grupu) darbību šādās Pašvaldības iestādēs:
2.3.1.1. Ādažu vidusskola (Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV2164).
2.3.1.2.
2.3.2. ___________________________jauniešu centrā utt.
2.3.3. nodrošināt bez maksas Pašvaldības jaunsargu vienību (mācību grupas) ar:
2.3.3.1.
nodarbību telpu vismaz 15 jaunsargiem, kuras minimālā platība viena
izglītojamā vietai ir 2m2;
2.3.3.2.
kabinetu jaunsargu instruktoram;
2.3.3.3.
apsildāmu telpu MTL glabāšanai vismaz 20m2 – mācību procesam
nepieciešamā inventāra novietošanai un saglabāšanai, iespēju robežās
nepieciešamības gadījumā pielāgojot tās Centra norādījumiem;
2.3.4. atbalstīt Pašvaldības jaunsargu darbību, tai skaitā (turpmāk attiecīgi ierakstot „Jā”, „Nē”
vai „pēc iespējas”):
2.3.4.1.
segt Pašvaldības jaunsargu vienībai transporta izdevumus pasākumu
norises nodrošināšanai vai dalībai pasākumos;
2.3.4.2.

segt Pašvaldības jaunsargu ēdināšanas izdevumus jaunsargu vienības
pasākumu laikā;

2.3.4.3.

segt izdevumus papildus materiāli tehniskās bāzes papildināšanai;

2.3.5. saskaņot ar Centru iegādes un iepirkumus, kas ir attiecināmi uz jaunsargu mācību
procesa nodrošināšanu;
2.3.6. atbalstīt Pašvaldības jaunsargu dalību jaunsargu pasākumos ārpus Pašvaldības
teritorijas;
2.3.7. nodrošināt iespēju jaunsargiem bez maksas izmantot šādas Pašvaldības rīcībā esošās
telpas un infrastruktūru jaunsargu mācību procesa norisei:
2.3.7.1. sporta zāle _________________________________________________________;
(adrese)

2.3.7.2. stadions ___________________________________________________________;
(adrese)
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2.3.7.3. šautuve ____________________________________________________________;
(adrese)

2.3.7.4. cita sporta un kultūras infrastruktūra ______________________________________
__________________________________________________________________________;
2.3.6. atbalstīt Centra rīkotās aktivitātes, kurās piedalās Pašvaldības jaunsargu vienības
jaunsargi;
2.4. Pašvaldībai ir tiesības:
2.4.1. īstenot licencētu
paraugprogramma”;

interešu

izglītības

programmu

–

„Jaunsargu

mācību

2.4.2. izvērtēt jaunsargu mācību procesa un pasākumu atbilstību iesniegtajiem plānošanas
dokumentiem un telpu izmantošanas atbilstību Līguma nosacījumiem;
2.4.3. rakstveidā informēt Centru par saviem iebildumiem, priekšlikumiem vai ierosinājumiem
jaunsargu mācību procesa organizēšanā;
2.4.4. uzaicināt piedalīties Centra kontaktpersonu sanāksmēs, kurās izskata jautājumus, kas
saistīti ar šī Līguma izpildi.
2.5. Neviena Puse nav atbildīga par zaudējumiem, saistību neizpildi vai izpildes
aizturējumu, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.
2.6. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot dabas stihijas (plūdus, vētras postījumus),
valdības izraisītas akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes, valsts institūciju
rīkojumus, lēmumus un pavēles, kā arī citus no Pusēm neatkarīgi radušos ārkārtēja
rakstura negadījumus, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
2.7. Puse, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties, tiklīdz
tas ir iespējams, par to informē otru Pusi. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk
par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma
turpmāko izpildi vai izbeigšanu.
III. Strīdu izskatīšanas kārtība
3.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm saistībā ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā.
3.2. Ja Puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
IV. Līguma spēks un grozīšanas kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses to ir parakstījušas un tas ir noslēgts uz
nenoteiktu laiku.
4.2. Pusēm ir tiesības grozīt un papildināt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties.
4.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un stājas
spēkā no eksemplāru abpusējas parakstīšanas brīža.

3

4.4. Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt, rakstveidā vienojoties, kā arī vienpusēji vienu mēnesi
pirms kārtējā mācību gada sākuma rakstveidā brīdinot par to otru Pusi.
V. Citi noteikumi
5.1. Centra kontaktpersonas:
5.1.1. Novada nodaļas vadītājs, Andis Ābelīts, e-pasts: andis.abelits@jic.gov.lv, tālr.
25757961;
5.1.2. jaunsargu instruktori:
5.1.2.1. Juris Šinkūns, tālrunis: 27080031, e-pasts: juris.sinkuns@jic.gov.lv ;
5.1.2.2
5.2. Pašvaldības kontaktpersona: ______________________________________________,
e-pasts_________________________________, tālr.___________.
5.3. Katra Puse ir atbildīga par attiecīgās Puses augstākās iestādes informēšanu par Līgumu.
5.4. Puses 10 (desmit) darbdienu laikā rakstveidā informē viena otru par izmaiņām Pušu
rekvizītos, kā arī kontaktpersonu un jaunsargu instruktora nomaiņas gadījumā.
5.5. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
5.6. Ar šī līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 01.03.2016. sadarbības līgums Nr. SAD/JIC
2016/017/JD.
VI. Pušu paraksti un rekvizīti
Jaunsardzes un informācijas centrs
K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
Reģ.Nr.90009222536

Direktors
_______________________
/Aivis Mirbahs/

Ādažu novada dome
Ādaži, Gaujas 33a, Ādažu n., LV-2164,
Reģ. Nr. 90000048472.
Domes priekšsēdētājs
____________________
/Māris Sprindžuks/
2018.gada_____________

2018.gada__________
Z.V.
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Z.V.

