Talsu novada pašvaldības un biedrības “Talsu komersantu klubs”
SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.SA ____/10
Talsos

2010. gada __. ____________

Talsu novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs
Miervaldis Krotovs (turpmāk – Pašvaldība) no vienas puses, un biedrība ”Talsu komersantu klubs”,
kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Andis Araks (turpmāk – Biedrība) no
otras puses, un turpmāk kopīgi saukti par Pusēm, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 12. pantu, noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Šis sadarbības līgums starp Pašvaldību un Biedrību tiek noslēgts, lai nodrošinātu saskaņotu un
Talsu novada iedzīvotāju interesēm atbilstošu problēmu risināšanu sociālajos un ekonomiskajos
jautājumos, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu Talsu novadā
un paaugstinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā Pašvaldībā.
1.2. Sadarbības galvenais uzdevums ir:
1.2.1. kopīgi apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot
priekšlikumus to risināšanai;
1.2.2. organizēt regulāras uzņēmēju tikšanās ar Pašvaldības amatpersonām, radīt saikni starp Talsu
novada uzņēmējiem un Pašvaldību;
1.2.3. nodrošināt informācijas apmaiņu starp Pašvaldību un Biedrību ar Talsu novada attīstības
procesiem saistītajos jautājumos.
2. PUŠU SAISTĪBAS
2.1. Biedrība apņemas:
2.1.1. apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot
priekšlikumus to risināšanai;
2.1.2. regulāri izvērtēt Talsu novada attīstības programmas izpildes gaitu, sagatavot
priekšlikumus papildinājumiem un izmaiņām;
2.1.3. iesniegt Pašvaldībai priekšlikumus darba tirgus jautājumos un ierosinājumus
profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju interešu saskaņošanai;
2.1.4. iesaistīties Pašvaldības investīciju projektu izstrādē;
2.1.5. piedalīties Talsu novada domes un komiteju sēdēs Biedrības sagatavoto ierosinājumu
izskatīšanā, pārstāvot biedrības viedokli;
2.1.6. kompetences robežās sagatavot atzinumus par lēmumprojektiem un iesniegt tos
izskatīšanai Pašvaldībā, iesniegt ierosinājumus un priekšlikumus Pašvaldības izdoto normatīvo aktu
papildināšanai vai pilnveidošanai;
2.1.7. piedalīties Talsu novada sadraudzības pašvaldību uzņēmēju pārstāvju uzņemšanā.
2.2. Pašvaldība apņemas:
2.2.1 attīstīt starptautisko sakaru dibināšanu starp uzņēmējiem un Talsu novada pašvaldības
sadraudzības pašvaldībām;
2.2.2 apmaiņas vizītēs un delegācijās, iespēju robežās, iesaistīt uzņēmēju pārstāvjus Biedrības;
2.2.3. attīstīt uzņēmējdarbības iniciatīvu Talsu novada iedzīvotāju vidū, veicināt ekonomiskās
aktivitātes pieaugumu Talsu novadā;
2.2.4. noskaidrot Talsu novada uzņēmēju viedokli par dažādiem jautājumiem un sagatavot
priekšlikumus to risināšanai;
2.2.5. nodrošināt Talsu novada uzņēmēju informēšanu par Pašvaldības lēmumu projektiem un
pieņemtajiem lēmumiem;
2.2.6. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās
veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem;
2.2.7. veicināt savstarpēju sadarbību starp Pašvaldības uzņēmējdarbības centru un
Biedrību;

2.2.9. Nodrošināt juridisko adresi un telpu pieejamību K.Valdemāra ielā 17a, Talsi, Talsu
novads;
2.3. Puses apņemas informēt viena otru par juridiskā statusa, nosaukuma, adreses maiņu 10
(desmit) darba dienu laikā.
2.4.Puses vienojas, ka Biedrībai ir tiesības ieteikt kandidātus Talsu novada domes

komisiju sastāvā.
3. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
3.1. Puses apņemas izmantot savstarpēji iegūto informāciju atbilstoši noslēgtā līguma
nosacījumiem . Puses nedrīkst veikt nelegālu datu vai sistēmas, vai tās daļu kopēšanu, kā arī iegūtās
informācijas saturu pārveidot, publicēt, pārvadīt, piedalīties tā nodošanā vai pārdošanā, reproducēt,
izņemot gadījumus, ja Puses vienojas par citiem nosacījumiem informācijas apmaiņai.
3.2. Puses, izmantojot savstarpēji iegūto informāciju, apņemas ievērot normas, ko paredz
Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi ar personu datu aizsardzību saistītie normatīvie akti.
4. NEPĀRVARAMA VARA
4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildīšanu, ja tam par
iemeslu ir tādi apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kari, streiks u.c. no Pusēm neatkarīgi
apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai rīcība, kas nepieļauj Līguma
noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru iestāšanos Puses
nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
4.2. Līguma izpildes termiņus var pagarināt uz nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku
(Līguma 4.1. punkts), kā arī Pusēm vienojoties par laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā
paredzētās saistības.
4.3. Pusei, kurai Līgumā paredzēto saistību izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, brīdina
par to otru Pusi trīs darba dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī, ir beztermiņa. Līgumu var izbeigt,
Pusēm rakstiski par to vienojoties.
5.2. Puse var izbeigt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to otru Pusi rakstiski ne vēlāk kā vienu
mēnesi iepriekš.
5.3. Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstiski un ir spēkā no brīža, kad
Puses tos parakstījušas.
5.4. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, katrs uz piecām lapām Viens no Līguma
eksemplāriem ir Pašvaldībai, bet otrs - Biedrībai. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
Talsu novada pašvaldība
Kareivju iela 7, Talsi, LV 3201
Nod.maks. Nr. 90009113532
Domes priekšsēdētājs

6. PUŠU REKVIZĪTI
Biedrība ”Talsu komersantu klubs”
K.Valdemāra iela 17A, Talsi, LV 3201
Reģ. Nr. 40008108588
Valdes priekšsēdētājs
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