
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 20.decembrī                                                                                            Nr. 423 
                                                                                     prot. Nr.15, 29.§   
 

 
Par sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

 
  

Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras 18.12.2018. priekšlikumu Nr.1.1-2.1.2/2455, reģ. 
19.12.2018. Nr.2358) par sadarbību ar Ilūkstes novada pašvaldību, pamatojoties uz likuma 
”Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums” 8.panta otrās daļas 2.punktu un 4.punktu,  
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu un 6. punktu,  5. panta trešo 
daļu  un ņemot vērā finanšu komitejas 20.12.2018. atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.15, 10.F§), 
ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, 
Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  
 
1. Sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, noslēdzot Sadarbības līgumu ar mērķi nodrošināt 
Ilūkstes novada iedzīvotājiem iespēju saņemt ar bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa saistītus 
Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus Ilūkstē, Brīvības ielā 13.  

 
2. Noslēgt Sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru (saskaņā ar pielikumu). 
 
Pielikumā: Sadarbības līguma projekts uz 2 lapām. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                  Stefans Rāzna 
 

 



SADARBĪBAS LĪGUMS 
PROJEKTS 

 
Rīgā 2018.gada __._____ 
 
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra), tās _____________________________, 
kura rīkojas saskaņā ar_____________________________________________, no vienas puses 
un 
Ilūkstes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), tās domes  ____________ personā, kas 
darbojas saskaņā ar ____________, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šādu sadarbības 
līgumu (turpmāk - Līgums): 
 

1.Līguma mērķis 
 
Nodrošināt Ilūkstes novada iedzīvotājiem iespēju saņemt ar bezdarbnieka vai darba meklētāja 
statusu saistītus Aģentūras pakalpojumus (turpmāk – Aģentūras pakalpojumi) Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā. 
 

2. Līguma priekšmets 
 
Aģentūra un Pašvaldība ar Līgumu apstiprina pakalpojumu sniegšanu Ilūkstes novada iedzīvotājiem 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  
 

3.Pušu saistības 
 
3.1. Sākot ar 2019.gada 2.janvāri l īdz 2019.gada 28.februārim katru ceturtdienu no plkst. 9:00 
līdz plkst. 16:30 Aģentūra nodrošina Ilūkstes novada iedzīvotāju pieņemšanu un apkalpošanu, ja 
Pašvaldība ir izpildījusi šī Līguma 3.2. un 3.4.punkta nosacījumus. 
3.2. Pašvaldība bez atlīdzības Aģentūras darbinieku nodrošina ar darba telpu pašvaldības telpās  
Brīvības ielā 13, Ilūkstē, Ilūkstes nov., LV-5447. 
3.3. Aģentūra nodrošina tehnisko aprīkojumu klientu apkalpošanai. 
3.4. Pašvaldība informē Ilūkstes novada iedzīvotājus par Aģentūras sniegto pakalpojumu 
saņemšanas iespējām. 
 

4.Līguma darbības laiks 
 
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz 2 (diviem) mēnešiem līdz 2019.gada 
28.februārim . 
 

5. Citi noteikumi 
 
 5.1. No Aģentūras puses kontaktpersona Līguma izpildē ir Nodarbinātības valsts aģentūras 
Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka, tālr. 65435266, e-pasts: 
Jurate.Kornutjaka@nva.gov.lv. No Pašvaldības puses kontaktpersona Līguma izpildē ir pašvaldības 
__________________________.  
5.2. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, tiek risinātas pusēm 
savstarpēji vienojoties. 
5.3. Visi grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar šo Līgumu ir spēkā, ja tos parakstījušas abas 
Puses vai to pilnvarotās personas. 
 



 
6. Pušu rekvizīti 

 
Nodarbinātības valsts aģentūra Il ūkstes novada pašvaldība                                       
Reģ.Nr.: 9001634668 Reģ.Nr.90000078782 
Adrese: K.Valdemāra iela 38, k1                                   Adrese:  Brīvības iela 13, Ilūkste, 
Rīga, LV-1010                                                               Ilūkstes nov., LV-5447 
Tālr.: 67021706                                                             Tālr.:  
e-pasts: nva@nva.gov.lv                                                e-pasts:  
 
 

________________________________________ ______________________________ 

  

 
 
 


