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Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 

Nr. 4.4.-8/59 

Jelgava Līguma parakstīšanas datums ir pēdējās 
elektroniskās parakstīšanas un laika zīmoga 
datums 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk - LLU), reģistrācijas Nr. 90000041898, adrese: Lielā 
iela 2, Jelgava, LV-3001, tās rektores Irina Pilveres personā, kura rīkojas saskaņā ar Satversmi, no vienas 
puses, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola”, (turpmāk - BDV), 
reģistrācijas Nr. 40003482021, adrese Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010, tās valdes locekļa Rafaela Joffes 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk abi kopā saukti – Puses, 
 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 
 
1. Līguma priekšmets 

1.1. LLU uzdod un BDV apņemas nodrošināt atsevišķu LLU izvēles studiju kursu praktisko iemaņu 
daļas apguves nodrošināšanu LLU studējošajiem. 

1.2. Pamatojoties uz šo Līgumu, Puses atsevišķi rakstiski papildus vienojas par konkrēto atsevišķu 
LLU izvēles studiju kursu praktisko iemaņu daļas apguves nodrošināšanu LLU studējošajiem. 
Visas vienošanās, kas noslēgtas starp Pusēm šī Līguma izpildes gaitā ir šī Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

1.3. Konkrēto atsevišķu LLU izvēles studiju kursu praktisko iemaņu daļas apguves apraksti un to 
apjoms tiks pievienoti Līgumam tā darbības laikā pirms LLU studiju mācību semestriem, pēc to 
savstarpējas saskaņošanas starp Pusēm kā Līguma pielikumi un kļūs par tā neatņemamu 
sastāvdaļu. 

1.4. BDV, veicot Līgumā noteiktos uzdevumus, atrodas LLU funkcionālā pakļautībā. 
 
2. BDV deleģēto uzdevumu deleģēšanas un izpildes pamats un kārtība 

2.1. BVD deleģēto uzdevumu izpildes pamats ir LLU Senāta 2020. gada 10. decembra lēmums Nr. 
10-136. 

2.2. BVD deleģēto uzdevumu izpildi nodrošina, pilnībā ievērojot LLU studiju kursu apguves 
nosacījumus, nodrošinot atsevišķu izvēles studiju kursu praktisko iemaņu daļas apguves 
aprakstos noteikto zināšanu apjomu. 

3. Darbības sasniedzamie rezultāti un to izvērtēšana  
3.1. BDV nodrošina atsevišķu LLU izvēles studiju kursu praktisko iemaņu daļas apguvi, sasniedzot 

to aprakstos noteiktos rezultātus. 
3.2. BDV šī Līguma izpildes gaitā sasniegtos rezultātus izvērtē LLU, veicot studējošo apgūto zināšanu 

apjoma novērtēšanu kopumā, apkopojot informāciju par studējošo aktivitāti, iesaistoties 
atsevišķu LLU izvēles studiju kursu praktisko iemaņu daļas apguvē, kā arī vērtējot BDV sasniegto 
rezultātu ietekmi uz LLU pamatfunkcijas – studiju procesa realizēšana – rezultātiem.   
 

4. Savstarpējo norēķinu kārtību, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi 
4.1. Visas izmaksas, kas saistītas ar deleģētā uzdevuma izpildi, sedz BDV. 
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4.2. LLU deleģētā uzdevuma izpildei nepieciešamības gadījumā ļauj izmatot LLU infrastruktūru – 
auditorijas, laboratorijas un tml. 

4.3. Ja deleģētā uzdevuma realizācijā rodas neplānotas šajā Līgumā neparedzētas izmaksas, par to 
segšanu LLU un BDV rakstveidā vienojas atsevišķi. 

 
5. Pušu savstarpēja informācijas un dokumentu aprite un regulāro pārskatu un ziņojumu 

sniegšanas kārtība 
5.1. Informācijas apmaiņu, kas nepieciešama Līguma īstenošanas, uzraudzības un kontroles 

nodrošināšanai, Puses veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Puses 
piekrīt, ka informācijas apmaiņa pieļaujama arī elektroniskā formā. 

5.2. BDV pēc katra semestra iesniedz atskaiti par atsevišķu LLU izvēles studiju kursu praktisko 
iemaņu daļas apguvi atbildīgai personai, kas norādīta šī Līguma 1.3. punktā noteiktajā aprakstā. 

5.3. Informāciju un atskaites par finanšu jautājumiem BDV sniedz LLU Finanšu plānošanas centra 
vadītājai Norai Tomanei, nora.tomane@llu.lv; telef. 63005690. 

 
6. BDV darbības uzraudzības kārtība 

LLU studiju kursa docētājam/docētājiem, studiju programmas direktoram, studiju prorektoram ir 
tiesības jebkurā laikā veikt deleģētā uzdevuma realizācijas pārbaudi, pieprasīt rakstveida atskaites un 
veikt studējošo aptauju par deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti. 

 
7. Pušu atbildība 

Zaudējumus, kas trešajai personai nodarīti BDV Līguma izpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, 
sedz Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos par zaudējumu atlīdzinājumu noteiktajā 
kārtībā. 
 

8. Līguma spēkā stāšanās, tā darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana 
8.1. Līgums stājas spēkā ar datumu, kurā Līgumu parakstījusi pēdējā Puse, un ir spēkā līdz pilnīgai 

Pušu saistību izpildei.  
8.2. BDV deleģēto uzdevumu izpildi uzsāk 2021. gada 1. februārī un realizē līdz 2024. gada 30. 

janvārim. 
8.3. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 6 (sešus) mēnešus iepriekš rakstveidā 

brīdinot otru Pusi. 
8.4. LLU Līgumu var izbeigt vienpusēji, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot BDV, ja 2 

(divus) studiju gadus pēc kārtas uz BDV nodrošināto atsevišķu LLU izvēles studiju kursu 
praktisko iemaņu daļas apguvi nepiesakās neviens LLU studējošais. 

8.5. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi Līguma pielikumi, 
papildu vienošanās, grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

 
9. Citi noteikumi 

9.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti sarunu veidā. Ja sarunu rezultātā 
vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

9.2. Ja kāda no Pusēm nespēj pildīt Līgumā noteiktās saistības, tā nekavējoties paziņo par to otrai 
Pusei, un Puses savstarpēji vienojas par tālāko rīcību. 

9.3. BDV pārstāvis Līguma izpildes laikā ir BDV projekta vadītāja Aija Livmane, tālr. 29113360, e-
pasts aija.livmane@bulduri.lv  



3 
 

9.4. LLU pārstāvis Līguma izpildes laikā ir LLU studiju prorektors Aigars Laizāns tālr. 29233450, e-
pasts aigars.laizans@llu.lv  

9.5. Ja kādai no Pusēm mainās rekvizīti vai kontaktpersona, Puse par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
piecu darba dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei. 

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapām. 
 

10. Pušu paraksti un rekvizīti 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” 
Reģ. Nr. 90000041898     Reģ. Nr. 40003482021 
Lielā iela 2, Jelgava LV 3001     Viestura iela 6, Jūrmala LV-2010 
Banka: Valsts kase     Banka: AS Citadele Banka 
Konts: LV76TREL9160031000000   Konts: LV41PARX0002242683002 
 
________________________   __________________________________ 
Rektore Irina Pilvere     Valdes loceklis Rafaels Joffe 
 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


