SADARBĪBAS LĪGUMS [PROJEKTS]
Rīgā

2022. gada 27. aprīlī

Latvijas Bibliotekāru biedrība, reģistrācijas Nr. 40008007789, juridiskā adrese Mūkusalas
iela 3, Rīga, LV-1423, turpmāk LBB, tās valdes priekšsēdētājas Māras Jēkabsones personā,
kura rīkojas saskaņā ar LBB statūtiem, no vienas puses, un Latvijas Muzeju biedrība,
reģistrācijas Nr. 40008003240, juridiskā adrese: Skolas iela 12, Madona, LV-4801, turpmāk
LMB, tās valdes priekšsēdētājas Zanes Grīnvaldes personā, kura rīkojas saskaņā ar LMB
statūtiem, no otras puses, abas puses turpmāk sauktas – Puses, noslēdz šo līgumu par
sekojošo:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. LBB un LMB vienojas par sadarbību Pušu biedru un citu bibliotēku un muzeju jomas
speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku,
muzeju un to darbinieku prestiža celšanā un interešu aizstāvībā, bibliotēku un muzeju
attīstībā un darba pilnveidē atbilstoši Pušu statūtiem.
1.2. Pušu sadarbība var notikt arī jebkurā citā veidā, ja tas nav pretrunā ar Pušu Statūtiem un
šo līgumu.
2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Puses apņemas:
2.1.1. rosināt un īstenot kopīgus profesionālās pilnveides pasākumus un citas
bibliotēku un muzeju jomu attīstošas norises un aktivitātes;
2.1.2. informēt viena otru par saviem organizētajiem profesionālās pilnveides
pasākumiem un citām aktivitātēm un veicināt to publicitāti;
2.1.3. sadarboties projektu pieteikumu veidošanā un projektu īstenošanā, kas vērsti
uz bibliotēku un muzeju attīstību un citu Pušu Statūtos noteikto mērķu
sasniegšanu.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
4. CITI NOTEIKUMI
4.1. Katrai Pusei ir tiesības pārtraukt šo līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstveidā brīdinot par
to otru Pusi 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
4.2. Nepieciešamības gadījumā konkrētu sadarbības mērķu īstenošanai var tikt slēgts
atsevišķs līgums vai vienošanās pie šī līguma.
4.3. Grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie
ir noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Pušu parakstiem.
4.4. Šī līguma izbeigšana neietekmē citu starp Pusēm noslēgto līgumu juridisko spēku.

4.5. Visas nesaskaņas, kas rodas saistībā ar šī līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja
Puses nesaskaņas sarunu ceļā nevar atrisināt, tad to izskatīšana notiek tiesā saskaņā ar
spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.6. Šis līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros uz divām lapām. Katra no Pusēm
saņem pa vienam eksemplāram ar vienādu juridisko spēku.
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