
3.pielikums 

Daugavpils novada domes 2019.gada 

13.jūnija nolikumam Nr.63 (protokols 

Nr.63., 40.&, lēmums Nr.1516) 
 

 

 

                       Līgums Nr. _______________ 
par  finansējuma saņemšanu (projekts) 

 

Daugavpilī, 2019.gada …………….        

     

      Daugavpils novada dome, (turpmāk – Dome), tās priekšsēdētāja Arvīda Kucina 

personā, kurš rīkojas uz pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un …………………… 

………………………………… , kuru pārstāv ………………………………  (Vārds, Uzvārds) 

no otras puses (turpmāk - finansējuma saņēmējs), (abas kopā turpmāk - Puses)  saskaņā ar 

Daugavpils  novada domes 2019.gada ……………. lēmumu Nr. … “………………………… 

…………………”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma mērķis 

 

Līguma mērķis ir piešķirt finansējumu Daugavpils novada domes konkursa par 

finansējuma piešķiršanu  topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2019.gadā (turpmāk – 

konkurss) finansējuma saņēmējam projekta “…………………………………………” 

īstenošanai nekustamā īpašumā Daugavpils  novada ………………………………………….. 

(adrese). 

 

2. Līguma priekšmets 

 

2.1. Dome piešķir finansējuma saņēmējam ………euro (………………………… euro  

………………centi) projekta “……………………………” īstenošanai Daugavpils novadā 

atbilstoši finansējuma saņēmēja konkursa projekta pieteikumā plānotajai izmaksu tāmei. 

 

2.2. Finansējumu saskaņā ar Līgumu Dome piešķir finansējuma saņēmējam šādā 

kārtībā: 

2.2.1. 90 procenti no finanšu līdzekļiem, kas ir ……… euro 

(…………………………… euro……. centi) Dome izmaksā finansējuma saņēmējam kā 

avansa maksājumu projekta īstenošanai, divu nedēļu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas;  

2.2.2. atlikušo summu, kas ir ……………….. euro (………………………. 

euro…..centi) Dome izmaksā finansējuma saņēmējam divu nedēļu laikā pēc atskaišu par 

piešķirtā finansējuma  izlietojumu un vismaz 10 procenti  līdzfinansējumu.  

 

2.3. Domei ir tiesības samazināt Līguma 2.2.2.apakšpunktā noteikto piešķiramo 

finansējuma līdzekļu apjomu, ja tiek konstatēts, ka Domei iesniegtajos attaisnojuma 

dokumentos iekļautās summas nepamatoti pārsniedz tirgus cenas.  

 

2.4. Samaksa tiek veikta bankas pārskaitījuma veidā  uz šajā Līgumā norādīto 

finansējuma saņēmēja bankas kontu.  
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3. Finansējuma saņēmēja pienākumi 

 

3.1. Finansējuma saņēmējam ir pienākums: 

3.1.1. avansa maksājumu izlietot četru mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, 

nedēļas laikā pēc avansa izlietojuma iesniegt atskaiti saskaņā ar konkursa nolikumu, dokumentu 

kopijas, kas apliecina piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu plānotajiem mērķiem un 

iesniegtajai plānoto izmaksu tāmei. Atskaiti  un iesniegtos dokumentus divu nedēļu  laikā 

izskata Dome un atskaites apstiprināšanas gadījumā šo divu nedēļu laikā  izmaksā atlikušo 

maksājumu;  

3.1.2. Domei pēc pieprasījuma reizi gadā  iesniegt apstiprinātu gada pārskata kopiju  vai 

gada ienākumu deklarācijas kopiju 3 gadus no projekta realizācijas laika; 

3.1.3. nodrošināt Domei iespējas veikt uzraudzību un kontroli finansējuma saņēmēja 

darbības vietā līdz 2020.gada …………………, kā arī nodrošināt Domes prasību izpildi 

saistībā ar veikto pārbaudi par komercdarbības norisi un brīvu piekļūšanu ar finansējuma 

saņemšanu saistītiem dokumentiem, materiālām vērtībām un informācijai;  

3.1.4. Līguma darbības laikā rakstveidā paziņot Domei par izmaiņām finansējuma 

saņēmēja pamatdatos (kontaktinformācija, juridiskā adrese, kontaktpersonas maiņa, atbildīgās 

amatpersonas maiņa, bankas rekvizīti) 3 darba dienu laikā pēc to maiņas; 

3.1.5. pēc Domes pieprasījuma rakstveidā iesniegt papildus informāciju par projekta  

īstenošanas gaitu un finanšu līdzekļu izlietojumu; 

3.1.6. noskaidrot un izpildīt visas normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus 

saistībā ar finansējuma saņemšanu un no Līguma izrietošo tiesību iegūšanu, kā arī citu Līgumā 

paredzētu pienākumu un darbību izpildi; 

3.1.7. ja ir notikusi finansējuma nepamatota izlietošana ar projekta īstenošanu 

nesaistītiem mērķiem, atmaksāt nepamatoti izlietotos finanšu līdzekļus Domei 10 darba dienu 

laikā pēc attiecīga Domes pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 

4. Līguma grozījumi 

 

4.1. Grozījumus Līgumā var veikt tikai Pusēm, savstarpēji vienojoties. 

 

4.2. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un stājas spēkā, kad finansējuma 

saņēmējs un Dome tos abpusēji parakstījuši. Visi grozījumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

5. Dokumentu glabāšana 

 

5. Finansējuma saņēmējs glabā ar Līgumu saistīto dokumentu oriģinālus vai to 

atvasinājumus ar juridisku spēku atbilstoši normatīvajiem aktiem par juridisko personu arhīvu 

dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. 

 

6. Informācijas apmaiņa  

 

6.1. Jebkura Pusēm saistošas informācijas apmaiņa sakarā ar Līgumu ir veicama 

rakstiski, un nosūtāma vēstulē pa pastu kā vienkāršs pasta sūtījums uz Līgumā norādītajām 

adresēm vai  šādām e-pasta adresēm: 

6.1.1. Domes e-pasta adrese –  dome@daugavpilsnovads.lv; 

6.1.2. finansējuma saņēmēja e-pasta adrese - …………………... 

 

6.2. Paziņojumi, kas nosūtīti no Līguma 6.1.1. un 6.1.2.apakšpunktā minētajām 

elektroniskajām adresēm, ir saistoši Pusēm bez paraksta.  
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6.3. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā  septītajā dienā 

pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu. 

 

 

7. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana 

 

7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. Līgums ir spēkā līdz Līgumā 

noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

 

7.2. Dome var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot 

finansējuma saņēmēju, ja izpildās, kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

7.2.1. ja finansējuma saņēmējs finansējumu   vai tā daļu izlietojis personiskā labuma 

gūšanai, nevis saimnieciskās darbības uzsākšanai vai attīstībai; 

7.2.2. finansējuma saņēmējs nav izpildījis Līguma saistības noteiktajā laikā un apjomā 

vai noteiktajā termiņā nav iesniedzis Domei pieprasītos dokumentus; 

7.2.3. finansējuma saņēmējs sniedzis nepatiesu informāciju Domei, saistībā ar Līgumu 

vai projekta īstenošanu; 

7.2.4. finansējuma saņēmējs tam piešķirto finansējumu bez iepriekšējas saskaņošanas ar 

Domi izlietojis citu mērķu sasniegšanai nekā tas norādīts līgumā; 

7.2.5. finansējuma saņēmējs ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas 

stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta finansējuma saņēmēja 

likvidācija, ir uzlikts arests tā kustamai vai nekustamai mantai vai finanšu līdzekļiem. 

 

7.3. Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 7.2.1. vai 7.2.2. vai 7.2.3.apakšpunktā 

minētajiem nosacījumiem finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt piešķirtos  līdzekļus 

Domei 10 darba dienu laikā pēc attiecīga Domes pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 

8. Pušu atbildība 

 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas 

un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara 

darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Līguma saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no 

nepārvaramas varas apstākļiem. 

 

8.2. Par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu, Puses uzņemas atbildību 

saskaņā ar Līguma, Civillikuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

 

9.  Piemērojamās tiesības un strīdu izšķiršana 

 

9.1. Nosacījumi, kas tieši nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Atsauce uz normatīvo aktu ir uzskatāma par atsauci uz to normatīvā akta 

redakciju, kas ir spēkā laikā, kad tiek piemērota vai ir izpildāma attiecīgā Līguma norma, kas 

atsaucas uz normatīvo aktu. 

 

9.2. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem. 
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9.3. Strīdi, kas izriet un ir saistīti ar Līgumu, starp Pusēm tiek risināti pārrunu ceļā. Ja 

vienošanās netiek panākta 30 dienu laikā no pārrunu uzsākšanas dienas, strīdi tiek risināti 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

 

10. Pārējie nosacījumi 

 

10.1. Kontaktpersonas: 

10.1.1. finansējuma saņēmēja kontaktpersona: e-pasts: ………………….., tel.: 

……………………..; 

10.1.2. Domes kontaktpersona: Jāzeps Krukovskis, e-pasts: 

jazeps.krukovskis@dnd.lv  tālr.: 65422284, mob. 26121362. 

10.2. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) identiskos 

eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens izsniegts finansējuma saņēmējam, otrs - Domei. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

10.3. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

Dome 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 

Reģistrācijas Nr. . 90009117568 

Banka……………………………. 

kods …………………………….. 

konts …………………………….. 

 

 

 

 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs 

Arvīds Kucins 

 

Finansējuma saņēmējs 

……………………………………. 

Adrese……………………………. 

Reģistrācijas Nr…………………… 

Banka……………………………… 

konts………………………………. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
(…………………………… Vārds, Uzvārds) 

 

         

 

 

 2019.gada …………. Līguma Nr. _____  

 

 

 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 

  

  


