
3.pielikums 

Saulkrastu novada domes 
       2017.gada 26. aprīļa Nolikumam 

 
LĪGUMS 

par pašvaldības līdzfinansēta projekta īstenošanu  
 

Saulkrastos      2017.gada __. _______________ 
 

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā 
adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 (turpmāk – Pašvaldība), 
kuru saskaņā ar pašvaldības nolikumu pārstāv tās priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis,  
no vienas puses, un  
________, reģistrācijas numurs ____________, juridiskā adrese: ___________, kuru 
uz statūtu pamata pārstāv __________, (turpmāk – Projekta īstenotājs), no otras puses 
(turpmāk abas kopā-Puses), 
pamatojoties uz konkursa rezultātiem, kas tika rīkots saskaņā ar 2017.gada 26.aprīļa 
nolikumu “Nolikums par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no 
projektu atbalsta fonda 2017.gadam” (turpmāk-Nolikums), noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk – Līgums): 
 

I. Līguma priekšmets 

 
1. Ar šo Līgumu Pašvaldība un Projekta īstenotājs vienojas par projekta 

_________________________ iesniegumā (turpmāk - Projekts) minēto aktivitāšu 
īstenošanu Pašvaldības apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

2. Projekta īstenošanas laiks ____________. 
 

II. Projekta īstenotāja tiesības un pienākumi 
 

3. Projekta īstenotājs apņemas īstenot Projektu un izmantot Līguma 18. punktā 
piešķirto Finansējumu, lai segtu projekta iesniegumā (Līguma 2. pielikums) 
norādītos izdevumus. 

4. Pēc Projekta īstenošanas Projekta īstenotājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz 
Pašvaldībai atskaiti par Projektam paredzētā Finansējuma izlietojumu saskaņā ar 
Līguma pielikumu Nr.1 (turpmāk-Atskaite). 

5. Projekta īstenotājs Atskaitei pievieno visas izmaksas apliecinošus dokumentus un 
fotofiksācijas par Līguma 18.punktā piešķirtā Finansējuma izlietojumu.  

6. Papildus Līguma 6. punktā noteiktajam, Projekta īstenotājam, atbildot uz 
Pašvaldības pieprasījumu, ir jāsniedz Pašvaldībai arī citas atskaites un ar Līguma 
īstenošanu saistīta informācija, tajā skaitā, par Finansējuma izlietojumu un tā 
pamatotību - Pašvaldības norādītajā termiņā un apmērā.  

7. Projekta īstenotājam ir pienākums nodrošināt, lai nepieciešamā dokumentācija 
būtu sakārtota un pieejama Pašvaldībai. Projekta īstenotājs nodrošina, ka ar 
Līguma izpildi saistītā grāmatvedība un lietvedība tiek nodalīta no pārējās 
Projekta īstenotāja grāmatvedības un lietvedības, lai tā būtu viegli pārbaudāma. 



8. Par attiecināmiem izdevumiem tiek uzskatīti tikai tie Projekta īstenotāja 
izdevumi, kas radušies Projekta īstenošanas laikā (Līguma 2. punkts), un rēķinos, 
kuri ir identificējami un kontrolējami. 

9. Būvdarbiem vai citām darbībām, ko Projekta īstenotājs veic Līguma ietvaros, 
jāatbilst attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Šim mērķim 
nepieciešamās atļaujas, saskaņojumus u.c. nodrošina Projekta īstenotājs. 

10. Projekta īstenotājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kuri nodarīti Pašvaldībai un 
trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu un Latvijas Republikas 
normatīvo aktu pārkāpumu, ja Projekta īstenotājs tajos vainojams.  

11. Projekta īstenotājs nodrošina Projekta īstenošanas laikā radītos rezultātus un 
publisku to pieejamību vismaz 3 (trīs) gadus pēc Projekta īstenošanas termiņa 
beigām. 

12. Projekta īstenotājs nodrošina, lai visos ar Projekta aktivitātēm saistītajos 
informatīvajos materiālos, publikācijās un paziņojumos masu medijos būtu 
iekļauta atsauce par Pašvaldību kā konkursa organizētāju un piešķirto 
Finansējumu, tajā skaitā, pievienojot Saulkrastu novada logo. 

 
III. Pašvaldības tiesības un pienākumi 

13. Pašvaldība apņemas izmaksāt Projekta īstenotājam piešķirto Finansējumu 
atbilstoši Līguma noteikumiem. 

14. Papildus jau Līgumā noteiktajām atskaitēm un informācijai Pašvaldībai ir tiesības 
jebkurā laikā rakstveidā pieprasīt no Projekta īstenotāja visa veida dokumentu 
apliecinātas kopijas un cita veida informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildes 
gaitu, tajā skaitā, par finanšu līdzekļu izlietojumu un tā pamatotību, citu ar 
Līguma izpildi saistītu informāciju, kā arī iepazīties ar šo dokumentu oriģināliem. 

15. Pašvaldība, veicot piešķirtā Finansējuma izlietojuma pārbaudi, var pieņemt 
lēmumu par Līguma izbeigšanu, ja tiek konstatētas neatbilstības Projekta 
ieviešanā vai Finansējuma apguvē.  

16. Gadījumā, ja Projekta īstenošanas laikā Projekta īstenotājs nesniedz Pašvaldībai 
tās pieprasīto papildus informāciju vai liedz piekļuvi teritorijai, kurā notiek 
Projekta īstenošana, Pašvaldībai ir tiesības izbeigt Līgumu ar Projekta īstenotāju.  

17. Ja pēc Projekta īstenošanas tiek ierobežota publiska pieejamība Projekta 
īstenošanas laikā radītajiem rezultātiem vai tie netiek uzturēti vizuālā un tehniskā 
kārtībā, Pašvaldībai ir pienākums pieprasīt no Projekta īstenotāja atmaksāt 
izmaksāto Finansējumu. 

 
IV. Finansējums un savstarpējo norēķinu kārtība 

 
18. Kopējais finansējuma apjoms apstiprinātā Projekta īstenošanai ir EUR 

_____(____ euro, ___ centi) (turpmāk - Finansējums), un tas tiek izlietots 
konkursam iesniegtajā projekta iesniegumā norādīto aktivitāšu segšanai. 

19. Pašvaldība Līguma 18. punktā norādīto Finansējumu Projekta īstenotājam 
izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta īstenošanas termiņa beigām un 
Atskaites par projektiem paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu (Pielikums Nr.1) 
apstiprināšanu. 



20. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Projekta īstenotāja 
norēķinu kontu bankā. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā 
Pašvaldība ir veikusi bankas pārskaitījumu.  

21. Līguma 17. punktā minētajos gadījumos, kad Projekta īstenotājs atmaksā 
Pašvaldībai tās piešķirto Finansējumu pilnā apjomā vai daļēji, tas jāveic 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Pašvaldības pieprasījuma saņemšanas 
dienas. 

 
VI. Pušu atbildība 

 
22. Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi un zaudējumiem, 

kuri radušies kādai no Pusēm otras Puses prettiesiskas darbības vai bezdarbības 
rezultātā. 

23. Ja Projekta īstenotājs neatmaksā Pašvaldībai Finansējumu, kas izmantots 
neatbilstoši Līguma nosacījumiem, Pašvaldībai ir tiesības nodot prasījuma tiesības 
Finansējuma piedziņai trešajai personai. Izdevumus par parādu piedziņu sedz 
Projekta īstenotājs. 

24. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas 
nepārvaramas varas (Force Majeure) dēļ (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 
epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, pilnvaroto institūciju 
izdotie normatīvie akti, kuru dēļ, Līguma nosacījumu izpilde ir kļuvusi 
neiespējama un ko Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst Līguma 
slēgšanas brīdī u.tml.). 

 
VII. Līguma darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana 

 
25. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz 

pilnīgai tajā noteikto Pušu saistību izpildei vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts 
Līgumā noteiktajā kārtībā. 

26. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstveidā un jāparaksta abām Pusēm.  
27. Līgums var tikt izbeigts normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajos gadījumos, kā 

arī Pusēm rakstveidā vienojoties. 
28. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš 

par to rakstveidā brīdinot Projekta īstenotāju, ja: 
28.1. Projekta īstenotājs kavē jebkuru no Līguma izpildes termiņiem, vairāk kā 

15 (piecpadsmit) dienas; 
28.2. Projekta īstenotājs pārkāpj normatīvos aktus; 
28.3. Pašvaldība konstatē, ka piešķirtais Finansējums tiek izmantots neracionāli 

vai Līgumā neparedzētiem mērķiem, vai projekta iesniegumā nenorādītiem 
izdevumiem; 

28.4. Projekta īstenotājs veic darbības, kas kaitē vai var kaitēt nākotnē 
Pašvaldības tēlam vai darbībai; 

28.5. tiek pasludināts Projekta īstenotāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts 
Projekta īstenotāja likvidācijas process.  

29. Projekta īstenotājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 15 (piecpadsmit) dienas 
iepriekš par to rakstveidā brīdinot Pašvaldību. Šajā gadījumā Pašvaldība nesedz 
Projekta īstenotājam izdevumus par faktiski izpildītiem darbiem.  

30. Pašvaldība ir tiesīga izbeigt Līgumu, sedzot tikai tos izdevumus, kas atzīstami par 
faktiski izpildītiem uz Līguma izbeigšanas brīdi, ja būtiski izmainās Latvijas 



Republikas likumdošana, kas ietekmē Projekta īstenošanu un/vai Pašvaldības 
iespējas piešķirt Finansējumu Projekta īstenošanai. 

 
VIII. Pušu pārstāvji 

 
31. Pušu atbildīgie pārstāvji Līguma saistību izpildes nodrošināšanai: 

31.1. No Pašvaldības puses: ______________________, tālrunis _________, e-
pasts: _____________. 

31.2. No Projekta īstenotāja puses: _________________, tālrunis _________, e-
pasts: _____________. 

 
IX. Noslēguma noteikumi 

 
32. Līgums Pusēm rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai 

garantētu šī Līguma noteikumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi. 
33. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, 

Pusēm savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi 
pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

34. Projekta īstenotājs nav tiesīgs nodot Projekta īstenošanu trešajām personām. 
Projekta īstenošanā iesaistīto personālu Projekta īstenotājs var mainīt, saskaņojot 
ar Pašvaldību. 

35. Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām otras Puses konfidenciāla rakstura 
informāciju, kas veicot Līguma izpildi nonākusi viņa rīcībā. Šis noteikums 
neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai 
no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto 
informāciju. 

36. Puse nekavējoties informē otru Pusi par visiem Līguma izpildes laikā esošajiem 
vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas varētu aizkavēt ar šo Līgumu uzņemto 
saistību izpildi. 

37. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām divos identiskos eksemplāros ar vienādu 
juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Līgumam ir 2 (divi) 
pielikumi – Pielikums Nr. 1 „Atskaite par projektiem paredzēto finanšu līdzekļu 
izlietojumu” uz 1 (vienas) lapas un Pielikums Nr. 2 – apstiprinātais projekta 
iesniegums uz ________ lapām. 

 
X. Pušu rekvizīti un paraksti 

 
Pašvaldība 
 
Saulkrastu novada dome 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,  
Saulkrastu novads, LV – 2160 
Reģ. Nr.LV90000068680 
Banka: SEB banka 
Konts:  LV78UNLA0050008528948 
 
 

 
Projekta īstenotājs 
 
 
 
 
Reģ. Nr. ____________________ 
Banka: _____________________  
Konts: _____________________ 
 
 

 
 



______________________ 
 
 

_____________________ 

 
 

 
 


