
4. pielikums 

VIENOŠANĀS Nr. SND – NVO – PL/__- 

par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu 

 
Smiltenē, 201_.gada ___________ 

 

Smiltenes novada dome, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības Nolikumu rīkojas tās 
___________________________ (turpmāk – Pašvaldība) no vienas puses un 

___________________________, kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas 
________________________ (turpmāk – Nevalstiskā organizācija) un no otras puses, turpmāk kopīgi saukti 
par Pusēm, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Smiltenes novada domes 2011. gada 31.marta lēmuma 
Nr.4, 8.§. apstiprināto Projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes 
novadā un 201_.gada ________ lēmumu Nr.__, __.§., Par projektu līdzfinansēšanas konkursa 
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanu, noslēdz šādu vienošanos 
(turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Vienošanās priekšmets, projekts īstenošanas termiņš, līdzfinansējuma apmērs 

1.1. Vienošanās tiek noslēgta nolūkā piešķir Pašvaldības līdzfinansējumu Nevalstiskajai organizācijai 
___________________ projekta _____________________ (turpmāk - projekts) īstenošanai atbilstoši 
Nevalstiskās organizācijas Projekta pieteikumam (pielikums Nr.1.) ar mērķi 
________________________________. 

1.2. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu EUR ____ apmērā, kas ir ___% no kopējām projekta izmaksām. 
1.3. Projektu Nevalstiskā organizācija īsteno no _____________ līdz ________________. 

 

2. Finansējuma saņemšanas kārtība 

2.1. Lai saņemtu šīs Vienošanās 1.2.punktā minēto līdzfinansējumu, Nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz 
Pašvaldībā līdzfinansējuma pieprasījums iesnieguma formā, kurā jānorāda īstenojamais projekts un 
rekvizīti finansējuma saņemšanai. 

2.2. Pašvaldība 10 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas uz tajā norādītajiem bankas rekvizītiem 
pārskaita Nevalstiskajai organizācijai Vienošanās 1.2.punktā minēto līdzfinansējuma summu. 

3. Pušu saistības 

3.1. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Nevalstiskās organizācijas nepieciešamo informāciju 
projekta īstenošanas un kontroles nodrošināšanai. 

3.2. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā, par to 5 (piecas) darba dienas 
iepriekš informējot Nevalstisko organizāciju. 

3.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pārmaksātā finansējuma atmaksu, ja, īstenojot projektu, Pašvaldības 
piešķirtā līdzfinansējuma daļa ir lielāka nekā 30% no Nevalstiskās organizācijas kopējiem projekta 
izdevumiem. 

3.4. Pašvaldībai ir tiesības, konstatējot 3.8.punktā noteikto saistību neizpildi, pieprasīt no Nevalstiskās 
organizācijas paskaidrojumu un lemt par līdzfinansējuma summas samazināšanu un tās atmaksu. 

3.5. Pašvaldība apņemas šīs Vienošanās 2.2.punktā noteiktajā termiņā pārskaitīt Nevalstiskajai 
organizācijai šajā Vienošanā nolīgto finansējumu. 

3.6. Nevalstiskā organizācijas apņemas veikt ar Pašvaldības publicitāti saistītos pasākumus atbilstoši 
projekta līdzfinansēšanas pieteikumā norādītajam. 

3.7. Nevalstiskajai organizācijai ir pienākums rakstiski informēt Pašvaldību par Projekta īstenošanas 
termiņa izmaiņām, kā arī par Projekta kopējo izmaksu izmaiņām. 

3.8. Nevalstiskā organizācija apņemas iesniegt Pašvaldībai finanšu atskaiti, kā arī projekta saturisko 
atskaiti atbilstoši Pašvaldības izstrādātajai formai (pieejama Pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv 

sadaļā „Projekti”/”Projektu konkursi”) (pielikums Nr.2) par sasniegtajiem rezultātiem divu nedēļu 
laikā pēc projekta realizēšanas, kam pievienotas visas projekta darījumus apliecinošu dokumentu 
kopijas, kā arī maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas. Atskaite iesniedzama Smiltenes novada 
domē - Smiltenē, Dārza ielā 3. 

http://www.smiltene.lv/


3.9. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un/vai atbilstoši iesniegtajam projektam, un/vai 
piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots tā paredzētajiem mērķiem un/vai tiek fiksēti finanšu 
pārkāpumi, Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt piešķirtā līdzfinansējuma daļēju vai pilnu atmaksu. 

4. Vienošanās izbeigšana pirms termiņa 

4.1. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Vienošanos, kā arī pieprasīt no Nevalstiskās organizācijas 
izmaksātā finansējuma atmaksu pilnā apmērā, ja Nevalstiskā organizācija nepilda šajā Vienošanās 
noteiktās saistības vai ir iestājies kāds no minētajiem nosacījumiem: 
4.1.1. Projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam pieteikumam vai mērķim vai termiņam; 
4.1.2. tiek pārkāpti Vienošanās 3.7.punktā norādīto dokumentu iesniegšanas termiņi; 
4.1.3. Nevalstiskā organizācija projekta ietvaros izveidotās vai iegādātās vērtības vairs neizmanto 

projektā paredzētajam mērķim. 
4.2. Nevalstiskajai organizācijai ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Vienošanos, vismaz vienu mēnesi iepriekš 

rakstveidā paziņojot par to Pašvaldībai un atmaksājot visu saņemto finansējumu. 
5. Citi noteikumi 

5.1. Vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī, ir noslēgta līdz pušu saistību izpildei un var 
tikt izbeigta Pusēm rakstiski par to vienojoties vai vienpusēji Vienošanās noteiktajā kārtībā. Jebkuri 
grozījumi un papildinājumi Vienošanās izdarāmi rakstiski un ir spēkā no brīža, kad Puses tos 
parakstījušas. 

5.2. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs un nozīme. Vienošanās ir saistoša Pusēm, kā 
arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

5.3. Ja Nevalstiskās organizācijas Vienošanās parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots 
pārstāvēt to, par kuras pārstāvi viņš uzdodas vai Nevalstiskā organizācija līdz šīs Vienošanās izpildei 
ir likvidēta organizācija, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītās 
Vienošanās un atbild par to izpildi ar visu savu mantu. Gadījumā, ja Nevalstiskā organizācija atbilstoši 
Vienošanās noteikumiem neatmaksā saņemto finansējumu Vienošanās noteiktajos gadījumos, kad 
finansējums ir jāatmaksā, Vienošanās parakstītājs kā fiziska persona uzņemas saistības kā pats 
parādnieks atbildēt Pašvaldībai ar visu savu kustamo un nekustamo īpašumu, kas segtu finansējuma 
atmaksu. 

5.4. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski vai ir jābūt 
nodotiem personīgi, vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst), vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums 
tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai 
ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm 
nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā vienošanās norādīto Puses adresi. 

5.5. Ar šo Vienošanos Nevalstiskā organizācija apstiprina, ka visa Pašvaldībai sniegtā informācija par 
Nevalstisko organizāciju, kā arī visa Nevalstiskās organizācijas sniegtā informācija saistībā ar projekta 
īstenošanu vai šī Vienošanās noslēgšanu ir patiesa, pilnīga un aktuāla, un Nevalstiskā organizācija nav 
noklusējusi vai maldinājusi par tādiem būtiskiem faktiem un apstākļiem, kas varētu negatīvi ietekmēt 
Pašvaldības lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

5.6. Visi strīdi, kuri rodas šīs Vienošanās izpildes laikā un kurus Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek 
risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.7. Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstiski un ir spēkā no brīža, kad Puses tos 
parakstījušas. 

5.8. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, katrs uz 2 lapām un tam ir viens pielikums uz vienas 
lapas, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Viens no Līguma eksemplāriem ir Pašvaldībai, bet otrs –
 Nevalstiskajai organizācijai. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

Pušu rekvizīti 

Smiltenes novada dome 
Reģ. nr. 90009067337 

adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV – 4729 

Norēķinu konts LV75UNLA0050014255591 

A/S “SEB banka” 

Bankas kods UNLALV2X 

_______________________ 

____________________ 

adrese: 

reģ. nr. 
norēķinu rekvizīti: 
konts  

 

______________________ 

 


