
ZIEDOJUMA LĪGUMS Nr. _________________ (aizpilda JA Latvija) 
 

Rīgā, 20___. gada ____.______________ 

Šis līgums tiek slēgts starp (uzņēmuma nosaukums) _______________________________________________tās  

 
(amata nosaukums) _____________________________________ (vārds, uzvārds) _____________________________________  
personā, turpmāk tekstā - Ziedotājs, no vienas puses un ekonomiskās izglītības biedrību Junior 
Achievement – Young Enterprise Latvija (JA Latvija), tās izpilddirektora Jāņa Krievāna personā, turpmāk 
tekstā - Izpildītājs, no otras puses, par JA Latvija ekonomiskās izglītības mācību programmu atbalstīšanu.  
 

1. Līguma priekšmets. 
1.1. Šī līguma priekšmets ir Ziedotāja piešķirtais ziedojums EUR 179,10 (simts septiņdesmit deviņi eiro 10 

centi) apmērā Junior Achievement – Young Enterprise Latvija ekonomiskās izglītības mācību programmu  
ieviešanai Latvijā 2016./2017. mācību gadā, (skolas nosaukums) ____________________________________. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi. 
2.1.    Izpildītājs apņemas: 
2.1.1.  Izlietot ziedojumu JA Latvija ekonomiskās izglītības mācību programmu ieviešanai Latvijas skolās un 

skolēnu iesaistīšanai ekonomiskās izglītības projektos un konkursos. 
2.1.2.  Ielūgt Ziedotāju uz Izpildītāja rīkoto gada noslēguma konkursu gada labākais ekonomikā apbalvošanas 

ceremoniju. 
2.1.3.  Minēt Ziedotāja nosaukumu starp citiem organizācijas atbalstītājiem Gada pārskatā, JA Latvija interneta 

mājas lapā un citos JA Latvija informatīvajos materiālos. 
2.2.    Ziedotājam ir tiesības: 
2.2.1.  Izmantot informāciju par veikto ziedojumu ekonomiskajās izglītības mācību programmām savām 

vajadzībām, praktisko biznesa izglītības programmu īstenošanai un veicināšanai Latvijas skolās. 
 

3. Ziedojuma samaksas kārtība. 
3.1.  Ziedotājs apņemas iemaksāt Izpildītāja norēķinu rēķinā ziedojuma summu EUR 179,10 (simts 

septiņdesmit deviņi eiro un 10 centi) desmit kalendāro dienu laikā pēc līguma slēgšanas, maksājuma 
uzdevumā norādot līguma numuru. 

3.1.  Puses apstiprina, ka Ziedotājam ir tiesības saņemt ziedotāja uzņēmuma nodokļa atlaides saskaņā ar LR 
likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20. pantu un LR Finanšu ministrijas 2014. gada 26. jūnija 
lēmumu Nr. 8.5-11L-16156 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai Junior 
Achievement – Young Enterprise Latvija, izsniegtās atļaujas kopija ir pievienota līguma pielikumā Nr.1.  

 

4. Līguma termiņi. 
4.1.  Ziedojuma līgums starp Pusēm stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā vienu gadu no tā 

noslēgšanas brīža. 
 

5. Citi noteikumi. 
5.1.   Līgums ir sastādīts divos eksemplāros - pa vienam katrai šī Līguma slēdzējai pusei. 
5.2.   Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījuši abu pušu pilnvarotie pārstāvji. 
5.3.   Visas nesaskaņas starp pusēm tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek 

panākta, LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
5.4.   Jebkādas izmaiņās šajā Līgumā iespējamas tikai pēc abpusēji parakstītas vienošanās. 
 

6. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti. 
Ziedotājs: Izpildītājs 

 
_____________________________________________________ 
Nosaukums 
 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija 

_____________________________________________________ 
Adrese 
 
_____________________________________________________ 

Krāslavas iela 14-25, Rīga, LV-1003 
 
Reģ.Nr. 50008014301 

Adrese 
 
_____________________________________________________ 

 
Banka: AS Swedbank 

Reģistrācijas Nr. 
 
_____________________________________________________ 
Banka 
 
_____________________________________________________ 
Konta Nr. 

 
Konts: LV 43 HABA 0551034239176 

 
__________________________________  ____________________________________ 
/      /  / Jānis Krievāns / 
                                                          Z.v.                    Z.v. 


