ZIEDOJUMA LĪGUMS
Pāvilostā, 2015.gada ___.___________
Nodibinājums „Fonds „Cilvēks cilvēkam””, tā valdes priekšsēdētāja Jāņa Brieža personā,
pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukta „Fonds”, no vienas puses, un
____________________________,
tās
_____________
______________________________ personā, pamatojoties uz ______________________,
turpmāk tekstā saukta „Ziedotājs”, no otras puses, kopā saukti „Puses”, noslēdz šādu
līgumu:
1. Līguma priekšmets
Ziedotājs piešķir Fondam un Fonds ar pateicību pieņem ziedojumu ____
____________________________________, turpmāk tekstā saukts „Ziedojums”, kas
izlietojams __________________________________________.
1.2.
Fonds apliecina, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas
20__.________ lēmumu Nr.____, Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss,
Fonda
sabiedriskā
labuma
darbības
veids
ir
_________________________________________.
1.1.

2. Pušu tiesības un pienākumi
Ziedotājs apņemas Fondam piešķirto Ziedojumu nodot Fondam
20__.gada_____________________.
2.2.
Fondam ir pienākums izlietot Ziedojumu šajā Līgumā paredzētajam mērķim.
2.1.

līdz

3. Pušu atbildība
Ziedotājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt piešķirtā Ziedojuma izlietošanu, pieprasot
no Ziedojuma saņēmēja jebkuru informāciju, kuru Ziedotājs uzskata par nepieciešamu,
lai pārliecinātos par Ziedojuma izlietojumu atbilstoši šajā līgumā nolīgtajam.
Ziedojuma saņēmējam ir pienākums sniegt iepriekš minēto informāciju pēc Ziedotāja
pirmā pieprasījuma tajā noteiktajā termiņā un veidā.
3.2. Gadījumā, ja Ziedojuma saņēmējs neizmanto Ziedojumu atbilstoši šajā līguma
noteiktajam mērķim vai kā citādi pārkāpj šo līgumu, Ziedotājam ir tiesības vienpusēji
izbeigt šo līgumu, kā arī pieprasīt un saņemt no Ziedojuma saņēmēja atpakaļ Ziedojumu
pilnā apjomā. Ziedojuma saņēmējam ir pienākums atdot Ziedotājam piešķirto
Ziedojumu 5 (piecu) darba dienu laikā no Ziedotāja rakstveida pieprasījuma
saņemšanas dienas, nododot to Ziedotājam pēc tā juridiskās adreses.
3.1.

4. Nobeiguma noteikumi
4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
4.2. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski, ir abu Pušu parakstīti
un par Līguma grozījumiem atbilstoši apzīmēti.
4.3. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens
izsniegts Ziedotājam, otrs Ziedojuma saņēmējam.
Ziedojuma saņēmējs:
Nodibinājums „Fonds „Cilvēks cilvēkam””
Reģistrācijas Nr. 4000
Juridiskā adrese:
Konts:
Banka:

Ziedotājs:
„_____________________”
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Konts:
Banka:

J. Briedis_________________________
/paraksts /

_____________________
/Vārds, Uzvārds, paraksts, atšifrējums /

