VIENOŠANĀS
PAR NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMA IEGULDĪŠANU KONTĀ
Rīgā
DATUMS SKATĀMS
LAIKA ZĪMOGĀ

NUMURU SKATĪT
REĢISTRĀCIJAS INFORMĀCIJĀ

Valsts kase, turpmāk – Valsts kase, tās Finanšu resursu departamenta direktora/direktora vietā –
direktora vietnieka/ces ___________ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz Valsts kases
2020. gada 22. oktobra rīkojuma Nr. 106 “Par pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošu
dokumentu parakstīšanas un nosūtīšanas pilnvarojumu” 5.10.2. apakšpunktā noteikto, no vienas
puses un
__________________, turpmāk – Klients, tās (amats, vārds, uzvārds) personā, kura rīkojas
saskaņā ar ____.gada __._______ (pamatojošais dokuments, tā numurs), no otras puses, abi kopā
– Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 34. panta
ceturto daļu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās.
1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Valsts kase un Klients vienojas par Klienta rīcībā esošo naudas līdzekļu, kuri nav saņemti
no valsts budžeta (Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē), atlikuma ieguldīšanu
Klienta norēķinu kontā Valsts kasē no Vienošanās noslēgšanas dienas saskaņā ar
Vienošanās noteikto un ievērojot Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos
Nr. 652 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu” vai to
aizstājošos normatīvajos aktos noteikto.
1.2. Valsts kase pieņem no Klienta naudas līdzekļus euro (EUR).
2. PROCENTU UZSKAITES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Naudas līdzekļu atlikumam Klienta norēķinu kontā Nr. LVXXTREL9XXXXXXXXXXXX
Valsts kasē piemēro maksu, nosakot, ka maksas aprēķinā tiek piemērota procentu likme
atbilstoši Eiropas Centrālās bankas Padomes noteiktajai noguldījumu iespējas euro valūtā uz
nakti (turpmāk – noguldījumu iespējas) procentu likmei, ja tā ir zemāka par 0% (nulle
procentu). Ja noguldījumu iespējas procentu likme ir augstāka vai ir vienāda ar 0% (nulle
procentu), tā tiek noteikta 0% (nulle procentu) apmērā.
2.2. Valsts kase aprēķina maksu par kalendārajām dienām, ņemot vērā Vienošanās
2.1. apakšpunktā minētā Klienta norēķinu konta atlikumu dienas beigās, pieņemot, ka gadā
ir 360 dienas.
2.3. Valsts kase aprēķina maksas apmēru par konta atlikumu vienu reizi mēnesī līdz nākamā
mēneša 10. (desmitajai) darbdienai.
2.4. Valsts kase Vienošanās 2.3. apakšpunktā minētajā termiņā aprēķināto maksājumu ietur no
Vienošanās 2.1. apakšpunktā minētā konta, par to iepriekš nebrīdinot Klientu. Ja
Vienošanās 2.1. apakšpunktā minētajā kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu
vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad Valsts kase ir tiesīga ieturēt nepieciešamo
summu no citiem Klienta kontiem. Ja nav iespējams veikt ieturējumu arī no citiem Klienta
kontiem, Valsts kase sagatavo un nosūta Klientam rēķinu, norādot termiņu, kādā jāveic
rēķina apmaksa.
2.5. Klients, saņemot rēķinu, veic tā apmaksu rēķinā norādītā termiņā un apmērā.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Klientam ir pienākums pirms Vienošanās noslēgšanas iepazīties un visā Vienošanās
darbības laikā ievērot Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumus Nr. 652
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“Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu” vai to aizstājošos
normatīvajos aktos noteikto.
3.2. Klientam ir pienākums visā Vienošanās darbības laikā nodrošināt, ka tā darbība atbilst visu
tam saistošo normatīvo aktu prasībām, t.sk., bet neaprobežojoties, krāpniecības, korupcijas,
sankciju (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē vai
sankcijas, kuras noteikusi būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējoša Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts) un noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas jomās un nekavējoties
informēt Valsts kasi par jebkuriem konstatētiem gadījumiem vai riskiem, kas ietekmē vai
var ietekmēt pienācīgu šajā punktā noteiktā pienākuma izpildi. Ja Klients nepilda šajā
apakšpunktā noteikto, sniedzis nepatiesu un/vai maldinošu informāciju Valsts kasei vai
rodas šaubas par pienācīgu šā apakšpunkta izpildi, Valsts kase rīkojas saskaņā ar
Vienošanās 5.4. apakšpunktu.
3.3. Puses apņemas veikt visas Vienošanās paredzētās darbības noteiktajos termiņos un saskaņā
ar Vienošanās noteikumiem.
3.4. Ja Vienošanos izbeidz, Klients 2 (divu) darba dienu laikā nodrošina naudas līdzekļu
izskaitīšanu no Vienošanās 2.1. apakšpunktā minētā konta. Ja Klients naudas līdzekļus
saglabā Vienošanās 2.1. apakšpunktā minētajā kontā, Valsts kase rīkojas atbilstoši
Vienošanās noteiktajai kārtībai.
3.5. Lai nodrošinātu Vienošanās nosacījumu izpildi un normatīvajos aktos Valsts kasei noteikto
pienākumu izpildi, Valsts kasei ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Klienta
papildu informāciju. Valsts kase nodrošina saņemtās informācijas neizpaušanu trešajām
personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
3.6. Valsts kase ir tiesīga vienpusēji grozīt Vienošanos vai tās nosacījumus. Ja Klients nepiekrīt
Valsts kases piedāvātajiem Vienošanās grozījumiem tās noteiktajā termiņā, Valsts kase
rīkojas saskaņā ar Vienošanās 5.4. apakšpunktu.
4. STRĪDU UN DOMSTARPĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Vienošanās ir noslēgta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Vienošanās
izpildes laikā Puses rīkojas saskaņā ar Vienošanos un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
4.2. Ja Pusēm rodas domstarpības Vienošanās piemērošanā, tās tiek atrisinātas savstarpēju
pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Vienošanās tekstu.
4.3. Ja strīdi, kas rodas Vienošanās neizpildes vai daļējas izpildes gadījumā, nav atrisināmi
pārrunu ceļā, tad tos risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. VIENOŠANĀS SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Vienošanās spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika
zīmoga datums. Vienošanās ir noslēgta uz nenoteiktu termiņu.
5.2. Vienošanās ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei.
5.3. Visi Vienošanās grozījumi un papildinājumi sagatavojami rakstveidā, pievienojami pie
Vienošanās kā pielikumi, un kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Tie ir saistoši
abām Pusēm.
5.4. Valsts kase ir tiesīga izbeigt Vienošanos par to rakstveidā paziņojot Klientam 5 (piecas)
darbdienas iepriekš vai izbeigt līgumu nekavējoties, par to paziņojot Klientam, ja Klients
nepilda 3.2. apakšpunktā noteikto sankciju jomā (Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma izpratnē vai sankcijas, kuras noteikusi būtiska finanšu un kapitāla
tirgus intereses ietekmējoša Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts). Klienta pienākums ir nekavējoties iesniegt pieteikumu par 2.1. apakšpunktā
norādītā konta slēgšanu un izpildīt saistības saskaņā ar Vienošanās 2.5. apakšpunktā
noteikto.
5.5. Klients ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, par to rakstveidā paziņojot Valsts kasei 5
(piecas) darbdienas iepriekš. Klienta pienākums ir šajā punktā noteiktajā termiņā iesniegt
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pieteikumu par konta slēgšanu un izpildīt saistības saskaņā ar Vienošanās 2.5. apakšpunktā
noteikto.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1. Klients apliecina, ka pilnībā saprot Vienošanās noteikumus, apzinās savas tiesības un
pienākumus.
6.2. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti Vienošanās, Puses ievēro Latvijā spēkā esošos
normatīvos aktus.
6.3. Jebkura paziņojuma vai informācijas apritei izmanto Puses oficiālo elektronisko adresi (tās
apakšadresi). Ja tehnisku iemeslu dēļ saziņa oficiālajā elektroniskajā adresē nav iespējama,
izmanto Vienošanās 7. punktā norādīto e-pasta adresi, ja tā nesakrīt ar Puses oficiālo
elektronisko adresi, vai nosūta paziņojumu vai informāciju uz Puses faktisko juridisko
adresi.
6.4. Ja Pušu adreses, rekvizīti vai cita informācija, kas skar Vienošanos tiek mainīta, Puse 3 (trīs)
darbdienu laikā rakstveidā informē par to otru Pusi. Puses uzņemas visu atbildību par sekām,
kas radīsies, pārkāpjot šo noteikumu.
6.5. Vienošanās nodaļu nosaukumi ietverti Vienošanās tikai tā labākas strukturēšanas un ērtākas
lietošanas nolūkā un nav izmantojami, interpretējot Vienošanās noteikumus.
6.6. Visi Vienošanās nosacījumi ir saistoši Klienta tiesību un saistību pārņēmējiem.
6.7. Vienošanās sagatavota elektroniska dokumenta veidā latviešu valodā.
7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000597275
Smilšu ielā 1, Rīgā LV-1919
Tālrunis: 67 094 222 Fakss: 67 094 220
e-pasts:

Klients
(Ieguldītāja nosaukums)
Reģ. Nr.
(Ieguldītāja adrese)
Tālrunis: ___________ Fakss: ________
e-pasts:

(paraksts*)
_______________________
(V. Uzvārds)

(paraksts*)
_______________________
(V. Uzvārds)

*Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu
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