
 

 

KKP Nolikuma Pielikums Nr.2 

 

PROJEKTA FINANSĒŠANAS LĪGUMS 

Nr. 8-5/KKP/__ 
Rīgā,          

2022. gada __. ______ 

 

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk „Reģions”), kuru pārstāv Kurzemes plānošanas reģiona 

Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu no vienas puses, un 

_____ (turpmāk „Finansējuma saņēmējs”), kuru pārstāv ___ no otras puses (turpmāk abas kopā 

„Puses”), ir noslēguši šādu līgumu:  

Līguma priekšmets 

1. Reģions apņemas izmaksāt Finansējuma saņēmējam piešķirto finansējumu EUR ___ (___) 

apmērā šī līguma 3.punktā minētā mērķa realizācijai. Finansējums var tikt mainīts ar Valsts 

kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) Padomes lēmumu, kas būs saistošs abām Pusēm. 

2. Finansējums piešķirts, pamatojoties uz VKKF mērķprogrammas „Atbalsts kultūras 

programmām reģionos” projekta ”Kurzemes kultūras programma 2022” ekspertu komisijas 

sēdes lēmumu, kas apstiprināts VKKF padomē 2022.gada ______. 

 

Finansējuma mērķis 
3. Finansējuma mērķis – projekta “_______” (turpmāk „Projekts”) realizācija saskaņā ar 

Kurzemes kultūras programmas (turpmāk „KKP”) projekta konkursā iesniegto Projekta 

pieteikumu.  

 

Finansējuma izlietojums 

4. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par finansējuma izlietojumu saskaņā ar Finansējuma mērķi 

un Projekta budžeta tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.1). Piešķirtais 

finansējums nav jāatmaksā Reģionam, ja tiek izpildītas visas šajā līgumā noteiktās saistības. 

5. Ja Projekta īstenošanas gaitā nepieciešams izdarīt izmaiņas budžeta tāmē, iekļaujot jaunu 

izdevumu pozīciju, vai izmaiņas starp izdevumu pozīcijām pārsniedz 25% no projekta kopējā 

budžeta, Finansējuma saņēmējam pirms izmaksu veikšanas izmaiņas ir rakstiski jāsaskaņo ar 

Reģionu. 

 

Projekta īstenošanas termiņi 

6. Finansējuma saņēmējs apņemas īstenot Projektu šādos termiņos: 

6.1. No līguma noslēgšanas brīža līdz 2022.gada _______. 

6.2. Gadījumā, ja Projekta izpildes gaitā ir nepieciešams mainīt Projekta īstenošanas beigu 

termiņu, Finansējuma saņēmējs to rakstiski saskaņo ar Reģionu ne vēlāk kā 7 (septiņas) 

kalendārās dienas pirms šī līguma 6.1.apakšpunktā noteiktā termiņa. Ja Reģions 

apstiprinājis termiņa pagarinājumu, par to tiek sagatavota Vienošanās par līguma 

grozījumiem.  

 

Pušu pienākumi un tiesības 

7. Reģions apņemas līgumā noteikto finansējuma summu ieskaitīt Finansējuma saņēmēja 

norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šī līguma abpusējas 

parakstīšanas dienas. 

8. Reģionam ir tiesības veikt dokumentu vai Projekta aktivitāšu īstenošanas pārbaudi pie 

Finansējuma saņēmēja. Ja reģions pieņem lēmumu veikt šādu pārbaudi, Finansējuma 

saņēmējs par to tiek brīdināts vismaz 5 darba dienas iepriekš. 



 

 

9. Finansējuma saņēmējs apņemas: 

9.1. īstenot Projektu saskaņā ar projektu konkursā iesniegto Projekta pieteikumu; 

9.2. izlietot piešķirto finansējumu Projekta īstenošanai, atbilstoši šī līguma pielikumā 

esošajā budžetā paredzētajam izlietojumam un KKP projekta konkursa nolikuma 

nosacījumiem; 

9.3. īstenot Projektu atbilstoši šī līguma 6. punktā noteiktajiem termiņiem; 

9.4. iesniegt Reģionam finanšu atskaiti, maksājumus attaisnojošo dokumentu kopijas par 

visu piešķirto līdzekļu izlietojumu un rakstisku saturisko atskaiti par Projekta izpildes 

gaitu un rezultātiem ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc Projekta īstenošanas termiņa 

beigām, saskaņā ar Projekta atskaites sagatavošanas kārtību (Pielikums Nr.2); 

9.5. atmaksāt Reģionam Projekta finansējumu 5 darba dienu laikā pēc Reģiona pieprasījuma, 

ja Projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā, netiek pildīti vai ir pārkāpti šī līguma 

nosacījumi. Ja Finansējums netiek izlietots pilnā apjomā, atgriežama neizlietotā 

finansējuma daļa; 

9.6. pārbaudes gadījumā, pēc Reģiona pieprasījuma, uzrādīt Reģiona pilnvarotām personām 

visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju. 

10. Iekļaut norādes par VKKF, Latvijas valsts mežu un Reģiona atbalstu visos ar Projekta 

publicitāti saistītajos materiālos, paziņojumos, publiskajās runās, reklāmās u.tml. Visos 

vizuālajos materiālos interneta un mediju vidē un visa veida iespieddarbos (grāmatās, 

periodikas izdevumos, bukletos u.tml) izmantot VKKF, Latvijas valsts mežu un Reģiona logo. 

Gadījumā, ja informācija par pasākumu tiek publicēta sociālajos tīklos, publiskajos medijos, 

mājas lapā u.c., vismaz 5 dienas pirms aktivitātes norises datuma, nosūtīt aktīvo saiti (linku) 

uz Reģiona e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv tā tālākai izplatīšanai Reģiona 

informatīvajos resursos. 

 

Vispārīgie noteikumi 

11. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski ar abu Pušu parakstiem. 

12. Visas domstarpības Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā ne ilgāk kā trīsdesmit dienu laikā no 

rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas, bet, nesaskaņu gadījumā – LR normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

13. Līgums sagatavots uz divām lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. 

 

Pušu rekvizīti 

 

Kurzemes plānošanas reģions 

 

Reģ. Nr. 90002183562  

Juridiskā adrese: Avotu 12, Saldus, LV-3801 

Biroja adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr.: LV15TREL922063004100B 

 

Tālr.67331492 

e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv 

 

 

_______________Evita Ozoliņa 

 

____ 

 

Reģ. Nr.  

Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 

Banka:  

Kods:  

Konta Nr.:  

 

Tālr.__ 

e-pasts__ 

 

 

______________ ___ 

 

  

mailto:kultura@kurzemesregions.lv


 

 

Pielikums Nr.1 

PROJEKTA BUDŽETA TĀME 

Nr.  

p.k. 

Izdevumu pozīcijas 

nosaukums 

Summa kopā, 

EUR 

(4+5) 

KKP projekta 

finansējums, 

EUR  

Līdzfinansējums, 

EUR 

Līdzfinansējuma avots ("pašu 

finansējums" vai "cits finansētājs" 

- norādīt finansētāju) 

Aprēķins/skaidrojums 

1 2 3 4 5 6 7 

    0.00         

    0.00         

    0.00         

    0.00         

    0.00         

    0.00         

    0.00         

    0.00         

Kopā 0.00 0.00 0.00   

 

 


