
LĪGUMS Nr.2.5.-11-____ 

Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai  

2019./2020.mācību gada 1.semestrī 

 

Rīgā 2019.gada ___._________ 

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, juridiskā adrese: 

K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364, (turpmāk – MINISTRIJA), kuras vārdā saskaņā ar Ministru 

kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” rīkojas valsts 

sekretāre Dace Vilsone, no vienas puses, un 

 

[dibinātāja nosaukums], reģistrācijas Nr. [dibinātāja reģistrācijas numurs], juridiskā adrese: 

[dibinātāja juridiskā adrese], (turpmāk – FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS), kuras vārdā saskaņā ar 

[dokumenta nosaukums] rīkojas [amats, vārds, uzvārds], no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, 

bet katrs atsevišķi – Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. MINISTRIJA, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” un Ministru kabineta 

2019.gada 27.augusta noteikumiem Nr.388 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta 

finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 

2019.gada 31.decembrim” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi), piešķir FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJAM finansējumu [summa cipariem] euro ([summa vārdiem] euro, 00 centi) apmērā 

programmas „Latvijas skolas soma” (turpmāk – programma) īstenošanai 2019./2020.mācību gada 

1.semestrī.  

 

2. MINISTRIJA pārskaita piešķirto finansējumu uz FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA atvērto kontu 

Valsts kasē 10 (desmit) darba dienu laikā no šā Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

 

3. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS apņemas izlietot piešķirto finansējumu saskaņā ar šā Līguma 

nosacījumiem, Ministru kabineta noteikumiem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

4. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS izlieto piešķirto finansējumu, lai segtu tādu programmas pasākumu 

izmaksas, kas saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju izglītojamiem 

klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, 

literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un 

saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, 

vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

 

5. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS programmas ietvaros nodrošina katram tā dibinātās izglītības 

iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju 

vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt Ministru kabineta noteikumu 2.punktā 

minētajam programmas mērķim atbilstošu pasākumu. 

 

6. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar 

mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas 

darbā. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS šo saikni īsteno ar „pirms” un „pēc” aktivitātēm vienā vai 

vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā, sekmējot izglītojamo izpratni par gūto 

informāciju un iespaidiem. Programmas pasākumos izglītojamie nepiedalās izlases vai izvēles 

kārtībā.  

 

7. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS programmas pasākumu plānošanā un īstenošanā var lietot 

MINISTRIJAS izstrādātās vadlīnijas, kā arī apkopojumu par kultūras norišu piedāvājumu bērniem 

un jauniešiem, kas pieejami tīmekļvietnē: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/.  

 

8. Programmas ietvaros ir attiecināmas Ministru kabineta noteikumu 7.punktā noteiktās izmaksas, 

kas radušās no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim. Izdevumi, kas saistīti ar 

programmas pasākumu satura veidošanu, nav attiecināmi. 

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
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9. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nodrošina, ka programmas īstenošanai netiek piesaistīti izglītojamo 

vai to vecāku līdzmaksājumi. 

 

10. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS līdz 2020.gada 22.janvārim iesniedz MINISTRIJĀ Ministru 

kabineta noteikumu 2.pielikumā noteikto pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un 

sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS pārskata sagatavošanai, 

pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto Valsts kases e-pakalpojumu „ePārskati” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu. 

 

11. MINISTRIJA 2 (divu) nedēļu laikā pēc šā Līguma 10.punktā minētā pārskata iesniegšanas, 

izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu „ePārskati”, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā 

finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu. MINISTRIJAI kontrolei par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu ir tiesības pieprasīt FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM iesniegt 

MINISTRIJAS noteiktajā termiņā izdevumus apliecinošus dokumentus, kā arī citu ar programmas 

īstenošanu saistīto dokumentāciju. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nodrošina, ka attiecīgā 

dokumentācija ir sakārtota un pieejama MINISTRIJAI vismaz līdz 2021.gada 15.jūlijam. 

 

12. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM ir pienākums viena mēneša laikā veikt finansējuma, kas nav 

izlietots līdz 2019.gada 31.decembrim, atmaksu MINISTRIJAI.  

 

13. MINISTRIJAI ir tiesības pieprasīt piešķirtā finansējuma vai tās daļas atmaksu, ja tas nav izlietots 

atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, šā Līgumā nosacījumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA pienākums ir veikt neatbilstoši izlietotā finansējuma atmaksu 

MINISTRIJAS norādītajā apmērā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc attiecīga MINISTRIJAS 

pieprasījuma nosūtīšanas dienas. 

 

14. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nodrošina regulāru informācijas izplatīšanu par programmas 

īstenošanu izglītojamo vecākiem, kā arī plašākai sabiedrībai, tai skaitā publicējot informāciju 

izglītības iestādes, pašvaldības u.c. tīmekļvietnēs un sociālo tīklu kontos, kā arī presē un citos 

plašsaziņas līdzekļos. 

 

15. Visas izmaiņas šajā Līgumā un tā papildinājumi, Pusēm savstarpēji vienojoties, tiek fiksēti, 

parakstot papildu vienošanos, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

16. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai 

izpildei. 

 

17. Domstarpības starp Pusēm risināmas pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav panākta, normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

 

18. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. 

 

19. Pušu rekvizīti un paraksti:  

 

MINISTRIJA: FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS: 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija [dibinātāja nosaukums] 

K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 [dibinātāja juridiskā adrese] 

Reģistrācijas Nr.90000042963 [dibinātāja reģistrācijas numurs] 

Valsts kase  Valsts kase 

Kods: TRELLV22 Kods: [..] 

Konts: LV34TREL222051112500B Konts: [..] 

Valsts sekretāre  [Amats] 

D.Vilsone   [V.Uzvārds] 

z.v. z.v. 

 

 


