Projekta finansēšanas līgums
Rīga
2020. gada

Nr. 2020-1-MDM-M88064

Valsts kultūrkapitāla fonds, (turpmāk „VKKF"), no vienas puses un Dailes teātris, VSIA (turpmāk „Finansējuma
Saņēmējs"), no otras puses, (turpmāk abas kopā „Puses”), ir noslēguši šādu līgumu:
1.

2.

3.

Līguma priekšmets
VKKF apņemas izmaksāt Finansējuma Saņēmējam VKKF Padomes piešķirto dotāciju (turpmāk
“Finansējums”) 6000 EUR (seši tūkstoši eiro ) apmērā, kas nav jāatmaksā VKKF, ja tiek izpildītas visas
šajā līgumā noteiktās saistības. Finansējums var tikt mainīts ar VKKF Padomes lēmumu, kas būs saistošs
abām Pusēm.
Finansējuma mērķis
Finansējuma mērķis - projekta "Mūzikas ieraksts: Raimonda Paula mūzika Dailes teātra izrādēm solo
versijā" (turpmāk „Projekts") realizācija.
Finansējuma izlietojums
Finansējuma Saņēmējs iesniedz VKKF detalizētu izdevumu tāmi (turpmāk „Tāme”), kas ir neatņemama šī
līguma sastāvdaļa, un atspoguļo Finansējuma plānoto izlietojumu. Tāmi apstiprina Finansējuma Saņēmējs
un VKKF projektu kurators.
3.1.

3.2.
3.3.

4.

Projekta īstenošanas termiņi
Finansējuma Saņēmējs apņemas realizēt Projektu šādos termiņos:
no 2020. gada 1. augusta (Projekta īstenošanas sākuma termiņš);
līdz 2020. gada 19. novembrim (Projekta īstenošanas beigu termiņš).
4.1.

4.2.

5.

gadījumā, ja Projekta izpildes laikā tiek mainīts Projekta īstenošanas beigu termiņš, tad Finansējuma
Saņēmējam tas jāsaskaņo ar VKKF, iesniedzot rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā septiņas
kalendārās dienas pirms šī līguma 4.punktā minētā Projekta īstenošanas beigu termiņa, kā arī
nepieciešamības gadījumā, pēc VKKF pieprasījuma iesniedzot starpatskaiti par piešķirto
Finansējumu. Ja izmaiņas tiek apstiprinātas, tiek parakstīts vienošanās protokols, kas kļūst par
neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.
ja Projekta īstenošanai finansējums piešķirts kādā no mērķprogrammu konkursiem (“Nākotnes
kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs”; “Kultūras nozares dokumentēšana”;
“Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”;
“Kultūras piedāvājums digitālajā vidē”) projekta īstenošanai jānoslēdzas līdz 2020. gada 31.
decembrim, bez iespējas pagarināt projekta īstenošanas termiņu.

Pušu pienākumi un tiesības
VKKF apņemas līgumā noteikto Finansējumu ieskaitīt Finansējuma Saņēmēja norādītajā bankas kontā ne
vēlāk kā divu nedēļu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas.
5.1.

6.

Ja Projekta īstenošanas gaitā nepieciešams izdarīt izmaiņas Tāmē, pilnībā izslēdzot kādu Tāmes
pozīciju un/vai iekļaujot jaunu Tāmes pozīciju, Finansējuma Saņēmējam ir rakstiski jāsaskaņo ar
VKKF Tāmes izmaiņas pirms izmaksu veikšanas. Ja izmaiņas tiek apstiprinātas, tiek parakstīts
vienošanās protokols, kas kļūst par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.
Ja Projekta īstenošanai finansējums piešķirts 2020.gada 3.kultūras projektu konkursā Tāmē var tikt
iekļautas tikai tādas pozīcijas, kuru apmaksa nav veikta pirms 2020.gada 25.septembra.
Ja Projekta īstenošanai finansējums piešķirts kādā no mērķprogrammu konkursiem (“Nākotnes
kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs”; “Kultūras nozares dokumentēšana”;
“Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”;
“Kultūras piedāvājums digitālajā vidē”) Tāmē var tikt iekļautas tikai tādas pozīcijas, kuru apmaksa
nav veikta pirms 2020.gada 1.augusta.

gadījumā, ja līguma izpildes gaitā, pusēm vienojoties, tiek noteikts cits maksājuma grafiks, tiek
parakstīts vienošanās protokols, kas kļūst par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.

Finansējuma Saņēmējs apņemas:
6.1.
6.2.
6.3.

īstenot Projektu saskaņā ar VKKF iesniegto Projekta pieteikumu;
izlietot piešķirto Finansējumu tikai Projekta īstenošanai. Finansējuma Saņēmējs nedrīkst izlietot
piešķirto Finansējumu citiem mērķiem un pasākumiem;
īstenot Projektu atbilstoši šī līguma 4., 4.1. un 4.2. punktos noteiktajiem termiņiem; Finansējuma
Saņēmējam ir jāinformē VKKF par projekta realizācijas laiku (pasākuma norises laiks, grāmatas,
CD, DVD utt. izdošanas laiks), savlaicīgi aizpildot formu mājas lapā www.vkkf.lv;

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

īstenot Projektu atbilstoši Tāmē paredzētajam Finansējuma izlietojumam. Visi Tāmē iekļautie
izdevumi ir jāveic no bankas konta, kurā VKKF ir ieskaitījis līgumā noteikto Finansējumu, izņemot tos
gadījumus, kad VKKF ir saskaņojis Valsts kasē Finansējuma Saņēmēja iesniegumu par veiktajiem
izdevumiem no Finansējuma Saņēmēja cita bankas konta. Finansējuma Saņēmējs apņemas
nodrošināt, ka darījumus apliecinošie dokumenti ir patiesi, salīdzināmi un saprotami, un sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par darījuma priekšmetu, apjomu, vietu un laiku;
iesniegt atskaiti par piešķirto Finansējumu, aizpildot un parakstot VKKF izstrādāto atskaites veidlapu
(pieejama – www.vkkf.lv), kā arī nosūtot to elektroniski excel formātā uz e-pastu – atskaite@kkf.lv ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa. Ja atskaitē ietvertās izmaksas
atšķiras no Tāmē paredzētajām, pēc projekta rezultātu izvērtēšanas VKKF padome var lemt par
piešķirtā Finansējuma atmaksu;
ja Projekta īstenošanas termiņš ir ilgāks par 2020. gada 31. decembri, līdz 2020. gada 20.
decembrim iesniegt finanšu starpatskaiti par piešķirtā Finansējuma izlietojumu uz 2020. gada 30.
novembri, aizpildot VKKF izstrādāto atskaites veidlapu (pieejama – www.vkkf.lv) un nosūtot to
elektroniski excel formātā uz e-pastu – atskaite@kkf.lv;
ja Projekts netiek īstenots noteiktā termiņa ietvaros, pēc VKKF padomes lēmuma, atmaksāt saņemto
Finansējumu.
Projekta atskaites izvērtēšanas procesā pēc VKKF pieprasījuma, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu
laikā, uzrādīt VKKF pilnvarotajiem pārstāvjiem visu ar Projektu saistīto dokumentāciju (izdevumus
attaisnojošus dokumentus par līdzekļu izlietojumu, lēmumus par finansējuma izlietojumu u.c.), kā arī
konta, kurā VKKF ir ieskaitījis līgumā noteikto Finansējumu, izrakstu;
ja Projekts ļaunprātīgi netiek īstenots, atmaksāt saņemto Finansējumu VKKF kontā divkāršā apmērā
pēc VKKF Padomes lēmuma.

7.

Norāde par VKKF atbalstu konkrētajam Projektam Finansējuma Saņēmējam ir jāiekļauj visos ar Projektu
saistītos paziņojumos un reklāmās gan masu medijos, gan publiskajās runās. Visa veida iespieddarbos
(grāmatās, periodikas izdevumos, bukletos utt.), jābūt norādei un logo, ka VKKF ir Projekta Finansētājs.

8.

Finansējuma Saņēmējam ir jāiesniedz VKKF 2 (divi) bezmaksas eksemplāri no VKKF atbalstītā izdevuma grāmatas, albuma, kataloga, bukleta, periodiskā izdevuma, CD, DVD u.c.
8.1.

ja ar VKKF Padomes lēmumu ir noteikts cits iesniedzamo eksemplāru skaits, tiek parakstīts
vienošanās protokols, kas kļūst par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.

9.

Vispārīgie noteikumi
Ja tiek pārkāpti šī līguma 6., 7. vai 8. punkta nosacījumi, VKKF Padome ir tiesīga lemt par soda sankcijām.

10.

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

11.

Visas domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, bet nesaskaņu gadījumā – Latvijas Republikas
likumdošanā noteiktajā kārtībā.

12.

Līgums sastādīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, divi eksemplāri - VKKF, viens eksemplārs Finansējuma Saņēmējam.

Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
Valsts kultūrkapitāla fonds
Dailes teātris, VSIA
Adrese: Brīvības ielā 75, Rīgā LV-1001
Adrese: K.Valdemāra iela 20, Rīga, LV1010
Reģ. Nr.: 40003783138
Reģ.Nr. 90001688232
Datums __________________________
Datums 2020. gada
_____________________________
_________________________________
(paraksta atšifrējums)
Bankas rekvizīti:
Valsts Kase; Konts LV58TREL222053600600B
Ziedojumu un dāvinājumu konts
Valsts Kase; Konts LV21TREL722053600700B

_________________________________
(paraksts)
_________________________________
(paraksta atšifrējums)
Bankas rekvizīti:
LV51TREL9220511000000

