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 PROJEKTS 

Sadarb ības l īgums Nr. ____ 

Cēsīs,                  Datums skatāms laika zīmogā  

Vidzemes pl ānošanas re ģions , reģistrācijas Nr. 90002180246, juridiskā adrese: Bērzaines iela 
5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas – Priedes personā, 
kura rīkojas, pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona nolikumu, turpmāk – REĢIONS, un 
____________________ 

____________________   

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________, 

turpmāk – PARTNERI, atsevišķi – PARTNERIS, 

visi kopā – PUSES,  

lai nodrošinātu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā realizētā 
projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma 
maršruta izstrādē (Via Hanseatica)” rezultātā izveidotā tūrisma maršruta „Via Hanseatica”, 
uzturēšanu, nepārtrauktu un efektīvu attīstību,  

PUSES noslēdz šādu sadarbības līgumu, turpmāk – LĪGUMS  

1. Līguma priekšmets 

PUSES vienojas sadarboties tūrisma maršruta „Via Hanseatica” uzturēšanā un nepārtrauktā 
attīstībā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību un maršrutam pieguļošo teritoriju attīstību. Sadarbības 
teritorija – autoceļam A3 piegulošā teritorija līdz 40 km attālumam no ceļa atbilstoši infrastruktūrai 
un tūristu piesaistes vietām, kā arī autoceļam A2 piegulošā teritorija līdz 10 km attālumam no ceļa 
Alūksnes un Smiltenes novadā saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tūrisma maršruta „Via 
Hanseatica” sadarbības teritorija”.  
<sadarbības teritorija tiks precizēta atbilstoši sadarbības partneru priekšlikumiem> 
 
2. PUŠU ties ības un pien ākumi:   

 
2.1. PUSES apņemas katru gadu kopīgi izstrādāt un saskaņot darba plānu, lai īstenotu LĪGUMA 

mērķi.   
 

2.2. REĢIONS apņemas:  
2.2.1. koordinēt PUŠU sadarbību, organizēt un sagatavot vietējās sanāksmes;  
2.2.2. sadarbībā ar PARTNERIEM aktualizēt un uzturēt maršruta „Via Hanseatica” mājas lapu 

www.viahanseatica.info un veikt domēna maksājumus;   
2.2.3. organizēt vienotas mārketinga aktivitātes;  
2.2.4. organizēt apmācības uzņēmējiem un tūrisma speciālistiem;  
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2.2.5. pēc iespējas piesaistīt finanšu resursus maršruta „Via Hanseatica” attīstības 
nodrošināšanai, sagatavojot un iesniedzot projektu pieteikumus Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmās vai arī iesaistoties citu sagatavotos projektos kā partneriem;  

2.2.6. sniegt PARTNERIEM pārskatu par attiecīgajā gadā īstenotajām aktivitātēm līdz 
nākamā gada 15.janvārim;   

2.2.7. sagatavot un saskaņot ar PARTNERIEM gada darba plānu līdz attiecīgā gada  
31.janvārim un noslēgt ikgadēju vienošanos par gadā plānotajām aktivitātēm;  

2.2.8. saņemt PARTNERU līdzfinansējumu sadarbības aktivitāšu īstenošanai atbilstoši 
saskaņotajam gada darba plānam. Līdzfinansējums noteikts atbilstoši PARTNERA  
sadarbības teritorijai un  tūristu piesaistes vietu skaitam:  

2.2.8.1. PARTNERIM … novada pašvaldībai  500 EUR gadā (pieci simti euro);  
2.2.8.2. PARTNERIM … novada pašvaldībai 1000 EUR gadā (viens tūkstotis euro);  
2.2.8.3. PARTNERIM … novada pašvaldībai 1500 EUR gadā (viens tūkstotis pieci simti  

euro);  
2.2.8.4. PARTNERIM … novada pašvaldībai 2000 EUR gadā (divi tūkstoši euro). 

<līguma punkts tiks precizēts atbilstoši partneru priekšlikumiem> 
  

2.3. PARTNERIS apņemas:  
2.3.1. sniegt REĢIONAM PARTNERA rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama LĪGUMA 

īstenošanai; 
2.3.2. aktīvi līdzdarboties plānoto aktivitāšu īstenošanā; 
2.3.3. popularizēt maršrutu, mērķtiecīgi izvietojot informāciju PARTNERA tūrisma piesaistes 

vietās, tūrisma izstādēs un citos pasākumos, ievietot aktuālo informāciju PARTNERA 
mājas lapā un drukātajos izdevumos;   

2.3.4. regulāri aktualizēt PARTNERA teritorijā esošo objektu un pakalpojumu sniedzēju 
informāciju mājaslapā www.viahanseatica.info  un sniegt REĢIONAM informāciju par 
nepieciešamajām izmaiņām;   

2.3.5. pēc REĢIONA rēķina saņemšanas 10 darbdienu laikā ieskaitīt līdzfinansējumu, kas 
noteikts atbilstoši sadarbības teritorijai un tūristu piesaistes vietu skaitam LĪGUMA 
2.2.8. apakšpunktā noteiktajā apmērā rēķinā norādītajā kontā.   

 
3. Citi noteikumi  

3.1. LĪGUMS stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas visas PUSES un ir spēkā līdz 
2025. gada 31.decembrim <slēdzot līgumu, Līguma termiņš var tikt noteikts īsāks, 
ņemot vērā partneru priekšlikumus> 

3.2. PARTNERIS ir tiesīgs izbeigt LĪGUMU, par to 30 dienas iepriekš rakstiski informējot 
REĢIONU un PARTNERUS.  

3.3. LĪGUMA grozījumi izdarāmi rakstiski un stājas spēkā, kad tos parakstījušas visas 
PUSES. 

3.4. PUSES 10 (desmit) darbdienu laikā rakstiski informē pārējās līgumslēdzējas PUSES 
par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu. Šādā 
gadījumā atsevišķi LĪGUMA grozījumi netiek parakstīti. 

3.5. PUSES visas domstarpības un strīdus risina, savstarpēji vienojoties.  
 

4. PUŠU rekviz īti un paraksti  

Vidzemes pl ānošanas re ģions  
Reģ. Nr. 90002180246 
Bērzaines iela 5, Cēsis, 
Cēsu novads, LV-4101 
Valsts kase,  
Kods TRELLV22 
Konts LV22TREL9580562000000 
 
 
Administrācijas vadītāja      Guna Kalniņa-Priede  
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____________________ 

____________________   

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 
  



Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

1.pielikums 
Sadarbības līgumam Nr. ____ 

 
 

Tūrisma maršruta “Via Hanseatica” sadarbības teritorija  
 

 
 
<sadarbības teritorija tiks precizēta atbilstoši sadarbības partneru priekšlikumiem> 
 


