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EIROPAS KOMISIJA 
Konkurences ģenerāldirektorāts 
 
Politika un stratēģija 
A direktorāts  
 

 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2014. gadā 

 

VALSTU TIESNEŠU MĀCĪBAS ES KONKURENCES TIESĪBU AKTU JAUTĀJUMOS 

UN 

TIESISKĀ SADARBĪBA STARP VALSTU TIESNEŠIEM 

 

1. Ievads 

1.1. Eiropas Parlaments un Padome 2013. gada 17. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1382/2013, 

ar ko izveido programmu “Tiesiskums” laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam. Viens 

no tās mērķiem ir atbalstīt un veicināt tiesisko apmācību, tostarp valodas apguvi attiecībā uz 

juridisko terminoloģiju, lai sekmētu vienotas tiesiskās un tieslietu kultūras attīstību.  

1.2. Eiropas Komisija 2014. gada 24. aprīlī pieņēma darba programmu 2014. gadam un 

apstiprināja finansējumu “Tiesiskuma” programmas
1
 īstenošanai, atbilstīgi kurai ir jāpublicē 

uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ar mērķi sniegt atbalstu valsts un starpvalstu projektiem 

par tiesnešu apmācību konkurences tiesību jautājumos. Tādējādi dotācijas var piešķirt ar 

mērķi atbalstīt un veicināt tiesisko apmācību, tostarp valodas apguvi attiecībā uz juridisko 

terminoloģiju, lai sekmētu vienotas tiesiskās un tieslietu kultūras attīstību konkurences tiesību 

jautājumos. 

Pasākumi, kas paredzēti valstu tiesnešu mācību un tiesiskās sadarbības īstenošanai, turpmāk 

tekstā tiks saukti par “projektiem”.  

1.3. Struktūras, kas iesniedz priekšlikumus, turpmāk tekstā tiks sauktas par “iesniedzējiem”. 

Sekmīgie kandidāti, kam piešķirta dotācija, tiek saukti par “saņēmējiem”. 

2. Mērķi  

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus uzdevums ir līdzfinansēt projektus, kuru mērķis ir 

veicināt valstu tiesnešu tiesisko sadarbību un mācības saistībā ar Eiropas konkurences 

noteikumu piemērošanu. Tas ietver gan pretmonopola, gan valsts atbalsta noteikumu 
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īstenošanu valsts un privātā līmenī. Galvenais mērķis ir nodrošināt to, lai valstu tiesas 

konsekventi piemērotu ES konkurences tiesību aktus. 

Dotācijas saskaņā ar šo uzaicinājumu paredzētas, lai līdzfinansētu projektus, kuri: 

 

 nodrošina to, ka valstu tiesas saskaņoti un konsekventi piemēro Eiropas konkurences 

noteikumus. Tas ietver līdzekļus, lai efektīvi īstenotu tiesības un pienākumus, kas izriet no 

iepriekš minētajiem noteikumiem; 

 

 uzlabo un veicina sadarbību starp valstu tiesnešiem 

Eiropas konkurences tiesību aktu jautājumos; tas ietver īpašu sadarbības mehānismu 

piemērošanu starp valstu tiesnešiem un konkurences iestādēm (tai skaitā Eiropas Komisiju 

un īpašos sadarbības noteikumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 vai Regulu (ES) 

Nr. 734/2013), kā arī kontaktu veidošanu un apmaiņu starp valstu tiesnešiem; 

 ir vērsti uz īpašām tiesnešu vajadzībām (ja projekts ir par tiesnešu mācībām), lai piedalītos 

mācībās. Šīs mācību vajadzības nosaka attiecībā uz mācību saturu un personām, kam 

paredzēts piedalīties mācībās.  

Šos mērķus vislabāk var sasniegt, izmantojot projektus, kuros īpaša uzmanība pievērsta 

tiesnešu lomai ES konkurences tiesību aktu piemērošanā, tiesnešu konkrētām vajadzībām un 

darba videi, kā arī jau notikušajām mācībām un esošajām zināšanām. Vispārīgas mācības 

konkurences tiesību jautājumos ir mazāk piemērotas šo mērķu sasniegšanai.  

2.1. Darbības joma un sagaidāmie rezultāti 

Projektiem jāatbilst iepriekš minētajiem mērķiem un skaidri jāparāda ES pievienotā vērtība. 

To, kāda Eiropas mēroga pievienotā vērtība ir darbībām, tostarp nelielām un valsts mēroga 

darbībām, izvērtē, ņemot vērā tādus kritērijus kā, piemēram, darbību ieguldījums Savienības 

tiesību aktu konsekventā un saskaņotā īstenošanā un sabiedrības informētības paplašināšanā 

par to, kādas tiesības izriet no minētajiem tiesību aktiem, darbību potenciāls radīt savstarpēju 

uzticēšanos starp dalībvalstīm un uzlabot pārrobežu sadarbību, darbību pārrobežu ietekme, to 

ieguldījums paraugprakses izstrādē un izplatīšanā vai to potenciāls radīt tādus praktiskus 

instrumentus un risinājumus, kuros uzmanība ir vērsta uz pārrobežu vai Savienības mēroga 

problēmām; 

Projektu saturs būtu jāpielāgo mērķauditorijas vajadzībām. Projekti būtu jāizstrādā, 

izmantojot uz praksi vērstas un/vai novatoriskas mācību metodes (tostarp jaukta tipa mācības, 

e-mācības un simulācijas). Projektu rezultātiem jābūt ar plašu un ilgstošu ietekmi. 

2.2. Mērķauditorija 

Mērķauditorijā jāiekļauj tie valstu tiesneši, kuri izskata ar konkurences jautājumiem saistītas 

lietas valsts līmenī, tostarp prokurori, valstu tiesnešu palīgi un valstu tiesnešu biroju vai tiesu 

darbinieki valstīs, kurām ir tiesības saņemt atbalstu
2
. 

                                                 
2 Šā uzaicinājuma nolūkā "valstis, kurām ir tiesības saņemt atbalstu" ir ES dalībvalstis, izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti, jo, kā 

minēts Regulas 1382/2013 34. un 35. apsvērumā, tās nepiedalījās iepriekš minētās regulas pieņemšanā, un tādēļ tās noteikumi tām nav 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:LV:PDF
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 Mērķauditorija, kā noteikts šā punkta pirmajā daļā, turpmāk tiek saukta kā “valstu tiesneši”. 

Projekti var būt vērsti uz mērķauditoriju vienā vai vairākās valstīs, kurām ir tiesības saņemt 

atbalstu. Tomēr projekti būtu jāīsteno tā, lai tie radītu Eiropas mēroga pievienoto vērtību
3
 (sk. 

2.1. punktu) 

 Tiesneši no valstīm, kas nav valstis, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, un personas, kas nav 

tiesneši, var piedalīties projektos ar nosacījumu, ka ievērojama daļa mērķauditorijas ir valstu 

tiesneši, kā noteikts šā punkta pirmajā daļā. Turklāt izmaksas, kas saistītas ar viņu dalību, 

nevar iekļaut kā attiecināmās izmaksas. 

3. Termiņi un pieejamais budžets 

 Posmi Aptuvenais laikposms 

a) Uzaicinājuma publicēšana  27.05.2014 

b) Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.08.2014 

c) Vērtēšanas laikposms 2014. gada septembris-

oktobris 

d) Informācija pieteikumu iesniedzējiem 2014. gada novembris-

decembris 

e) Budžetu pārskatīšana un dotāciju nolīguma 

parakstīšana  

2014. gada decembris-

2015. gada februāris 

f) Pasākuma/darba programmas sākuma datums 2015. gada februāris-

marts 

g) Informācijas diena Briselē izvēlētajiem pieteicējiem 2015. gada marts 

 

 Kopējais budžets, kas paredzēts saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegto projektu 

līdzfinansēšanai, ir EUR 1 000 000. 

 Šī summa ir atkarīga no tā, vai ir pieejamas apropriācijas, kas paredzētas 2014. gada budžeta 

projektā pēc tam, kad budžeta lēmējinstitūcija pieņēmusi 2014. gada budžetu, vai kas 

paredzētas provizoriskajās divpadsmitdaļās. 

 Maksimālā piešķiramā dotācija ir EUR 400 000, bet minimālā – EUR 10 000.  

 Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

                                                                                                                                                                     
saistoši un nav jāpiemēro. Šajā programmā var piedalīties arī organizācijas no kandidātvalstīm, iespējamām kandidātvalstīm un 

valstīm, kas pievienojas ES, saskaņā ar vispārējiem principiem un vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri paredzēti attiecībā 

uz minēto valstu līdzdalību Savienības programmās, kas izveidotas attiecīgos pamatnolīgumos, Asociācijas padomes lēmumos vai 

līdzīgos nolīgumos, tomēr, lai piešķirtu līdzekļus šīm valstīm, ir jāievēro īpaši nosacījumi (t. i., šīm valstīm ir jābūt tādām, kas ir 

parakstījušas nolīgumu, lai piedalītos minētajā programmā, un tādām, kas ir veikušas iemaksas Eiropas Savienības budžetā.).  
3
 Regulas Nr. 1382/2013 2. pants. 
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4.  Prioritātes  

Pieteikuma iesniedzējiem skaidri jānorāda, kuras no turpmāk minētajām prioritātēm tiek 

risinātas viņu priekšlikumā. Projektos piemērotā veidā būtu jāiekļauj mērķauditorija, tādēļ, 

pieņemot lēmumu organizēt, piemēram, vispārējas vai padziļinātas mācības, vajadzētu ņemt 

vērā iepriekš identificētas vajadzības. Pieteicējiem būtu arī jāņem vērā atšķirīgais saturs 

atbilstīgi valsts tiesu līmenim (pirmā instance, apelācijas tiesa, augstākā tiesa utt.) un tas, vai 

tiesas izskata administratīvās lietas, civillietas/komerclietas vai cita veida lietas. Īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš pieaugošajam pieprasījumam pēc zināšanām ekonomikas jomā, kas 

nepieciešamas ES konkurences noteikumu īstenošanai. 

Projektos būtu jāiekļauj vismaz viena no šādām jomām: 

a) zināšanu uzlabošana, piemērošana un interpretācija ES konkurences tiesību aktu 

jautājumos; 

Projektos vajadzētu iekļaut mācību aktivitātes, paredzot rīkot konferences, seminārus, 

kolokvijus, sanāksmes un simpozijus, kā arī īstermiņa vai ilgtermiņa mācību kursus par 

ES konkurences tiesību aktu jautājumiem. Šīs prioritātes projektiem vajadzētu būt vairāk 

vērstiem uz valstu tiesnešu padziļinātu apmācību. 

b) atbalsts valsts tiesu iestādēm attiecībā uz zināšanām par konkurences tiesību aktu 

jautājumiem; 

Projekti, kas iesniegti šajā kategorijā, būtu jāorganizē vienai vai vairākām valstu tiesu 

iestādēm, jo īpaši kā daļa no tiesnešu un prokuroru sākotnējās apmācības saistībā ar ES 

konkurences tiesību aktu piemērošanu. Šīs prioritātes projektiem vajadzētu būt vairāk 

vērstiem uz valstu tiesnešu vispārēju apmācību.  

c) sadarbības/tīklu uzlabošana un/vai izveidošana; 

Projektiem būtu jāaptver darbības, kas sekmē valsts tiesnešu savstarpējo sadarbību un/vai 

tīklu izveidošanu, jo īpaši starp tādām apvienībām, kuras aktīvi darbojas ES konkurences 

tiesību aktu piemērošanas jomā.  

Lai izveidotu vai stiprinātu sadarbību un izplatītu informāciju starp tiesnešiem valsts un 

Eiropas līmenī, projektos var paredzēt arī tādu datubāzu vai tīmekļa atbalstītu rīku 

izveidi, uzlabošanu un/vai sasaistīšanu, kam ir pārrobežu nozīme. 

Priekšroka tiks dota trijiem iepriekš minētajiem aspektiem. Gadījumā, ja ir pieejams 

neizmantots finansējums, Komisija var nolemt piešķirt finansējumu arī projektiem, kas vērsti 

uz šādu jautājumu risināšanu:  

d) valstu tiesnešu juridiskās valodas prasmes uzlabošana; 

projektos būtu jāiekļauj juridiskās valodas mācību pasākumi, kas saistīti ar konkurences 

tiesību aktos lietoto specifisko terminoloģiju. Projektos būtu jāietver īpaši juridiskās 

valodas mācību pasākumi, tos rīkojot kā īstermiņa vai ilgtermiņa mācību kursus. Par 

projektu galveno mērķi jānosaka ģeogrāfisko/valodas barjeru pārvarēšana, lai izveidotu 

kopējas Eiropas tiesu iestāžu zināšanas.  
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5. Pieņemamības prasības,  

 Pieteikumi jāiesūta vēlākais līdz 3. iedaļā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 Pieteikumi jāiesniedz rakstiski un jānosūta pa pastu (skat. 8. iedaļu), izmantojot pieteikuma 

veidlapas un tā pielikumus, kas pieejami šādā tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

 

Ja iepriekš minētās prasības netiek izpildītas, tad pieteikums tiks noraidīts. 

 

6. Atbilstības, izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritēriji 

6.1. Atbilstības kritēriji 

 

Projektiem jābūt: 

 

a) tādiem, kurus iesniedz iestādes, publiskas vai privātas organizācijas, kas pienācīgi reģistrētas 

vienā no valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu, vai kurus iesniedz starptautiska 

organizācija. Trešo valstu organizācijas var piedalīties kā asociētie partneri, bet tām nav ļauts 

iesniegt projektus vai būt par līdziesniedzējiem (līdzsaņēmējiem). Organizācijām, kas nav 

bezpeļņas organizācijas, ir jāiesniedz pieteikumi sadarbībā ar valsts struktūrām vai privātām 

bezpeļņas organizācijām. 

 

Eiropas Savienības izveidotās iestādes, uz kurām attiecas Finanšu regulas 208. pants
4
, nav 

tiesīgas pieteikties uz dotāciju, bet var būt saistītas ar pieteikumu. Tomēr šo iestāžu izmaksas 

nevar līdzfinansēt ar dotāciju;  

 

b) vērstiem uz mērķauditorijas dalībniekiem, kā noteikts šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 

2.2. punktā; 

 

c) ar līdzsvaroti izstrādātu budžetu, parādot līdzfinansējuma avotus bez ES budžeta (ES 

līdzfinansējums var būt maksimāli līdz 80 % no kopējām attiecināmajām izmaksām); 

 

d) izstrādātiem ar mērķi iegūt ES dotāciju, kas nevar būt mazāka par EUR 10 000 vai lielāka par 

EUR 400 000; 

 

e) tādiem, kas nav pabeigti vai uzsākti pirms dienas, kad iesniegts 

pieteikums iegūt dotāciju. 

 

6.2. Izslēgšanas kritēriji 

                                                 
4
 Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:LV:PDF. Komisijas 2012. gada 29. oktobra 

Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 

finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem, 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/LexUriServ/LexUriServ

.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:LV:PDF. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html


 6 

 

6.2.1.  Izslēgšana no dalības 

Pretendenti tiks izslēgti no dalības šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus procedūrā, ja viņi 

ir kādā no šīm situācijām: 

(a) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā 

ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz 

iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies 

līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā; 

(b) tie vai personas, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār 

tiem, ar dalībvalsts kompetentas iestādes spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par 

pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību; 

(c) tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kas pierādīts ar 

jebkādiem līdzekļiem, kurus līgumslēdzējas iestādes var uzrādīt, tostarp ar EIB un 

starptautisko organizāciju lēmumiem; 

(d) tie neievēro savas saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu 

nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie reģistrēti, vai atbildīgā 

kredītrīkotāja valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta 

dotāciju līguma izpilde; 

(e) attiecībā uz tiem vai personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras 

vai kontrole pār tiem, pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, 

līdzdalību noziedzīgā grupējumā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai citādu 

nelikumīgu darbību, kas kaitē Savienības finanšu interesēm; 

(f) tiem tiek piemērots administratīvais sods, kas minēts Finanšu regulas 109. panta 

1. punktā. 

6.2.2. Izslēgšana no tiesībām saņemt atbalstu 

Pretendentiem nepiešķirs finansiālu atbalstu, ja dotācijas piešķiršanas procedūras laikā tie: 

g) ir iesaistīti interešu konfliktā; 

h) ir atzīti par vainīgiem tādas informācijas sagrozīšanā, kuru Komisija pieprasa kā 

nosacījumu dalībai dotācijas piešķiršanas procedūrā, vai arī nesniedz šo informāciju; 

i) ir kādā no izslēgšanas situācijām, kas minēta 6.2. punktā. 

Administratīvas un finansiālas sankcijas var piemērot pretendentiem vai – attiecīgā 

gadījumā – ar tiem saistītām struktūrām, kuras atzītas par vainīgām informācijas sagrozīšanā. 

 

Pieteikuma iesniedzējiem ir jāparaksta apliecinājums par to, ka uz viņiem neattiecas neviens 

no 6.2. punktā minētajiem gadījumiem, aizpildot attiecīgu veidlapu, kas pievienota 

pieteikuma veidlapai, kura savukārt pievienota uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus un ir 
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pieejama mūsu tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html). 

Šāds apliecinājums nav vajadzīgs attiecībā uz neliela apjoma dotācijām (≤ EUR 60 000). 

 

6.3. Atlases kritēriji 

 

Priekšlikumus, kuri ir saskaņā ar atbilstības kritērijiem un kuri neatbilst izslēgšanas 

kritērijiem, novērtēs, ievērojot to finansiālo un darbības spēju. 

 

6.3.1.  Finansiālā spēja
5
 

 

Pieteikuma iesniedzējiem jābūt stabiliem un pietiekamiem finansējuma avotiem, lai 

nodrošinātu savu darbību visā projekta darbības laikā, un tiem jāpiedalās projekta finansēšanā. 

Finansiālo spēju novērtēs, pamatojoties uz šādiem apliecinošiem dokumentiem, kas jāiesniedz 

kopā ar pieteikumu (finansiālās spējas pārbaude neattiecas uz valsts iestādēm vai 

starptautiskām organizācijām): 

a) neliela apjoma dotācijām (≤ EUR 60 000): apliecinājums;  

b) dotācijām > EUR 60 000: apliecinājums un 

VAI NU 

peļņas un zaudējumu pārskats, bilance par pēdējo saimniecisko gadu, par kuru konti 

tika noslēgti; 

VAI 

attiecībā uz jaunizveidotiem uzņēmumiem minētos dokumentus varētu aizstāt 

uzņēmējdarbības plāns. 

Ja Eiropas Komisija, pamatojoties uz šiem dokumentiem, uzskata, ka finansiālā spēja nav 

pietiekami pierādīta, tā var: 

o pieprasīt papildu informāciju; 

o piedāvāt dotāciju līgumu bez priekšfinansējuma; 

o piedāvāt dotāciju līgumu ar priekšfinansējumu, kuru izmaksā pa daļām; 

o piedāvāt dotācijas līgumu ar tādu priekšfinansējumu, kuram ir bankas garantija
6
; 

o noraidīt pieteikumu. 

6.3.2. Darbības spēja
7
 

Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt profesionālām zināšanām un kvalifikācijai, kas vajadzīga, 

lai īstenotu projektu vai darba programmu. Pieteikuma iesniedzējiem par to ir jāiesniedz 

apliecinājums, kā arī šādi apliecinoši dokumenti: 

 organizācijas darbības pārskati (ja vajadzīgs);  

                                                 
5 FR 131. panta 3. punkts - 132. panta 1. punkts, Piemērošanas noteikumu (RAP)202. pants. 
6 FR 134. pants, PN 206. pants. 
7 FR 131.3. pants, PN 202. pants. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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 īss apraksts, kurā uzskaitītas tās esošās profesionālās iemaņas/resursi, ko izmantos, lai 

īstenotu projektu, un/vai par darbības pārvaldību un īstenošanu galveno atbildīgo 

personu dzīves apraksts (curriculum vitae); 

 iepriekšējo projektu un veikto darbību pilnīgi saraksti saistībā ar attiecīgā 

uzaicinājuma politikas jomu vai veicamajām darbībām; 

 projektā iesaistīto dabas vai ekonomisko resursu inventarizācija. 

 

6.4. Piešķiršanas kritēriji 

 

Tiks vērtēti tikai tie priekšlikumi, kas atbilst iepriekš minētajiem atlases kritērijiem. 

Piešķiršanas kritēriju mērķis ir nodrošināt, lai tiktu izraudzīti projekti ar augstu kvalitāti un lai 

tie atbilstu, ciktāl iespējams, šā uzaicinājuma mērķiem un prioritātēm izmaksu efektivitātes 

ziņā. Jāraugās, lai veidotu sinerģijas ar citiem ES instrumentiem un programmām, un 

izvairītos no notiekošo darbību pārklāšanās un dublēšanās. Visus projektus vērtēs pēc šādiem 

kritērijiem: 

 

1) Atbilstība uzaicinājuma mērķiem un prioritātēm (30 punkti) 

a) cik lielā mērā priekšlikums atbilst uzaicinājuma mērķiem (10 punkti) 

b) cik lielā mērā priekšlikumā ievērota prasība radīt Eiropas mēroga pievienoto vērtību, kas 

minēta 2.1. punktā (10 punkti) 

c) cik lielā mērā priekšlikums atbilst uzaicinājumā norādītajām prioritārajām jomām un ir 

pielāgots valstu tiesnešu vajadzībām (atbilstīgi tiesnešu lomai, pienākumiem, amatam) 

(10 punkti) 

2) Projekta patiesā kvalitāte attiecībā uz tā izstrādi, noformējumu, organizāciju un 

īstenošanu (30 punkti) 

a) vai metodoloģija (pieeja, piedāvāto darbību detalizācija un konkrētums, ziņotāju kvalitāte, 

uzraudzības sistēmas, tirdzniecības stratēģijas, u.c.) un izpildes termiņš ir piemēroti, lai 

sasniegtu vēlamo projekta rezultātu? (10 punkti) 

b) vai piedāvātās darbības ir pienācīgi izstrādātas paredzētajai mērķauditorijai? (10 punkti) 

c) cik lielā mērā projekts ir organizēts tā, lai līdzsvaroti sadalītu uzdevumus un izmantotu 

labākās speciālās zināšanas? (10 punkti) 

3) Projekta ģeogrāfiskā darbības joma, ņemot vērā attiecīgā projekta partnerus, dalībniekus 

un mērķauditoriju (10 punkti) 

a) cik plaša ir projekta ģeogrāfiskā ietekme paredzamo rezultātu ziņā (iesaistīto valstu dažādība 

attiecībā uz dalībniekiem, mērķauditoriju un/vai partnerību)? (5 punkti) 
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b) papildu punkti tiks piešķirti projektiem, kuros iekļautas valstis, kas bijušas mazāk iesaistītas 

iepriekšējos projektos, kuri finansēti no programmas valstu tiesnešu apmācībai par 

konkurences tiesību aktiem
8
. (5. punkti) 

 

4) Paredzamie rezultāti, izplatīšana un ilgtspējība (10 punkti)  

a) vai ir iespējams iegūt paredzamos rezultātus un vai tie ir būtiski? (5 punkti) 

 

b) vai ir izstrādāti efektīvi rīcības plāni, lai atbilstīgi un savlaicīgi izplatītu projekta rezultātus 

un dalītos ar tiem? vai projekta rezultātiem būs ilgtspējīga ietekme? (5 punkti) 

 

5) Izmaksu lietderība (20 punkti) 

a) vai piedāvātais budžets ir pamatots, ņemot vērā paredzamos rezultātus un viena tiesneša 

apmācības izmaksas dienā (10. pants)? 

b) vai katrā budžeta sadaļā piešķirtajām izmaksām ir laba cenas un vērtības attiecība pret vidējo 

tirgus cenu (10. punkti)? 

Lai projektam varētu piešķirt dotāciju, tam jāiegūst vismaz 50 % no punktiem 1., 2. un 

5. kritērijā un vismaz 60 no 100 punktiem. 

Vērtēšanas procedūras laikā Komisija var lūgt papildu dokumentus/skaidrojumus, tai skaitā 

aicināt pieteikuma iesniedzēju uz pārrunām par ikvienu vajadzīgu tehnisku un finansiālu 

pielāgojumu. Pēc tam, kad vērtēšanas procedūra ir pabeigta, tai skaitā Komisija pieņēmusi 

lēmumu, Komisija informēs katru iesniedzēju par galīgo pieņemto lēmumu un turpmākajiem 

pasākumiem. Pēc tam Komisija uzsāks procedūras, tostarp pārskatot budžetu (vajadzības 

gadījumā), lai sagatavotu dotāciju līgumus. 

7. Finanšu noteikumi
9
 

7.1. Īstenojot projektus, saņēmējiem jāievēro Finanšu regula (FR) (un jo īpaši Pirmās daļas 

VI sadaļa) un tās piemērošanas noteikumi (PN) 2012. gadā
10

. 

7.2. Ar programmu piešķirtā dotācija nedrīkst segt visus attiecīgās darbības izdevumus; ES 

ieguldījums nedrīkst pārsniegt 80 % no attiecīgās darbības kopējām attiecināmajām 

                                                 
8
 Lai iepazītos ar apmācīto tiesnešu skaitu sadalījumā pēc to valstspiederības, lūdzu, ieskatieties mūsu tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 
9 Papildu nosacījumi atrodami dotāciju līguma paraugā, kas pieejams mūsu tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html.  
10 Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF. Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula 

(ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro 

Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem, 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L

:2012:362:0001:0111:LV:PDF. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
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izmaksām. Tādēļ vismaz 20 % no kopējām attiecināmajām izmaksām ir jāsedz iesniedzējam, 

partneriem vai citam finansētājam.  

7.3. Nekumulatīvs piešķīrums: līdzfinansējumu projektam, ko īsteno saskaņā ar šo programmu, 

nedrīkst apvienot ar citu līdzfinansējumu no citas programmas, kuru finansē no Eiropas 

Savienības budžeta. 

7.4. Projektu nedrīkst pabeigt vai uzsākt pirms dienas, kad iesniegts dotācijas pieteikums. 

7.5. Ieguldījumus natūrā nevar iekļaut projekta budžetā kā izdevumus un tos nevar pieņemt kā 

līdzfinansējumu, ja vien tie neietilpst kategorijā, kas paredzēta Regulas 1382/2013 

7. apsvērumā
11

. 

7.6. Noteikumi par attiecināmajām izmaksām ir iekļauti vispārīgajos noteikumos dotāciju līguma 

projektā, kas pievienots šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus. 

7.7. Darbībām, kuras var veikt gan publiskas, gan privātas vienības un struktūras, neatskaitāmais 

PVN, kas radies publiskām vienībām un struktūrām, ir jāuzskata par atbilstīgu tiktāl, ciktāl tas 

tiek maksāts par tādu darbību īstenošanu kā apmācība vai informēšana, ko nevar uzskatīt par 

publiskās varas izmantošanu. 

7.7. Pieteicējam jāiesniedz budžeta tāme, kas izteikta euro. 

7.8. Uzturēšanās un maltītes/dzērienu izmaksas atlīdzina, pamatojoties uz vienības izmaksām, 

kuras apmērus nosaka Komisijas Lēmums C(2008)6215. Attiecībā uz semināriem, kas ilgst 

pusi no dienas, piemēros 50 % no dienas likmes. 

7.9. Saņēmējs (vai līdzsaņēmēji, ja ir vairāki saņēmēji) ir vadošais saņēmējs, kuram izmaksā 

dotācijas. Lai izmaksas būtu attiecināmas, tām visām jābūt tādām, kas radušās saņēmējam. 

Pakalpojumi/preces jāpasūta saņēmējam un rēķini jāizraksta uz saņēmēja vārda. Ja 

pakalpojumus/preces apmaksā citi partneri, šādus izdevumus uzskata par ieguldījumiem 

natūrā un tādēļ tos nevar iekļaut kā attiecināmās izmaksas; 

7.10. Projekti nedrīkst būt vērsti uz peļņas gūšanu. Peļņa tiek definēta kā jebkura summa, par kuru 

projekta kopējie faktiskie ieņēmumi pārsniedz kopējās faktiskās izmaksas. Jebkura konstatētā 

peļņa radīs dotācijas samazinājumu līdzvērtīgā apjomā; 

7.11. Komisija var piešķirt dotāciju, kas ir mazāka par pieprasīto summu. Ja Komisijas piešķirtais 

finansējuma apjoms ir zemāks par finanšu palīdzības apjomu, kuru norādījis pieteicējs, tad 

pieteicēja ziņā ir rast vajadzīgos papildu resursus vai samazināt projekta kopējās izmaksas, lai 

nodrošinātu projekta dzīvotspēju, negrozot tā mērķus vai saturu. Citos gadījumos var tikt 

pieņemts lēmums piešķirt atbalstu tikai daļai no piedāvātajiem pasākumiem. Komisija 

nenodrošinās dubultfinansējumu vienam un tam pašam projektam. 

                                                 
11

 Savienībai būtu jāveicina mācību pasākumi par Savienības tiesību aktu īstenošanu, iesaistīto tiesnešu un tiesu iestāžu 

darbinieku algas, ko finansē dalībvalstu iestādes, uzskatot par atbilstīgām izmaksām vai līdzfinansējumu natūrā saskaņā 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) (“finanšu regula”). 
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7.12. Komisijas piešķirtais apjoms būs samērīgs attiecībā pret projekta kopējām paredzētajām 

izmaksām, un tas tiks proporcionāli samazināts, ja kopējās faktiskās izmaksas būs zemākas 

par kopējām paredzētajām izmaksām. 

7.13. Dotācijas piešķir ar rakstveida līgumu, tajā iekļaujot kārtību par faktiski radušos attiecināmo 

izmaksu noteiktas daļas atmaksu. Darbības dotāciju līgums ar vienu vai vairākiem 

saņēmējiem tiks izmantots, pēc vajadzības izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Minētais 

līgums ir standarta līgums, un tā noteikumi un nosacījumi nav grozāmi vai apspriežami; 

7.14. Maksājuma nosacījumi: vispārīgais noteikums ir tāds, ka Komisijas dotāciju piešķir divās 

daļās: priekšfinansējuma maksājumu (līdz 50 % no kopējās dotācijas) pēc dotāciju līguma 

parakstīšanos, saņemot attiecīgu saņēmēja pieprasījumu; un atlikušo daļu pēc tam, kad 

Komisija ir saņēmusi un apstiprinājusi projekta noslēguma ziņojumu un noslēguma finanšu 

pārskatu.  

8. Pieteikumu iesniegšana 

8.1. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot standarta pieteikuma veidlapu, kurai pievienoti vajadzīgie 

pielikumi, kas uzskaitīti tās F daļā.  

8.2. Pieteikums jāparaksta personai, kura ir pilnvarota pieteicēja vārdā uzņemties juridiskas 

saistības.  

8.3. Veidlapas var lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Palīdzības dienests: jautājumus par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus var sūtīt pa e-pastu 

uz adresi COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4. Pieteikumiem ir jābūt pabeigtiem (iekļaujot visus dokumentus, kas minēti pielikumā 

“Pārbaudes lapa pieteikumu iesniedzējiem”), parakstītiem, datētiem un tie jāiesniedz divos 

eksemplāros (viens parakstīts oriģināls un viena tā elektroniska kopija) vēlākais līdz 

piektdienai, 2014. gada 29. augustam pa pastu vai ar kurjerpastu (ko apliecina pasta 

zīmogs vai kurjerpasta saņemšanas apstiprinājums):  

Sūtīšanai pa pastu izmanto šādu adresi: 

European Commission 

Directorate General Competition – Unit A.6 

HT.4289 - TRAINING OF JUDGES CFP 2014 
MADO 20/043 

1049 Bruxelles/Brussel 

Beļģija 

Iesniedzot personīgi vai nosūtot ar kurjerpastu, izmanto šādu adresi: 

European Commission 

Competition Directorate General – Unit A.6 

HT.4289 - TRAINING OF JUDGES CFP 2014 
Avenue du Bourget, 1 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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1140 Evere 

Beļģija 

 

Lūdzu, nodrošiniet, ka pieteikuma nosaukums: “CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE 

OPENED BY THE REGISTRY” ir skaidri norādīts uz aploksnes. 

 

 

8.5. Pieteikumu var iesniegt vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, bet vēlams – 

angļu, izmantojot pieteikuma veidlapu. Ja pieteikumus iesniedz citā valodā, kas nav angļu 

valoda, tad jāpievieno kopsavilkums angļu valodā.  

8.6. Iesniedzēji tiks informēti par viņu projektu vērtēšanas rezultātiem iespējami īsā laikā. 

Tomēr pieteikuma iesniedzējiem jāapzinās, ka visu dotāciju piešķiršanas procedūra parasti 

ilgst apmēram 9 – 12 mēnešus no dienas, kad publicēts uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus. 

9.  Ievirzes sanāksme 

 Priekšlikuma budžetā jāiekļauj ceļa izdevumi uz Briseli un atpakaļ no tās, kā arī izdevumi 

par vienu nakšņošanu (vajadzības gadījumā) attiecībā uz vienu vai diviem koordinējošo 

organizāciju pārstāvjiem (ieskaitot vismaz projekta koordinatoru, bet ideālā gadījumā arī 

finanšu koordinatoru, ja vien tā nav viena un tā pati persona). Šo izmaksu mērķis ir ļaut 

izvēlētajiem iesniedzējiem piedalīties vienas dienas ievirzes seminārā par projektu vadību, 

administratīvajiem aspektiem un ziņošanas pienākumiem. 

10. Projekta īstenošanas laikposms un citi aspekti 

10.1. Projekti var ilgt ne vairāk kā 24 mēnešus.  

10.2. Dotāciju līguma projekts kļūs juridiski saistošs tikai pēc tam, kad to ar parakstu 

apstiprinājusi Komisija.  

10.3. Pēc projekta pabeigšanas un termiņā, kas noteikts dotāciju līgumā, saņēmējiem jānosūta 

Komisijai uz iepriekšminēto adresi projekta noslēguma ziņojums, kurā iekļauj tehnisko un 

finanšu noslēguma ziņojumu, kam pievienots atlikuma maksājuma pieprasījums. 

Noslēguma ziņojumā ir jāapraksta visi šķēršļi, ar kuriem saņēmēji saskārās projekta 

īstenošanas laikā, dalībnieku veiktais novērtējums, (piemēram, izmantojot atgriezeniskās 

saites veidlapas), sasniegtie rezultāti, šo rezultātu izplatīšana un izdarāmie secinājumi.  

10.4. Saņēmējus var aicināt informēt Komisiju par rezultātiem veidā, kas ir izmantojams un 

piemērots šo rezultātu izplatīšanai un uz kuru neattiecas autortiesību ierobežojumi, 

piemēram, izmantojot rokasgrāmatas, publikācijas, programmatūru un tīmekļa vietnes. 

11. Sanāksmju atklātums 

11.1. Visas dotācijas, kas piešķirtas finanšu gada laikā, jāpublicē Savienības iestāžu tīmekļa 

vietnē pirmā pusgada laikā pēc tā budžeta gada noslēgšanas, par kuru tās piešķirtas. 

Informāciju var publicēt, izmantojot arī citu piemērotu saziņas līdzekli, tostarp Eiropas 

Savienības Oficiālo Vēstnesi. Komisija publicēs šādu informāciju: 
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 – saņēmēja vārds, uzvārds (nosaukums) un adrese, 

 – dotācijas priekšmets un galīgais punktu skaits, 

 – piešķirtā summa. 

 

 Pēc motivēta un pienācīgi pamatota saņēmēja pieprasījuma
12

, kas izteikts pieteikuma 

iesniegšanas brīdī, šādu publikāciju atceļ, ja šāda izpaušana apdraud attiecīgo personu 

tiesības un brīvības, ko aizsargā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, vai kaitē saņēmēju 

komerciālajām interesēm. 

 

11.2. Eiropas Savienības ieguldījums saņēmējiem ir skaidri jānorāda visās publikācijās vai 

saistībā ar pasākumiem, kuriem izmanto dotāciju. Saistībā ar minēto saņēmējiem ir 

pienākums veicināt to, ka tiek popularizēts Eiropas Komisijas vārds un emblēma visās to 

publikācijās, plakātos, programmās un citos produktos, kurus īsteno saskaņā ar līdzfinansēto 

projektu.  

Lai to izdarītu, viņiem jāizmanto teksts, emblēma un atruna, kas pieejami tīmekļa vietnē 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lv.htm. 

 Ja šī prasība nav pilnībā ievērota, saņēmēja dotāciju var samazināt saskaņā ar dotāciju 

līguma noteikumiem vai lēmumu par dotāciju piešķiršanu. Papildus tam saņēmējs visiem 

projekta dalībniekiem nodod aizpildīšanai vērtējuma veidlapu, un par vērtējuma rezultātiem 

informē Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātu. 

12. Datu aizsardzība 

 Atbildes uz ikvienu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ietver personas datu reģistrēšanu 

un apstrādi (piemēram, vārds, uzvārds, adrese un CV). Šādus personas datus apstrādā 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Ja vien nav 

norādīts citādi, jautājumi un visi pieprasītie personas dati ir vajadzīgi, lai novērtētu 

pieteikumu saskaņā ar specifikāciju, kas iekļauta uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, un 

Konkurences ģenerāldirektorāta Kancelejas un resursu direktorāts tos apstrādās vienīgi šādā 

nolūkā, darbojoties kā datu apstrādātājs. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi ir 

pieejama paziņojumā par personas datu aizsardzību šādā tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

 Personas datus Komisijas grāmatvedis var reģistrēt vai nu tikai agrās brīdināšanas sistēmā 

(ABS), vai gan ABS, gan izslēgšanas gadījumu centrālajā datubāzē (CDB), ja saņēmējs ir 

kādā no situācijām, kas minētas  

 - Komisijas 2008. gada 16. decembra Lēmumā 2008/969 par agrās brīdināšanas sistēmu 

(papildu informācijai skatiet paziņojumu par konfidencialitāti tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf

m), vai 

                                                 
12 FR 35. pants un 128. panta 3. punkts, RAP 21. un 191. pants. 
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- Komisijas 2008. gada 17. decembra Regulā 2008/1302 par izslēgšanas gadījumu centrālo 

datubāzi (papildu informācijai skatīt paziņojumu par personas datu aizsardzību tīmekļa 

vietnē: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm).  

13. Sūdzību iesniegšana ES Ombudā 

 Jebkurā dotācijas dokumentu administratīvās apstrādes posmā, kur attiecīgie indivīdi vai 

institūcijas saskata pārkāpumus, tie neatkarīgi no citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 

var iesniegt sūdzību ES Ombudā saskaņā ar LESD 228. panta 1. punktu un nosacījumiem, 

kas izklāstīti Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta lēmumā par noteikumiem un 

vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, un kas 1994. gada 

4. maijā publicēts Oficiālajā Vēstnesī L 113. 

 


