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LV 
 

XII PIELIKUMS  
 
 

PARAUGS: "APVĀRSNIS 2020"1 EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJAS 
NOLĪGUMS AR VIENU SAŅĒMĒJU2 (EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – 

VIENS SAŅĒMĒJS) 
 

 Tabulā sniegti norādījumi konkrētas darbības dotācijas nolīguma parauga izveidei. 
 
 

Vispārīgas piezīmes 
 
 

 

• Pamatā ir paraugs "Vispārīgs dotācijas nolīgums ar vienu saņēmēju" 
• Vārdi "[Aģentūra] [Komisija]" jāaizstāj ar vārdu "Aģentūra"  
• Jāizmanto izvēles attiecībā uz nelielas vērtības dotācijām (mazākas par 

EUR 60 000) 
• Jādzēš izvēles saistībā ar saistītajām trešām personām 
• Jādzēš atsauces uz/ izvēles saistībā ar Euratom 
• EPP NELIELAS VĒRTĪBAS dotāciju nolīgumiem ir atšķirīgs 2. un 

4. pielikums 
• Jāpielāgo satura rādītājs 
• Jāpielāgo savstarpējās atsauces zemsvītras piezīmēs 

 
Puses Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" izvēles: 

 
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) ("Aģentūra") 
saskaņā ar Eiropas Komisijas ("Komisija") piešķirtajām pilnvarām,3 
 

Pielikumi Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" pielikumi: 
 
1. pielikums.       Darbības apraksts  
 
2. pielikums.     Darbības provizoriskais budžets  
 
3. pielikums.     Nepiemēro 
 
4. pielikums.     Finanšu pārskats (paraugs) 
 
5. pielikums.      Nepiemēro  
 
6. pielikums.      Nepiemēro 
 

2. NODAĻA 
 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido 

Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads)  ("Pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" regula Nr. 1291/2013") (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.). 

2  Ar EPP nelielas vērtības dotācijām finansē iniciatīvas, darbības vai pētījumus, kuri var palielināt tiešo vai 
netiešo ietekmi uz EPP finansēto pētnieku pētījumiem. 

3  Teksts slīprakstā attiecas uz dotācijas nolīguma paraugā sniegtajām izvēlēm, kuras izmantojamas šajā 
Nolīgumā. 
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4. PANTS. 
PROVIZORISKAI
S BUDŽETS UN 
BUDŽETA 
PĀRVEDUMI 

 
4. PANTS. PROVIZORISKAIS BUDŽETS UN BUDŽETA 
PĀRVEDUMI 
 
4.1. Provizoriskais budžets 
 
Darbības "provizoriskais budžets" ir noteikts 2. pielikumā. 
 
Tas ietver budžeta kategorijas, provizoriskās attiecināmās izmaksas un 
izmaksu veidu (sk. 5. un 6. pantu). 
 
4.2.  Budžeta pārvedumi  
 
Nepiemēro. 

3. NODAĻA 
 
5. PANTS. 
DOTĀCIJAS 
SUMMA, 
DOTĀCIJAS 
VEIDS, 
ATLĪDZINĀŠANA
S LIKME UN 
IZMAKSU VEIDS 

Nolīguma "EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – viens saņēmējs" 
jaunais noteikums: 
 
5. PANTS. DOTĀCIJAS SUMMA, DOTĀCIJAS VEIDS, 
ATLĪDZINĀŠANAS LIKME UN IZMAKSU VEIDS 
 
5.1. Dotācijas maksimālā summa  
 
Dotācijas maksimālā summa ir EUR [ierakstīt summu  (ierakstīt summu 
vārdiem)]. 
 
5.2.       Dotācijas veids, atlīdzināšanas likme un izmaksu veids 
 
Ar dotāciju atlīdzina  100 % no darbības attiecināmajām izmaksām (sk. 
6. pantu) ("dotācija attiecināmo izmaksu atlīdzināšanai") (sk. 
2. pielikumu).  
 
Darbības provizoriskās attiecināmās izmaksas ir EUR [ierakstīt summu 
(ierakstīt summu vārdiem)].   
 
Darbības attiecināmās tiešās un netiešās izmaksas (sk. 6. pantu) deklarē 
kā fiksēto summu, kā norādīts 2. pielikumā ("izmaksas ar fiksētu 
summu"). 
 
5.3.  Dotācijas galīgā summa – aprēķins 
 
Dotācijas galīgā summa ir atkarīga no darbības pareizas īstenošanas 
saskaņā ar Nolīguma noteikumiem.  
 
Minēto summu aprēķina Aģentūra – kad ir veikts atlikuma maksājums (sk. 
21. pantu) – šādos posmos:  
 

1. posms – atlīdzināšanas likmes piemērošana;  
 

2. posms – samazinājums pienākumu neizpildes dēļ. 
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5.3.1. 1. posms – atlīdzināšanas likmju piemērošana attiecināmajām 
izmaksām 
 
Atlīdzināšanas likmi (sk. 5.2. pantu) piemēro attiecināmajām izmaksām 
(izmaksām ar fiksētu summu; sk. 6. pantu), ko deklarējis saņēmējs un 
apstiprinājusi Aģentūra (sk. 21. pantu). 
 
5.3.2. 2. posms – samazinājums citu pienākumu neizpildes, nevis 
nepareizas īstenošanas, dēļ – dotācijas samazinātā maksimālā summa 
– aprēķins 
 
Ja dotācija tiek samazināta (sk. 43. pantu), Aģentūra aprēķina dotācijas 
samazināto maksimālo summu, atņemot samazinājuma summu (ko 
aprēķina proporcionāli pienākumu neizpildes nopietnībai saskaņā ar 
43.2. pantu) no dotācijas maksimālās summas, kura noteikta 5.1. pantā. 

 
Šādā gadījumā dotācijas galīgā summa ir mazāka par:  
 

- summu, kas iegūta 1. posmā, vai  
 

- summu, kas iegūta 2. posmā. 
 

5.4. Dotācijas pārskatītā galīgā summa – aprēķins 
 
Ja – pēc atlikuma maksājuma (jo īpaši pēc pārbaudēm, pārskatīšanām, 
revīzijām vai izmeklēšanām; sk. 22. pantu) – Aģentūra noraida izmaksas 
(sk. 42. pantu) vai samazina dotāciju (sk. 43. pantu), tā aprēķina "dotācijas 
pārskatīto galīgo summu".  
  
Aģentūra šo summu aprēķina, izmantojot konstatējumus, šādi:  
 

- ja tiek noraidītas izmaksas: piemērojot atlīdzināšanas likmi 
pārskatītajām attiecināmajām izmaksām, ko Aģentūra 
apstiprinājusi; 

 
- ja tiek samazināta dotācija: proporcionāli pienākumu neizpildes 

nopietnībai (sk. 43.2. pantu).  
 
Ja izmaksas tiek noraidītas un dotācija tiek samazināta, dotācijas 
pārskatītā galīgā summa ir mazāka par divām iepriekš minētajām summām.  
 

6. PANTS. 
ATTIECINĀMĀS 
UN 
NEATTIECINĀM
ĀS IZMAKSAS 

Nolīguma "EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – viens saņēmējs" 
jaunais noteikums: 
 
6. PANTS. ATTIECINĀMĀS UN NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 
 
6.1. Attiecināmās izmaksas 
 
Izmaksas budžeta kategorijā: 
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A. Darbības tiešās un netiešās izmaksas 
 
ir attiecināmās izmaksas ("attiecināmās izmaksas"), ja tās atbilst fiksētajai 
summai, kas noteikta 2. pielikumā, un ja attiecīgie darbības uzdevumi vai 
tās daļas ir pienācīgi īstenotas saskaņā ar 1. pielikumu. 
 
6.2. Neattiecināmās izmaksas  
 
"Neattiecināmās izmaksas" ir: 
 

(a) izmaksas, kas neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem (sk. 
6.1. pantu), un 
 

(b) izmaksas, kuras atlīdzinātas saistībā ar citu ES vai Euratom dotāciju 
(arī dotācijām, ko piešķīrusi dalībvalsts un ko finansē no ES vai 
Euratom budžeta, un dotācijām, ko ES un Euratom budžeta 
īstenošanas mērķiem piešķīrušas struktūrvienības, kuras nav 
Aģentūra); jo īpaši netiešās izmaksas, ja saņēmējs jau saņem 
darbības [pamatdarbības] dotāciju, ko finansē no ES vai Euratom 
budžeta šajā pašā periodā. 
 

[(c) IZVĒLE izmaksu kategorijām, kas darba programmā skaidri 
izslēgtas: [ierakstīt izslēgto izmaksu kategoriju]].  

 
6.3. Neattiecināmo izmaksu deklarēšanas sekas 
 
Deklarētās izmaksas, kas ir neattiecināmās izmaksas, tiks noraidītas (sk. 
42. pantu).  
 
Tas var arī radīt situāciju, kad jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.  
 

4. NODAĻA 
 
7. PANTS. 
VISPĀRĪGS 
PIENĀKUMS 
PIENĀCĪGI 
ĪSTENOT 
DARBĪBU 
 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 
 
7. PANTS. VISPĀRĪGS PIENĀKUMS PIENĀCĪGI ĪSTENOT 

DARBĪBU 
 
7.1.  Vispārīgs pienākums pienācīgi īstenot darbību 
 
Saņēmējs īsteno darbību, kā norādīts 1. pielikumā un saskaņā ar Nolīguma 
noteikumiem un visiem juridiskajiem pienākumiem, kas noteikti 
piemērojamajos ES, starptautiskajos un valsts tiesību aktos.  
 
7.2. Pienākumu nepildīšanas sekas  
 
Ja saņēmējs nav pienācīgi īstenojis darbību (vai tās daļu), attiecīgās 
izmaksas uzskata par neattiecināmām (sk. 6. pantu) un noraida (sk. 
42. pantu). 
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Ja saņēmējs nepilda kādu citu pienākumu, dotāciju var samazināt (sk. 
43. pantu).  
 
Tas var arī radīt situāciju, kad jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.  
 

8. PANTS. 
RESURSI 
DARBĪBAS 
ĪSTENOŠANAI –  
DARBĪBĀ 
IESAISTĪTĀS 
TREŠĀS 
PERSONAS 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
8. PANTS. RESURSI DARBĪBAS ĪSTENOŠANAI – DARBĪBĀ 
IESAISTĪTĀS TREŠĀS PERSONAS 
 
Saņēmēja rīcībā jābūt darbības īstenošanai atbilstīgiem resursiem.  
 
Ja tas ir vajadzīgs darbības īstenošanai, saņēmējs var:  
 

- iegādāties preces, būvdarbus un pakalpojumus (sk. 10. pantu) un  
 

- aicināt apakšuzņēmējus īsteno darbības uzdevumus, kas minēti 
1. pielikumā (sk. 13. pantu); 

 
Minētajos gadījumos saņēmējs uzņemas pilnu atbildību Aģentūras priekšā 
par darbības īstenošanu. 
 

10. PANTS. 
PREČU, 
BŪVDARBU VAI 
PAKALPOJUMU 
IEGĀDE 

Nolīguma "EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – viens saņēmējs" 
jaunais noteikums: 
 
10. PANTS. PREČU, BŪVDARBU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDE 
 
10.1.  Noteikumi par preču, būvdarbu vai pakalpojumu iegādi 
 
Ja tas ir vajadzīgs darbības īstenošanai, saņēmējs var iegādāties preces, 
būvdarbus vai pakalpojumus.  
 
Saņēmējs veic šādu pirkumu, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākos 
nosacījumus vai, vajadzības gadījumā, zemāko cenu. Šajā procesā 
saņēmējs izvairās no jebkāda interešu konflikta (sk. 35. pantu).  
 
Saņēmējs nodrošina, lai Aģentūra, Komisija, Eiropas Revīzijas palāta un 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) varētu izmantot savas 22. un 
23. pantā paredzētās tiesības arī attiecībā uz saviem līgumslēdzējiem. 
 
10.2.  Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā 
minētajiem pasākumiem. 
 

11. PANTS. Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
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TREŠO PERSONU 
PRET SAMAKSU 
SNIEGTO 
IEGULDĪJUMU 
NATŪRĀ 
IZMANTOŠANA 

 
11. PANTS. TREŠO PERSONU PRET SAMAKSU SNIEGTO 
IEGULDĪJUMU NATŪRĀ IZMANTOŠANA 
 
Nepiemēro. 
 

12. PANTS. 
TREŠO PERSONU 
BEZ MAKSAS 
SNIEGTO 
IEGULDĪJUMU 
NATŪRĀ 
IZMANTOŠANA 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
12. PANTS. TREŠO PERSONU BEZ MAKSAS SNIEGTO 
IEGULDĪJUMU NATŪRĀ IZMANTOŠANA 
 
Nepiemēro. 
 

13. PANTS. 
DARBĪBAS 
UZDEVUMU 
IZPILDE, KO 
VEIC 
APAKŠUZŅĒMĒJ
I 

Nolīguma "EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – viens saņēmējs" 
jaunais noteikums: 
 
13. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC 
APAKŠUZŅĒMĒJI 
 
13.1. Noteikumi par apakšuzņēmuma līguma slēgšanu darbības 
uzdevumu izpildei 
 
Ja tas ir vajadzīgs darbības īstenošanai, saņēmējs var piešķirt 
apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības attiecībā uz konkrētiem darbības 
uzdevumiem, kas minēti 1. pielikumā. 
 
Saņēmējs piešķir apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības, nodrošinot 
saimnieciski visizdevīgākos nosacījumus vai, vajadzības gadījumā, zemāko 
cenu. Šajā procesā saņēmējs izvairās no jebkāda interešu konflikta (sk. 
35. pantu).  
 
Saņēmējs nodrošina, lai Aģentūra, Komisija, Eiropas Revīzijas palāta un 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) varētu izmantot savas 22. un 
23. pantā paredzētās tiesības arī attiecībā uz saviem apakšuzņēmējiem. 
 
Saņēmējs nodrošina, lai tam noteiktie pienākumi, kas minēti 35., 36., 38. 
un 46. pantā, tiek piemēroti arī apakšuzņēmējiem. 
 
13.2.  Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu).  
 
Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā 
minētajiem pasākumiem. 
 

14. PANTS. 
DARBĪBAS 
UZDEVUMU 
IZPILDE, KO 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
14. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC 
SAISTĪTĀS TREŠĀS PERSONAS 
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VEIC SAISTĪTĀS 
TREŠĀS 
PERSONAS 

 
Nepiemēro. 
 

15. PANTS. 
FINANSIĀLS 
ATBALSTS 
TREŠĀM 
PERSONĀM  

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
15. PANTS. FINANSIĀLS ATBALSTS TREŠĀM PERSONĀM 
 
Nepiemēro. 
 

16. PANTS. 
STARPTAUTISKA
S VAI 
VIRTUĀLAS 
PIEKĻUVES 
NODROŠINĀŠAN
A PĒTNIECĪBAS 
INFRASTRUKTŪ
RAI  

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
16. PANTS. STARPTAUTISKAS VAI VIRTUĀLAS PIEKĻUVES 
NODROŠINĀŠANA PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAI  
 
Nepiemēro. 
 

17. PANTS. 
VISPĀRĪGS 
PIENĀKUMS 
SNIEGT 
INFORMĀCIJU 

17.1. Vispārīgs pienākums sniegt informāciju pēc pieprasījuma  
 
Saņēmējs sniedz – darbības īstenošanas laikā vai pēc tam – visu 
informāciju, kas pieprasīta, lai pārbaudītu, vai darbība ir pienācīgi īstenota 
un atbilst Nolīgumā noteiktajam pienākumiem. 

18. PANTS. 
UZSKAITE – 
APLIECINOŠIE 
DOKUMENTI 
 
 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
18. PANTS. UZSKAITE – APLIECINOŠIE DOKUMENTI 
 
18.1. Pienākums veikt uzskaiti un sagatavot citus apliecinošus 

dokumentus deklarēto izmaksu apliecināšanai 
 
Saņēmējs – trīs gadus pēc atlikuma maksājuma – veic pienācīgu uzskaiti 
un sagatavo citus apliecinošus dokumentus, kas apliecina, ka attiecīgie 
darbības uzdevumi vai darbības daļa, kā noteikts 1. pielikumā, ir pienācīgi 
īstenota. Saņēmējam nav jānorāda faktiskās segtās attiecināmās izmaksas 
vai jāuzrāda apliecinoši dokumenti (piemēram, grāmatvedības pārskati), lai 
apliecinātu summu, kas deklarēta kā fiksētā summa. 
 
Minētos dokumentus uzrāda pēc pieprasījuma (sk. 17. pantu) vai saistībā ar 
pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām vai izmeklēšanām (sk. 22. pantu).  
 
Ja notiek pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas, izmeklēšanas, tiesas process 
vai cita veida prasību izskatīšana saskaņā ar Nolīgumu (tostarp 
konstatējumu paplašināšana; sk. 22. pantu), saņēmējs veic uzskaiti un 
glabā citus apliecinošus dokumentus līdz minēto procedūru beigām. 
 
Saņēmējs glabā dokumentu oriģinālus. Ciparu formāta dokumentus uzskata 
par oriģināliem, ja tie ir atļauti saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem. Aģentūra var pieņemt dokumentus, kas nav oriģināli, ja tā uzskata, 
ka tiem ir salīdzināms ticamības līmenis. 
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18.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
nepietiekami pamatotās izmaksas tiks uzskatītas par neattiecināmajām 
izmaksām (sk. 6. pantu) un tiks noraidītas (sk. 42. pantu).  
 
Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā 
minētajiem pasākumiem. 
 

20. PANTS. 
ZIŅOJUMU 
IESNIEGŠANA – 
MAKSĀJUMU 
PIEPRASĪJUMI 
 
 

Nolīguma "EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – viens saņēmējs" 
jaunais noteikums: 

 
20. PANTS. ZIŅOJUMU IESNIEGŠANA – MAKSĀJUMU 
PIEPRASĪJUMI 
 
20.1. Pienākums sniegt ziņojumu  
 
Saņēmējs iesniedz Aģentūrai (sk. 52. pantu) šajā pantā paredzēto galīgo 
ziņojumu. Finanšu pārskatā ietver maksājuma pieprasījumu.  
 
Ziņojumu sagatavo, izmantojot elektroniskajā apmaiņas sistēmā pieejamās 
veidlapas un veidnes (sk. 52. pantu).  
 
20.2. Pārskata periods 
 
Darbībai ir viens pārskata periods (RP): 
 
 - RP1: no 1. mēneša līdz [X]. mēnesim, 
 
20.3. Periodiskie ziņojumi – starpposma maksājumu pieprasījumi 
 
Nepiemēro. 
 
20.4. Galīgais ziņojums – atlikuma maksājuma pieprasījums 
 
Saņēmējs iesniedz Aģentūrai (sk. 52. pantu) 60 dienu laikā pēc pārskata 
perioda beigām galīgo ziņojumu, kurā ietver atlikuma maksājuma 
pieprasījumu. 
 
Galīgajā ziņojumā iekļauj: 

 
(a) "galīgo tehnisko ziņojumu", kurā iekļauts kopsavilkums un: 

 
(i) pārskats par rezultātiem; 

 
(ii) secinājumi par darbību; 

 
(b) "galīgo finanšu ziņojumu", kurā iekļauts "finanšu pārskats" (sk. 

4. pielikumu), ietverot atlikuma maksājuma pieprasījumu.  
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Finanšu pārskats ietver sīki uzskaitītas attiecināmās izmaksas 
(izmaksas ar fiksētu summu; sk. 6. pantu un 2. pielikumu). 
 
Summas, kas nav deklarētas finanšu pārskatā, Aģentūra neņems 
vērā. 
. 
 
Saņēmējs apliecina, ka: 
 

- sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa, 
 

- deklarētās izmaksas ir attiecināmās izmaksas (piemēram, ka 
darbība ir pienācīgi īstenota; sk. 6. pantu), 
 

- izmaksas (piemēram, darbības pienācīga īstenošana) var 
pamatot ar atbilstīgu uzskaiti un apliecinošiem dokumentiem 
(sk. 18. pantu), ko uzrāda pēc pieprasījuma (sk. 17. pantu) 
vai saistībā ar pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām un 
izmeklēšanām (sk. 22. pantu). 

 
20.5. Informācija par kopējiem radītajiem izdevumiem 
 
Nepiemēro. 
 
20.6. Valūta finanšu pārskatos  
 
Finanšu pārskatu sagatavo euro valūtā.  
 
20.7. Valodas, kādās iesniedz ziņojumus 
 
Ziņojumu (galīgo tehnisko un finanšu ziņojumu, tostarp finanšu pārskatu) 
iesniedz valodā, kādā sagatavots Nolīgums. 
 
20.8. Pienākumu nepildīšanas sekas – maksājuma termiņa atlikšana 

– Nolīguma izbeigšana 
 
Ja iesniegtais ziņojums neatbilst šā panta nosacījumiem, Aģentūra var 
atlikt maksājuma termiņu (sk. 47. pantu) un piemērot citus 6. nodaļā 
minētos pasākumus. 
 
Ja saņēmējs nepilda tam noteikto pienākumu sniegt ziņojumus un ja tas 
neizpilda šo pienākumu 30 dienu laikā pēc Aģentūras nosūtīta rakstiska 
atgādinājuma saņemšanas, šo Nolīgumu var izbeigt (sk. 50. pantu). 
 

21. PANTS. 
MAKSĀJUMI UN 
MAKSĀJUMU 
KĀRTĪBA 
 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
21.1. Veicamie maksājumi  
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21.1. pants. 
Veicamie 
maksājumi  
 

Saņēmējam maksā šādus maksājumus: 
  

- vienu priekšfinansējuma maksājumu; 
 

- vienu atlikuma maksājumu, pamatojoties uz atlikuma maksājuma 
pieprasījumu (sk. 20. pantu). 

 
21.2. pants. 
Priekšfinansējuma 
maksājums – 
summa – 
Garantijas fondam 
ieturētā summa 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
21.2. Priekšfinansējuma maksājums – summa – Garantijas fondam 
ieturētā summa 
 
[IZVĒLE visos gadījumos: Priekšfinansējuma mērķis ir nodrošināt 
saņēmējam apgrozāmos līdzekļus. 
  
Tas paliek ES īpašumā līdz atlikuma maksājuma saņemšanai. 
 
Priekšfinansējuma maksājuma summa ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt 
summu vārdiem)].  
   
Aģentūra veic – izņemot gadījumu, kad piemēro 48. pantu – 
priekšfinansējuma maksājumu saņēmējam 30 dienu laikā no Nolīguma 
stāšanās spēkā dienas (sk. 58. pantu) vai no 10. dienas pirms darbības 
sākuma dienas (sk. 3. pantu), izvēloties vēlāko termiņu.  
  
Aģentūra no priekšfinansējuma maksājuma ietur summu EUR [ierakstīt 
summu (ierakstīt summu vārdiem)] apmērā, kas atbilst 5 % no dotācijas 
maksimālās summas (sk. 5.1. pantu), un ieskaita šo summu "Garantiju 
fondā".] 
 
[IZVĒLE, ja JRC ir saņēmējs: Pēc tam, kad ir parakstīta vienošanās par 
kārtību, 30 dienu laikā no dienas, kad JRC ir iesniedzis parādzīmi, 
Aģentūra veic priekšfinansējuma maksājumu EUR [ierakstīt summu, 
ietverot 5 %, kas izmaksājami Garantiju fondam (ierakstīt summu 
vārdiem)].  

 
JRC piekrīt, ka summu [ierakstīt summu: 5 % no JRC paredzētās 
dotācijas summas (ierakstīt summu vārdiem)] EUR, kas atbilst tā 
ieguldījumam Garantiju fondā (sk. 21.2. pantu), Aģentūra tā vārdā 
pārskaita Garantiju fondam.] 
 

21.3. pants.
 Starpposma 
maksājumi – 
summa – aprēķins 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
21.3. Starpposma maksājumi – summa – aprēķins 
 
Nepiemēro. 
 

21.4. Atlikuma 
maksājums 

21.4. Atlikuma maksājums – summa – aprēķins – Garantiju fondam 
ieturētās summas atbrīvošana 
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– summa – 
aprēķins – 
Garantiju 
fondam 
ieturētās 
summas 
atbrīvošana 

 

 
Ar atlikuma maksājumu atlīdzina atlikušo daļu no attiecināmajām 
izmaksām, kas saņēmējam radušās, īstenojot darbību.  
 
Ja iepriekš veikto maksājumu kopējā summa pārsniedz dotācijas galīgo 
summu (sk. 5.3. pantu), atlikuma maksājums kļūst par atgūstamo summu 
(sk. 44. pantu).  
 
Ja iepriekšējo maksājumu kopējā summa ir mazāka par dotācijas galīgo 
summu, Aģentūra samaksā atlikuma maksājumu 90 dienu laikā no galīgā 
ziņojuma (sk. 20.4. pantu) saņemšanas dienas, izņemot gadījumu, kad 
piemēro 47. vai 48. pantu. 
 
Maksājums ir atkarīgs no galīgā ziņojuma apstiprināšanas. Ziņojuma 
apstiprinājums nenozīmē, ka ir atzīta tā satura atbilstība, autentiskums, 
pilnīgums vai pareizība. 
 
Summu, kas atmaksājama kā atlikuma maksājums, Aģentūra aprēķina, 
atskaitot veiktā priekšfinansējuma kopējo summu no dotācijas galīgās 
summas, kas noteikta saskaņā ar 5.3. pantu: 
 

{dotācijas galīgā summa (sk.  5.3. pantu) 
 

mīnus 
 

veiktie priekšfinansējuma maksājumi}. 
 
Veicot atlikuma maksājumu, atbrīvo summu, kas ieturēta Garantiju fondam 
(sk. iepriekš), un: 
 

- pozitīva atlikuma gadījumā: saņēmējam izmaksā atbrīvoto summu 
pilnā apmērā kopā ar summu, kas atmaksājama kā atlikuma 
maksājums;  

 
- negatīva atlikuma gadījumā (atlikuma maksājums kļūst par 

atgūstamo summu): to atskaita no atbrīvotās summas (sk. 
44.1.2. pantu). Ja iegūtā summa ir: 
 

- pozitīva, to izmaksā saņēmējam; 
 

- negatīva, tā ir atgūstamā summa.  
 
Tomēr maksājamo summu var atskaitīt – bez saņēmēja piekrišanas – no 
kādas citas summas, ko saņēmējs ir parādā Aģentūrai, Komisijai vai citai 
izpildaģentūrai (ES vai Euratom budžetā), līdz ES ieguldījuma 
maksimālajam apmēram, kurš norādīts provizoriskajā budžetā attiecībā uz 
šo saņēmēju (sk. 2. pielikumu). 
 

21.5. pants. 
Paziņojums par 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 
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atmaksājamām 
summām 

 
21.5. Paziņojums par atmaksājamām summām 
 
Aģentūra oficiāli paziņo saņēmējam par atmaksājamo summu un norāda 
dotācijas galīgo summu.  
 
Dotācijas samazinājuma vai nepamatoti izmaksātu summu piedziņas 
gadījumā pirms paziņojuma veic pretrunu procedūru, kas noteikta 43. un 
44. pantā. 
 

23.a PANTS. 
INTELEKTUĀLĀ 
ĪPAŠUMA 
PĀRVALDĪBA 
 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
23.a PANTS. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA 
 
Nepiemēro. 
 

24. PANTS. 
VIENOŠANĀS 
PAR IEPRIEKŠ 
UZKRĀTĀM 
ZINĀŠANĀM 
 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
24. PANTS. VIENOŠANĀS PAR IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM 

ZINĀŠANĀM 
 
Nepiemēro. 
 

25. PANTS. 
PIEKĻUVES 
TIESĪBAS 
IEPRIEKŠ 
UZKRĀTĀM 
ZINĀŠANĀM 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
25. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM 

ZINĀŠANĀM 
 
Nepiemēro. 
 

26. PANTS. 
ĪPAŠUMTIESĪBA
S UZ 
REZULTĀTIEM 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" izvēles: 
 
26. PANTS. ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ REZULTĀTIEM 
 
[IZVĒLE: 26.1. Tā saņēmēja īpašumtiesības, kurš rada rezultātus 
 
Rezultāti ir tā saņēmēja īpašums, kurš rada šos rezultātus.  
 
"Rezultāti" ir visi (materiālie vai nemateriālie) darbības rezultāti, 
piemēram, dati, zināšanas vai informācija – neatkarīgi no to veida vai 
rakstura un no tā, vai tos var aizsargāt vai nevar –, kas radīti darbības 
rezultātā, kā arī visas ar to saistītās tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma 
tiesības.  
 
26.2. Vairāku saņēmēju kopīpašums 
 
Nepiemēro. 
 
26.3. Trešo personu (tostarp personāla) tiesības  
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Ja trešās personas (tostarp personāls) var pieprasīt tiesības uz rezultātiem, 
saņēmējs nodrošina, lai tiktu pildīti tam Nolīgumā noteiktie pienākumi.  
 
Ja rezultātus rada trešā persona, saņēmējs iegūst no trešās personas visas 
vajadzīgās tiesības (nodošanas, licences vai citas), lai varētu pildīt tam 
noteiktos pienākumus tā, it kā rezultātus būtu radījis pats saņēmējs. 
 
Ja iegūt tiesības nav iespējams, saņēmējs atturas no trešās personas 
piesaistīšanas rezultātu radīšanai. 
 
26.4.  Aģentūras īpašumtiesības, lai aizsargātu rezultātus  
 
26.4.1. Aģentūra var – ar saņēmēja piekrišanu – pārņemt īpašumtiesības 
uz rezultātiem to aizsardzības nolūkā, ja saņēmējs plāno – laikposmā līdz 
četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa – izplatīt rezultātus, tos 
neaizsargājot, izņemot turpmāk minētos gadījumus: 
 

(a) aizsardzības nav, jo rezultātu aizsardzība nav iespējama, saprātīga 
vai pamatota (ņemot vērā apstākļus);  

 
(b) aizsardzības nav, jo trūkst iespēju komerciālai vai rūpnieciskai 

izmantošanai; 
 
(c) saņēmējs plāno nodot rezultātus trešai personai, kas reģistrēta ES 

dalībvalstī vai asociētajā valstī4 un kas nodrošinās rezultātu 
aizsardzību. 

  
Pirms rezultātu izplatīšanas, ja vien tas nav kāds no iepriekš a), b) vai 
c) apakšpunktā minētajiem gadījumiem, saņēmējs sniedz oficiālu 
paziņojumu Aģentūrai un vienlaikus informē par visiem iemesliem, kuru 
dēļ piekrišana netiek dota. Saņēmējs var nedot piekrišanu tikai tad, ja tas 
var pierādīt, ka tā likumīgajām interesēm tiktu nodarīts būtisks kaitējums. 
 
Ja Aģentūra nolemj pārņemt īpašumtiesības, tā sniedz oficiālu paziņojumu 
saņēmējam 45 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 
Rezultātus nedrīkst izplatīt pirms minētā laikposma beigām vai, ja 
Aģentūra pieņem pozitīvu lēmumu, pirms tā ir veikusi pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai aizsargātu rezultātus.  
 
26.4.2. Aģentūra var – ar saņēmēja piekrišanu – pārņemt īpašumtiesības 
uz rezultātiem to aizsardzības nolūkā, ja saņēmējs plāno – laikposmā līdz 
četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa – pārtraukt rezultātu 
aizsardzību vai neplāno nodrošināt aizsardzības pagarināšanu, izņemot 

                                                 
4  Definīcija sniegta 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 

11. decembra Regulā (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus ("Dalības noteikumu 
regula Nr. 1290/2013"): "asociētā valsts" ir trešā valsts, kas ir noslēgusi starptautisku nolīgumu ar 
Savienību, kā noteikts Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" regulas Nr. 1291/2013 7. pantā. Regulas 7. pantā 
paredzēti nosacījumi par valstu, kas nav ES dalībvalstis, pievienošanos pamatprogrammai "Apvārsnis 2020". 



"Apvārsnis 2020" dotācijas nolīguma paraugs: EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs. 2014. gada 
septembris. 

 

14 
 

turpmāk minētos gadījumus:  
 

(a) aizsardzība ir pārtraukta, jo trūkst iespēju komerciālai vai 
rūpnieciskai izmantošanai; 

 
(b) aizsardzības pagarināšana nav pamatota, ņemot vērā apstākļus. 

 
Saņēmējs, kas plāno pārtraukt rezultātu aizsardzību vai necenšas 
aizsardzību pagarināt – ja vien tas nav kāds no iepriekš a) vai 
b) apakšpunktā minētajiem gadījumiem –, sniedz Aģentūrai oficiālu 
paziņojumu vismaz 60 dienas iepriekš, pirms aizsardzība tiek izbeigta vai 
tās pagarināšana vairs nav iespējama, un vienlaikus informē to par visiem 
iemesliem, kuru dēļ piekrišana netiek dota. Saņēmējs var nedot piekrišanu 
tikai tad, ja tas var pierādīt, ka tā likumīgajām interesēm tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums. 
 
Ja Aģentūra nolemj pārņemt īpašumtiesības, tā sniedz oficiālu paziņojumu 
saņēmējam 45 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 
26.5. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu).  
  
Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā 
minētajiem pasākumiem.] 
 
[Nepiemēro.] 
 

27. PANTS. 
REZULTĀTU 
AIZSARDZĪBA – 
ES 
FINANSĒJUMA 
PAMANĀMĪBA 
 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
27. PANTS.  REZULTĀTU AIZSARDZĪBA – ES FINANSĒJUMA 
PAMANĀMĪBA 
 
Nepiemēro. 
 

28. PANTS.  
REZULTĀTU 
IZMANTOŠANA 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
28. PANTS.  REZULTĀTU IZMANTOŠANA 
 
Nepiemēro. 
 

29. PANTS. 
REZULTĀTU 
IZPLATĪŠANA – 
BRĪVA 
PIEKĻUVE – ES 
FINANSĒJUMA 
PAMANĀMĪBA 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
29. PANTS. REZULTĀTU IZPLATĪŠANA –  BRĪVA PIEKĻUVE – 
ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 
 
Nepiemēro. 
 

30. PANTS. Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" izvēles: 
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REZULTĀTU 
NODOŠANA UN 
LICENCĒŠANA 

 
30. PANTS. REZULTĀTU NODOŠANA UN LICENCĒŠANA 
 
Nepiemēro. 
 

31. PANTS. 
PIEKĻUVES 
TIESĪBAS 
ATTIECĪBĀ UZ 
REZULTĀTIEM 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
31. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ 

REZULTĀTIEM 
 
[IZVĒLE: 31.1. ES iestāžu, struktūrvienību, biroju vai aģentūru un 
ES dalībvalstu piekļuves tiesības  
 
Saņēmējs, nepieprasot autoratlīdzību, nodrošina piekļuvi saviem 
rezultātiem ES iestādēm, struktūrvienībām, birojiem vai aģentūrām ES 
politikas vai programmu izstrādāšanas, īstenošanas vai uzraudzības 
nolūkā.  
 
Minētās piekļuves tiesības izmanto tikai nekomerciālā un ar konkurenci 
nesaistītā nolūkā. 
 
Tas nemaina tiesības izmantot citus materiālus, dokumentus vai 
informāciju, ko saņēmējs sniedzis izziņošanas un publiskošanas nolūkā (sk. 
38.2. pantu). 
 
31.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu).] 
 
[IZVĒLE: Nepiemēro.] 
 

32. PANTS. 
NOSACĪJUMI 
PĒTNIEKU 
PIEŅEMŠANAI 
DARBĀ UN 
PĒTNIEKU 
DARBA 
APSTĀKĻI 
 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
32. PANTS. NOSACĪJUMI PĒTNIEKU PIEŅEMŠANAI DARBĀ UN 
PĒTNIEKU DARBA APSTĀKĻI 
 
Nepiemēro. 

33. PANTS. 
DZIMUMU 
LĪDZTIESĪBA 
 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
33. PANTS. DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 
 
Nepiemēro. 
 

35. PANTS. 
INTEREŠU 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" izvēles: 
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KONFLIKTS 35. PANTS. INTEREŠU KONFLIKTS  
 
[IZVĒLE: 35.1. Pienākums izvairīties no interešu konflikta 
 
Saņēmējs veic visus pasākumus, lai novērstu jebkuru situāciju, kad 
neatkarīga un objektīva darbības īstenošana tiek apdraudēta ekonomisko 
interešu, politiskās piederības vai valstspiederības, ģimenes vai 
emocionālo saišu vai jebkādu citu kopīgu interešu dēļ ("interešu 
konflikts"). 
 
Saņēmējs nekavējoties oficiāli paziņo Aģentūrai par ikvienu situāciju, kas 
rada vai varētu radīt interešu konfliktu, un nekavējoties veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šo problēmu.  
 
Aģentūra var pārbaudīt, vai veiktie pasākumi ir pietiekami, un var 
pieprasīt papildu pasākumus, kas jāveic noteiktā termiņā. 
 
35.2. Pienākumu nepildīšanas sekas  
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu) un Nolīgumu var izbeigt (sk. 
50. pantu). 
 
Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 
6. nodaļā minētajiem pasākumiem.] 
 
[Nepiemēro.] 

36. PANTS. 
KONFIDENCIALI
TĀTE 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
36. PANTS. KONFIDENCIALITĀTE 
 
36.1. Vispārīgs pienākums saglabāt konfidencialitāti 
 
Puses tur noslēpumā visus datus, dokumentus vai citus materiālus (jebkādā 
formātā), kas ir noteikti kā konfidenciāli brīdī, kad tie tiek izpausti vai 
atklāti ("konfidenciāla informācija"). 
 
Puses var izmantot konfidenciālo informāciju šā Nolīguma īstenošanas 
nolūkā.  
 
Pienākums ievērot konfidencialitāti vairs nav spēkā, ja: 
 

(a) puse, kas izpauž informāciju, piekrīt atbrīvot otru pusi no 
konfidencialitātes ievērošanas pienākuma; 
 

(b) konfidenciālas informācijas saņēmējam attiecīgā informācija jau ir 
zināma vai attiecīgo informāciju paziņojusi, neuzliekot par 
pienākumu ievērot konfidencialitāti, trešā persona, kurai nav 
nekādu saistošu pienākumu ievērot konfidencialitāti; 
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(c) attiecīgās informācijas saņēmējs pierāda, ka informācija tika 

sagatavota, neizmantojot konfidenciālu informāciju; 
 

(d) informācija kļūst vispārīgi un publiski pieejama, tomēr tā nav 
konfidencialitātes pienākuma neizpilde, vai 
 

(e) informācijas izpaušana ir paredzēta ES vai valsts tiesību aktos.  
 

36.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu).  
 
Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā 
minētajiem pasākumiem. 
 

37. PANTS. 
PIENĀKUMI 
SAISTĪBĀ AR 
DROŠĪBU 
 

Nolīgums "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs": 
 
37. PANTS. PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DROŠĪBU 
 
Nepiemēro. 
 

38. PANTS. 
DARBĪBAS 
VEICINĀŠANA – 
ES 
FINANSĒJUMA 
PAMANĀMĪBA 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
38. PANTS. DARBĪBAS VEICINĀŠANA – ES FINANSĒJUMA 

PAMANĀMĪBA 
 
38.1. Pienākums veicināt darbību un tās rezultātus – informācija par 
ES finansējumu – pienākums un tiesības izmantot ES emblēmu – 
atruna, kas atbrīvo Aģentūru no atbildības – Aģentūras tiesības 
izmantot materiālus, dokumentus vai informāciju 
 
Saņēmējs veicina darbību un tās rezultātus.  
 
Ja vien Aģentūra nav pieprasījusi vai vienojusies citādi vai ja vien tas nav 
neiespējams, visos ar darbību saistītajos izziņošanas pasākumos (tostarp 
elektroniskā veidā, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus u. c.), 
infrastruktūrā, aprīkojumā un būtiskākajos rezultātos, ko finansē no 
dotācijas: 
 

(a) izvieto ES emblēmu un EPP logotipu, un 
 

(b) ietver šādu tekstu: 
 

Izziņošanas pasākumiem: "Šim projektam piešķirts finansējums no Eiropas 
Pētniecības padomes (EPP) saskaņā ar Eiropas Savienības Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (dotācijas nolīgums 
Nr. [numurs])." 
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Infrastruktūrai, aprīkojumam un būtiskākajiem rezultātiem: "[Šī 
infrastruktūra,] [aprīkojums,] [ierakstīt rezultātu veidu] ir daļa no 
projekta, kam piešķirts finansējumu no Eiropas Pētniecības padomes (EPP) 
saskaņā ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (dotācijas nolīgums Nr. [numurs])." 

 
Visos ar darbību saistītajos izziņošanas pasākumos norāda, ka tajos 
atspoguļots tikai autora viedoklis un ka Aģentūra nav atbildīga par 
ietvertās informācijas jebkāda veida iespējamo izmantošanu. 
 
Aģentūra savos izziņošanas un publiskošanas pasākumos var izmantot 
informāciju, kas attiecas uz darbību, dokumentus, jo īpaši kopsavilkumus 
publikācijām, un publicējamos nodevumus, kā arī jebkurus citus 
materiālus, piemēram, attēlus vai audiovizuālo materiālu, kurus tā saņem 
no saņēmēja (tostarp elektroniskā veidā). 
 
Tiesības izmantot saņēmēja materiālus, dokumentus un informāciju ietver: 
 

(a) izmantošanu saviem mērķiem (jo īpaši, padarot tos pieejamus 
personām, kas strādā Aģentūrā vai kādā citā ES iestādē, 
struktūrvienībā, birojā vai aģentūrā vai ES dalībvalstu 
struktūrvienībās vai iestādēs, un visa materiāla vai materiāla daļu 
kopēšanu vai reproducēšanu neierobežotā skaitā); 

 
(b) izplatīšanu sabiedrībai (jo īpaši, publicējot drukātā, elektroniskā 

vai digitālā formātā, publicējot internetā kā lejupielādējamu failu 
vai failu, ko nevar lejupielādēt, pārraidot jebkurā kanālā, publiski 
iepazīstinot vai prezentējot, paziņojot ar preses informācijas 
dienestu starpniecību vai iekļaujot plaši pieejamās datubāzēs vai 
norādēs); 

 
(c) rediģēšanu vai pārstrādāšanu izziņošanas un publiskošanas 

pasākumiem (tostarp saīsināšanu, apkopošanu, citu elementu 
(piemēram, metadatu, eksplikāciju, citu grafisku, vizuālu, audio vai 
teksta elementu) ievietošanu, daļu (piemēram, audio vai video 
failu) izvēli, sadalīšanu daļās, izmantošanu apkopojumā);   

 
(d) tulkošanu;  

 
(e) piekļuves nodrošināšanu pēc individuāla pieprasījuma saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 1049/2001 bez pavairošanas vai izmantošanas 
tiesībām; 

 
(f) glabāšanu papīra, elektroniskā vai citā veidā; 

 
(g) arhivēšanu saskaņā ar piemērojamajiem dokumentu pārvaldības 

noteikumiem; 
 

(h) tiesības ļaut trešām personām rīkoties saņēmēja vārdā vai piešķirt 
trešām personām apakšlicenci b), c), d) un f) apakšpunktā 
minētajiem izmantošanas veidiem, ja tas vajadzīgs Aģentūras 
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izziņošanas un publiskošanas pasākumiem. 
 
38.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu).  
 
Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā 
minētajiem pasākumiem. 
 

39. PANTS. 
PERSONAS DATU 
APSTRĀDE 

39. PANTS. PERSONAS DATU APSTRĀDE  
 
[IZVĒLE: 39.1. Aģentūras  un Komisijas veiktā personas datu 

apstrāde  
 
Visus personas datus saskaņā ar Nolīgumu apstrādā Aģentūra vai 
Komisija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/20015 un saskaņā ar "apstrādes 
operāciju paziņojumiem" Aģentūras vai Komisijas datu aizsardzības 
inspektoram (publiski pieejami datu aizsardzības inspektora reģistrā).  
 
Minētos datus apstrādā Aģentūras vai Komisijas "datu kontrolieris" 
Nolīguma īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības vai ES vai Euratom 
finanšu interešu aizsardzības nolūkā (ietverot pārbaudes, pārskatīšanas, 
revīzijas un izmeklēšanas; sk. 22. pantu).  
 
Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības piekļūt saviem 
personas datiem un tos labot. Šajā nolūkā tās nosūta visus jautājumus par 
savu personas datu apstrādi datu kontrolierim, izmantojot kontaktpunktu, 
kas norādīts Aģentūras un Komisijas tīmekļa vietnēs publicētajā(-os) 
"pakalpojumu privātuma paziņojumā(-os)". 
 
Attiecīgajām personām arī ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU).  
 
39.2. Saņēmēja veiktā personas datu apstrāde  
 
Saņēmējs apstrādā personas datus saskaņā ar šo Nolīgumu un atbilstīgi 
piemērojamajiem ES un valsts tiesību aktiem datu aizsardzības jomā 
(tostarp prasībām attiecībā uz atļaujām vai paziņojumiem). 
 
Saņēmējs var piešķirt savam personālam piekļuvi tikai tiem datiem, kas ir 
noteikti nepieciešami Nolīguma īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības 
nolūkā.  
 
Saņēmējs informē tos darbiniekus, kuru personas datus vāc un apstrādā 
Aģentūra vai Komisija. Šajā nolūkā pirms minēto darbinieku personas 

                                                 
5  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 
(OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).  
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datu nosūtīšanas Aģentūrai vai Komisijai saņēmējs sniedz darbiniekiem 
pakalpojumu privātuma paziņojumu (sk. iepriekš).  
 
39.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 39.2. pantā noteiktajiem 
pienākumiem, Aģentūra var piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.] 
 
[Nepiemēro.] 
 

6. NODAĻA 
 
42. PANTS. 
NEATTIECINĀM
O IZMAKSU 
NORAIDĪŠANA   
 
42.1. pants. 
Nosacījumi 
 
42.1.1. pants 
 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
42.1. pants. Nosacījumi 
 
42.1.1. Aģentūra – atlikuma maksājuma laikā vai pēc tam – noraida 
izmaksas, kas ir neattiecināmās izmaksas (piem., ja darbība nav īstenota 
pareizi, kā norādīts 1. pielikumā; sk. 6. pantu), jo īpaši pēc pārbaudēm, 
pārskatīšanām, revīzijām vai izmeklēšanām (sk. 22. pantu). 

42.2. pants. 
Noraidāmās 
neattiecināmās 
izmaksas – 
aprēķins – 
procedūra 

42.2. Noraidāmās neattiecināmās izmaksas – aprēķins – procedūra 
 
Neattiecināmās izmaksas noraida proporcionāli neīstenotajiem darbības 
uzdevumiem vai neīstenotajai darbības daļai. 
 
Ja Aģentūra noraida izmaksas, nesamazinot dotāciju (sk. 43. pantu) vai 
nepiedzenot nepamatoti izmaksātās summas (sk. 44. pantu), tā oficiāli 
paziņo saņēmējam par izmaksu noraidīšanu, attiecīgajām summām un 
noraidīšanas iemesliem (vajadzības gadījumā kopā ar paziņojumu par 
atmaksājamām summām; sk. 21.5. pantu). Saņēmējs var – 30 dienu laikā 
pēc paziņojuma saņemšanas – oficiāli paziņot Aģentūrai savus iebildumus 
un to iemeslus.  
 
Ja Aģentūra noraida izmaksas, samazinot dotāciju vai piedzenot 
nepamatoti izmaksātās summas, tā oficiāli paziņo par izmaksu 
noraidīšanu ar "informatīvu brīdinājuma vēstuli", kurā informē par 
dotācijas samazināšanu vai piedziņu, kas noteikta 43. un 44. pantā. 
 

42.3. Ietekme 42.3. Ietekme 
 
Ja Aģentūra noraida izmaksas atlikuma maksājuma veikšanas laikā, tā 
atskaita tās no kopējām attiecināmajām darbības izmaksām, kas attiecas uz 
darbību un deklarētas finanšu pārskatā (sk. 20.4. pantu). Pēc tam tā 
aprēķina atlikuma maksājumu, kā noteikts 21.4. pantā.    
 
Ja Aģentūra noraida izmaksas pēc atlikuma maksājuma, tā atskaita 
noraidīto summu no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas deklarētas 
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finanšu pārskatā. Pēc tam tā aprēķina dotācijas pārskatīto galīgo summu, 
kā noteikts 5.4. pantā.  
 

47. PANTS. 
MAKSĀJUMA 
TERMIŅA 
ATLIKŠANA  
 

47.1. Nosacījumi 
 
Aģentūra var – jebkurā laikā – atlikt maksājuma termiņu (sk. no 21.2. līdz 
21.4. pantam), ja maksājuma pieprasījumu (sk. 20. pantu) nevar apstiprināt, 
jo:  
 

(a) tas neatbilst Nolīguma noteikumiem (sk. 20. pantu);  
 

(b) nav iesniegts tehniskais vai finanšu ziņojums vai tas ir nepilnīgs, 
vai ir vajadzīga papildu informācija, vai 
 

(c) ir šaubas par finanšu pārskatā deklarēto izmaksu atbilstību un ir 
vajadzīgas papildu pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas vai 
izmeklēšanas. 

 
47.2. Procedūra 
 
Aģentūra oficiāli paziņo saņēmējam par termiņa atlikšanu un atlikšanas 
iemesliem.  
 
Termiņa atlikšana stājas spēkā dienā, kad Aģentūra ir nosūtījusi 
paziņojumu (sk. 52. pantu).  
 
Ja maksājuma termiņa atlikšanas nosacījumi vairs nepastāv, termiņa 
atlikšana tiek atcelta – un tiek turpināts atlikušais termiņš. 
 
Ja termiņa atlikšana pārsniedz divus mēnešus, saņēmējs var lūgt Aģentūru 
informēt, vai termiņa atlikšana turpināsies.  
 
Ja maksājuma termiņš ir atlikts tādēļ, ka ir iesniegts neatbilstīgs tehniskais 
vai finanšu ziņojums (sk. 20. pantu) un pārskatītais ziņojums vai pārskats 
nav iesniegts vai ir noraidīts, Aģentūra var arī izbeigt Nolīgumu (sk. 
50.3.1. panta l. punktu). 
 

48. PANTS. 
MAKSĀJUMU 
APTURĒŠANA  
 

48.1. Nosacījumi  
 
Aģentūra var – jebkurā laikā – pilnībā vai daļēji apturēt priekšfinansējuma 
maksājumu vai atlikuma maksājumu, ja saņēmējs: 
 

(a) ir izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai nopietni nav 
izpildījis pienākumus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā vai saistībā ar šā Nolīguma izpildi vai tiek turēts 
aizdomās par iepriekš minēto, vai  

 
(b) ir izdarījis – saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas tam 

piešķirtas saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, – sistēmiskas vai 
atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai nopietni nav izpildījis 
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pienākumus, tādējādi radot būtisku ietekmi uz šo dotāciju 
(konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz šo 
dotāciju; sk. 22.5.2. pantu).  

 
48.2. Procedūra 
 
Pirms maksājumu apturēšanas Aģentūra to oficiāli paziņo saņēmējam:  
 

- informējot par savu nodomu apturēt maksājumus un par iemesliem,  
 

- aicinot iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas. 

  
Ja Aģentūra nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, 
neņemot vērā saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo par maksājumu 
apturēšanas apstiprināšanu. Pretējā gadījumā tā oficiāli paziņo, ka 
maksājumu apturēšanas procedūra netiek turpināta.  

 
Maksājumu apturēšana stājas spēkā dienā, kad Aģentūra ir nosūtījusi 
apstiprinājuma paziņojumu.  
 
Maksājumu apturēšanu atceļ, ja ir izpildīti nosacījumi maksājumu 
atsākšanai. Aģentūra to oficiāli paziņo saņēmējam. 
 
Saņēmējs var apturēt darbības īstenošanu (sk. 49.1. pantu) vai izbeigt 
Nolīgumu (sk. 50.1. un 50.2. pantu). 
 

50. PANTS. 
NOLĪGUMA 
IZBEIGŠANA  
 
50.1. pants. 
Nolīguma 
izbeigšana, ko veic 
saņēmējs 
 
50.1.2. pants. 
Ietekme 
 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
50.1.2. Ietekme 
 
Saņēmējs – 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas – iesniedz 
galīgo ziņojumu (sk. 20. pantu). 

 
Ja Aģentūra nesaņem minēto ziņojumu noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), 
izmaksas netiek atlīdzinātas. 
 
Aģentūra aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu) un atlikuma 
maksājumu (sk. 21. pantu), pamatojoties uz iesniegto ziņojumu, 
attiecināmajām izmaksām un atbilstību citiem Nolīgumā noteiktajiem 
pienākumiem.  
 
Neatbilstīgas izbeigšanas dēļ dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu). 
 

50.3. pants. 
Nolīguma 
izbeigšana, ko veic 
Aģentūra 
 

Nolīguma "EPP nelielas vērtības dotācija – viens saņēmējs" jaunais 
noteikums: 

 
50.3.3. Ietekme  
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50.3.3. pants. 
Ietekme  
 

Saņēmējs – 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas – iesniedz 
galīgo ziņojumu (sk. 20. pantu). 
 
Ja Aģentūra nesaņem minēto ziņojumu noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), 
izmaksas netiek atlīdzinātas. 
 
Aģentūra aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu) un atlikuma 
maksājumu (sk. 21. pantu), pamatojoties uz iesniegto ziņojumu, 
attiecināmajām izmaksām un atbilstību citiem Nolīgumā noteiktajiem 
pienākumiem.  
 
Tas neietekmē Aģentūras tiesības samazināt dotāciju (sk. 43. pantu) vai 
piemērot administratīvas vai finansiālas sankcijas (sk. 45. pantu).  
 
Saņēmējs nedrīkst pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu Aģentūras piemērotās 
izbeigšanas dēļ (sk. 46. pantu). 

 



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt uzaicinājuma/apakšuzaicinājuma identifikatoru]

 drukas formāts A4

Kopējās 
izmaksas

Atlīdzināšanas 
likme %

Maksimālais 
ES 

ieguldījums2

Dotācijas 
maksimālā 

summa3

Izmaksu veids 
4

Saņēmējs

4 Sk. 5. pantu, kurā ir izklāstīti izmaksu veidi.

3 Dotācijas maksimālā summa ir tā dotācijas maksimālā summa, par kuru Komisija/Aģentūra pieņēmusi lēmumu. Parasti tā atbilst pieprasītajai dotācijai, taču tā var būt arī 

A. Darbības tiešās un netiešās 
izmaksas

2 Šī ir ES ieguldījuma teorētiskā  summa, ko sistēma aprēķina automātiski (budžetā paredzētās izmaksas reizinot ar atlīdzināšanas likmi). Šī teorētiskā  summa nedrīkst pārsniegt 
dotācijas maksimālo summu (ko Komisija/Aģentūra nolēmusi piešķirt darbībai) (sk. 5.1. pantu).

Fiksētā summa

1 Sk. 6. pantu, kurā ir izklāstīti nosacījumi izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām.

PARAUGS: 2. PIELIKUMS DOKUMENTAM ""APVĀRSNIS 2020" EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – VIENS 
SAŅĒMĒJS"

DARBĪBAS PROVIZORISKAIS BUDŽETS

Attiecināmās1 izmaksas (katrai budžeta 
kategorijai)

ES ieguldījums



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt uzaicinājuma/apakšuzaicinājuma identifikatoru]

drukas formāts A4

Kopējās 
izmaksas

Atlīdzināšana
s likme %

Maksimālais 
ES ieguldījums

Pieprasītais 
ES 

ieguldījums

Izmaksu veids 
2

Saņēmējs

deklarētās izmaksas ir attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu);
izmaksas var pamatot ar atbilstīgu uzskaiti un apliecinošiem dokumentiem, ko uzrāda pēc pieprasījuma vai saistībā ar pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām un izmeklēšanām 
(sk. 17., 18. un 22. pantu).

Fiksētā summa

2 Sk. 5. pantu, kurā ir izklāstīti izmaksu veidi.

1 Sk. 6. pantu, kurā ir izklāstīti nosacījumi izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām. 

Ar šo saņēmējs apstiprina, ka:

PARAUGS: 4. PIELIKUMS DOKUMENTAM ""APVĀRSNIS 2020" EPP NELIELAS VĒRTĪBAS DOTĀCIJA – VIENS 
SAŅĒMĒJS"

Attiecināmās1 izmaksas (katrai budžeta 
kategorijai)

ES ieguldījums

A. Darbības tiešās un netiešās 
izmaksas

sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa;

SAŅĒMĒJA [nosaukums] FINANŠU PĀRSKATS PAR PĀRSKATA PERIODU [pārskata periods]


	ERC LV MGA v2 LV
	ERC LV MGA V2 annex 2 LV
	2. pielikums 

	ERC LV MGA V2 annex 4 LV
	4. pielikums 


