
 

Atruna 
Šā dokumenta mērķis ir palīdzēt pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" finansējuma pretendentiem. Dokumentā ir 
izklāstīti visi noteikumi, kas varētu tikt piemēroti šāda veida dotācijas nolīgumam. Dokumentam ir tikai informatīvs 
raksturs. Juridiski saistošs būs tikai tāds dotācijas nolīgums, kuru parakstīs par katru darbību atbildīgās puses. 
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DOTĀCIJAS NOLĪGUMS  
 

NOLĪGUMA NUMURS [ierakstīt numuru] — [ierakstīt akronīmu] 
 
 
[1. IZVĒLE: Eiropas Savienība (ES, ko pārstāv Eiropas Komisija (“Komisija”)1,]  
 
[2. IZVĒLE: Eiropas Atomenerģijas kopiena (“Euratom”), ko pārstāv Eiropas Komisija 
(“Komisija”),]  
 
[3. IZVĒLE: [Pētniecības izpildaģentūra (REA)] [Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūra (ERCEA)] [Jauninājumu un tīklu izpildaģentūra (INEA)] [Mazo un vidējo 
uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)] (“Aģentūra”) saskaņā ar Eiropas Komisijas 
(“Komisija”) piešķirtajām pilnvarām),] 
 
ko šā Nolīguma parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, uzvārds, ieņemamais amats, ĢD 
dienests],2  
 
no vienas puses, 
 
un  
 
1. „koordinators”: 
 
[pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)][juridiskais statuss], [oficiālais 
reģistrācijas Nr.], [pilna juridiskā adrese], [PVN maksātāja reģistrācijas numurs], ko šā 
Nolīguma parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, uzvārds un ieņemamais amats], 
 
un turpmāk norādītie pārējie saņēmēji, ja tie paraksta savu “Pievienošanās veidlapu” (sk. 
3. pielikumu un 56. pantu): 
 
2. [pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)][juridiskais statuss], [oficiālais 
reģistrācijas Nr.], [pilna juridiskā adrese], [PVN maksātāja reģistrācijas numurs], 
 
[IZVĒLE attiecībā uz saņēmējiem, kuri nesaņem ES finansējumu: X. [pilns oficiālais 
nosaukums (saīsinātais nosaukums)][juridiskais statuss], [oficiālais reģistrācijas Nr.], 
[pilna juridiskā adrese], [PVN maksātāja reģistrācijas numurs], kā “saņēmējs, kas nesaņem 
ES finansējumu” (sk. 9. pantu),] 
 
[tas pats attiecībā uz katru saņēmēju] 
 
[IZVĒLE, ja JRC ir saņēmējs: un X. Kopīgais pētniecības centrs (JRC), kas reģistrēts 
[pilna juridiskā adrese], ja tas paraksta administratīvo vienošanos (sk. 3.b pielikumu).]   
                                                 
1  Teksts slīprakstā attiecas uz dotācijas nolīguma paraugā sniegtajām izvēlēm, kuras izmantojamas šajā 

Nolīgumā. 
2 [Komisiju][Aģentūru] pārstāvošā persona ir (deleģēts vai pakārtoti deleģēts) kredītrīkotājs, kas iecelts 

saskaņā ar 2001. gada 22. februāra Dokumentu Nr. 60008 “Mise en place de la Charte des ordonnateurs”. 
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Ja vien nav norādīts citādi, atsauces uz “saņēmēju” vai “saņēmējiem” ietver koordinatoru 
[IZVĒLE, ja piedalās JRC: un Kopīgais pētniecības centrs (JRC)]. 
 
no otras puses, 
 
ir vienojušies par turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.  
 
Parakstot Nolīgumu vai pievienošanās veidlapu [IZVĒLE, ja JRC ir saņēmējs: vai 
administratīvo vienošanos], saņēmēji pieņem dotāciju un piekrīt īstenot darbību, paši 
uzņemoties atbildību un saskaņā ar Nolīgumu, kā arī visiem tajā paredzētajiem noteikumiem.  
 
Nolīgumu veido turpmāk uzskaitītais. 
 
Noteikumi 
 
1. pielikums. Darbības apraksts 
 
2. pielikums. Darbības provizoriskais budžets 
 
3.  pielikums. Pievienošanās veidlapas 
  

[IZVĒLE, ja ir piemērojams 14. pants un ja [Komisija][Aģentūra] ir 
pieprasījusi solidāru atbildību — 3.a Deklarācija par saistīto trešo personu 
solidāru atbildību]  
 

 [IZVĒLE, ja piedalās JRC — 3.b Administratīvā vienošanās] 
 
4. pielikums. Finanšu pārskati (paraugs) 
 
5. pielikums. Atzinums par finanšu pārskatiem (paraugs)  
 
6. pielikums. Atzinums par metodoloģiju (paraugs) 
 
 
 

NOTEIKUMI 
 
SATURS 
 
1. NODAĻA.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI ............................................................................................... 10 

1. PANTS. NOLĪGUMA PRIEKŠMETS ................................................................................................ 10 
2. NODAĻA.  DARBĪBA ............................................................................................................................. 10 

2. PANTS. ĪSTENOJAMĀ DARBĪBA [— PAPILDU DOTĀCIJA] [— KOPĪGI FINANSĒTA 
DARBĪBA] .................................................................................................................. 10 

3. PANTS. DARBĪBAS ILGUMS UN SĀKUMA DATUMS ................................................................ 11 
4. PANTS. PROVIZORISKAIS BUDŽETS UN BUDŽETA PĀRVEDUMI......................................... 11 
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1. NODAĻA.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1. PANTS. NOLĪGUMA PRIEKŠMETS  
 
Nolīgumā noteiktas tiesības un pienākumi un noteikumi, ko piemēro dotācijai, kuru piešķir 
saņēmējiem 2. nodaļā minētās darbības īstenošanai. 
 
 
2. NODAĻA.  DARBĪBA 
 
2. PANTS. ĪSTENOJAMĀ DARBĪBA [— PAPILDU DOTĀCIJA] [— KOPĪGI 
FINANSĒTA DARBĪBA] 
 
Dotāciju piešķir darbībai [ierakstīt darbības nosaukumu] — [ierakstīt akronīmu] 
(“darbība”), kā minēts 1. pielikumā. 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu dotācijām, ja tas paredzēts darba programmā — Dotācija ir 
“papildu dotācija” [dotācijas nolīgums(-i) saskaņā ar uzaicinājumu(-iem) iesniegt 
priekšlikumus [uzaicinājuma identifikators(-i): H2020 — temats —]] [nākamā(-o) papildu 
dotācijas nolīguma(-u) Nr.: 
 

- [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] 
- [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu]].] 

 
[IZVĒLE attiecībā uz kopīgām darbībām (ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
kopīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus) — Darbība ir “kopīgi finansēta darbība”, ko 
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koordinē, izmantojot “kopīgu darbību” “[ierakstīt trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas darbības nosaukumu]”, kā norādīts 1. pielikumā.] 
 
3. PANTS. DARBĪBAS ILGUMS UN SĀKUMA DATUMS 
 
Darbības ilgums ir [ierakstīt skaitli] mēneši no [IZVĒLE visos gadījumos: nākamā mēneša 
pirmā diena pēc Nolīguma stāšanās spēkā (sk. 58. pantu)] [IZVĒLE, ja vajadzīgs darbībai: 
ierakstīt datumu]3 (“darbības sākuma datums”).  
 
4. PANTS. PROVIZORISKAIS BUDŽETS UN BUDŽETA PĀRVEDUMI  
 
4.1. Provizoriskais budžets 
 
Darbības “provizoriskais budžets” ir noteikts 2. pielikumā. 
 
Tas ietver provizoriskās attiecināmās izmaksas un izmaksu veidus, kas sadalīti pēc saņēmēja 
[(un saistītās trešās personas)] un budžeta kategorijas (sk. 5., 6. [un 14.] pantu). [IZVĒLE 
jāizmanto, ja tiek piemērots 9. pants: Tas ietver arī to saņēmēju provizoriskās izmaksas, kuri 
nesaņem ES finansējumu (sk. 9. pantu).] 
 
4.2.  Budžeta pārvedumi  
 
Provizorisko budžeta sadalījumu, kas norādīts 2. pielikumā, var koriģēt, veicot summu 
pārvedumus starp saņēmējiem vai budžeta kategorijām (vai abos gadījumos). Ja darbība ir 
īstenota atbilstīgi 1. pielikumā norādītajam, grozījums saskaņā ar 55. pantu nav jāveic. 
 
Tomēr saņēmēji nedrīkst: 
 

- [IZVĒLE, ja fiksētā kopsumma ir paredzēta 5.2. pantā: koriģēt summas, kas 
2.  pielikumā noteiktas par fiksētajām kopsummām;] 
 

- palielināt izmaksas, kas saistītas ar apakšuzņēmuma līgumiem, kuri nav paredzēti 
1. pielikumā, ja minētie papildu apakšuzņēmuma līgumi nav apstiprināti saskaņā ar 
13. pantu. 
 
 

3. NODAĻA.  DOTĀCIJA 
 
5. PANTS. DOTĀCIJAS SUMMA, DOTĀCIJAS VEIDS, ATLĪDZINĀŠANAS 

LIKMES UN IZMAKSU VEIDI 
 
5.1. Dotācijas maksimālā summa  
 
                                                 
3 Datums vienmēr ir mēneša pirmā diena un ir vēlāks par Nolīguma stāšanās spēkā datumu, ja vien 

kredītrīkotājs nav apstiprinājis citādi, ja pretendents var pierādīt, kādēļ darbība jāsāk pirms dotācijas 
nolīguma stāšanās spēkā. Jebkurā gadījumā sākuma datums nevar būt agrāks par dotācijas pieteikuma 
datumu (FR 130. pants). 
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“ Dotācijas maksimālā summa” ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)]. 
 
5.2. Dotācijas veids, atlīdzināšanas likmes un izmaksu veidi 
 
Dotācija atlīdzina [IZVĒLE pētniecības darbībām: 100 % no darbības attiecināmajām 
izmaksām] [IZVĒLE inovācijas darbībām4, ja visi saņēmēji un visas saistītās trešās 
personas ir bezpeļņas tiesību subjekti5: 100% no darbības attiecināmajām izmaksām] 
[IZVĒLE inovācijas darbībām, ja visi saņēmēji un visas saistītās trešās personas ir peļņu 
gūstoši tiesību subjekti: 70 % no darbības attiecināmajām izmaksām] [IZVĒLE inovācijas 
darbībām, ja daži saņēmēji vai saistītās trešās personas ir bezpeļņas tiesību subjekti un daži 
ir peļņu gūstoši tiesību subjekti: 100 % no to [saņēmēju] [un] [saistīto trešo personu] 
attiecināmajām izmaksām, kas ir bezpeļņas tiesību subjekti, un 70 % no pārējo saņēmēju [un 
saistīto trešo personu] attiecināmajām izmaksām] [IZVĒLE izņēmuma gadījumos, ja tas 
paredzēts darba programmā: […%] no darbības attiecināmajām izmaksām] (sk. 6. pantu) 
(“attiecināmo izmaksu atlīdzināšana”) (sk. 2. pielikumu). 
 
Darbības provizoriskās attiecināmās izmaksas ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu 
vārdiem)]. 
 
Attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu) deklarē, kā norādīts turpmāk (“izmaksu veidi”): 
 
(a) attiecībā uz tiešajām personāla izmaksām [(izņemot personāla izmaksas darbībām, kas 

norādītas f) apakšpunktā)]6:  
 
- kā faktiski radušās izmaksas (“faktiskās izmaksas”) vai  

 
- pamatojoties uz vienības summu, ko saņēmējs aprēķinājis saskaņā ar parasto 

izmaksu uzskaites praksi (“vienības izmaksas”);  
 

MVU īpašnieki vai saņēmēji, kas ir fiziskas personas, kuras nesaņem atalgojumu 
(sk. 6.2. panta A.4. un A.5. punktu), personāla izmaksas deklarē, pamatojoties uz 
vienības summu, kas noteikta 2. pielikumā (vienības izmaksas); 
 

(b)  attiecībā uz apakšuzņēmuma tiešajām izmaksām [(izņemot apakšuzņēmuma līguma 
slēgšanas izmaksas darbībām, kas norādītas f) apakšpunktā)]7: kā faktiski radušās 
izmaksas (faktiskās izmaksas);  

 
                                                 
4  Definīcija sniegta Dalības noteikumu regulas (ES) Nr. XX/2013 2.1. panta 5. punkta a) apakšpunktā: 

”inovācijas pasākums” ir pasākums, kas galvenokārt ietver darbības ar konkrētu mērķi izstrādāt plānus un 
pasākumus vai projektus jauniem, izmainītiem vai uzlabotiem produktiem, procesiem vai pakalpojumiem. 
Šādā nolūkā to skaitā var būt prototipu izstrāde, testēšana, demonstrēšana, izmēģināšana, plaša mēroga 
produktu apstiprināšana un pavairošana tirgum. 

5  Definīcija sniegta Dalības noteikumu regulas (ES) Nr. XX/2013 2.1. panta 10. punkta a) apakšpunktā: 
“bezpeļņas tiesību subjekts” ir tiesību subjekts, kura mērķis saskaņā ar statūtiem nav gūt peļņu, vai kuram ir 
juridisks vai statūtos paredzēts pienākums nepārdalīt peļņu akcionāriem vai individuāliem dalībniekiem.  

6  Tikai tādā gadījumā, ja izmantota f) apakšpunktā norādītā izvēle. 
7  Tikai tādā gadījumā, ja izmantota f) apakšpunktā norādītā izvēle. 
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(c)  [IZVĒLE jāizmanto, ja piemēro 15. pantu: attiecībā uz tiešajām izmaksām finansiālā 
atbalsta nodrošināšanai trešām personām [(izņemot tā finansiālā atbalsta izmaksas, 
kuru sniedz saskaņā ar f) apakšpunktā minētajām darbībām)]8: kā faktiski radušās 
izmaksas (faktiskās izmaksas);][IZVĒLE: nepiemēro;] 

(d)  attiecībā uz pārējām tiešajām izmaksām [(izņemot pārējās tiešās izmaksas darbībām, 
kas norādītas f) apakšpunktā)]9: kā faktiski radušās izmaksas (faktiskās izmaksas); 
 

(e)  attiecībā uz netiešajām izmaksām [(izņemot netiešās izmaksas darbībām, kas norādītas 
f) apakšpunktā)]10: pamatojoties uz vienotu likmi, kas noteikta 6.2. panta E punktā 
(“vienotas likmes izmaksas”); 
 

[(f) [IZVĒLE īpašām izmaksu kategorijām, ja vienības izmaksas paredzētas Komisijas 
lēmumā: izmaksām [ierakstīt izmaksu kategoriju vai darbību11]: 

 
- pamatojoties uz vienības summu/summām, kas noteiktas 2.  pielikumā (vienības 

izmaksas), [vai] 
 

-  [kā faktiski radušās izmaksas (faktiskās izmaksas)]12[vai 

- kā abu minēto izmaksu apvienojums].]  

[IZVĒLE īpašām izmaksu kategorijām, ja fiksētās kopsummas izmaksas paredzētas 
Komisijas lēmumā: attiecībā uz izmaksām [ierakstīt izmaksu kategoriju vai darbību]: 
kā fiksētā kopsumma, kas noteikta 2. pielikumā (“fiksētās kopsummas izmaksas”).]]  

 
5.3.  Dotācijas galīgā summa — aprēķins 
 
“Dotācijas galīgā summa” ir atkarīga no tā, kādā mērā darbība ir faktiski īstenota saskaņā ar 
Nolīguma noteikumiem.  
 
Minēto summu aprēķina [Komisija][Aģentūra] — kad tiek veikts atlikuma maksājums (sk. 
21.4. pantu) — šādos posmos:  
 

1. posms — atlīdzināšanas likmju piemērošana attiecināmajām izmaksām; 
 
2. posms — dotācijas maksimālās summas ierobežojums; 

 
                                                 
8  Tikai tādā gadījumā, ja izmantota f) apakšpunktā norādītā izvēle. 
9  Tikai tādā gadījumā, ja izmantota f) apakšpunktā norādītā izvēle. 
10  Tikai tādā gadījumā, ja izmantota f) apakšpunktā norādītā izvēle. 
11  Ierakstīt precīzu izmaksu nosaukumu, kā norādīts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina vienības izmaksu vai 

fiksētās kopsummas izmantošanu. Piemēram: izmaksas saistībā ar “starptautiskas piekļuves nodrošināšanu 
pētniecības infrastruktūrām”, “klīnisko pētījumu” izmaksas, “ēku energoefektivitātes pasākumu” izmaksas. 

12  Izmanto tikai tad, ja Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina vienības izmaksu izmantošanu, ir paredzēts, ka 
saņēmējs var izvēlēties starp faktiskajām izmaksām un vienības izmaksām.  
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3. posms — samazinājums bezpeļņas noteikuma dēļ; 
 

4. posms — samazinājums nepareizas īstenošanas vai citu noteikumu pārkāpuma dēļ. 
 
5.3.1.  1. posms — Atlīdzināšanas likmju piemērošana attiecināmajām izmaksām 
 
Atlīdzināšanas likmi(-es) (sk. 5.2. pantu) piemēro attiecināmajām izmaksām (faktiskajām 
izmaksām, vienības izmaksām vai vienotas likmes izmaksām [un fiksētās kopsummas 
izmaksām]; sk. 6. pantu), ko deklarējuši saņēmēji [un saistītās trešās personas] (sk. 
20. pantu) un apstiprinājusi [Komisija][Aģentūra] (sk. 21. pantu). 
 
5.3.2.  2. posms — Dotācijas maksimālās summas ierobežojums 
 
Ja 1. posmā iegūtā summa pārsniedz dotācijas maksimālo summu, kas noteikta 5.1. pantā, to 
ierobežo līdz šai summai. 
 
5.3.3.  3. posms — Samazinājums bezpeļņas noteikuma dēļ 
 
Dotācija nedrīkst radīt peļņu.  
 
“Peļņa” ir 1. un 2. posmā iegūtās summas un darbības kopējo ieņēmumu atlikums, par kādu ir 
pārsniegtas darbības kopējās attiecināmās izmaksas. 
 
“Darbības kopējās attiecināmās izmaksas” ir konsolidētās kopējās attiecināmās izmaksas, 
ko apstiprinājusi [Komisija][Aģentūra]. 
 
“Darbības kopējie ieņēmumi” ir konsolidētie kopējie ieņēmumi, kas iegūti darbības laikā 
(sk. 3. pantu).  
 
Minētie ieņēmumi ir: 
 

(a) darbības rezultātā radītie ienākumi; ja ienākumi ir gūti, pārdodot aprīkojumu vai citus 
aktīvus, kas iegādāti saskaņā ar Nolīgumu, ieņēmumu summa nepārsniedz to summu, 
kura saskaņā ar Nolīgumu ir deklarēta kā attiecināmās izmaksas; 
 

(b) finansiālie ieguldījumi, ko trešās personas sniegušas saņēmējam [vai saistītajām 
trešām personām] un ko īpaši izmanto darbības vajadzībām, un 
 

(c) ieguldījumi natūrā, ko bez maksas sniedz trešās personas un ko īpaši izmanto darbības 
vajadzībām, ja tie deklarēti kā attiecināmās izmaksas. 

 
Par ieņēmumiem netiek uzskatīti: 

 
(a)  ienākumi, kas radušies, izmantojot darbības rezultātus (sk. 28. pantu); 
  
(b) finansiālie ieguldījumi, ko veic trešās personas, ja tos var izmantot, lai segtu izmaksas, 

kuras nav attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu); 
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(c) finansiālie ieguldījumi, ko veic trešās personas, bez pienākuma atmaksāt jebkuru 

summu, kas nav izmantota 3. pantā noteiktā laikposma beigās. 
 

Ja ir radusies peļņa, to atskaita no summas, kas iegūta 1. un 2. posmā. 
 
5.3.4.  4. posms — Samazinājums nepareizas īstenošanas vai citu noteikumu 

pārkāpuma dēļ — dotācijas samazinātā summa — aprēķins 
 
Ja dotācija tiek samazināta (sk. 43. pantu), [Komisija][Aģentūra] aprēķina dotācijas 
samazināto summu, atņemot samazinājuma summu (ko aprēķina proporcionāli darbības 
nepareizai īstenošanai vai noteikumu pārkāpuma nopietnībai saskaņā ar 43.2. pantu) no 
dotācijas maksimālās summas, kura noteikta 5.1. pantā. 

 
Dotācijas galīgā summa ir mazāka par: 
 

- summu, kas iegūta pēc 1.–3. posma, vai 
 

- dotācijas samazināto summu, beidzoties 4. posmam. 
 
5.4.  Dotācijas pārskatītā galīgā summa — aprēķins 
 
Ja — pēc atlikuma maksājuma (jo īpaši pēc pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām vai 
izmeklēšanām; sk. 22. pantu) — [Komisija][Aģentūra] neatzīst izmaksas (sk. 42. pantu) vai 
samazina dotāciju (sk. 43. pantu), tā aprēķina “dotācijas pārskatīto galīgo summu” 
attiecīgajam saņēmējam saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem. 
  
[Komisija][Aģentūra] šo summu aprēķina, izmantojot rezultātus, šādi: 
 

- ja izmaksas netiek atzītas: piemērojot atlīdzināšanas likmi pārskatītajām 
attiecināmajām izmaksām, ko [Komisija][Aģentūra] atzinusi attiecīgajam saņēmējam; 

 
- ja tiek samazināta dotācija: aprēķinot attiecīgā saņēmēja daļu dotācijas summā, kas ir 

samazināta proporcionāli darbības nepareizai īstenošanai vai noteikumu pārkāpuma 
nopietnībai (sk. 43.2. pantu). 

 
Ja netiek atzītas izmaksas un tiek samazināta dotācija, dotācijas pārskatītā galīgā summa 
attiecīgajam saņēmējam ir mazāka par divām iepriekš minētajām summām. 
 
6. PANTS. ATTIECINĀMĀS UN NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 
 
6.1. Vispārīgi noteikumi izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām  
 
“Attiecināmās izmaksas” ir izmaksas, kas atbilst šādiem kritērijiem: 
 
(a) attiecībā uz faktiskajām izmaksām: 
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(i) tām jābūt izmaksām, kas faktiski radušās saņēmējam; 
 

(ii) tām jārodas laikposmā, kas noteikts 3. pantā, izņemot izmaksas, kuras saistītas ar 
perioda ziņojuma par pēdējo pārskata periodu un galīgā ziņojuma iesniegšanu 
(20. pants); 

 
(iii) tām jābūt norādītām provizoriskajā budžetā 2. pielikumā; 

 
(iv) tām jārodas saistībā ar darbību, kā norādīts 1. pielikumā, un tām jābūt 

nepieciešamām šīs darbības īstenošanai; 
 

(v) tām jābūt identificējamām un pārbaudāmām, jo īpaši reģistrētām saņēmēja 
grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar grāmatvedības standartiem, kas piemērojami 
valstī, kurā saņēmējs ir reģistrēts, un saskaņā ar saņēmēja parasto izmaksu 
uzskaites praksi; 
 

(vi) tām jābūt saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem nodokļu, darba un 
sociālā nodrošinājuma jomā, un 
 

(vii) tām jābūt pieņemamām, pamatotām un jāatbilst pareizas finanšu pārvaldības 
principiem, jo īpaši attiecībā uz ekonomiku un efektivitāti; 

 
(b) attiecībā uz vienības izmaksām: 
 

(i)      tās aprēķina šādi: 
 

{summas par vienību, kuras noteiktas 2. pielikumā vai kuras saņēmējs aprēķinājis saskaņā ar 
parasto izmaksu uzskaites praksi (sk. 6.2. panta A punktu), 
  
reizinātas ar  
 
faktisko vienību skaitu}; 

 
(ii)    faktisko vienību skaitam jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

 
- vienībām jābūt faktiski izmantotām vai ražotām laikposmā, kas noteikts 

3. pantā; 
 

- vienībām jābūt vajadzīgām darbības īstenošanai vai ražotām, izmantojot šo 
darbību, un 

 
- vienību skaitam jābūt identificējamam un pārbaudāmam, jo īpaši pamatotam ar 

reģistriem un dokumentāciju (sk. 18. pantu); 
 
(c) attiecībā uz vienotas likmes izmaksām: 
 

(i) tās aprēķina, piemērojot vienoto likmi, kas noteikta 2. pielikumā, un 
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(ii) izmaksām (faktiskajām izmaksām vai vienības izmaksām [vai fiksētās kopsummas 
izmaksām]), kurām piemēro vienoto likmi, jābūt atbilstīgām šā panta 
nosacījumiem par izmaksu atzīšanu par attiecināmajām izmaksām; 

 
(d) [IZVĒLE, ja fiksētā kopsumma ir paredzēta 5.2. pantā: attiecībā uz fiksētās 

kopsummas izmaksām: 
 

(i) attiecināmā summa ir vienāda ar summu, kas noteikta 2. pielikumā, un 
 

(ii) attiecīgie uzdevumi vai darbības daļas ir pienācīgi īstenotas saskaņā ar 
1. pielikumu.] 

 
6.2. Īpaši nosacījumi izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām 
 
Izmaksas ir attiecināmās, ja tās atbilst vispārīgajiem noteikumiem (sk. iepriekš) un īpašajiem 
nosacījumiem, kas norādīti turpmāk attiecībā uz katru budžeta kategoriju: 
 

A. tiešās personāla izmaksas; 
B. apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiešās izmaksas; 
C. [IZVĒLE jāizmanto, ja piemēro 15. pantu: tiešās izmaksas finansiālā atbalsta 

nodrošināšanai trešām personām;] [IZVĒLE: nepiemēro;] 
D. citas tiešās izmaksas; 
E. netiešās izmaksas; 
F. [IZVĒLE īpašām izmaksu kategorijām, ja vienības izmaksas paredzētas Komisijas 

lēmumā: [ierakstīt izmaksu kategoriju vai darbību13] izmaksas.] 
 
“Tiešās izmaksas” ir izmaksas, kas ir tieši saistītas ar darbības īstenošanu, un tādējādi tās var 
tieši attiecināt uz šo darbību. Tās nedrīkst ietvert nekādas netiešās izmaksas (sk. E punktu 
turpmāk). 
 
“Netiešās izmaksas” ir izmaksas, kas nav tieši saistītas ar darbības īstenošanu, un tādējādi tās 
nevar tieši attiecināt uz šo darbību. 
 
A. Tiešās personāla izmaksas [(nav ietvertas F punktā)] 
 
Attiecināmo personāla izmaksu veidi 
 
A.1. Personāla izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās ir saistītas ar personālu, kas strādā 
saņēmēja labā saskaņā ar darba līgumu (vai līdzīgu norīkojumu darbā) un ir iesaistīts darbībā. 
Šīs izmaksas ir tikai algas (tostarp bērna kopšanas atvaļinājuma laikā), sociālā nodrošinājuma 
iemaksas, nodokļi un citas atalgojumā ietvertās izmaksas, ja tās ir radušās saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem vai darba līgumu (vai līdzīgu norīkojumu darbā). 
 

                                                 
13  Ierakstīt precīzu izmaksu nosaukumu, kā norādīts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina vienības izmaksu vai 

fiksētās kopsummas izmantošanu. Piemēram: izmaksas saistībā ar “starptautiskas piekļuves nodrošināšanu 
pētniecības infrastruktūrām”, “klīnisko pētījumu” izmaksas, “ēku energoefektivitātes pasākumu” izmaksas. 
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Saņēmēji, kas ir bezpeļņas tiesību subjekti14, var kā personāla izmaksas deklarēt arī papildu 
atlīdzību darbībā iesaistītajam personālam (tostarp maksājumus, pamatojoties uz papildu 
līgumiem neatkarīgi no to veida), ja 
 

(a) tā ir saskaņā ar saņēmēja parasto atlīdzības praksi un tiek konsekventi izmaksāta, kad 
tiek pieprasīts līdzvērtīgs darbs vai zināšanas; 

 
(b) kritēriji, ko izmanto papildu maksājumu aprēķinam, ir objektīvi un saņēmējs tos 

parasti piemēro neatkarīgi no izmantotā finansējuma avota. 
 
Papildu atlīdzība darbībā iesaistītajam personālam ir attiecināma līdz šādai summai: 
 

(a) ja persona visu gadu strādā pilnu darba laiku un tikai saistībā ar darbību: līdz 
EUR 8000; 

 
(b) ja persona strādā tikai saistībā ar darbību, bet nepilnu darba laiku vai nepilnu gadu: 

līdz atbilstīgajai EUR 8000 proporcionālajai summai; 
 

(c) ja persona nestrādā tikai saistībā ar darbību: līdz proporcionālajai summai, ko aprēķina 
šādi: 

 
{{EUR 8000, 
 
dalīti ar 
 
gada darba stundu skaitu (sk. turpmāk)}, 
 
reizināti ar 
 
stundu skaitu, ko attiecīgā persona gada laikā nostrādājusi saistībā ar darbību}. 

 
A.2. Izmaksas attiecībā uz fiziskām personām, kuras strādā saskaņā ar līgumu, kas tieši 
noslēgts ar saņēmēju un kas nav darba līgums, ir attiecināmās personāla izmaksas, ja: 
 

(a) persona strādā saskaņā ar saņēmēja norādījumiem un, ja vien ar saņēmēju nav noslēgta 
cita vienošanās, saņēmēja telpās; 

 
(b) paveiktā darba rezultāts pieder saņēmējam; 

 
(c) izmaksas būtiski neatšķiras no tām, ko rada personāls, kurš veic tādus pašus 

uzdevumus saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts ar saņēmēju. 
  

                                                 
14  Definīcija sniegta 2.1. panta 10. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes XX Regulā (ES) 

Nr. XX/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. 
gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus (OV L XX, XX, p.XX) (“Dalības noteikumu regula 
Nr. XX/2013”) — “bezpeļņas tiesību subjekts” ir tiesību subjekts, kura mērķis saskaņā ar statūtiem nav gūt 
peļņu, vai kuram ir juridisks vai statūtos paredzēts pienākums nepārdalīt peļņu akcionāriem vai individuāliem 
dalībniekiem.  
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A.3. Tāda personāla izmaksas, ko par atlīdzību norīkojusi trešā persona, ir attiecināmās 
personāla izmaksas, ja ir izpildīti 11. panta nosacījumi. 
 
A.4. Saņēmēju, kas ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir iesaistīti darbībā un kuri nesaņem 
algu, īpašnieku (“MVU īpašnieku”) izmaksas ir attiecināmās personāla izmaksas, ja tās 
atbilst 2. pielikumā noteiktajai summai par vienību, reizinātai ar faktisko darba stundu skaitu, 
kas nostrādātas saistībā ar darbību.  
 
A.5. “Saņēmēju, kas ir fiziskas personas”, kuras nesaņem algu, izmaksas ir attiecināmās 
personāla izmaksas, ja tās atbilst 2. pielikumā noteiktajai summai par vienību, reizinātai ar 
faktisko darba stundu skaitu, kas nostrādātas saistībā ar darbību. 
 
[A.6. [IZVĒLE jāizmanto starptautiskai piekļuvei pētniecības infrastruktūrai: Personāla 
izmaksas starptautiskas piekļuves nodrošināšanai pētniecības infrastruktūrai ir 
attiecināmās izmaksas tikai tad, ja ir izpildīti arī 16.1.1. panta noteikumi.] [IZVĒLE 
jāizmanto attiecībā uz virtuālu piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: Personāla izmaksas 
virtuālas piekļuves nodrošināšanai pētniecības infrastruktūrai ir attiecināmās izmaksas tikai 
tad, ja ir izpildīti arī 16.2. panta nosacījumi.]] 
 
Aprēķināšana  
 
Personāla izmaksas saņēmēji aprēķina šādi: 
 

{{stundas likme, 
 
reizināta ar  
 
faktisko stundu skaitu, kas nostrādātas saistībā ar darbību}, 
 
plus   
 
attiecībā uz bezpeļņas tiesību subjektiem — papildu atlīdzība personālam, kas iesaistīts darbībā saskaņā 
ar iepriekš minētajiem noteikumiem (A.1. punkts)}. 

 
Personai deklarētajam faktisko stundu skaitam jābūt identificējamam un pārbaudāmam (sk. 
18. pantu). 
 
Kopējais stundu skaits, kas deklarēts ES vai Euratom dotācijās par personu gadā, nevar 
pārsniegt gada darba stundu skaitu, kas izmantots stundas likmes aprēķinos: 
 

{gada darba stundu skaits attiecīgajam gadam (sk. turpmāk) 
 
mīnus 
 
kopējais saņēmēja deklarēto stundu skaits par attiecīgo personu attiecīgajā gadā attiecībā uz citām ES 
vai Euratom dotācijām}. 

 
“Stundas likme” ir viena no turpmāk minētajām: 
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(a) attiecībā uz personāla izmaksām, kas deklarētas kā faktiskās izmaksas: stundas likme ir 
summa, ko aprēķina šādi: 

 
{faktiskās ikgadējās personāla izmaksas (izņemot papildu atlīdzību) par personu, 
 
dalītas ar 
 
gada darba stundu skaitu}. 

 
Saņēmēji izmanto ikgadējās personāla izmaksas un gada darba stundu skaitu attiecībā uz 
katru finanšu gadu, uz ko attiecas pārskata periods. Ja finanšu gads pārskata perioda 
beigās nav noslēgts, saņēmēji izmanto pēdējā pieejamā noslēgtā finanšu gada stundas 
likmi. 
 
Attiecībā uz “gada darba stundu skaitu” saņēmēji var izvēlēties vienu no turpmāk 
norādītajiem: 

 
(i) 1720 stundas attiecībā uz personām, kas strādā pilnu darba laiku (vai atbilstīgu 

proporcionālu summu attiecībā uz personām, kas nestrādā pilnu darba laiku); 
 

(ii) kopējo stundu skaitu, ko persona gada laikā nostrādājusi saņēmēja labā un ko 
aprēķina šādi: 

 
{stundu skaits, kas personai jānostrādā gadā (saskaņā ar darba līgumu, piemērojamo darba 
nolīgumu vai valsts tiesību aktiem), 
 
plus 
 
nostrādātās virsstundas 
 
mīnus 
 
kavējumi (piemēram, slimības atvaļinājums vai īpašs atvaļinājums)}. 

 
“Darba stundu skaits gadā” ir laikposms, kurā personālam ir jāstrādā, esot darba 
devēja rīcībā un veicot savu darbību vai pienākumus saskaņā ar darba līgumu, 
piemērojamo darba koplīgumu vai valsts tiesību aktiem attiecībā uz darba laiku. 
 
Ja līgumā (vai piemērojamajā darba koplīgumā, vai valsts tiesību aktos attiecībā 
uz darba laiku) nav paredzēts noteikt darba stundu skaitu gadā, šo iespēju nevar 
izmantot; 

 
(iii) “standarta stundu skaitu gadā” saņēmējs parasti piemēro savam personālam 

saskaņā ar savu parasto izmaksu uzskaites praksi. Minētais stundu skaits ir vismaz 
90 % no “standarta darba stundu skaita gadā”. 

 
Ja nav piemērojamas atsauces attiecībā uz standarta darba stundu skaitu gadā, šo 
iespēju nevar izmantot. 
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Attiecībā uz visām iespējām — faktisko laiku, ko darbībā iesaistītā persona pavadījusi 
bērna kopšanas atvaļinājumā, var atskaitīt no gada darba stundu skaita; 

 
(b) attiecībā uz personāla izmaksām, kas deklarētas, pamatojoties uz vienības izmaksām: 

stundas likme ir viena no turpmāk minētajām: 
 

(i) attiecībā uz MVU īpašniekiem vai saņēmējiem, kas ir fiziskas personas: 
stundas likme, kas noteikta 2. pielikumā (sk. A.4. un A.5. punktu); 
 

(ii) attiecībā uz personāla izmaksām, kas deklarētas, pamatojoties uz saņēmēja 
parasto izmaksu uzskaites praksi: stundas likme, ko saņēmējs aprēķina saskaņā 
ar tā parasto izmaksu uzskaites praksi, ja: 

 
- izmantoto izmaksu uzskaites praksi konsekventi piemēro, pamatojoties 

uz objektīviem kritērijiem, neatkarīgi no finansēšanas avota; 
 

- stundas likmi aprēķina, izmantojot faktiskās personāla izmaksas, kas 
reģistrētas saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izņemot neattiecināmās 
izmaksas vai izmaksas, kas iekļautas citās budžeta kategorijās. 

 
Faktiskās personāla izmaksas saņēmējs var pielāgot, pamatojoties uz 
budžetā paredzētajiem vai aprēķinātajiem elementiem. Minētajiem 
elementiem jābūt attiecināmiem uz personāla izmaksu aprēķināšanu, 
pamatotiem un atbilstīgiem objektīvai un pārbaudāmai informācijai, un 

 
- stundas likmi aprēķina, izmantojot gada darba stundu skaitu (sk. 

iepriekš). 
 
B. Apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiešās izmaksas [(nav ietvertas F punktā)] (tostarp 
saistītie pienākumi, nodokļi un maksas, piemēram, neatskaitāmais pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN), ko samaksājis saņēmējs) ir attiecināmās izmaksas, ja ir izpildīti 13. panta 
nosacījumi. 
 
[IZVĒLE jāizmanto attiecībā uz starptautisku piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: 
Apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksas starptautiskas piekļuves nodrošināšanai 
pētniecības infrastruktūrai ir attiecināmās izmaksas tikai tad, ja ir izpildīti arī 16.1.1. panta 
nosacījumi.] 
 
 [IZVĒLE jāizmanto attiecībā uz virtuālu piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: 
Apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksas virtuālas piekļuves nodrošināšanai pētniecības 
infrastruktūrai ir attiecināmās izmaksas tikai tad, ja ir izpildīti arī 16.2. panta nosacījumi.] 
 
C. Tiešās izmaksas finansiālā atbalsta nodrošināšanai trešām personām [(nav ietvertas 
F punktā)] [IZVĒLE jāizmanto, ja piemēro 15. pantu: ir attiecināmās izmaksas, ja ir 
izpildīti 15. panta nosacījumi.][IZVĒLE: nepiemēro] 
 
D. Citas tiešās izmaksas [(nav ietvertas F punktā)] 
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D.1. Komandējuma izmaksas un attiecīgās uzturēšanās piemaksas (tostarp attiecīgās 
nodevas, nodokļi un maksas, piemēram, neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis (PVN), 
ko samaksājis saņēmējs) ir attiecināmās izmaksas, ja tās ir saskaņā ar saņēmēja parasto praksi 
attiecībā uz komandējumiem. 
 
[IZVĒLE jāizmanto attiecībā uz starptautisku piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: 
Komandējuma izmaksas starptautiskas piekļuves nodrošināšanai pētniecības infrastruktūrai 
ir attiecināmās izmaksas tikai tad, ja ir izpildīti 16.1.1. panta nosacījumi.] 
 
D.2. [IZVĒLE visos gadījumos: Aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu (jaunu vai 
lietotu) amortizācijas izmaksas, kas reģistrētas saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir 
attiecināmās izmaksas, ja minētais aprīkojums, infrastruktūra vai citi aktīvi tika iegādāti 
saskaņā ar 10. pantu un norakstīti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem 
un saņēmēja parasto grāmatvedības praksi. 
 
Aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu iznomāšanas vai izīrēšanas izmaksas (tostarp 
attiecīgās nodevas, nodokļi un maksas, piemēram, saņēmēja samaksātais neatskaitāmais 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN)) arī ir attiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz līdzīga 
aprīkojuma, infrastruktūras vai aktīvu amortizācijas izmaksas un neietver nekādas 
finansēšanas maksas.  
 
Tāda aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu izmaksas, kuri ieguldīti natūrā pret 
maksājumu, ir attiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz līdzīga aprīkojuma, infrastruktūras 
vai aktīvu amortizācijas izmaksas, neietver nekādas finansēšanas maksas un ja ir izpildīti 
11. panta nosacījumi. 
 
Vienīgā izmaksu daļa, ko ņem vērā, ir tā, kas atbilst darbības ilgumam un faktiskajai 
izmantošanai darbības nolūkā.] 
 
[IZVĒLE (alternatīva iepriekšējai izvēlei) jāizmanto, ja paredzēts darba programmā15: 
Aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu (jaunu vai lietotu) iegādes izmaksas (kā 
reģistrēts saņēmēja grāmatvedības uzskaitē) ir attiecināmās izmaksas, ja aprīkojums, 
infrastruktūra vai citi aktīvi tika iegādāti saskaņā ar 10. pantu. 
  
Aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu iznomāšanas vai izīrēšanas izmaksas (tostarp 
attiecīgās nodevas, nodokļi un maksas, piemēram, saņēmēja samaksātais neatskaitāmais 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN)) arī ir attiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz līdzīga 
aprīkojuma, infrastruktūras vai aktīvu amortizācijas izmaksas un neietver nekādas 
finansēšanas maksas. 
 
Tāda aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu izmaksas, kuri ieguldīti natūrā pret 
maksājumu, ir attiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz līdzīga aprīkojuma, infrastruktūras 

                                                 
15  Izmanto izņēmuma gadījumā, tikai tad, ja tas ir pamatots ar darbības būtību un ir saistībā ar aprīkojuma vai 

aktīvu izmantošanu, ja tas ir paredzēts darba programmā. 
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vai aktīvu amortizācijas izmaksas, neietver nekādas finansēšanas maksas un ja ir izpildīti 
11. panta nosacījumi.] 
 
[IZVĒLE (papildus vienai vai divām iepriekš norādītajām izvēlēm) attiecībā uz 
starptautisko un virtuālo piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: Izņēmuma gadījumā saņēmēji 
nedrīkst deklarēt šādas izmaksas (piemēram, nolietojama aprīkojuma, infrastruktūras vai citu 
aktīvu nomāšanas, īrēšanas un iegādes izmaksas) par starptautiskas vai virtuālas piekļuves 
nodrošināšanu pētniecības infrastruktūrai (sk. 16. pantu).] 
 
D.3. Citu preču un pakalpojumu izmaksas (tostarp attiecīgās nodevas, nodokļi un maksas, 
piemēram, saņēmēja samaksātais neatskaitāmais pievienotās vērtība nodoklis (PVN)) ir 
attiecināmās izmaksas, ja preces un pakalpojumi ir: 
 

(a) iegādāti īpaši darbības nolūkā un saskaņā ar 10. pantu vai 
 

(b) ieguldīti natūrā pret maksājumu un saskaņā ar 11. pantu. 
 
Minētās preces un pakalpojumi ietver, piemēram, palīgmateriālus un piegādes, izplatīšanu (arī 
brīvu piekļuvi), rezultātu aizsardzību, atzinumus par finanšu pārskatiem (ja tādi ir paredzēti 
Nolīgumā), atzinumus par metodoloģiju, tulkojumus un publikācijas. 
 
[IZVĒLE jāizmanto attiecībā uz starptautisku piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: Citu 
preču un pakalpojumu izmaksas par starptautiskas piekļuves pētniecības infrastruktūrai 
nodrošināšanu ir attiecināmās izmaksas tikai tad, ja ir izpildīti 16.1.1. panta nosacījumi.] 
 
 [IZVĒLE jāizmanto attiecībā uz virtuālu piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: Citu preču 
un pakalpojumu izmaksas par virtuālas piekļuves pētniecības infrastruktūrai nodrošināšanu 
ir attiecināmās izmaksas tikai tad, ja ir izpildīti 16.2. panta nosacījumi.] 
 
D.4. [IZVĒLE visos gadījumos: “Liela mēroga pētniecības infrastruktūras”16, ko tieši 
izmanto darbības nolūkā, kapitalizētās un pamatdarbības izmaksas ir attiecināmās izmaksas, 
ja  
 

(a)  liela mēroga pētniecības infrastruktūras vērtība ir vismaz 75 % no kopējiem 
pamatlīdzekļiem (par sākotnējo vērtību, kas norādīta pēdējā bilancē, kura noslēgta 
pirms Nolīguma parakstīšanas dienas, vai, kā noteikts, pamatojoties uz pētniecības 
infrastruktūras17 īres un nomas izmaksām); 

                                                 
16  “Liela mēroga pētniecības infrastruktūra” ir saņēmēja pētniecības infrastruktūra, kuras kopējā vērtība, 

kas ir vismaz EUR 20 miljoni, ir aprēķināta kā minētā saņēmēja katras atsevišķas pētniecības infrastruktūras 
sākotnējo aktīvu vērtību summa, ņemot vērā vērtības, kas ietvertas pēdējā bilancē, kura ir noslēgta pirms 
Nolīguma parakstīšanas dienas, vai noteiktas atbilstīgi pētniecības infrastruktūras nomas un īres izmaksām. 

17  Definīcija sniegta 2. panta f) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes XX 2013 Regulā (ES) 
Nr. XXX/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–
2020. gads). “Pētniecības infrastruktūra” ir telpas un aprīkojums, resursi un pakalpojumi, ko izmanto 
pētnieku kopienas, lai veiktu pētījumus un sekmētu inovāciju attiecīgajās jomās. Vajadzības gadījumā 
infrastruktūru var izmantot arī ar pētniecību nesaistītās jomās, piemēram, izglītības vai sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Pētniecības infrastruktūras aptver: nozīmīgu zinātnisko aprīkojumu (vai 
instrumentu komplektus); uz zināšanām balstītus resursus, piemēram, krājumus, arhīvus vai zinātniskos 
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(b)  saņēmēja metodoloģiju liela mēroga infrastruktūras izmaksu deklarēšanai Komisija 

ir novērtējusi pozitīvi (“ex-ante novērtējums”); 
 

(c)  saņēmējs deklarē kā attiecināmās izmaksas tikai to daļu, kas atbilst darbības 
ilgumam un faktiskās izmantošanas darbības nolūkā likmei, un 

 
(d)  tās atbilst nosacījumiem, kas plašāk norādīti “Apvārsnis 2020” dotāciju 

rokasgrāmatā.] 
 
[IZVĒLE visiem tematiem uzaicinājumu sadaļā “Pētniecības infrastruktūra” (izņemot e-
infrastruktūras tematus): nepiemēro.] 
 
[IZVĒLE jāizmanto, ja tas paredzēts darba programmā: nepiemēro.] 
  
E. Netiešās izmaksas [(nav ietvertas F punktā)] 
 
Netiešās izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās ir deklarētas, pamatojoties uz vienotu 
likmi 25 % apmērā no attiecināmajām tiešajām izmaksām (sk. 5.2. pantu un iepriekš minēto A 
un D punktu), un ja tās neietver: 
 

(a)  apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksas [un][;] 
 

(b) izmaksas saistībā ar trešo personu sniegtajiem ieguldījumiem natūrā, kuri nav 
izmantoti saņēmēja telpās [un][;] 

 
(c)  [IZVĒLE jāizmanto, ja piemēro 15. pantu: izmaksas finansiālā atbalsta 

nodrošināšanai trešām personām][IZVĒLE: nepiemēro][un 
 

(d)  IZVĒLE, ja piemēro F punktu un vienības vai fiksētās kopsummas izmaksas ietver 
netiešās izmaksas: [vienības izmaksas saskaņā ar 5.2. panta f) apakšpunktu un 
turpmāk norādīto F punktu)][fiksētās kopsummas izmaksas saskaņā ar 5.2. panta 
f) apakšpunktu un turpmāk norādīto F punktu]]. 

 
Saņēmēji, kuri saņem pamatdarbības dotāciju18, ko finansē no ES vai Euratom budžeta, nevar 
deklarēt netiešās izmaksas par periodu, uz kuru attiecas pamatdarbības dotācija. 
  
[F. IZVĒLE īpašām izmaksu kategorijām, ja vienības izmaksas paredzētas Komisijas 
lēmumā: [ierakstīt izmaksu kategoriju(-as) vai darbību(-as)] izmaksas 
                                                                                                                                                         

datus; tādas elektroniskās infrastruktūras kā datu un datorsistēmas un sakaru tīklus; kā arī jebkuru citu 
unikālu infrastruktūru, kurai ir būtiska nozīme, lai sasniegtu izcilību pētniecības un inovācijas jomā. Šāda 
infrastruktūra var būt "vienkopus izvietota", "virtuāla" vai "izkliedēta". 

18  Definīcija sniegta 121. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 218, 
26.10.2012., 1. lpp.) (“Finanšu regula Nr. 966/2012”): “darbības dotācijas” ir tiešas finanšu iemaksas no 
budžeta ziedojumu veidā, lai finansētu tādas struktūras darbību, kura īsteno kādu mērķi, kam ir vispārēja 
Savienības nozīme, vai kuras mērķis ietilpst Savienības politikā un atbalsta to. 
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[Ierakstīt izmaksu kategoriju vai darbību] izmaksas: 
 

(a) deklarētas kā vienības izmaksas: ir attiecināmās izmaksas, ja tās atbilst summai par 
vienību, kas noteikta 2.  pielikumā, reizinātai ar faktisko vienību skaitu, un ja 
[ierakstīt nosacījumus izmaksu atzīšanai par attiecināmajām]; 
 

(b)  [deklarētas kā faktiskās izmaksas: ir attiecināmās izmaksas, ja tās atbilst iepriekš 
minētajiem nosacījumiem (no A punkta līdz [D][E] punktam) [un ja [ierakstīt 
nosacījumus izmaksu atzīšanai par attiecināmajām];] 

 
(c) [deklarētas kā abu minēto izmaksu apvienojums: ja daļa, kas deklarēta kā faktiskās 

izmaksas, atbilst faktisko izmaksu nosacījumiem un daļa, kas deklarēta kā vienības 
izmaksas, atbilst vienības izmaksu nosacījumiem]. 
 

[tas pats katrai īpašajai izmaksu kategorijai] 
 
[IZVĒLE: īpašās fiksētās kopsummas izmaksas (piemēram, izmaksas, kuras var deklarēt 
vai ir jādeklarē kā fiksētās kopsummas izmaksas), ja tas paredzēts 5.2. panta 
f) apakšpunktā): [Ierakstīt izmaksas kategoriju vai darbību] izmaksas ir attiecināmās 
izmaksas, ja tās atbilst fiksētajai kopsummai, kas noteikta 2. pielikumā, un ja ar darbību 
saistītie uzdevumi vai darbības daļas ir pienācīgi īstenotas saskaņā ar 1. pielikumu.]] 
 
6.3. Nosacījumi saistīto trešo personu izmaksu atzīšanai par attiecināmajām 

izmaksām   
 
[IZVĒLE jāizmanto, ja piemēro 14. pantu: Izmaksas, kas rodas saistītajām trešām 
personām, ir attiecināmās izmaksas, ja tās atbilst — mutatis mutandis — vispārīgajiem vai 
īpašajiem noteikumiem attiecībā uz izmaksu atzīšanu par attiecināmajām izmaksām, kuri 
noteikti šajā pantā (6.1. un 6.2. pants) un 14. pantā.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
6.4. Nosacījumi ieguldījumu natūrā, ko bez maksas sniedz trešās personas, atzīšanai 

par attiecināmajām izmaksām  
 
Ieguldījumi natūrā, kurus sniedz bez maksas, ir attiecināmās tiešās izmaksas (saņēmējam 
[vai saistītajai trešai personai]), ja izmaksas, kas radušās trešai personai, atbilst — mutatis 
mutandis — vispārīgajiem vai īpašajiem noteikumiem attiecībā uz izmaksu atzīšanu par 
attiecināmajām izmaksām, kuri noteikti šajā pantā (6.1. un 6.2. pants) un 12. pantā. 
 
6.5. Neattiecināmās izmaksas 
 
“Neattiecināmās izmaksas” ir: 
 

(a) izmaksas, kas neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem (6.1. līdz 6.4. pants), jo 
īpaši: 
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(i) izmaksas, kas saistītas ar peļņu no kapitāla; 

 
(ii) parādi un parādu apkalpošanas izmaksas; 

 
(iii) rezerves turpmākajiem zaudējumiem vai parādiem; 

 
(iv) parāda procenti; 

 
(v) nedroši parādi; 

 
(vi) zaudējumi valūtas maiņas dēļ; 

 
(vii) bankas izmaksas, ko saņēmēja banka iekasē par pārvedumiem no 

[Komisijas][Aģentūras]; 
 

(viii) pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi; 
 

(ix) atskaitāmais PVN; 
  

(x) izmaksas, kas radušās darbības īstenošanas atlikšanas laikā (sk. 49. pantu); 
 

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

 
6.6. Neattiecināmo izmaksu deklarēšanas sekas 
 
Deklarētās izmaksas, kas nav attiecināmās izmaksas, tiks noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Tas var arī radīt situāciju, kad jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
 
4. NODAĻA. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
1. IEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DARBĪBAS ĪSTENOŠANU 
 
7. PANTS. VISPĀRĪGS PIENĀKUMS PIENĀCĪGI ĪSTENOT DARBĪBU 
 
7.1.  Vispārīgs pienākums pienācīgi īstenot darbību 
 
Saņēmēji īsteno darbību, kā norādīts 1. pielikumā un saskaņā ar Nolīguma noteikumiem un 
visām juridiskajām saistībām, kas noteiktas piemērojamajos ES, starptautiskajos un valsts 
tiesību aktos. 
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7.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
8. PANTS. RESURSI DARBĪBAS ĪSTENOŠANAI 
 
Saņēmēju rīcībā jābūt darbības īstenošanai atbilstīgiem resursiem. 
 
Ja ir vajadzīga darbības īstenošana, saņēmēji var: 
 

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

- izmantot ieguldījumus natūrā, ko pret samaksu sniegušas trešās personas (sk. 
11. pantu); 

 
- izmantot ieguldījumus natūrā, ko trešās personas sniegušas bez maksas (sk. 12. pantu); 

 
- pieprasīt, lai apakšuzņēmēji īsteno darbības uzdevumus, kas minēti 1. pielikumā (sk. 

13. pantu); 
 

- pieprasīt, lai saistītās trešās personas īsteno darbības uzdevumus, kas minēti 
1. pielikumā (sk. 14. pantu). 
 

Minētajos gadījumos saņēmēji uzņemas pilnu atbildību par darbības īstenošanu 
[Komisijas][Aģentūras] un citu saņēmēju priekšā. 
 
9. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC SAŅĒMĒJI, KURI 

NESAŅEM ES FINANSĒJUMU 
 
9.1. Noteikumi par darbības uzdevumu izpildi, ko veic saņēmēji, kuri nesaņem ES 

finansējumu 
 
[IZVĒLE attiecībā uz saņēmējiem, kuri nesaņem ES finansējumu: Saņēmēji, kuri nesaņem 
ES finansējumu, izpilda darbības uzdevumus, kas tiem paredzēti 1. pielikumā saskaņā ar 
7.1. pantu. 
 
To izmaksas ir paredzētas 2. pielikumā, bet: 
 

- tās netiks atlīdzinātas un 
 

- tās netiks ņemtas vērā dotācijas aprēķinā (sk. 5.2., 5.3., 5.4. un 21. pantu). 
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Minētajiem saņēmējiem nepiemēro 3. nodaļas 10. līdz 15. pantu, 18.1.2. pantu, 20.3. panta 
b) apakšpunktu, 20.4. panta b) apakšpunktu, 20.6., 21., 26.4., 28.1. [IZVĒLE: izņemot 
papildu izmantošanas saistības], 28.2., 30.3., 31.5., 40., 42., 43., 44., 47. un 48. pantu. 
 
Tiem nepiemēro finanšu pārbaudes, pārskatīšanas un revīzijas saskaņā ar 22. pantu. 
 
Saņēmēji, kuri nesaņem ES finansējumu, var sniegt citam saņēmējam ieguldījumus natūrā. 
Šajā gadījumā, lai sasniegtu 11. un 12. panta mērķi, minētos saņēmējus uzskata par trešām 
personām.] 
 
 [IZVĒLE: nepiemēro] 
 
9.2.  Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
[Ja saņēmējs, kas nesaņem ES finansējumu, nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem 
pienākumiem, tā dalību šajā Nolīgumā var apturēt (sk. 50. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
piemērojamajiem pasākumiem.] 
  
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
10. PANTS. PREČU, BŪVDARBU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDE 
 
10.1.  Noteikumi par preču, būvdarbu vai pakalpojumu iegādi 
 
10.1.1. Ja ir vajadzīga darbības īstenošana, saņēmēji var iegādāties preces, būvdarbus vai 
pakalpojumus. 
 
Saņēmēji veic šādu pirkumu, nodrošinot ekonomiski izdevīgāko cenu vai, vajadzības 
gadījumā, zemāko cenu. Šajā procesā saņēmēji izvairās no jebkāda interešu konflikta (sk. 
35. pantu). 
 
[IZVĒLE: Turklāt, ja pirkuma vērtība pārsniedz EUR […], saņēmēji izpilda šādus 
noteikumus: […].19] 
 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija [un Aģentūra], Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz saviem līgumslēdzējiem. 
 

                                                 
19  Ja kredītrīkotājs nolemj noteikt īpašus noteikumus, tajos pienācīgi jāievēro proporcionalitātes princips, ņemot 

vērā līgumu vērtību un ES ieguldījuma relatīvo apmēru attiecībā uz darbības kopējām izmaksām un risku. 
Īpašajiem noteikumiem jābūt pamatotiem uz Finanšu regulas noteikumiem. Jāizvairās no vienkāršas FR 
citēšanas, nenorādot piemērojamos noteikumus. Īpašos noteikumus var noteikt tikai, lai piešķirtu līgumus, 
kuru vērtība pārsniedz EUR 60 000. Kredītrīkotājs var noteikt robežvērtību, kura pārsniedz EUR 60 000, 
pamatojoties uz riska novērtējumu. 



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt galvenā uzaicinājuma 
identifikatoru] 
  

 “Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem 
saņēmējiem. 2013. gada decembris 

 

29 
 

10.1.2. Saņēmēji, kas ir “līgumslēdzējas iestādes” Direktīvas 2004/18/EK20 izpratnē vai 
“līgumslēdzēji” Direktīvas 2004/17/EK21 izpratnē, ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus 
publiskā iepirkuma jomā. 
 
10.2.  Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 10.1.1. pantā noteiktajiem pienākumiem, ar attiecīgo 
līgumu saistītās izmaksas netiks uzskatītas par attiecināmajām izmaksām (sk. 6. pants) un tiks 
noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 10.1.2. pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
11. PANTS. TREŠO PERSONU PRET SAMAKSU SNIEGTO IEGULDĪJUMU 

NATŪRĀ IZMANTOŠANA 
 
11.1.  Noteikumi par ieguldījumu natūrā, kas sniegti pret samaksu, izmantošanu 
 
Ja ir vajadzīga darbības īstenošana, saņēmēji var izmantot ieguldījumus natūrā, kurus pret 
samaksu ir sniegušas trešās personas. 
 
Saņēmēji var deklarēt izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu natūrā maksājumu, kā 
attiecināmās izmaksas (sk. 6.1. un 6.2. pantu) līdz trešo personu izmaksām par norīkotajām 
personām, ieguldīto aprīkojumu, infrastruktūru vai citiem aktīviem vai ieguldītajām precēm 
un pakalpojumiem. 
 
Trešās personas un to ieguldījumus norāda 1. pielikumā. Tomēr [Komisija][Aģentūra] var 
apstiprināt ieguldījumus natūrā, kas nav norādīti 1. pielikumā, bez grozījumiem 
(sk. 55. pantu), ja 
 

- tie ir konkrēti pamatoti perioda tehniskajā ziņojumā un 
 

- to izmantošana neietver izmaiņas Nolīgumā, kas varētu radīt neuzticēšanos lēmumam 
par dotācijas piešķiršanu vai vienādas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu. 

 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija [un Aģentūra], Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz trešām personām. 

                                                 
20  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 

valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru 
(OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.). 

21  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma 
procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu 
nozarēs (OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.). 
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11.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, izmaksas, kas 
saistītas ar ieguldījuma natūrā maksājumu, netiks uzskatītas par attiecināmajām izmaksām 
(sk. 6. pantu) un tiks noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
12. PANTS. TREŠO PERSONU BEZ MAKSAS SNIEGTO IEGULDĪJUMU NATŪRĀ 

IZMANTOŠANA 
 
12.1. Noteikumi par bezmaksas ieguldījumu natūrā izmantošanu 
 
Ja ir vajadzīga darbības īstenošana, saņēmēji var izmantot ieguldījumus natūrā, ko trešās 
personas ir sniegušas bez maksas.  
 
Saņēmēji var deklarēt izmaksas, kas radušās trešām personām par norīkotajām personām, 
ieguldīto aprīkojumu, infrastruktūru vai citiem aktīviem vai citām ieguldītajām precēm un 
pakalpojumiem, kā attiecināmās izmaksas saskaņā ar 6.4. pantu. 
  
Trešās personas un to ieguldījumus norāda 1. pielikumā. Tomēr [Komisija][Aģentūra] var 
apstiprināt ieguldījumus natūrā, kas nav norādīti 1. pielikumā, bez grozījumiem (sk. 
55. pantu), ja  
 

- tie ir konkrēti pamatoti perioda tehniskajā ziņojumā un  
  

- to izmantošana neietver izmaiņas Nolīgumā, kas varētu radīt neuzticēšanos lēmumam 
par dotācijas piešķiršanu vai vienādas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu. 

 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija [un Aģentūra], Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz trešām personām. 
 
12.2.  Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, izmaksas, kas 
radušās trešām personām saistībā ar ieguldījumu natūrā, netiks uzskatītas par attiecināmajām 
izmaksām (sk. 6. pantu) un tiks noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
13. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC APAKŠUZŅĒMĒJI 
 
13.1. Noteikumi par apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu darbības uzdevumu izpildei 
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13.1.1. Ja tas ir vajadzīgs darbības uzdevumu izpildei, saņēmējs var piešķirt apakšuzņēmuma 
līguma slēgšanas tiesības,attiecībā uz konkrētiem darbības uzdevumiem, kas minēti 
1. pielikumā. 
 
Apakšuzņēmuma līgumus var slēgt tikai attiecībā uz noteiktu darbības daļu. 
  
Saņēmēji piešķir apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības, nodrošinot ekonomiski 
izdevīgākos nosacījumus vai, vajadzības gadījumā, zemāko cenu. Šajā procesā saņēmēji 
izvairās no jebkāda interešu konflikta (sk. 35. pantu). 
 
[IZVĒLE: turklāt, ja apakšuzņēmuma līguma vērtība pārsniedz EUR […], saņēmēji izpilda 
šādus noteikumus: […].22] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz darbībām, kas ietver publisko iepirkumu pirmskomercializācijas 
posmā (PCP) vai novatorisku risinājumu iepirkumu (PPI): turklāt attiecībā uz 
pirmskomercializācijas iepirkumu (PCP) vai novatorisku risinājumu iepirkumu (PPI) 
saņēmēji ievēro pārredzamu un nediskriminējošu procedūru, kas ietver vismaz šādus 
elementus: 
 

(a) “atvērtā tirgus apspriešana” publicēta ar “iepriekšēju informatīvu paziņojumu” 
(PIN) Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī un plaši popularizēta un reklamēta; 
 

(b) “paziņojums par līgumu”, kurā paredzētais piedāvājumu saņemšanas termiņš ir 
vismaz divi mēneši, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un plaši 
popularizēts un reklamēts; 
 

(c) “uzaicinājums iesniegt piedāvājumus”, kurš pamatots uz funkcionālajām vai 
izpildes specifikācijām (kurās ņemti vērā atvērtā tirgus apspriešanas rezultāti) un 
kurā sniegts praktisks apakšuzņēmuma līguma(-u) īstenošanas plāns; 
 

(d)  objektīvs un nediskriminējošs pretendentu novērtējums un apakšuzņēmuma 
līguma(-u) piešķiršana pretendentam(-iem), kas piedāvā ekonomiski izdevīgāko 
cenu; 
 

(e) “paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu” publicēts Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 
Saņēmēji nodrošina arī to, ka katrā iepriekšējā informatīvā paziņojumā, paziņojumā par 
līgumu vai paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas publicēts saistībā ar 
apakšuzņēmuma līguma slēgšanu, ir ietverta šāda atruna: 
                                                 
22  Ja kredītrīkotājs nolemj noteikt īpašus noteikumus, tajos pienācīgi jāievēro proporcionalitātes princips, 

ņemot vērā līgumu vērtību un ES ieguldījuma relatīvo apmēru attiecībā uz darbības kopējām izmaksām un 
risku. Īpašajiem noteikumiem jābūt pamatotiem uz Finanšu regulas noteikumiem. Jāizvairās no vienkāršas 
FR citēšanas, nenorādot piemērojamos noteikumus. Īpašos noteikumus var noteikt tikai, lai piešķirtu 
līgumus, kuru vērtība pārsniedz EUR 60 000. Kredītrīkotājs var noteikt robežvērtību, kura pārsniedz 
EUR 60 000, pamatojoties uz riska novērtējumu. 
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“Iepirkumam piešķirts finansējums no Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. [numurs]. Šajā iepirkumā ES 
nepiedalās kā līgumslēdzēja iestāde.”] 

 
[IZVĒLE tikai darbībām, kas ietver PPI: Dalība PPI iepirkuma procedūrā ir pieejama ar 
vienādiem noteikumiem visiem pretendentiem no ES dalībvalstīm, asociētajām valstīm un 
citām valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi nolīgumu publiskā iepirkuma jomā. Ja piemēro PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, PPI apakšuzņēmuma līgumi arī ir pieejami to valstu 
pretendentiem, kas ir ratificējušas šo nolīgumu. 
 
Ja novatorisku risinājumu iepirkumu (PPI) veido (tikai) tādu prototipu komplekta un/vai 
testēšanas produktu iegāde, kas ir izstrādāti sākotnējās PPI kopfonda darbības laikā, 
saņēmējiem nav jāveic iepriekš minētajā a), b) un e) apakšpunktā minētā atvērtā tirgus 
apspriešana, paziņojums par līgumu un paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
Šajā gadījumā saņēmēji pieprasa piedāvājumu no vismaz trim pakalpojumu sniedzējiem 
(tostarp no tiem, kas piedalījās iepriekšējā PCP) saskaņā ar sarunu procedūru bez 
publicēšanas, kā norādīts Direktīvā 2004/18/EK un Direktīvā 2004/17/EK23.]  
 
[IZVĒLE tikai attiecībā uz darbībām, kas ietver PCP: Apakšuzņēmuma līgumos attiecībā uz 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā ietver šādus elementus: 
 

- apakšuzņēmēju intelektuālā īpašuma tiesības uz to darbības rezultātiem; 

- pircēju tiesības uz piekļuvi rezultātiem — bez atlīdzības — savām vajadzībām; 

- pircēju tiesības piešķirt (vai prasīt, lai apakšuzņēmēji piešķir) vienkāršas licences 
trešām personām rezultātu izmantošanai — saskaņā ar taisnīgiem un saprātīgiem 
nosacījumiem — (bez tiesībām piešķirt apakšlicences); 

- apakšuzņēmēju pienākumu nodot atpakaļ pircējiem īpašumtiesības uz intelektuālo 
īpašumu, ko radījuši apakšuzņēmēji PCP laikā, ja apakšuzņēmēji nav komerciāli 
izmantojuši rezultātus laikposmā, kurš noteikts apakšuzņēmuma līgumā; 

- pircēju tiesības publicēt — paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu brīdī 
— uzvarējušo pretendentu identitāti un uzvarējušo pretendentu iesniegtā projekta 
kopsavilkumu un publicēt — pēc pētniecības un izstrādes pabeigšanas un pēc 
apspriešanās ar apakšuzņēmējiem — rezultātu kopsavilkumu, kā arī to apakšuzņēmēju 
identitāti, kas ir sekmīgi pabeiguši PCP pēdējo posmu. 

Saņēmēji nodrošina, ka lielāko daļu pētniecības un izstrādes darba, ko paveikuši 
apakšuzņēmēji(-s) (arī vadošo pētnieku darbs), izpildīta ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs 
(“izpildes vietas pienākums”).] 
 

                                                 
23  Sk. Direktīvas 2004/18/EK 28. pantu un 31. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Direktīvas 2004/17/EK 

40. panta 3. punkta b) apakšpunktu. 
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Izpildāmos uzdevumus un paredzamās izmaksas attiecībā uz katru apakšuzņēmuma līgumu 
nosaka 1. pielikumā un apakšuzņēmuma līguma kopējās paredzamās izmaksas vienam 
saņēmējam norāda 2. pielikumā. Tomēr [Komisija][Aģentūra] var apstiprināt 
apakšuzņēmuma līgumus, kas nav norādīti 1. un 2. pielikumā, bez grozījumiem 
(sk. 55. pantu), ja: 
 

- tie ir konkrēti pamatoti perioda tehniskajā ziņojumā un 
 

- tie neietver izmaiņas Nolīgumā, kas varētu radīt neuzticēšanos lēmumam par dotācijas 
piešķiršanu vai vienādas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu. 

 
[IZVĒLE attiecībā uz klasificētajiem nodevumiem: apakšuzņēmuma līgumus par 
klasificētiem nodevumiem var slēgt tikai pēc skaidra (rakstiska) apstiprinājuma saņemšanas 
no [Komisijas][Aģentūras] (sk. 37. pantu).] 
 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija [un Aģentūra], Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz saviem apakšuzņēmējiem. 
 
13.1.2. Saņēmēji nodrošina, ka to saistības, kas minētas 35., 36., 38. un 46. pantā, tiek 
piemērotas arī apakšuzņēmējiem. 
 
Saņēmēji, kas ir “līgumslēdzēji” Direktīvas 2004/18/EK izpratnē vai “līgumslēdzēji” 
Direktīvas 2004/17/EK izpratnē, ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus publiskā iepirkuma 
jomā. 
 
13.2.  Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 13.1.1. pantā noteiktajiem pienākumiem, ar attiecīgo 
apakšuzņēmuma līgumu saistītās izmaksas netiks uzskatītas par attiecināmajām izmaksām 
(sk. 6. pantu) un tiks noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 13.1.2. pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
14. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC SAISTĪTĀS TREŠĀS 

PERSONAS 
 
14.1.  Noteikumi par prasību saistītajām trešām personām īstenot darbības daļu 
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[IZVĒLE: 14.1.1. Turpmāk minētie saistītie subjekti24 un trešās personas, kuras ir juridiski 
saistītas ar saņēmēju25 (“saistītās trešās personas”), var pildīt darbības uzdevumus, kas tām 
uzticēti 1. pielikumā: 
 

-  [subjekta nosaukums], kas ir saistīts ar [saņēmēja nosaukums vai akronīms] vai ir tā 
filiāle [IZVĒLE, ja ir pieprasīta solidāra atbildība:, ja tā ir apstiprinājusi solidāru 
atbildību ar saņēmēju (sk. 3.a pielikumu)]; 

-  [subjekta nosaukums], kas ir saistīta ar [saņēmēja nosaukums vai akronīms] vai ir tā 
filiāle [IZVĒLE, ja ir pieprasīta solidāra atbildība:, ja tā ir apstiprinājusi solidāru 
atbildību ar saņēmēju (sk. 3.a pielikumu)]; 

[tas pats attiecībā uz ciešāk saistītiem subjektiem].  
 
Saistītās trešās personas var deklarēt kā attiecināmās izmaksas tās izmaksas, kuras tām 
radušās, īstenojot darbības uzdevumus saskaņā ar 6.3. pantu. 
 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija [un Aģentūra], Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz saistītajām trešām personām. 
 
14.1.2. Saņēmēji nodrošina, ka to saistības, kas minētas 18., 20., 35., 36. un 38. pantā, tiek 
piemērotas arī saistītajām trešām personām.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
14.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
[Ja netiek pildīts kāds no 14.1.1. pantā minētajiem pienākumiem, trešās personas izmaksas 
netiks uzskatītas par attiecināmajām izmaksām (sk. 6. pantu) un tiks noraidītas (sk. 
42. pantu). 
 

                                                 
24  Definīcija sniegta Dalības noteikumu regulas (ES) Nr. XX/2013 2.1. panta 2. punktā: “saistīts 
subjekts” ir jebkurš tiesību subjekts, kas: 
- ir dalībnieka tiešā vai netiešā kontrolē vai 
- tādā pašā tiešā vai netiešā kontrolē kā dalībnieks, vai 
- kas tieši vai netieši kontrolē dalībnieku. 
        Kontrole var izpausties šādi: 

(a) tiešā vai netiešā veidā turot īpašumā vairāk nekā 50 % no attiecīgā tiesību subjekta izlaistā 
pamatkapitāla nominālvērtības vai pārvaldot šā subjekta dalībnieku vai asociēto partneru 
balsstiesību vairākumu, vai 

(b) tiešā vai netiešā veidā faktiski vai juridiski pārvaldot attiecīgā tiesību subjekta lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras. 

Tomēr par kontroles attiecībām neuzskata šādas attiecības starp tiesību subjektiem: 
(a) tā pati atklāta ieguldījumu sabiedrība, ieguldītājinstitūcija vai riska kapitāla sabiedrība tieši vai 

netieši pārvalda vairāk nekā 50 % no izlaistā pamatkapitāla nominālvērtības vai dalībnieku vai 
asociēto partneru balsstiesību vairākumu; 

(b) attiecīgie tiesību subjekti ir tās pašas sabiedriskās iestādes īpašumā vai pārraudzībā. 
25  “Trešā persona, kas ir juridiski saistīta ar saņēmēju” ir jebkurš tiesību subjekts, kas ir juridiski saistīts ar 

dalībnieku, kas norāda uz sadarbību, kura nav ierobežota tikai ar attiecīgo darbību. 
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Ja netiek pildīts kāds no 14.1.2. pantā minētajiem pienākumiem, dotāciju var samazināt 
(43. pants). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
  
15. PANTS. FINANSIĀLS ATBALSTS TREŠĀM PERSONĀM 
 
15.1. Noteikumi par finansiālā atbalsta nodrošināšanu trešām personām 
 
[IZVĒLE jāizmanto, ja tas paredzēts darba programmā: 15.1.1. Saņēmēji sniedz finansiālu 
atbalstu saskaņā ar 1. pielikumā paredzētajiem nosacījumiem. 
  
Šie nosacījumi ietver vismaz: 
 

(a)  finansiālā atbalsta maksimālo summu katrai trešai personai; 
 

maksimālā summa nedrīkst pārsniegt EUR 60 000 katrai trešai personai, ja vien tas 
nav vajadzīgs, lai sasniegtu 1. pielikumā minētos darbības mērķus; 

   
(b)  kritērijus precīzas finansiālā atbalsta summas aprēķināšanai; 
 
(c) dažādus darbības veidus, kas pretendē uz finansiālu atbalstu, pamatojoties uz 

nepapildināmu sarakstu; 
 
(d) personas vai personu kategorijas, kas var saņemt finansiālu atbalstu, un 
 
(e) kritērijus finansiālā atbalsta sniegšanai. 

 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija [un Aģentūra], Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz trešām personām, kas saņem finansiālu atbalstu. 
 
15.1.2. Saņēmēji nodrošina, ka to saistības, kas minētas 35., 36., 38. un 46. pantā, tiek 
piemērotas arī trešām personām, kuras saņem finansiālu atbalstu.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
15.2. Finansiāls atbalsts balvu veidā 
 
[IZVĒLE jāizmanto, ja tas paredzēts darba programmā: 15.2.1. Saņēmēji piešķir balvas 
saskaņā ar 1. pielikumā minētajiem nosacījumiem. 
 
Šie nosacījumi ietver vismaz: 
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(a)  dalības nosacījumus; 
 
(b)  piešķiršanas kritērijus; 
 
(c)  balvas summu un  
 
(d)  maksājumu kārtību. 

 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija [un Aģentūra], Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz trešām personām, kuras saņem balvu. 
 
15.2.2. Saņēmēji nodrošina, ka to saistības, kas minētas 35., 36., 38. un 46. pantā, tiek 
piemērotas arī trešām personām, kuras saņem balvu.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
15.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
[Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 15.1.1. vai 15.2.1. pantā paredzētajiem pienākumiem, 
izmaksas, kas saistītas ar finansiālo atbalstu vai balvu, netiks uzskatītas par attiecināmajām 
izmaksām (sk. 6. pantu) un tiks noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 15.1.2. vai 15.2.2. pantā paredzētajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
16. PANTS. STARPTAUTISKAS VAI VIRTUĀLAS PIEKĻUVES PĒTNIECĪBAS 

INFRASTRUKTŪRAI NODROŠINĀŠANA 
 
16.1. Noteikumi par starptautiskas piekļuves pētniecības infrastruktūrai 

nodrošināšanu 
 
[IZVĒLE starptautiska piekļuve pētniecības infrastruktūrai: 16.1.1. “piekļuves 
nodrošinātāji”26 nodrošina piekļuvi pētniecības infrastruktūrai vai iekārtām27 saskaņā ar 
šādiem nosacījumiem: 
 

(a)  piekļuve, kas jānodrošina: 
 
                                                 
26 “Piekļuves nodrošinātājs” ir saņēmējs vai ar to saistīta trešā persona, kas atbild par piekļuves nodrošināšanu 

vienai vai vairākām pētniecības infrastruktūrām vai iekārtām, vai to daļām, kā norādīts 1. pielikumā. 
27  “Iekārta” ir pētniecības infrastruktūras daļa vai dienests, ko var izmantot neatkarīgi no pārējām tās daļām. 

Pētniecības infrastruktūra sastāv no vienas vai vairākām iekārtām. 
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Piekļuvei jābūt īpaši izraudzītām lietotāju grupām nodrošinātai bezmaksas 
starptautiskai piekļuvei pētniecības infrastruktūrai vai iekārtām. 
 
Minētā piekļuve ietver loģistikas, tehnoloģisko un zinātnisko atbalstu un īpašu 
apmācību, ko parasti nodrošina ārējiem pētniekiem, kuri izmanto attiecīgo 
infrastruktūru; 
 

(b) lietotāju kategorijas, kurām var būt nodrošināta piekļuve: 
 

Starptautisku piekļuvi nodrošina izraudzītajām “lietotāju grupām”, proti, vienai 
vai vairākām pētnieku (lietotāju) komandām, ko vada “lietotāju grupas vadītājs”. 
 
Lietotāju grupas vadītājam un lielākajai daļai lietotāju ir jāstrādā valstī, kas nav 
valsts(-is), kurā(-s) atrodas iekārta. 
 
Šo nosacījumu nepiemēro: 
 

– ja piekļuvi nodrošina starptautiska organizācija, Kopīgais pētniecības centrs 
(JRC), Eiropas Pētniecības infrastruktūras konsorcijs (ERIC) vai līdzīgi 
tiesību subjekti; 

 
– ja piekļuve iekārtu kopumam, kas atrodas dažādās valstīs un nodrošina 

līdzvērtīgu pakalpojumu, ir attālināta piekļuve. 
 
Tikai lietotāju grupas, kas izplatīs rezultātus, kurus tās radījušas saskaņā ar 
darbību, var gūt labumu no šīs piekļuves, ja vien lietotāji nestrādā MVU. 
 
Lietotāju grupām, kurās lielākā daļa lietotāju nestrādā ES vai asociētajā valstī, 
piekļuvi ierobežo līdz 20 % no kopējā saskaņā ar dotāciju nodrošinātā piekļuves 
vienību skaita, ja vien 1. pielikumā nav paredzēta lielāka procentuālā daļa;  

 
(c) lietotāju grupu atlases procedūra un kritēriji: 

 
Lietotāju grupas pieprasa piekļuvi, iesniedzot (rakstiski) tā darba aprakstu, ko tās 
vēlas veikt, un norādot lietotāju vārdus, valstspiederību un izcelsmes valsts 
iestādes. 
 
Lietotāju grupas izraugās atlases komiteja, ko izveido piekļuves nodrošinātāji. 
 
Atlases komiteju veido starptautiski eksperti attiecīgajā jomā, no kuriem vismaz 
puse ir neatkarīgi no saņēmējiem, ja vien 1. pielikumā nav norādīts citādi. 
 
Atlases komiteja izskata visus saņemtos priekšlikumus un iesaka izraudzītās 
lietotāju grupas, kam vajadzētu gūt labumu no piekļuves. 
 
Atlases komiteja pamato atlasi ar zinātniskiem nopelniem, ņemot vērā, ka 
prioritāte jāpiešķir lietotāju grupām, kurās ir lietotāji, kas 
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- iepriekš nav izmantojuši iekārtu un 

 
- strādā valstīs, kurās nav līdzvērtīgu pētniecības infrastruktūru. 

 
Tā piemēro pārredzamības, taisnīguma un objektivitātes principus. 
 
[IZVĒLE: Turklāt saņēmēji ievēro šādus papildu noteikumus attiecībā uz lietotāju 
grupu atlasi: […]]28; 

 
(d) citi nosacījumi: 

 
Piekļuves nodrošinātājs pieprasa rakstisku apstiprinājumu no [Komisijas] 
[Aģentūras] (sk. 52. pantu) tādu lietotāju grupu atlasei, kuras vajadzīgas 
iekārtas(-u) apmeklējumiem vairāk nekā trīs mēnešu laikposmā, ja vien šādi 
apmeklējumi nav paredzēti 1. pielikumā. 
 

16.1.2. Piekļuves nodrošinātājs arī: 
 

- plaši reklamē, tostarp īpašā tīmekļa vietnē, piekļuvi, kas sniegta saskaņā ar 
Nolīgumu; 
 

- veicina vienlīdzīgas iespējas piekļuves reklamēšanai un ņem vērā dzimumu 
līdztiesības aspektu, definējot lietotājiem sniegto atbalstu; 
 

- nodrošina, ka lietotāji ievēro Nolīguma noteikumus; 
 

- nodrošina, ka tā saistības, kas noteiktas 35., 36., 38. un 46. pantā, attiecas arī uz 
lietotājiem.] 

 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
16.2. Noteikumi par virtuālas piekļuves pētniecības infrastruktūrai nodrošināšanu 
 
[IZVĒLE virtuāla piekļuve pētniecības infrastruktūrai: “piekļuves nodrošinātāji”29 
nodrošina piekļuvi pētniecības infrastruktūrai vai iekārtām30 saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem: 
 

(a) piekļuve, kas jānodrošina: 
 
Piekļuve ir bezmaksas virtuāla piekļuve pētniecības infrastruktūrai vai iekārtām. 
 

                                                 
28  Ja kredītrīkotājs uzskata, ka ir jāpiešķir prioritāte konkrētām lietotāju kategorijām. 
29 “Piekļuves nodrošinātājs” ir saņēmējs vai ar to saistīta trešā persona, kas atbild par piekļuves nodrošināšanu 

vienai vai vairākām pētniecības infrastruktūrām vai iekārtām, vai to daļām, kā norādīts 1. pielikumā.  
30  “Iekārta” ir pētniecības infrastruktūras daļa vai pakalpojums, ko var izmantot neatkarīgi no pārējām tās 

daļām. Pētniecības infrastruktūra sastāv no vienas vai vairākām iekārtām. 
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“Virtuālā piekļuve” ir atvērta un brīva piekļuve, izmantojot sakaru tīklus, 
resursiem, kas vajadzīgi pētniecībai, neizraugoties vai nenosakot pētniekus, 
kuriem šī piekļuve tiek nodrošināta; 

 
(b) citi nosacījumi: 

 
Piekļuves nodrošinātājam ir virtuālās piekļuves pakalpojumi, ko sistemātiski 
novērtē valde, kas sastāv no starptautiskiem ekspertiem šajā jomā, no kuriem 
vismaz puse ir neatkarīgi no saņēmējiem, ja vien 1. pielikumā nav norādīts citādi.] 

 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
16.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
[Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 16.1.1. un 16.2. pantā noteiktajiem pienākumiem, 
piekļuves izmaksas netiks uzskatītas par attiecināmajām izmaksām (sk. 6. pantu) un tiks 
noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 16.1.2. pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.]  
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
 
2. IEDAĻA.  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DOTĀCIJAS 

PĀRVALDĪBU 
 
17. PANTS. VISPĀRĪGS PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU 
 
17.1. Pienākums sniegt informāciju pēc pieprasījuma 
 
Saņēmēji nodrošina — darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — visu informāciju, kas 
pieprasīta, lai pārbaudītu, vai darbība ir pienācīgi īstenota un atbilst Nolīgumu prasībām (sk. 
41.2. pantu). 
 
17.2. Pienākums atjaunināt informāciju un informēt par notikumiem un apstākļiem, 

kas varētu ietekmēt Nolīgumu 
 
Katrs saņēmējs atjaunina informāciju, ko glabā “Saņēmēja reģistrā” (elektroniskajā apmaiņas 
sistēmā; sk. 52. pantu), jo īpaši attiecībā uz nosaukumu, adresi, juridiskajiem pārstāvjiem, 
juridisko statusu un organizācijas veidu. 
 
Katrs saņēmējs nekavējoties informē koordinatoru — kurš nekavējoties informē [Komisiju] 
[Aģentūru] un pārējos saņēmējus — par jebkuru no turpmāk minētajiem elementiem: 
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(a) notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt vai kavēt darbības īstenošanu vai ES finanšu 

intereses, jo īpaši: 
 

(i) izmaiņas tā [vai ar to saistīto trešo personu] juridiskajā, finansiālajā, tehniskajā, 
organizatoriskajā vai īpašumtiesību situācijā; 
 

(ii) [izmaiņas ar to saistīto trešo personu nosaukumā, adresē, juridiskajā statusā un 
organizācijas veidā;] 

 
(b) apstākļi, kas ietekmē: 

 
(i) lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai 

 
(ii) atbilstību Nolīguma prasībām. 

 
17.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
18. PANTS. UZSKAITE — APLIECINOŠIE DOKUMENTI 
 
18.1. Pienākums veikt uzskaiti un sagatavot citus apliecinošus dokumentus 
 
Saņēmēji — [IZVĒLE visos gadījumos: piecu][IZVĒLE attiecībā uz nelielas vērtības 
dotācijām31: trīs] gadu laikposmā pēc atlikuma maksājuma — veic uzskaiti un sagatavo citus 
apliecinošus dokumentus, lai pierādītu, ka darbība ir pienācīgi īstenota un deklarētās izmaksas 
ir attiecināmās izmaksas. 
 
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), 
saņēmēji glabā reģistrus un citus apliecinošus dokumentus līdz minēto procedūru beigām. 
 

                                                 
31  Definīcija sniegta 185. pantā Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētajā regulā (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 (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.) 
(“Piemērošanas noteikumu regula Nr. 1268/2012”): “nelielas vērtības dotācijas” ir mazākas par vai 
vienādas ar EUR 60 000. 
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Saņēmēji glabā dokumentu oriģinālus. Ciparu formāta dokumentus uzskata par oriģināliem, ja 
tie ir apstiprināti ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem. [Komisija][Aģentūra] var pieņemt 
dokumentus, kas nav oriģināli, ja tā uzskata, ka tiem ir salīdzināms ticamības līmenis. 
 
18.1.1. Uzskaite un citi apliecinoši dokumenti attiecībā uz zinātnisko un tehnisko 
īstenošanu 
 
Atbalsta saņēmēji veic uzskaiti un sagatavo citus apliecinošus dokumentus par darbības 
zinātnisko un tehnisko īstenošanu saskaņā ar pieņemtajiem standartiem attiecīgajā jomā. 
 
18.1.2. Uzskaite un citi dokumenti deklarēto izmaksu apliecināšanai 
 
Saņēmēji veic uzskaiti un sagatavo dokumentus, kas apliecina deklarētās izmaksas, jo īpaši 
turpmāk minētās izmaksas: 
 

(a)  attiecībā uz faktiskajām izmaksām: atbilstīga uzskaite un citi apliecinoši 
dokumenti, kas apliecina deklarētās izmaksas, piemēram, līgumi, apakšuzņēmuma 
līgumi, rēķini un grāmatvedības dokumenti. Turklāt saņēmēju parastajai izmaksu 
uzskaites praksei un iekšējām kontroles procedūrām jāļauj tieši saskaņot 
deklarētās summas, iegrāmatotās summas un summas, kas norādītas 
apliecinošajos dokumentos; 

 
(b) attiecībā uz vienības izmaksām: atbilstīga uzskaite un citi apliecinoši dokumenti, 

kas apliecina deklarēto vienību skaitu. [IZVĒLE attiecībā uz starptautisku 
piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: Minētajos dokumentos reģistrē nosaukumus, 
valstspiederību un lietotāju izcelsmes valsts iestādes, kā arī tiem piešķirtās 
piekļuves veidu un apjomu.] Saņēmējiem nav jānorāda faktiskās segtās 
attiecināmās izmaksas vai jāglabā vai jāuzrāda apliecinoši dokumenti (piemēram, 
grāmatvedības pārskati), lai apliecinātu summu par vienību. 

 
Turklāt attiecībā uz tiešajām personāla izmaksām, kas deklarētas kā vienības 
izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar saņēmēja parasto izmaksu uzskaites 
praksi, saņēmēji veic atbilstīgu uzskaiti un sagatavo dokumentus, kas apliecina, 
ka izmantotā izmaksu uzskaites prakse atbilst 6.2. panta A punkta nosacījumiem. 

 
Saņēmēji [un saistītās trešās personas] var iesniegt apstiprināšanai [Komisijai] 
[Aģentūrai] atzinumu (kas sagatavots saskaņā ar 6. pielikumu), kurā norādīts, ka 
to parastā izmaksu uzskaites prakse atbilst minētajiem nosacījumiem (“atzinums 
par metodoloģiju”). Ja atzinumu apstiprina, izmaksas, kas deklarētas saskaņā ar 
šo metodoloģiju, turpmāk netiek apstrīdētas, ja vien saņēmēji nav slēpuši 
informāciju apstiprinājuma iegūšanas nolūkā; 

 
(c) attiecībā uz vienotas likmes izmaksām: atbilstīga uzskaite un citi apliecinoši 

dokumenti, kas apliecina to izmaksu atbilstību, kurām piemēro vienoto likmi. 
Saņēmējiem nav jānorāda segtie izdevumi vai jāuzrāda apliecinoši dokumenti 
(piemēram, grāmatvedības pārskati), lai apliecinātu summu, kas deklarēta par 
vienotu likmi; 
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(d) [IZVĒLE, ja fiksētā kopsumma ir paredzēta 5.2. pantā: attiecībā uz fiksētās 

kopsummas izmaksām: atbilstīga uzskaite un citi apliecinoši dokumenti, kas 
apliecina, ka attiecīgie darbības uzdevumi vai darbības daļa, kā noteikts 
1. pielikumā, ir pienācīgi īstenota. Saņēmējiem nav jānorāda faktiskās segtās 
attiecināmās izmaksas vai jāuzrāda apliecinoši dokumenti (piemēram, 
grāmatvedības pārskati), lai apliecinātu summu, kas deklarēta kā fiksētā 
kopsumma.] 

 
Attiecībā uz personāla izmaksām (kas deklarētas kā faktiskās izmaksas vai pamatojoties uz 
vienības izmaksām) saņēmēji arī veic laika uzskaiti par deklarēto stundu skaitu. Laika 
uzskaiti veic rakstiski vismaz vienu reizi mēnesī, un to apstiprina personas, kas strādā saistībā 
ar darbību, un to uzraudzītāji. Ja nav ticamas laika uzskaites par stundām, kas nostrādātas 
saistībā ar darbību, [Komisija][Aģentūra] var pieņemt alternatīvu pierādījumu, kurš apliecina 
deklarēto stundu skaitu, ja tā uzskata, ka tam ir pietiekams ticamības līmenis. 

 
Izņēmuma kārtā, attiecībā uz personām, kas strādā tikai saistībā ar darbību, laika uzskaite 
nav jāveic, ja saņēmējs paraksta deklarāciju, kurā apstiprina, ka attiecīgās personas ir 
strādājušas tikai saistībā ar darbību. 
 
[IZVĒLE jāpievieno, ja tiek piemērots 14. pants: Attiecībā uz izmaksām, ko deklarējušas 
saistītās trešās personas (sk. 14. pantu), saņēmējs glabā finanšu pārskatu oriģinālus un 
atzinumus par saistīto trešo personu finanšu pārskatiem.] 
 
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) un dotāciju var samazināt (sk. 43. pants). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
19. PANTS. NODEVUMU IESNIEGŠANA 
 
19.1. Pienākums iesniegt nodevumus 
 
Koordinators iesniedz “nodevumus”, kas noteikti 1. pielikumā, saskaņā ar tajā noteikto laika 
grafiku un nosacījumiem. 
 
19.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja koordinators nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
[Komisija][Aģentūra] var piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
20. PANTS. ZIŅOJUMU IESNIEGŠANA — MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMI 
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20.1. Vispārīgs pienākums sniegt ziņojumus 
 
Koordinators iesniedz [Komisijai][Aģentūrai] (sk. 52. pantu) tehniskos un finanšu ziņojumus, 
tostarp maksājumu pieprasījumus. 
 
Ziņojumus sagatavo, izmantojot [Komisijas][Aģentūras] nodrošinātās veidlapas un veidnes, 
elektroniskajā apmaiņas sistēmā (sk. 52. pantu). 
 
20.2. Pārskata periodi 
 
Darbība ir sadalīta šādos “pārskata periodos”(RP): 
 
 – RP1: no 1 mēneša līdz [X] mēnesim, 
 [- RP2: no [X+1] mēneša līdz [Y] mēnesim, 
 – RP3: no [Y+1] mēneša līdz [Z]mēnesim, 
 [tas pats attiecībā uz citiem pārskata periodiem RP] 
 – RPN: no [N+1] mēneša līdz [pēdējais projekta mēnesis].] 
 
20.3. Perioda ziņojumi — starpposma maksājumu pieprasījumi 
 
Koordinators iesniedz perioda ziņojumu 60 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām. 
 
Perioda ziņojumā iekļauj šādus elementus: 
 
(a) “perioda tehnisko ziņojumu”, kurā ietver: 
 

(i) saņēmēju paveiktā darba izklāstu; 
 

(ii) pārskatu par panākumiem virzībā uz darbības mērķu sasniegšanu, tostarp 
1. pielikumā noteiktos kritērijus un nodevumus. 
 
Šajā ziņojumā ietver skaidrojumu, kurā pamato atšķirības starp darbu, ko 
paredzēts veikt saskaņā ar 1. pielikumu, un faktiski paveikto darbu. 
 
Ziņojumā arī sīki apraksta rezultātu izmantošanu un izplatīšanu un, ja tas 
paredzēts 1. pielikumā, atjauninātu “rezultātu izmantošanas un izplatīšanas 
plānu”[;][.] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu starptautiskai piekļuvei 
pētniecības infrastruktūrai: Ziņojumā sīki izklāsta piekļuves darbību, norādot 
atlases komitejas locekļus, atlases procedūru, precīzu piekļuves apjomu, ko 
nodrošina lietotāju grupām, to darba aprakstu un informāciju par lietotājiem 
(tostarp vārdus, valstspiederību un izcelsmes valsts iestādes).] [IZVĒLE 
attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu virtuāliem pakalpojumiem: Ziņojumos 
sīki izklāsta piekļuves darbību, ietverot statistiku par virtuālo piekļuvi, kas 
nodrošināta attiecīgajā periodā, tostarp apjomu, lietotāju teritoriālo 
sadalījumu un, ja iespējams, informāciju/statistiku par zinātniskiem 
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rezultātiem (publikācijām, patentiem, u. c.), un tādējādi apstiprinot 
infrastruktūras izmantošanu.]; 

 
(iii) [Komisijas][Aģentūras] publicējamo kopsavilkumu; 

 
(iv) atbildes uz “aptaujas” jautājumiem par darbības īstenošanu un ekonomisko un 

sociālo ietekmi, jo īpaši saistībā ar “Apvārsnis 2020” galvenajiem darbības 
rezultātu rādītājiem un “Apvārsnis 2020” uzraudzības prasībām; 
 

(b) “periodisko finanšu pārskatu”, kurā ietver: 
 

(i) “atsevišķu finanšu pārskatu” (sk. 4. pielikumu) no katra saņēmēja [un no 
katras saistītās trešās personas] par attiecīgo pārskata periodu.  
 
Atsevišķais finanšu pārskats ietver sīki uzskaitītas attiecināmās izmaksas 
(faktiskās izmaksas, vienības izmaksas un vienotas likmes izmaksas [un 
fiksētās kopsummas izdevumus]; sk. 6. pantu) attiecībā uz katru budžeta 
kategoriju (sk. 2. pielikumu). 

 
Saņēmēji [un saistītās trešās personas] deklarē visas attiecināmās izmaksas 
pat tad, ja — attiecībā uz faktiskajām izmaksām, vienības izmaksām un 
vienotas likmes izmaksām — tās pārsniedz provizoriskajā budžetā norādītās 
summas (sk. 2. pielikumu). Summas, kas nav deklarētas atsevišķajā finanšu 
pārskatā, [Komisija] [Aģentūra] neņems vērā. 
 
Ja par pārskata periodu nav iesniegts atsevišķs finanšu pārskats, šo pārskatu 
var ietvert periodiskajā finanšu pārskatā par nākamo pārskata periodu. 
 
Atsevišķajos finanšu pārskatos par iepriekšējo pārskata periodu arī sīki 
uzskaita ieņēmumus no darbības (sk. 5.3.3. pantu). 
 
Katrs saņēmējs [un katra saistītā trešā persona] apliecina, ka 

 
- sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa; 

 
- deklarētās izmaksas ir attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu); 

 
- izmaksas var pamatot ar atbilstīgu uzskaiti un apliecinošiem 

dokumentiem (sk. 18. pantu), ko sagatavo pēc pieprasījuma (sk. 
17. pantu) vai saistībā ar pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām un 
izmeklēšanām (sk. 22. pantu); 
 

- attiecībā uz pēdējo pārskata periodu: ka visi ieņēmumi ir deklarēti (sk. 
5.3.3. pantu); 

 
(ii) paskaidrojumu par resursu izmantošanu un informāciju par 

apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (sk. 13. pantu) un ieguldījumiem natūrā, ko 
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sniegušas trešās personas (sk. 11. un 12. pantu), no katra saņēmēja [un no 
katras saistītās trešās personas] par attiecīgo pārskata periodu; 
 

(iii) [IZVĒLE, ja JRC ir saņēmējs: informāciju par katra starpposma maksājuma 
un atlikuma maksājuma summu, ko Komisija maksā Kopīgajam pētniecības 
centram (JRC);][IZVĒLE: nepiemēro;] 
  

(iv) “periodisko kopsavilkuma finanšu pārskatu” (sk. 4. pielikumu), ko 
automātiski izveido elektroniskās apmaiņas sistēma, apvienojot atsevišķos 
finanšu pārskatus par attiecīgo pārskata periodu un ietverot — izņemot pēdējo 
pārskata periodu — starpposma maksājuma pieprasījumu. 
 

20.4. Galīgais ziņojums — atlikuma maksājuma pieprasījums 
 
Papildus perioda ziņojumam par pēdējo pārskata periodu koordinators iesniedz galīgo 
ziņojumu 60 dienu laikā pēc pēdējā pārskata perioda beigām. 
 
Galīgajā ziņojumā iekļauj: 

 
(a) “galīgo tehnisko ziņojumu” un publicējamo kopsavilkumu, ietverot: 
 

(i) pārskatu par rezultātiem un to izmantošanu un izplatīšanu; 
 

(ii) secinājumus par darbību; 
 

(iii) darbības sociāli ekonomisko ietekmi; 
 

(b) “galīgo finanšu pārskatu”, ietverot:  
 

(i) “galīgo kopsavilkuma finanšu pārskatu” (sk. 4. pielikumu), ko automātiski 
izveido elektroniskās apmaiņas sistēma, apvienojot atsevišķos finanšu 
pārskatus par visiem pārskata periodiem un ietverot atlikuma maksājuma 
pieprasījumu, un 
 

(ii) “atzinumu par finanšu pārskatiem” (kas izstrādāts saskaņā ar 5. pielikumu) 
attiecībā uz katru saņēmēju [un katru saistīto trešo personu], ja tas pieprasa 
kopēju ieguldījumu EUR 325 000 vai lielākā apmērā kā faktisko izmaksu un 
vienības izmaksu, kas aprēķinātas saskaņā ar saņēmēja parasto grāmatvedības 
praksi, atlīdzinājumu (sk. 5.2. pantu un 6.2. panta A punktu). 

 
20.5. Informācija par kopējiem radītajiem izdevumiem 
 
[IZVĒLE attiecībā uz lielām dotācijām ar pārskata periodiem, kas pārsniedz 18 mēnešus32: 
Papildus iepriekš norādītajām ziņojumu sniegšanas prasībām (no 20.1. panta līdz 
20.3. pantam) koordinators katru gadu līdz [31. decembrim][30. novembrim] informē 
                                                 
32 Pievieno, ja dotācijas, par kurām ir veikts priekšfinansējuma maksājums, pārsniedz EUR 5 miljonus un 

pārskata periods par starpposma maksājumiem vai atlikuma maksājumiem pārsniedz astoņpadsmit mēnešus. 
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[Komisiju][Aģentūru] par kopējiem izdevumiem, kas saņēmējiem radušies no darbības 
sākuma dienas.  
 
Šī informācija ir vajadzīga [Komisijai][Aģentūrai] grāmatvedības nolūkā un netiks izmantota 
dotācijas galīgās summas aprēķināšanā.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 

 
20.6. Valūta finanšu pārskatos un konvertēšana uz euro 
 
Finanšu pārskatus sagatavo euro valūtā. 
 
Saņēmēji [un saistītās trešās personas] grāmatvedības uzskaitē, kas noteikta valūtā, kura nav 
euro, konvertē radušās izmaksas citā valūtā uz euro atbilstīgi vidējām dienas maiņas kursu 
likmēm, kas publicētas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, aprēķinot šīs izmaksas 
par atbilstīgo pārskata periodu. 
 
Ja dienas euro valūtas maiņas kurss attiecībā uz konkrēto valūtu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts, to konvertē saskaņā ar Komisijas tīmekļa vietnē publicēto 
vidējo mēneša norēķinu maiņas kursu, aprēķinot par attiecīgo pārskata periodu. 
 
Saņēmēji [un saistītās trešās personas] grāmatvedības uzskaitē, kas noteikta euro, konvertē 
radušās izmaksas citā valūtā uz euro atbilstīgi to parastajai grāmatvedības praksei. 
 
20.7. Valodas, kādās iesniedz ziņojumus 
 
Visus ziņojumus (tehniskos un finanšu ziņojumus, tostarp finanšu pārskatus) iesniedz valodā, 
kādā sagatavots Nolīgums. 
 
20.8. Pienākumu nepildīšanas sekas — maksājuma termiņa atlikšana — Nolīguma 

izbeigšana 
 
Ja iesniegtie ziņojumi neatbilst šā panta nosacījumiem, [Komisija][Aģentūra] var atlikt 
maksājuma termiņu (sk. 47. pantu) un piemērot citus 6. nodaļā minētos pasākumus. 
 
Ja koordinators nepilda savu pienākumu sniegt ziņojumus un ja tas neizpilda šo pienākumu 
30 dienu laikā pēc [Komisijas][Aģentūras] nosūtīta rakstiska atgādinājuma saņemšanas, šo 
Nolīgumu var izbeigt (sk. 50. pantu). 
  
21. PANTS. MAKSĀJUMI UN MAKSĀJUMU SISTĒMA 
 
21.1. Veicamie maksājumi 
 
 Koordinatoram maksā šādus maksājumus: 
  

- vienu priekšfinansējuma maksājumu; 
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- vienu vai vairākus starpposma maksājumus, pamatojoties uz starpposma maksājuma 
pieprasījumu(–iem) (sk. 20. pantu); 
 

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

 
21.2. Priekšfinansējuma maksājums — summa — Garantijas fondam ieturētā summa 
 
Priekšfinansējuma mērķis ir nodrošināt saņēmējiem apgrozāmos līdzekļus. 
 
Tas paliek ES īpašumā līdz atlikuma maksājuma saņemšanai. 
 
Priekšfinansējuma maksājuma summa ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)]. 
   
[Komisija][Aģentūra] veic — izņemot gadījumu, kad piemēro 48. pantu — priekšfinansējuma 
maksājumu koordinatoram 30 dienu laikā no darbības sākuma dienas (sk. 3. pantu) vai no 
Nolīguma stāšanās spēkā dienas (sk. 58. pantu), izvēloties vēlāko termiņu.  
 
[Komisija][Aģentūra] ietur no priekšfinansējuma maksājuma 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: Turklāt priekšfinansējuma maksājuma daļa, kas attiecas uz 
Kopīgo pētniecības centru (JRC)([ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)], netiek 
izmaksāta koordinatoram, bet [Komisija][Aģentūra] to ietur Kopīgajam pētniecības centram 
(JRC).] 
 
21.3. Starpposma maksājumi — summa — aprēķins 
 
Ar starpposma maksājumiem atlīdzina attiecināmās izmaksas, kas radušās saistībā ar darbības 
īstenošanu atbilstīgajos pārskata periodos. 
 
[Komisija][Aģentūra] izmaksā koordinatoram summu, kas atmaksājama kā starpposma 
maksājums, 90 dienu laikā no perioda ziņojuma (sk. 20.3. pantu) saņemšanas dienas, izņemot 
gadījumu, kad piemēro 47. vai 48. pantu. 
 
Maksājums ir atkarīgs no perioda ziņojuma apstiprināšanas. Ziņojuma apstiprinājums 
nenozīmē, ka ir atzīta tā satura atbilstība, autentiskums, pilnīgums vai pareizība. 
 
Summu, kas atmaksājama kā starpposma maksājums, [Komisija][Aģentūra] aprēķina 
šādos posmos: 
 

1. posms — Atlīdzināšanas likmju piemērošana; 
 
2. posms — Ierobežojums līdz 90 % no dotācijas maksimālās summas. 

 
21.3.1. 1. posms — Atlīdzināšanas likmju piemērošana 
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Atlīdzināšanas likmi(-es) (sk. 5.2. pantu) piemēro attiecināmajām izmaksām (faktiskajām 
izmaksām, vienības izmaksām vai vienotas likmes izmaksām [un fiksētās kopsummas 
izmaksām]; sk. 6. pantu), ko deklarējuši saņēmēji [un saistītās trešās personas] (sk. 
20. pantu) un apstiprinājusi [Komisija][Aģentūra] (sk. iepriekš) par attiecīgo pārskata 
periodu. 

 
21.3.2. 2. posms — Ierobežojums līdz 90 % no dotācijas maksimālās summas 

 
Priekšfinansējuma un starpposma maksājumu kopējā summa nepārsniedz 90 % no 5.1. pantā 
noteiktās dotācijas maksimālās summas. Starpposma maksājuma maksimālo summu aprēķina 
šādi: 
 

{90 % no dotācijas maksimālās summas (sk. 5.1. pantu) 
 

mīnus 
 

{priekšfinansējuma un iepriekšējie starpposma maksājumi}}. 
 
21.4. Atlikuma maksājums — summa — aprēķins — Garantiju fondam ieturētās 

summas atbrīvošana 
 
Ar atlikuma maksājumu atlīdzina atlikušo daļu no attiecināmajiem izdevumiem, kas 
saņēmējiem radušies, 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, 
[Komisija][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, [Komisija][Aģentūra] aprēķina, 
atskaitot veikto priekšfinansējuma un starpposma maksājumu (ja tādi ir veikti) kopējo summu 
no dotācijas galīgās summas, kas noteikta saskaņā ar 5.3. pantu. 
 

{ dotācijas galīgā summa (sk. 5.3.) 
 

mīnus 
 

{veiktie priekšfinansējuma un starpposma maksājumi (ja tādi ir veikti)}}. 
 
Veicot atlikuma maksājumu, atbrīvo summu, kas ieturēta Garantiju fondam (sk. iepriekš), un: 
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- pozitīva atlikuma gadījumā: koordinatoram 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 koordinatoram; 
 

- negatīva, tā ir atgūstamā summa. 
 
Tomēr maksājamo summu var atskaitīt — bez saņēmēja piekrišanas — no kādas citas 
summas, ko Komisija vai izpildaģentūra ir parādā saņēmējam (no ES vai Euratom budžeta), 
līdz maksimālajam ES ieguldījuma apmēram, kurš norādīts provizoriskajā budžetā attiecībā 
uz šo saņēmēju (sk. 2. pielikumu). 
 
21.5. Paziņojums par atmaksājamām summām 
 
Veicot maksājumus, [Komisija][Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram par atmaksājamo 
summu, norādot, vai tā attiecas uz starpposma maksājumu vai atlikuma maksājumu. 
 
Attiecībā uz atlikuma maksājumu paziņojumā norāda arī dotācijas galīgo summu. 
 
Dotācijas samazinājuma vai nepamatoti izmaksātu summu piedziņas gadījumā pirms 
paziņojuma veic pretrunu procedūru, kas noteikta 43. un 44. pantā. 
 
21.6. Maksājumu valūta 
 
[Komisija][Aģentūra] visus maksājumus veic euro valūtā. 
 
21.7. Maksājumi koordinatoram — sadalījums saņēmējiem 
 
Maksājumus izmaksā koordinatoram. 
 
Maksājumus koordinatoram [Komisija][Aģentūra] izpilda no tās maksājumu saistībām. 
 
Koordinators bez nepamatotas kavēšanās sadala maksājumus starp saņēmējiem. 
 
Tomēr priekšfinansējumu var sadalīt tikai: 
 

(a) ja Nolīgumam ir pievienojies minimālais saņēmēju skaits, kas noteikts uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus (sk. 56. pantu), un 
 

(b) tikai tiem saņēmējiem, kas ir pievienojušies Nolīgumam (sk. 56. pantu). 
 
21.8. Maksājumiem paredzētais bankas konts 
 
Visus maksājumus veic šajā bankas kontā: 
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Bankas nosaukums: […]  
Filiāles adrese: […]  
Konta īpašnieka precīzs nosaukums: […]  
Pilns konta numurs (ietverot bankas kodus): […]  
[IBAN kods: […]]33 

 
21.9. Maksājuma pārskaitīšanas izmaksas 
 
Maksājumu pārskaitīšanas izmaksas sedz šādi: 
 

- [Komisija][Aģentūra] sedz pārskaitījumu izmaksas, ko iekasējusi tās banka; 
 

- saņēmējs sedz pārskaitījumu maksu, ko iekasējusi tā banka; 
 

- puse, kuras dēļ tiek veikts atkārtots pārskaitījums, sedz visas atkārtotā pārskaitījuma 
izmaksas. 

 
21.10. Maksājuma datums 
 
[Komisijas][Aģentūras] maksājumus uzskata par veiktiem dienā, kurā tie tiek saņemti tās 
kontā. 
 
21.11. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
21.11.1. Ja [Komisija][Aģentūra] neveic maksājumu noteiktajos maksājumu termiņos (sk. 
iepriekš), saņēmēji ir tiesīgi saņemt procentus par kavētu maksājumu saskaņā ar likmi, ko 
piemēro Eiropas Centrālās Bankas (ECB) galvenajās refinansēšanas operācijās euro valūtā 
(“atsauces likme”), pieskaitot 3,5 punktus. Atsauces likme ir likme, kas ir spēkā tā mēneša 
pirmajā dienā, kurā beidzas maksājuma termiņš, un kas ir publicēta Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā. 
 
Ja procenti par kavētu maksājumu ir mazāki par vai vienādi ar EUR 200, tos izmaksā 
koordinatoram tikai pēc pieprasījuma, kas iesniegts divu mēnešu laikā pēc kavētā maksājuma 
saņemšanas. 
 
Procenti par kavētu maksājumu nav jāmaksā, ja visi saņēmēji ir ES dalībvalstis (tostarp 
reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes vai citas publiskas struktūrvienības, kas šajā 
Nolīgumā rīkojas dalībvalsts vārdā). 
 
Maksājuma termiņa vai maksājumu atlikšana (sk. 47. un 48. pantu) nav uzskatāma par kavētu 
maksājumu. 
 

                                                 
33 BIC vai SWIFT kods attiecas uz valstīm, ja netiek piemērots IBAN kods. 
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Procenti par kavētu maksājumu attiecas uz laikposmu, sākot no nākamās dienas pēc 
maksājuma veikšanas termiņa beigām (sk. iepriekš) līdz maksājuma veikšanas dienai 
ieskaitot. 
 
Procenti par kavētu maksājumu netiek ņemti vērā dotācijas galīgās summas aprēķinā. 
  
21.11.2. Ja koordinators nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu) un Nolīgumu vai koordinatora dalību tajā var izbeigt 
(sk. 50. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
22. PANTS. PĀRBAUDES, PĀRSKATĪŠANAS, REVĪZIJAS UN IZMEKLĒŠANAS — 

KONSTATĒJUMU PAPLAŠINĀŠANA 
 
22.1. Komisijas [un Aģentūras] veiktās pārbaudes, pārskatīšanas un revīzijas 
 
22.1.1. Tiesības veikt pārbaudes 
 
Komisija [vai Aģentūra] — darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — pārbauda, vai darbība ir 
pienācīgi īstenota un atbilst Nolīguma prasībām, tostarp novērtē nodevumus un ziņojumus. 
 
Šajā nolūkā Komisijai [vai Aģentūrai] var palīdzēt ārējās personas vai struktūrvienības. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var arī pieprasīt papildu informāciju saskaņā ar 17. pantu. Komisija 
[vai Aģentūra] var pieprasīt, lai saņēmēji tai tieši iesniedz minēto informāciju. 
 
Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai un pilnīgai un pieprasītajā formātā, tostarp 
elektroniskā formātā. 
 
22.1.2. Tiesības veikt pārskatīšanas 
 
Komisija [vai Aģentūra] — darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — veic pārskatīšanu 
attiecībā uz darbības pienācīgu īstenošanu (tostarp nodevumu un ziņojumu novērtēšanu), 
Nolīgumā noteikto saistību ievērošanu un nepārtrauktu darbības zinātnisko vai tehnoloģisko 
nozīmību. 
 
Pārskatīšanu var sākt laikposmā līdz diviem gadiem pēc atlikuma maksājuma 
saņemšanas. Par to oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam un uzskata, ka 
pārskatīšana ir sākta oficiālā paziņojuma iesniegšanas datumā. 
 
Ja pārskatīšanu veic attiecībā uz trešo personu (sk. 10. līdz 16. pantu), attiecīgais saņēmējs 
informē minēto trešo personu. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var veikt pārskatīšanu tieši (izmantojot savu personālu) vai netieši 
(izmantojot šim uzdevumam pieaicinātas ārējās personas vai struktūrvienības). Komisija 
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informē koordinatoru vai attiecīgo saņēmēju par ārējo personu vai struktūrvienību identitāti. 
Koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam ir tiesības iebilst pret ārējo personu vai 
struktūrvienību pieaicināšanu, pamatojoties uz komercnoslēpumu. 
 
Koordinators vai attiecīgais saņēmējs sniedz — pieprasītajā termiņā — visu informāciju un 
datus papildus iesniegtajiem nodevumiem un ziņojumiem (tostarp informāciju par resursu 
izmantošanu). Komisija [vai Aģentūra] var pieprasīt, lai saņēmēji tai tieši iesniedz minēto 
informāciju. 
 
Koordinatoru vai attiecīgo saņēmēju var lūgt piedalīties sanāksmēs, tostarp sanāksmēs ar 
ārējiem ekspertiem. 
 
Attiecībā uz pārskatīšanu uz vietas saņēmēji nodrošina piekļuvi saviem objektiem vai 
telpām, tostarp ārējām personām vai struktūrvienībām, un nodrošina, ka pieprasītā informācija 
ir viegli pieejama. 
 
Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai un pilnīgai un pieprasītajā formātā, tostarp 
elektroniskā formātā. 
  
Pamatojoties uz pārskatīšanas konstatējumiem, izstrādā “pārskata ziņojumu”. 
 
Komisija [vai Aģentūra] oficiāli paziņo par pārskata ziņojumu koordinatoram vai attiecīgajam 
saņēmējam, kura rīcībā ir 30 dienas, lai oficiāli iesniegtu piezīmes (“pretrunu pārskatīšanas 
procedūra”). 
 
Pārskatus (tostarp pārskata ziņojumus) sagatavo valodā, kādā ir sagatavots Nolīgums. 
 
22.1.3.  Tiesības veikt revīzijas 
 
Komisija [vai Aģentūra] var — darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — veikt revīzijas 
saistībā ar darbības pienācīgu īstenošanu un atbilstību Nolīguma prasībām. 
 
Revīzijas var sākt laikposmā līdz diviem gadiem pēc atlikuma maksājuma saņemšanas. 
Par to oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam un uzskata, ka revīzija ir 
sākta oficiālā paziņojuma iesniegšanas dienā. 
 
Ja revīziju veic attiecībā uz trešo personu (sk. 10. līdz 16. pantu), attiecīgais saņēmējs informē 
minēto trešo personu. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var veikt revīzijas tieši (izmantojot savu personālu) vai netieši 
(izmantojot šim uzdevumam pieaicinātas ārējās personas vai struktūrvienības). Komisija 
informē koordinatoru vai attiecīgo saņēmēju par ārējo personu vai struktūrvienību identitāti. 
Koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam ir tiesības iebilst pret ārējo personu vai 
struktūrvienību pieaicināšanu, pamatojoties uz komercnoslēpumu. 
 
Koordinators vai attiecīgais saņēmējs sniedz — pieprasītajā termiņā — visu informāciju 
(tostarp pilnīgas atskaites, atsevišķus algas paziņojumus vai citus personas datus), lai 
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apliecinātu atbilstību Nolīgumam. Komisija [vai Aģentūra] var pieprasīt, lai saņēmēji tai tieši 
iesniedz minēto informāciju. 
 
Attiecībā uz revīzijām uz vietas saņēmēji nodrošina piekļuvi saviem objektiem vai telpām, 
tostarp ārējām personām vai struktūrvienībām, un nodrošina, ka pieprasītā informācija ir 
viegli pieejama. 
 
Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai un pilnīgai un pieprasītajā formātā, tostarp 
elektroniskā formātā. 
  
Pamatojoties uz revīzijas konstatējumiem, izstrādā “provizorisku revīzijas ziņojumu”. 
 
Komisija [vai Aģentūra] oficiāli paziņo par provizorisko revīzijas ziņojumu koordinatoram 
vai attiecīgajam saņēmējam, kura rīcībā ir 30 dienas, lai oficiāli iesniegtu piezīmes 
(“pretrunu revīzijas procedūra”). Pamatotos gadījumos Komisija [vai Aģentūra] var šo 
termiņu pagarināt. 
 
“Galīgajā revīzijas ziņojumā” ņem vērā koordinatora vai attiecīgā saņēmēja piezīmes. Par 
ziņojumu oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam. 
 
Revīzijas (tostarp revīzijas ziņojumus) sagatavo valodā, kādā ir sagatavots Nolīgums. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var arī piekļūt likumā noteiktajai saņēmēju uzskaitei, lai veiktu 
perioda novērtējumu attiecībā uz vienības izmaksām vai vienotas likmes summām [vai 
fiksētām kopsummām]. 
 
22.2. Izmeklēšanas, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
 
Saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201334 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9635 
(un saskaņā ar to noteikumiem un procedūrām) Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
var — jebkurā darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — veikt izmeklēšanas, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai noteiktu, vai attiecībā uz darbību, ko finansē saskaņā ar 
Nolīgumu, nav notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas ietekmē ES 
finanšu intereses. 
 
22.3. Pārbaudes un revīzijas, ko veic Eiropas Revīzijas palāta 
 

                                                 
34  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) par izmeklēšanu, ko veic 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp). 

35  Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, 
ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV 
L 292, 15.11.1996., 2. lpp). 
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Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu un Finanšu regulas 
Nr. 966/201236 161. pantu Eiropas Revīzijas palāta var — jebkurā darbības īstenošanas laikā 
vai pēc tam — veikt revīzijas. 
 
Eiropas Revīzijas palātai ir piekļuves tiesības pārbaužu un revīziju veikšanas nolūkā. 
 
22.4. Pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas un izmeklēšanas attiecībā uz starptautiskām 

organizācijām 
 
[IZVĒLE attiecībā uz starptautiskām organizācijām: Eiropas Savienība, arī Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palāta, saskaņā ar saviem finanšu 
noteikumiem var veikt pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas un izmeklēšanas, tostarp uz vietas. 
 
Šo pantu piemēro saskaņā ar īpašu nolīgumu, kas šajā saistībā noslēgts starp starptautisko 
organizāciju un Eiropas Savienību.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
22.5. Pārbaužu, pārskatīšanu, revīziju un izmeklēšanu konstatējumu ietekme — 

konstatējumu paplašināšana 
 
22.5.1.  Konstatējumi saistībā ar šo dotāciju 
 
Saistībā ar šo dotāciju veikto pārbaužu, pārskatīšanu, revīziju un izmeklēšanu konstatējumu 
dēļ var neapstiprināt neattiecināmās izmaksas (sk. 42. pantu), samazināt dotāciju (sk. 
43. pantu), piedzīt nepamatoti izmaksātās summas (sk. 44. pantu) vai veikt citus 6. nodaļā 
minētos pasākumus. 
 
Izmaksu neapstiprināšana vai dotācijas samazināšana pēc atlikuma maksājuma veikšanas rada 
dotācijas pārskatīto galīgo summu (sk. 5.4. pantu). 
 
Pārbaužu, pārskatīšanu, revīziju vai izmeklēšanu konstatējumu dēļ var pieprasīt grozījumus, 
lai veiktu izmaiņas 1. pielikumā (sk. 55. pantu). 
 
Pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas vai izmeklēšanas, kurās konstatē sistēmiskas vai atkārtotas 
kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai saistību nepildīšanu, arī var ietekmēt citas ES vai Euratom 
dotācijas, kuras piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem (“konstatējumu paplašināšana no šīs 
dotācijas uz citām dotācijām”). 
 
Turklāt OLAF veiktās izmeklēšanas konstatējumu rezultātā var sākt kriminālvajāšanu saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. 
 
22.5.2. Konstatējumi saistībā ar citām dotācijām 
 
                                                 
36  Eiropas 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 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
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Komisija [vai Aģentūra] var attiecināt uz šo dotāciju konstatējumus, kas ir saistīti ar citām 
dotācijām (“konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz šo dotāciju”), ja: 
 

(a) ir atklājies, ka attiecīgais saņēmējs saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas 
tam piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem, ir izdarījis sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, 
pārkāpumus, krāpšanu vai nav pildījis saistības, tādējādi radot būtisku ietekmi uz šo 
dotāciju, un 

 
(b) par minētajiem konstatējumiem ir oficiāli paziņots attiecīgajam saņēmējam — 

pievienojot to dotāciju sarakstu, kuras konstatējumi ir ietekmējuši — ne vēlāk kā divu 
gadu laikā pēc šā dotācijas atlikuma maksājuma saņemšanas. 

 
Konstatējumu paplašināšanas dēļ var neatzīt izmaksas (sk. 42. pantu), samazināt dotāciju (sk. 
43. pantu) piedzīt nepamatoti izmaksātās summas (sk. 44. pantu), atlikt maksājumus (sk. 
48. pantu), apturēt darbības īstenošanu (sk. 49. pantu) vai izbeigt Nolīgumu (sk. 50. pantu). 
 
22.5.3. Procedūra 
 
Komisija [vai Aģentūra] oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam par sistēmiskajām vai 
atkārtotajām kļūdām, pievienojot to dotāciju sarakstu, kurus ir ietekmējuši konstatējumi. 
 
22.5.3.1. Ja konstatējumi attiecas uz izmaksu atbilstību: oficiālajā paziņojumā iekļauj: 

 
(a) aicinājumu iesniegt piezīmes par to dotāciju sarakstu, kurus ietekmējuši konstatējumi; 

 
(b) prasību iesniegt pārskatītus finanšu pārskatus par visām konstatējumu ietekmētajām 

dotācijām; 
 

(c) korekcijas likmi ekstrapolācijai, ko Komisija [vai Aģentūra] noteikusi, pamatojoties 
uz sistēmiskajām vai atkārtotajām kļūdām, lai aprēķinātu summas, kuras nav 
apstiprināmas, ja attiecīgais saņēmējs: 
 

(i)  uzskata, ka pārskatīto finanšu pārskatu iesniegšana nav iespējama vai 
izpildāma, vai 
 

(ii) neiesniedz pārskatītos finanšu pārskatus. 
 

Attiecīgajam saņēmējam ir atvēlētas 90 dienas no paziņojuma saņemšanas dienas, lai 
iesniegtu piezīmes, pārskatītos finanšu pārskatus vai ierosinātu pienācīgi pamatotu 
alternatīvu korekcijas metodi. Pamatotos gadījumos Komisija [vai Aģentūra] var šo 
termiņu pagarināt. 
 
Komisija [vai Aģentūra] nosaka neapstiprināmo summu, pamatojoties uz pārskatītajiem 
finanšu pārskatiem pēc to apstiprināšanas. 
 
Ja Komisija [vai Aģentūra] nesaņem piezīmes vai pārskatītus finanšu pārskatus, nepieņem 
piezīmes vai ierosināto alternatīvo korekcijas metodi vai neapstiprina pārskatītos finanšu 
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pārskatus, tā oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam par sākotnēji paziņotās korekcijas likmes 
ekstrapolācijai piemērošanu. 

 
Ja Komisija [vai Aģentūra] apstiprina attiecīgā saņēmēja ierosināto alternatīvo korekcijas 
metodi, tā oficiāli paziņo par apstiprinātās alternatīvās korekcijas metodes piemērošanu. 
 
22.5.3.2. Ja konstatējumi attiecas uz nepareizu īstenošanu vai citu saistību nepildīšanu: 
oficiālajā paziņojumā iekļauj: 
 

(a) aicinājumu iesniegt piezīmes par to dotāciju sarakstu, kuras ietekmējuši konstatējumi, 
un 
 

(b) vienotu likmi, ko Komisija [Aģentūra] plāno piemērot saskaņā ar proporcionalitātes 
principu. 

 
Attiecīgais saņēmējs 90 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža iesniedz piezīmes vai 
ierosina pienācīgi pamatotu alternatīvu vienoto likmi. 

 
Ja Komisija [vai Aģentūra] nesaņem piezīmes vai neapstiprina piezīmes vai ierosināto 
alternatīvo vienoto likmi, tā oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam par sākotnēji paziņotās 
vienotās likmes piemērošanu. 

 
Ja Komisija [vai Aģentūra] apstiprina attiecīgā saņēmēja ierosināto alternatīvo vienoto likmi, 
tā oficiāli paziņo par apstiprinātās alternatīvās vienotās likmes piemērošanu. 
 
22.6. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, visas nepietiekami 
pamatotās izmaksas tiks uzskatītas par neattiecināmajām izmaksām (sk. 6. pantu) un tiks 
noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Šādi pārkāpumi var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
23. PANTS. DARBĪBAS IETEKMES NOVĒRTĒŠANA 
 
23.1. Tiesības novērtēt darbības ietekmi 
 
Komisija [vai Aģentūra] var veikt darbības ietekmes starpposma un galīgo novērtējumu 
attiecībā pret [ES][Euratom] programmas mērķi. 
 
Novērtējumu var sākt darbības īstenošanas laikā un [IZVĒLE visos gadījumos: 
piecu][IZVĒLE attiecībā uz nelielas vērtības dotācijām: trīs] gadu laikā pēc atlikuma 
maksājuma saņemšanas. Uzskata, ka novērtēšana ir sākta dienā, kad koordinators vai 
saņēmēji ir saņēmuši oficiālo paziņojumu. 
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Komisija [vai Aģentūra] var veikt minētās novērtēšanas tieši (izmantojot savu personālu) vai 
netieši (izmantojot ārējās personas vai struktūrvienības, ko tā pilnvarojusi šā uzdevuma 
veikšanai). 
 
Koordinators vai saņēmēji sniedz visu informāciju attiecībā uz darbības ietekmes novērtēšanu, 
tostarp informāciju elektroniskā formātā. 
 
23.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, Komisija [vai 
Aģentūra] var piemērot 6. nodaļā minētos pasākumus. 
 
 
3. IEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM 

ZINĀŠANĀM UN REZULTĀTIEM 
 
1. APAKŠIEDAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 
 
23.a PANTS. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA 
 
23.a.1. Pienākums veikt pasākumus, lai īstenotu Komisijas Ieteikumu par intelektuālā 

īpašuma pārvaldību zināšanu nodošanas darbībās 
 
Saņēmēji, kas ir universitātes vai citas sabiedriskas pētniecības iestādes, veic pasākumus, lai 
īstenotu principus, kuri noteikti Komisijas Ieteikuma par intelektuālā īpašuma pārvaldību 
zināšanu nodošanas darbībās37 pielikumā pievienotā prakses kodeksa 1. un 2. punktā. 
 
Tas nemaina šīs iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā noteiktos pienākumus. 
 
Saņēmēji informē darbībā iesaistītos pētniekus un trešās personas par minētajiem 
pienākumiem. 
 
23.a.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, [Komisija] 
[Aģentūra] var piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
2. APAKŠIEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR IEPRIEKŠ 
UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM 
 
24. PANTS. VIENOŠANĀS PAR IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM 
 
Saņēmēji nosaka iepriekš uzkrātās zināšanas un vienojas (rakstiski) par tām attiecībā uz 
darbību (“vienošanās par iepriekš uzkrātām zināšanām”). 
 
                                                 
37  Komisijas 2008. gada 10. aprīļa Ieteikums C (2008) 1329 par intelektuālā īpašuma pārvaldību zināšanu 

nodošanas darbībās un par prakses kodeksu universitātēm un citām sabiedriskām pētniecības iestādēm. 
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“Iepriekš uzkrātās zināšanas” ir visi dati, zinātība vai informācija — neatkarīgi no formas 
vai rakstura (taustāma vai netaustāma), tostarp jebkuras tiesības, piemēram, intelektuālā 
īpašuma tiesības —, kas: 
 

(a) ir saņēmēju rīcībā pirms to pievienošanās Nolīgumam un 
 

(b)  ir vajadzīga, lai īstenotu darbību vai izmantotu rezultātus. 
 
25. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM 
 
25.1. Piekļuves tiesību izmantošana — piekļuves tiesību atsaukšana — apakšlicenču 

izslēgšana 
 
Piekļuves tiesību izmantošanas nolūkā vispirms ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums 
(“piekļuves pieprasījums”). 
 
“Piekļuves tiesības” ir tiesības izmantot rezultātus vai uzkrātās zināšanas saskaņā šā 
Nolīguma noteikumiem. 
 
Piekļuves tiesību atsaukšana nav spēkā, ja vien tas nav izdarīts rakstiski. 
 
Ja vien Nolīgumā nav noteikts citādi, piekļuves tiesības neietver tiesības uz apakšlicenci. 
 
25.2. Piekļuves tiesības citiem saņēmējiem attiecībā uz savu ar darbību saistīto 

uzdevumu izpildi 
 
Saņēmēji nodrošina cits citam piekļuvi — bez atlīdzības — iepriekš uzkrātām zināšanām, kas 
vajadzīgas, lai izpildītu savus ar darbību saistītos uzdevumus, ja vien saņēmējs, kura rīcībā ir 
iepriekš uzkrātās zināšanas, nav — pirms pievienošanās Nolīgumam —: 
 

(a) informējis pārējos saņēmējus, ka attiecībā uz piekļuvi tā iepriekš uzkrātajām 
zināšanām piemēro juridiskus ierobežojumus, tostarp tos, ko nosaka trešo personu 
(tostarp personāla) tiesības, vai 
 

(b) vienojies ar citiem saņēmējiem, ka piekļuve netiks nodrošināta bez atlīdzības. 
  
25.3. Piekļuves tiesības citiem saņēmējiem attiecībā uz savu rezultātu izmantošanu 
 
Saņēmēji nodrošina cits citam piekļuvi — saskaņā ar taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem 
— iepriekš uzkrātām zināšanām, kas vajadzīgas, lai izmantotu savus rezultātus, ja vien 
saņēmējs, kura rīcībā ir iepriekš uzkrātas zināšanas, nav — pirms pievienošanās Nolīgumam 
— informējis pārējos saņēmējus, ka piekļuvei tā iepriekš uzkrātajām zināšanām piemēro 
juridiskus ierobežojumus, tostarp tos, ko nosaka trešo personu (tostarp personāla) tiesības. 
 
“Taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir atbilstīgi nosacījumi, tostarp iespējamie finansiālie 
noteikumi vai nosacījumi par maksas nepiemērošanu, ņemot vērā īpašos apstākļus, kādos 
pieprasīta piekļuve, piemēram, to rezultātu vai iepriekš uzkrāto zināšanu faktiskā vai 
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iespējamā vērtība, kam tiek pieprasīta piekļuve, un/vai paredzētās izmantošanas joma, ilgums 
vai citi izmantošanas aspekti. 
 
Piekļuves pieprasījumus var veikt — ja vien nav citas vienošanās — laikposmā līdz vienam 
gadam pēc 3. pantā noteiktā termiņa. 
 
25.4. Piekļuves tiesības saistītajiem subjektiem 
 
Ja vien konsorcija nolīgumā nav noteikts citādi, piekļuvi iepriekš uzkrātām zināšanām 
nodrošina arī — saskaņā ar taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem (sk. iepriekš; 25.3. pants) 
un ja vien tai nepiemēro juridiskus ierobežojumus, tostarp tos, ko nosaka trešo personu 
(tostarp personāla) tiesības — saistītajiem subjektiem38, kuri reģistrēti kādā ES dalībvalstī vai 
“asociētajā valstī”39, ja tas ir vajadzīgs, lai izmantotu rezultātus, ko radījuši saņēmēji, ar 
kuriem tie ir saistītas. 
 
Ja nav citas vienošanās (sk. iepriekš; 25.1. pants), attiecīgais saistītais subjekts tieši iesniedz 
pieprasījumu saņēmējam, kura rīcībā ir iepriekš uzkrātās zināšanas. 
 
Piekļuves pieprasījumus var veikt — ja vien nav citas vienošanās — laikposmā līdz vienam 
gadam pēc 3. pantā noteiktā termiņa. 
 
25.5. Piekļuves tiesības trešām personām 
 
[IZVĒLE attiecībā uz piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: Piekļuves nodrošinātājs — ja 
netiek piemēroti juridiski ierobežojumi, tostarp tie, ko nosaka trešo personu (tostarp 
personāla) tiesības — nodrošina lietotājiem piekļuvi savām iepriekš uzkrātajām zināšanām, 
ja tās ir vajadzīgas darbības īstenošanai. 
 
Piekļuves nodrošinātājs pēc iespējas ātrāk informē lietotājus par visiem ierobežojumiem, kas 
var būtiski ietekmēt piekļuves tiesību piešķiršanu.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
25.6. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
                                                 
38  Definīciju sk. 24. zemsvītras piezīmē. 
39   Definīcija sniegta Dalības noteikumu regulas (ES) Nr. XX/2013 2.1. panta 3. punktā: “asociētā valsts” ir 
valsts, kas nav ES dalībvalsts (trešā valsts) un kas ir noslēgusi starptautisku nolīgumu ar Savienību, kā noteikts 
7. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes XX Regulā (ES) Nr. XXX/2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) (OV XXX) (“Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” Regula Nr. XX/2013”). 

 Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Regulas Nr. XX/2013 7. pantā paredzēti nosacījumi par valstu, kas nav ES 
dalībvalstis, pievienošanos pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. 
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3. APAKŠIEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR REZULTĀTIEM 
 
26. PANTS. ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ REZULTĀTIEM  
 
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 
 
Rezultāti ir divu vai vairāku saņēmēju kopīpašums, ja: 
 

(a) tie ir kopīgi radīti un 
 

(b) nav iespējams: 
 

(i) noteikt katra saņēmēja attiecīgo ieguldījumu vai 
 

(ii) tos nodalīt, lai tiem piemērotu, iegūtu vai saglabātu aizsardzību (sk. 27. pantu). 
 
Līdzīpašnieki vienojas (rakstiski) par kopīpašuma sadalījumu un izmantošanas noteikumiem 
(“kopīpašuma nolīgums”), lai nodrošinātu šajā Nolīgumā noteikto saistību izpildi. 
 
Ja vien kopīpašuma nolīgumā nav noteikts citādi, katrs līdzīpašnieks var piešķirt trešām 
personām vienkāršas licences, kas ļauj izmantot kopīpašumā esošos rezultātus (bez tiesībām 
izdot apakšlicenci), ja pārējiem līdzīpašniekiem sniedz: 
 

(a) paziņojumu vismaz 45 dienas iepriekš un 
 

(b) taisnīgu un saprātīgu kompensāciju. 
 
Tiklīdz rezultāti ir radīti, līdzīpašnieki var vienoties (rakstiski) par citu noteikumu 
piemērošanu kopīpašuma vietā (piemēram, nodošana vienam īpašniekam (sk. 30. pantu) ar 
piekļuves tiesībām pārējiem). 
 
26.3. Trešo personu (tostarp personāla) tiesības 
 
Ja trešās personas (tostarp personāls) var pieprasīt tiesības uz rezultātiem, attiecīgais saņēmējs 
nodrošina, ka tiek pildītas saistības, kas tam noteiktas Nolīgumā. 
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Ja rezultātus rada trešā persona, attiecīgais saņēmējs iegūst no trešās personas visas vajadzīgās 
tiesības (nodošanas, licences vai citas), lai varētu pildīt savas saistības tā, it kā rezultātus būtu 
radījis pats saņēmējs. 
 
Ja iegūt tiesības nav iespējams, saņēmējs atturas no trešās personas piesaistīšanas rezultātu 
radīšanai. 
 
26.4.  [ES][Euratom][Aģentūras] īpašumtiesības, lai aizsargātu rezultātus 
 
26.4.1. [ES][Euratom][Aģentūra] var — ar attiecīgā 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 citam saņēmējam vai trešai personai, kas reģistrēta ES 

dalībvalstī vai asociētajā valstī un kas nodrošinās rezultātu aizsardzību. 
  

Pirms rezultātu izplatīšanas un ja vien nepiemēro kādu no gadījumiem, kas norādīti iepriekš 
minētajā a), b) vai c) apakšpunktā, saņēmējs sniedz oficiālu paziņojumu 
[Komisijai][Aģentūrai] un vienlaikus informē par visiem iemesliem, kuru dēļ piekrišana 
netiek dota. Saņēmējs var nedot piekrišanu tikai tad, ja saņēmējs var pierādīt, ka tā 
likumīgajām interesēm tiktu nodarīts būtisks kaitējums. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] nolemj pārņemt īpašumtiesības, tā sniedz oficiālu paziņojumu 
attiecīgajam saņēmējam 45 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 
Rezultātus nedrīkst izplatīt pirms minētā laikposma beigām vai, ja [Komisija][Aģentūra] 
pieņem pozitīvu lēmumu, pirms tā ir veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu 
rezultātus. 
 
26.4.2. [ES][Euratom][Aģentūra] var — ar attiecīgā 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 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 nepiemēro kādu no iepriekš minētajiem gadījumiem, kas norādīti a) un b) apakšpunktā 
—, sniedz [Komisijai][Aģentūrai] oficiālu paziņojumu vismaz 60 dienas iepriekš, pirms 
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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 saņēmējs var pierādīt, ka tā likumīgajām interesēm tiktu nodarīts būtisks kaitējums. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] nolemj pārņemt īpašumtiesības, tā sniedz oficiālu paziņojumu 
attiecīgajam 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). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
  
27. PANTS. REZULTĀTU AIZSARDZĪBA — ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 
 
27.1. Vispārīgs pienākums aizsargāt rezultātus 
 
Katrs saņēmējs izskata iespēju aizsargāt savus rezultātus un nodrošina tiem pienācīgu 
aizsardzību — atbilstīgā laikposmā un attiecīgā teritorijā — ja: 
 

(a) var pamatoti uzskatīt, ka rezultāti tiks komerciāli vai rūpnieciski izmantoti, un 
 

(b) to aizsardzība ir iespējama, saprātīga un pamatota (ņemot vērā apstākļus). 
 
Saņēmējs, pieņemot lēmumu par aizsardzību, ņem vērā savas likumīgās intereses un pārējo 
saņēmēju likumīgās intereses (jo īpaši komerciālās). 
 
27.2. [ES][Euratom][Aģentūras] īpašumtiesības, lai aizsargātu rezultātus 
 
Ja saņēmējs neplāno aizsargāt savus rezultātus, ir nolēmis pārtraukt rezultātu aizsardzību vai 
necenšas aizsardzību pagarināt, [ES][Euratom][Aģentūra] var — noteiktos apstākļos (sk. 
26.4. pantu) — pārņemt īpašumtiesības, lai nodrošinātu (nepārtrauktu) rezultātu aizsardzību. 
 
27.3. Informācija par ES finansējumu 
 
Rezultātu aizsardzības pieteikumos (tostarp patenta pieteikumos), ko aizpilda saņēmējs vai 
kas tiek aizpildīti saņēmēja vārdā — ja vien [Komisija][Aģentūra] nav pieprasījusi vai 
vienojusies citādi vai ja tas nav iespējams — , iekļauj šādu informāciju: 
 

“Projektam, uz kuru attiecas šis pieteikums, ir piešķirts finansējums no [Eiropas Savienības 
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”][Euratom pētniecības un 
apmācības programmas 2014.–2018. gadam] saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. [numurs].” 

 
 27.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 
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Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
28. PANTS. REZULTĀTU IZMANTOŠANA 
 
28.1. Vispārīgs pienākums izmantot rezultātus 
 
Katrs saņēmējs — laikposmā līdz četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa — veic 
pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt savu rezultātu “izmantošanu” (tieši vai netieši, jo īpaši, 
izmantojot nodošanu vai licencēšanu; sk. 30. pantu): 
 

(a) tos izmantojot turpmākajos pētījumos (ārpus darbības); 
 

(b) izstrādājot, izveidojot vai reklamējot produktu vai procesu; 
 

(c) radot un sniedzot pakalpojumu vai 
 

(d) izmantojot tos standartizācijas darbībās. 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu izmantošanas pienākumiem, ja tie paredzēti darba 
programmā: Turklāt saņēmēji — laikposmā līdz četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā 
termiņa — pilda papildu izmantošanas saistības, kas noteiktas 1. pielikumā.] 
 
Tas nemaina 37. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, kuri joprojām ir spēkā. 
 
28.2. Rezultāti, kas var sniegt ieguldījumu Eiropas vai starptautiskajos standartos — 

informācija par ES finansējumu 
 
[IZVĒLE attiecībā uz rezultātiem, kas var sniegt ieguldījumu standartos, ja tas paredzēts 
darba programmā: Ja var pamatoti uzskatīt, ka rezultāti sniedz ieguldījumu Eiropas vai 
starptautiskajos standartos, attiecīgais saņēmējs sniedz — laikposmā līdz četriem gadiem pēc 
3. pantā noteiktā termiņa — informāciju [Komisijai][Aģentūrai].] 
 
Ja rezultāti tiek iekļauti standartā, attiecīgais saņēmējs — ja vien [Komisija][Aģentūra] nav 
pieprasījusi vai vienojusies citādi vai ja tas nav iespējams, — lūdz standartizācijas iestādi 
iekļaut standartā (saistītajā informācijā) šādu paziņojumu: 
 

“Šajā standartā ietvertajiem rezultātiem ir piešķirts finansējums no [Eiropas Savienības Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”][Euratom pētniecības un apmācības programmas 
2014.–2018. gadam] saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. [numurs].” 

 
28.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt saskaņā ar 43. pantu. 



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt galvenā uzaicinājuma 
identifikatoru] 
  

 “Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem 
saņēmējiem. 2013. gada decembris 

 

64 
 

 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
29. PANTS. REZULTĀTU IZPLATĪŠANA — BRĪVA PIEKĻUVE — ES 
FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 
 
29.1. Vispārīga prasība izplatīt rezultātus 
 
Katrs saņēmējs — pēc iespējas ātrāk — “izplata” savus rezultātus, ja vien tas nav pretrunā 
saņēmēju likumīgajām interesēm, atklājot tos sabiedrībai ar piemērotu līdzekļu (izņemot to, 
kas izriet no rezultātu aizsardzības un izmantošanas), tostarp zinātnisku izdevumu (jebkurā 
vidē), starpniecību. 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu izplatīšanas pienākumiem, ja tie paredzēti darba programmā: 
Turklāt saņēmēji pilda papildu izplatīšanas pienākumus, kas noteikti 1. pielikumā.] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu izplatīšanas pienākumiem savstarpējas izmantojamības 
nolūkā, ja tie paredzēti darba programmā: Turklāt saņēmēji — laikposmā līdz četriem 
gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa — izplata visas rezultātu tehniskās specifikācijas, kas 
vajadzīgas savstarpējas izmantojamības nolūkā.] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu izplatīšanas pienākumiem pārrobežu savstarpējas 
izmantojamības nolūkā, ja tie paredzēti darba programmā: Turklāt saņēmēji — laikposmā 
līdz četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa — izplata nodevumus, kas saistīti ar 
pārrobežu savstarpēju izmantojamību (sk. 1. pielikumu), un visus rezultātus, kuri vajadzīgi 
pārrobežu savstarpējas izmantojamības nolūkā (jo īpaši vienotas tehniskās specifikācijas un 
programmatūras daļas).] 
 
Tas nemaina 27. pantā noteikto pienākumu aizsargāt rezultātus, 36. pantā noteikto pienākumu 
ievērot konfidencialitāti, 37. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību vai 39. pantā 
noteiktos pienākumus saistībā ar personas datu aizsardzību; visi minētie panti joprojām ir 
piemērojami. 
 
Saņēmējs, kas plāno izplatīt savus rezultātus, — ja nepastāv cita vienošanās — vismaz 
45 dienas iepriekš sniedz pārējiem saņēmējiem iepriekšēju paziņojumu, kā arī pietiekamu 
informāciju par izplatāmajiem rezultātiem. 
 
Jebkurš no saņēmējiem var izteikt iebildumus — ja nepastāv cita vienošanās — 30 dienu laikā 
no paziņojuma saņemšanas dienas, ja saņēmējs var pierādīt, ka tā likumīgajām interesēm, kas 
saistītas ar rezultātiem vai iepriekš uzkrātajām zināšanām, tiks nodarīts būtisks kaitējums. 
Šādos gadījumos izplatīšanu neveic, ja vien netiek veikti atbilstīgi pasākumi minēto likumīgo 
interešu aizsardzībai. 
 
Ja saņēmējs neplāno aizsargāt savus rezultātus, saņēmējs par to — saskaņā ar konkrētiem 
nosacījumiem (sk. 26.4.1. pantu) — oficiāli paziņo [Komisijai][Aģentūrai] pirms izplatīšanas 
sākšanas. 
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29.2. Brīva piekļuve zinātniskajām publikācijām 
 
Katrs saņēmējs nodrošina brīvu piekļuvi (bezmaksas, tiešsaistes piekļuve visiem lietotājiem) 
visām recenzētajām zinātniskajām publikācijām, kas saistītas ar tā rezultātiem. 
 
Saņēmējs jo īpaši: 
 

(a) pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā publicēšanas laikā, zinātnisko publikāciju 
repozitorijā saglabā publicēto redakciju vai publicēšanai apstiprināto galīgo recenzēto 
manuskriptu kā mašīnlasāma formāta elektronisku kopiju; 
 
Turklāt saņēmējs cenšas vienlaikus saglabāt pētījumu datus, kas vajadzīgi, lai 
apstiprinātu saglabātajās zinātniskajās publikācijās ietvertos rezultātus. 
  

(b) nodrošina brīvu piekļuvi saglabātajām publikācijām — izmantojot repozitoriju — ne 
vēlāk kā: 
 

(i) publicēšanas laikā, ja elektroniskā redakcija ir pieejama bez maksas ar izdevēja 
starpniecību, vai 
 

(ii) sešu mēnešu laikā pēc publicēšanas (divpadsmit mēnešu laikā attiecībā uz 
publikācijām sociālo un humanitāro zinātņu jomā) — jebkurā citā gadījumā; 
 

(c) nodrošina brīvu piekļuvi — izmantojot repozitoriju — bibliogrāfiskajiem metadatiem, 
kas identificē saglabāto publikāciju. 
 
Bibliogrāfiskajiem metadatiem jābūt standarta formātā, un tajos ietver: 
 

- terminus [“Eiropas Savienība (ES)” un “Apvārsnis 2020”][“Euratom” un 
“Euratom pētniecības un apmācības programma 2014.–2018. gadam”]; 
 

- darbības nosaukumu, akronīmu un dotācijas numuru; 
 

- publicēšanas datumu un, ja nepieciešams, embargo perioda ilgumu; 
  

- pastāvīgo identifikatoru. 
 
29.3. Brīva piekļuve pētījumu datiem 
 
[IZVĒLE attiecībā uz darbībām, kas piedalās atvērtajā pētījumu datu izmēģinājuma 
projektā “Research Data Pilot”: Attiecībā uz digitālajiem pētījumu datiem, kas iegūti 
darbības rezultātā (“dati”), saņēmēji: 
 

(a) glabā tos pētījumu datu repozitorijā un veic pasākumus, lai dotu iespēju trešām 
personām tiem piekļūt, iegūt, izmantot, pavairot un izplatīt — bez maksas visiem 
lietotājiem — turpmāk norādīto informāciju: 
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(i) datus, tostarp saistītos metadatus, kas vajadzīgi, lai pēc iespējas ātrāk 

apstiprinātu zinātniskajās publikācijās ietvertos rezultātus; 
 

(ii) citu informāciju, tostarp saistītos metadatus, kā norādīts un termiņā noteikts 
“datu pārvaldības plānā” (sk. 1. pielikumu); 

 
(b) sniedz informāciju — izmantojot repozitoriju — par saņēmēju rīcībā esošajiem 

līdzekļiem un instrumentiem, kas vajadzīgi rezultātu apstiprināšanai (un — ja 
iespējams — nodrošina šos līdzekļus un instrumentus). 

 
Tas nemaina 27. pantā noteikto pienākumu aizsargāt rezultātus, 36. pantā noteikto 
pienākumu ievērot konfidencialitāti, 37. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību vai 
39. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar personas datu aizsardzību; visi minētie panti 
joprojām ir piemērojami. 
 
Izņēmuma kārtā saņēmējiem nav jānodrošina brīva piekļuve atsevišķām savu pētījumu datu 
daļām, ja ir apdraudēta darbības galvenā mērķa sasniegšana, kā minēts 1. pielikumā, 
padarot minēto pētījumu datu atsevišķās daļas brīvi pieejamas. Šajā gadījumā datu 
pārvaldības plānā ietver iemeslus, kādēļ piekļuve netiek atļauta.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
29.4. Informācija par ES finansējumu — pienākums un tiesības izmantot ES emblēmu 
 
Ja vien [Komisija][Aģentūra] nepieprasa vai nevienojas citādi vai ja vien tas nav iespējams, 
rezultātu izplatīšana (jebkādā veidā, tostarp elektroniski) ietver: 
 

(a) ES emblēmas izvietošanu un  
 

(b) šādu tekstu: 
 

“Šim projektam piešķirts finansējums no [Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”][Euratom pētniecības un apmācības programmas 2014.–
2018. gadam] saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. [numurs].” 

 
ES emblēmai piešķir attiecīgi lielāku nozīmi, ja to izvieto kopā ar citu logo. 
 
Saskaņā ar šajā pantā noteiktajiem pienākumiem saņēmēji var izmantot ES emblēmu bez 
iepriekšējas atļaujas no [Komisijas][Aģentūras]. 
 
Tomēr tas nedod tiem tiesības uz ekskluzīvu izmantošanu. 
 
Turklāt saņēmēji nedrīkst piesavināties ES emblēmu vai līdzīgu preču zīmi vai logo, ne 
reģistrējot, ne izmantojot citus līdzekļus. 
 
29.5. Atruna, kas atbrīvo [Komisiju][Aģentūru] no atbildības 
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Izplatot rezultātus, norāda, ka tiek atspoguļots tikai autora viedoklis un ka 
[Komisija][Aģentūra] nav atbildīga par ietvertās informācijas jebkāda veida izmantošanu. 
 
29.6. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
30. PANTS. REZULTĀTU NODOŠANA UN LICENCĒŠANA 
 
30.1. Īpašumtiesību nodošana 
 
Katrs saņēmējs var nodot īpašumtiesības uz saviem rezultātiem. 
 
Tomēr saņēmējs nodrošina, ka tā saistības, kas minētas 26.2., 26.4., 27., 28., 29., 30. un 
31. pantā, attiecas arī uz jauno īpašnieku un ka minētā īpašnieka pienākums ir nodot šīs 
saistības līdz ar jebkuru turpmāku nodošanu. 
 
Tas nemaina 37. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, kuri joprojām ir spēkā. 
 
Ja vien attiecībā uz īpaši norādītām trešām personām nav citas (rakstiskas) vienošanās vai ja 
vien tas nav iespējams saskaņā ar piemērojamiem ES un dalībvalstu tiesību aktiem par 
apvienošanos un līdzdalības iegūšanu, saņēmējs, kurš plāno nodot īpašumtiesības uz 
rezultātiem, vismaz 45 dienas iepriekš paziņo par to pārējiem saņēmējiem, kuriem joprojām ir 
(vai kuri vēl var pieprasīt) piekļuves tiesības uz rezultātiem. Šajā paziņojumā ietver 
pietiekamu informāciju par jauno īpašnieku, lai ikviens attiecīgais saņēmējs varētu novērtēt 
ietekmi uz savām piekļuves tiesībām. 
 
Ja nav citas (rakstiskas) vienošanās, jebkurš no pārējiem saņēmējiem var izteikt iebildumus 
30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ja saņēmējs var pierādīt, ka īpašumtiesību 
nodošana var nelabvēlīgi ietekmēt tā piekļuves tiesības. Šajā gadījumā nodošana nenotiek, 
kamēr nav panākta vienošanās starp attiecīgajiem saņēmējiem. 
 
30.2. Licenču piešķiršana 
 
Katrs saņēmējs var piešķirt licences uz saviem rezultātiem (vai citādi dot tiesības tos 
izmantot), ja: 
 

(a) tas neietekmē 31. pantā noteiktās piekļuves tiesības; 
 

(b)  [IZVĒLE, ja 1. pielikumā ir papildu izmantošanas pienākumi: saņēmējs pilda savus 
papildu izmantošanas pienākumus (sk. 28.1. pantu un 1. pielikumu)][IZVĒLE: 
nepiemēro]. 
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Papildus a) un b) apakšpunktam ekskluzīvas licences uz rezultātiem var piešķirt tikai tad, ja 
visi attiecīgie pārējie saņēmēji ir atteikušies no savām piekļuves tiesībām (sk. 31.1. pantu). 
 
Tas nemaina 29. pantā noteiktos izplatīšanas pienākumus vai 37. pantā noteiktos pienākumus 
saistībā ar drošību; tie joprojām ir spēkā. 
 
30.3. [Komisijas][Aģentūras] tiesības iebilst pret nodošanu vai licencēšanu 
 
[IZVĒLE attiecībā uz ES dotācijām: [Komisija][Aģentūra] var — laikposmā līdz četriem 
gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa — iebilst pret īpašumtiesību nodošanu vai rezultātu 
ekskluzīvu licencēšanu, ja: 
 

(a) to veic attiecībā uz trešo personu, kas reģistrēta valstī, kura nav ES dalībvalsts un 
kura nepiedalās programmā “Apvārsnis 2020”, un 
 

(b) [Komisija][Aģentūra] uzskata, ka īpašumtiesību nodošana vai licences piešķiršana 
nav atbilstīga ES interesēm attiecībā uz konkurētspēju vai neatbilst ētikas principiem 
vai drošības apsvērumiem. 

 
Saņēmējs, kas plāno nodot īpašumtiesības vai piešķirt ekskluzīvu licenci, oficiāli paziņo par to 
[Komisijai][Aģentūrai], pirms tiek veikta paredzētā nodošana vai licences piešķiršana, un:  
 

- norāda attiecīgos konkrētos rezultātus; 
 

- sīki apraksta jauno īpašnieku vai licenciātu un rezultātu plānoto vai iespējamo 
izmantošanu;  

 
- ietver pamatotu novērtējumu par īpašumtiesību nodošanas vai licences piešķiršanas 

iespējamo ietekmi uz ES konkurētspēju un atbilstību ētikas principiem un drošības 
apsvērumiem. 

 
[Komisija][Aģentūra] var pieprasīt papildu informāciju. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] nolemj iebilst pret īpašumtiesību nodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu, tā oficiāli informē attiecīgo saņēmēju 60 dienu laikā no paziņojuma (vai 
jebkādas papildu informācijas, ko tā pieprasījusi) saņemšanas dienas. 
 
Īpašumtiesību nodošanu vai licences piešķiršanu nevar veikt šādos gadījumos: 
 

- kamēr [Komisija][Aģentūra] nav pieņēmusi lēmumu iepriekš minētajā termiņā; 
 

- ja [Komisija][Aģentūra] iebilst; 
 

- kamēr nav izpildīti nosacījumi, ja [Komisijas][Aģentūras] iebildumus papildina 
nosacījumi.] 
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[IZVĒLE attiecībā uz Euratom dotācijām: Komisija var [IZVĒLE: — laikposmā līdz 
četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa —] iebilst pret īpašumtiesību nodošanu vai 
ekskluzīvas vai vienkāršas licences piešķiršanu uz rezultātiem, ja: 
 

(a) to veic attiecībā uz trešo personu, kas reģistrēta valstī, kura nav ES dalībvalsts un 
kura nepiedalās Euratom pētniecības un apmācības programmā 2014.–2018. gadam, 
un 
 

(b) Komisija uzskata, ka īpašumtiesību nodošana vai licences piešķiršana nav atbilstīga 
ES interesēm attiecībā uz konkurētspēju vai neatbilst ētikas principiem vai drošības 
apsvērumiem.  
 
Drošības apsvērumi ietver dalībvalstu intereses aizsardzības jomā, kas noteiktas 
Euratom līguma 24. pantā. 

 
Saņēmējs, kas plāno nodot īpašumtiesības vai piešķirt licenci, oficiāli paziņo par to 
Komisijai, pirms tiek veikta paredzētā nodošana vai licences piešķiršana, un: 
 

- norāda attiecīgos konkrētos rezultātus; 
 

- sīki apraksta rezultātus, jauno īpašnieku vai licenciātu un rezultātu plānoto vai 
iespējamo izmantošanu; 

 
- ietver pamatotu novērtējumu par īpašumtiesību nodošanas vai licences piešķiršanas 

iespējamo ietekmi uz ES konkurētspēju un atbilstību ētikas principiem un drošības 
apsvērumiem. 

  
Komisija var pieprasīt papildu informāciju. 
 
Ja Komisija nolemj iebilst pret īpašumtiesību nodošanu vai licences piešķiršanu, tā oficiāli 
informē attiecīgo saņēmēju 60 dienu laikā no paziņojuma (vai jebkādas pieprasītās papildu 
informācijas) saņemšanas dienas.  
 
Īpašumtiesību nodošanu vai licences piešķiršanu nevar veikt šādos gadījumos: 
 

- kamēr Komisija nav pieņēmusi lēmumu iepriekš minētajā termiņā; 
 

- ja Komisija iebilst; 
 

- kamēr nav izpildīti nosacījumi, ja Komisijas iebildumus papildina nosacījumi. ] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
30.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
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Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
31. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ REZULTĀTIEM 
 
31.1. Piekļuves tiesību izmantošana — piekļuves tiesību atsaukšana — apakšlicenču 

izslēgšana 
 
Piemēro 25.1. panta nosacījumus. 
 
Šajā pantā noteiktie pienākumi nemaina 37. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, 
kuri joprojām ir spēkā. 
 
31.2. Piekļuves tiesības citiem saņēmējiem attiecībā uz savu ar darbību saistīto 

uzdevumu izpildi 
 
Saņēmēji nodrošina cits citam piekļuvi — bez atlīdzības — rezultātiem, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu savus ar darbību saistītos uzdevumus. 
 
31.3. Piekļuves tiesības citiem saņēmējiem attiecībā uz savu rezultātu izmantošanu 
 
Saņēmēji nodrošina cits citam — saskaņā ar taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem (sk. 
25.3. pantu) — piekļuvi rezultātiem, kas vajadzīgi savu rezultātu izmantošanai. 
 
Piekļuves pieprasījumus var veikt — ja vien nav citas vienošanās — laikposmā līdz vienam 
gadam pēc 3. pantā noteiktā termiņa. 
 
31.4. Piekļuves tiesības saistītajiem subjektiem 
 
Ja vien konsorcija nolīgumā nav noteikts citādi, piekļuvi rezultātiem nodrošina arī — saskaņā 
ar taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem (sk. 25.3. pantu) — saistītajiem subjektiem, kas 
reģistrēti kādā ES dalībvalstī vai asociētajā valstī, ja tiem ir jāizmanto rezultāti, ko radījuši 
saņēmēji, ar kuriem tie ir saistītas.  
 
Ja vien nav citas vienošanās (sk. iepriekš; 31.1. pants), attiecīgais saistītais subjekts tieši 
iesniedz pieprasījumu saņēmējam, kura īpašumā ir rezultāti. 
 
Piekļuves pieprasījumu var veikt — ja vien nav citas vienošanās — laikposmā līdz vienam 
gadam pēc 3. pantā noteiktā termiņa. 
 
31.5. ES iestāžu, struktūrvienību, biroju vai aģentūru un ES dalībvalstu piekļuves 

tiesības 
 
[IZVĒLE visos gadījumos attiecībā uz ES dotācijām: Saņēmēji nodrošina piekļuvi saviem 
rezultātiem — bez atlīdzības — ES iestādēm, struktūrvienībām, birojiem vai aģentūrām ES 
politikas vai programmu izstrādāšanas, īstenošanas vai uzraudzības nolūkā.  
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Minētās piekļuves tiesības izmanto tikai nekomerciālā un ar konkurenci nesaistītā nolūkā. 
 
Tas nemaina tiesības izmantot citus materiālus, dokumentus vai informāciju, ko saņēmēji 
snieguši saziņas un publicēšanas nolūkā (sk. 38.2. pantu).] 
 
[IZVĒLE: attiecībā uz uzaicinājumiem saskaņā ar īpašo mērķi “Droša sabiedrība — 
Eiropas un tās pilsoņu brīvības un drošības aizsardzība”: Saņēmēji nodrošina piekļuvi 
saviem rezultātiem — bez atlīdzības — ES iestādēm, struktūrvienībām, birojiem un 
aģentūrām, kā arī ES dalībvalstu valsts iestādēm to politikas vai programmu šajā jomā 
izstrādāšanas, īstenošanas vai uzraudzības nolūkā. 
 
Minētās piekļuves tiesības izmanto tikai nekomerciālā un ar konkurenci nesaistītā nolūkā. 
 
Piekļuve ir atkarīga no nolīguma, lai noteiktu konkrētus apstākļus, kas nodrošina, ka: 
 

(a) piekļuvi izmanto tikai paredzētajā nolūkā un  
 

(b)  ir ieviestas atbilstīgas konfidencialitātes prasības. 
 
ES dalībvalsts vai ES iestāde, struktūrvienība, birojs vai aģentūra, kas veic pieprasījumu, 
informē visas pārējās ES dalībvalstis par minēto pieprasījumu.  
 
Tas nemaina 37. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, kuri joprojām ir spēkā.] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz Euratom dotācijām: Saņēmēji nodrošina piekļuvi saviem rezultātiem 
— bez atlīdzības — Eiropas Atomenerģijas kopienai (Euratom) un tās kopuzņēmumiem 
Euratom politikas un programmu izstrādāšanas, īstenošanas un uzraudzības vajadzībām vai 
pienākumu izpildes nolūkā saistībā ar starptautisku sadarbību ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām. 
 
Atkāpjoties no 31.1. panta, minētās piekļuves tiesības ietver tiesības ļaut trešām personām 
izmantot rezultātus publiskajā iepirkumā un tiesības uz apakšlicenci, un tās izmanto tikai 
nekomerciālā un ar konkurenci nesaistītā nolūkā.] 
 
31.6. Piekļuves tiesības trešām personām  
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu piekļuves tiesībām papildu dotācijām, ja tas paredzēts darba 
programmā: Saņēmēji nodrošina — saskaņā ar 31.2. un 31.3. panta nosacījumiem — 
papildsaņēmējiem40 piekļuvi saviem rezultātiem papildu dotācijas nolīguma(-u) vajadzībām 
(sk. 2. pantu).] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu piekļuves tiesībām savstarpējas izmantojamības nolūkā, ja 
tās paredzētas darba programmā: Saņēmēji nodrošina trešām personām — laikposmā līdz 

                                                 
40  “Papildsaņēmēji” ir papildu dotācijas nolīguma saņēmēji. 
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četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa un [IZVĒLE: saskaņā ar taisnīgiem un 
saprātīgiem nosacījumiem (sk. 25.3. pantu)][IZVĒLE: bez atlīdzības] — piekļuvi saviem 
rezultātiem, kas vajadzīgi savstarpējas izmantojamības nolūkā.] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu piekļuves tiesībām pārrobežu savstarpējas izmantojamības 
nolūkā, ja tās paredzētas darba programmā: Saņēmēji nodrošina trešām personām —
laikposmā līdz četriem gadiem pēc 3. pantā noteiktā termiņa un bez atlīdzības — piekļuvi 
saviem rezultātiem, kas vajadzīgi savstarpējas izmantojamības nolūkā, jo īpaši rezultātu 
īstenošanai ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs, kuras nepiedalās darbībā. 
 
Saņēmēji nodrošina piekļuvi programmatūras daļām saskaņā ar ES sabiedrisko licenci (vai 
saderīgām licencēm) un pilda visas papildu prasības, kas noteiktas 1. pielikumā.] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz piekļuvi pētniecības infrastruktūrai: Piekļuves nodrošinātājs 
nodrošina lietotājiem piekļuvi rezultātiem, ja tas vajadzīgs darbības īstenošanai.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
31.7. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šādi pārkāpumi var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
 
4. IEDAĻA. CITAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
32. PANTS. NOSACĪJUMI PĒTNIEKU PIEŅEMŠANAI DARBĀ UN PĒTNIEKU 

DARBA APSTĀKĻI 
 
32.1. Pienākums veikt pasākumus, lai īstenotu Eiropas Pētnieku hartu un Rīcības 

kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā 
 
Saņēmēji veic visus pasākumus, lai īstenotu principus, kas noteikti Komisijas Ieteikumā par 
Eiropas Pētnieku hartu un Rīcības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā41, jo īpaši attiecībā 
uz: 
 

- darba apstākļiem; 
 

- pārredzamiem darbā pieņemšanas procesiem, pamatojoties uz nopelniem, un 
 

- profesionālo izaugsmi. 
 
                                                 
41  Komisijas 2005. gada 11. marta Ieteikums (EK) Nr. 251/2005 par Eiropas Pētnieku hartu un Rīcības kodeksu 

pētnieku pieņemšanai darbā (OV L 75, 22.3.2005., 67. lpp.). 
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Saņēmēji nodrošina, ka darbībā iesaistītie pētnieki un trešās personas ir par to informēti. 
 
32.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
[Komisija][Aģentūra] var piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
33. PANTS. DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 
 
33.1. Pienākums panākt dzimumu līdztiesību 
 
Saņēmēji veic visus pasākumus, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm 
darbības īstenošanā. Saņēmēji cenšas pēc iespējas panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu 
pārstāvību visos darbībai piesaistītā personāla līmeņos, tostarp uzraudzības un pārvaldības 
līmenī. 
 
33.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
[Komisija][Aģentūra] var piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
34. PANTS. ĒTIKA 
 
34.1. Vispārīga prasība ievērot ētikas principus 
 
Saņēmēji veic darbību, ievērojot: 
 

(a) ētikas principus (ietverot augstākos pētniecības integritātes standartus — kā noteikts, 
piemēram, Eiropas Rīcības kodeksā par pētniecības integritāti42 — un jo īpaši ietverot 
izvairīšanos no safabricējumiem, falsifikācijas, plaģiāta vai citiem pārkāpumiem 
pētniecības jomā) un  
 

(b)  piemērojamos starptautiskos, ES un valsts tiesību aktus. 
 

Finansējumu nepiešķir darbībām, kas veiktas ārpus ES, ja tās ir aizliegtas visās dalībvalstīs. 
 
Saņēmēji nodrošina, ka visi pasākumi saistībā ar darbību ir vērsti tikai uz izmantošanu civilos 
nolūkos. 
 
Saņēmēji nodrošina, ka ar darbību saistītie pasākumi nav: 
 

(a) vērsti uz cilvēku klonēšanu reproduktīviem nolūkiem; 
 

                                                 
42  ALLEA (Eiropas Zinātņu akadēmiju) un ESF (Eiropas Zinātnes fonda) 2011. gada marta Eiropas Rīcības 

kodekss par pētniecības integritāti.  
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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(b) vērsti uz cilvēka ģenētiskā mantojuma pārveidošanu, kuras rezultātā šādas izmaiņas 
varētu kļūt pārmantojamas (izņemot pētījumus attiecībā uz gonādu vēža ārstēšanu, 
kam var piešķirt finansējumu); 
  

(c) paredzēti, lai radītu cilvēku embrijus vienīgi izpētes nolūkos vai cilmes šūnu 
iegūšanai, tostarp veicot somatiskās šūnas kodola pārstādīšanu. 

 
34.2. Darbības, kas saistītas ar ētikas jautājumiem 
 
Darbībām, kas saistītas ar ētikas jautājumiem, jāatbilst “ētikas prasībām”, kuras noteiktas 
1. pielikumā. 
 
Pirms darbības, kas saistīta ar ētikas jautājumu, sākšanas koordinators iesniedz (sk. 52. pantu) 
[Komisijai][Aģentūrai] šādas kopijas: 
 

(a) visu saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzīgo ētikas komitejas atzinumu kopijas un 
 

(b) visu saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzīgo paziņojumu vai atļauju kopijas attiecībā 
uz darbībām, kas saistītas ar ētikas jautājumiem. 

  
Ja minētie dokumenti nav angļu valodā, koordinators iesniedz arī angļu valodā sagatavotu 
kopsavilkumu par iesniegtajiem atzinumiem, paziņojumiem un atļaujām (attiecīgā gadījumā 
ietverot komitejas vai attiecīgās iestādes secinājumus). 
 
Ja minētos dokumentus pieprasa īpaši darbības nolūkā, pieprasījumā norāda skaidru atsauci uz 
darbības nosaukumu. Koordinators iesniedz katra attiecīgā saņēmēja deklarāciju, ka visi 
iesniegtie dokumenti attiecas uz darbības uzdevumiem. 
 
34.3. Darbības, kas ietver cilvēka embriju vai cilvēka embriju cilmes šūnu 

izmantošanu 
 
[IZVĒLE attiecībā uz darbībām, kas, iespējams, ietver pētījumus par cilvēka embrijiem vai 
cilvēka embriju cilmes šūnām: Darbības, kas ietver pētījumus par cilvēka embrijiem vai 
cilvēka embriju cilmes šūnām, var veikt tikai tad, ja: 
 

-  tās ir noteiktas 1. pielikumā vai  
 

-  koordinators ir ieguvis skaidru (rakstisku) apstiprinājumu no [Komisijas][Aģentūras] 
(sk. 52. pantu).] 

 
 [IZVĒLE: nepiemēro] 
 
34.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu) un Nolīgumu vai saņēmēja dalību tajā var izbeigt (sk. 50. pantu). 
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Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
35. PANTS. INTEREŠU KONFLIKTS 
 
35.1. Pienākums izvairīties no interešu konflikta 
 
Saņēmēji 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”). 
 
Saņēmēji nekavējoties oficiāli paziņo [Komisijai][Aģentūrai] par ikvienu situāciju, kas rada 
vai varētu radīt interešu konfliktu, un nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu šo problēmu. 
 
[Komisija][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 vai saņēmēja dalību tajā var izbeigt (sk. 50. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
36. PANTS. KONFIDENCIALITĀTE 
 
36.1. Vispārīga prasība saglabāt konfidencialitāti 
 
Darbības īstenošanas laikā un četrus gadus pēc 3. pantā noteiktā termiņa līgumslēdzējas puses 
tur noslēpumā visus datus, dokumentus vai citus materiālus (jebkādā formātā), kas ir 
identificēti kā konfidenciāli brīdī, kad tie tiek atklāti (“konfidenciāla informācija”). 
 
[Komisija][Aģentūra] var pēc saņēmēja pieprasījuma piekrist paturēt šādu informāciju 
noslēpumā papildu laikposmā pēc sākotnēji noteiktajiem četriem gadiem. 
 
Ja informācija ir noteikta par konfidenciālu tikai mutiski, to uzskata par konfidenciālu tikai 
tad, ja tas tiek rakstiski apstiprināts 15 dienu laikā pēc mutiskās paziņošanas. 
 
Ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, tās var izmantot konfidenciālo informāciju 
tikai šā Nolīguma īstenošanas nolūkā. 
 
Saņēmēji var izpaust konfidenciālu informāciju savam personālam vai darbībā iesaistītajām 
trešām personām tikai tad, ja: 
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(b) tā ir jāzina, lai īstenotu šo Nolīgumu, un 
 

(c) tām ir saistošs pienākums ievērot konfidencialitāti. 
 
Tas nemaina 37. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, kuri joprojām ir spēkā. 
 
[Komisija][Aģentūra] var izpaust konfidenciālu informāciju savam personālam, citām ES 
iestādēm un struktūrvienībām vai trešām personām, ja: 
 

(a) tas ir vajadzīgs, lai īstenotu šo Nolīgumu vai aizsargātu ES finanšu intereses, un 
 

(b) informācijas saņēmējiem ir saistošs pienākums ievērot konfidencialitāti. 
 
Turklāt saskaņā ar 4. pantu Dalības noteikumu regulā XXX/201343 Komisija nodrošina 
piekļuvi informācijai par rezultātiem citām ES iestādēm, struktūrvienībām, birojiem vai 
aģentūrām, kā arī dalībvalstīm vai asociētajām valstīm. 
 
Pienākums ievērot konfidencialitāti vairs nav spēkā, ja: 
 

(a) informāciju sniegusī puse piekrīt to atklāt otrai pusei; 
 

(b) informācija saņēmējam jau ir zināma vai to saņēmējam paziņojusi, neuzliekot par 
pienākumu ievērot konfidencialitāti, trešā persona, kurai nav nekādu saistošu 
pienākumu ievērot konfidencialitāti; 
 

(c) saņēmējs pierāda, ka informācija tika sagatavota, neizmantojot konfidenciālu 
informāciju; 
 

(d) informācija kļūst vispārīgi un publiski pieejama, nepārkāpjot nekādas 
konfidencialitātes saistības; 
 

(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). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
37. PANTS. PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DROŠĪBU 
 
37.1. Darbības, kas saistītas ar drošības jautājumiem 
                                                 
43  Eiropas Parlamenta un Padomes XX Regula (ES) Nr. XX/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus 
(OV L XX, XX, XX. lpp). 
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[IZVĒLE: Pirms atklāj ar drošības jautājumiem saistītu darbību rezultātus trešai personai 
(tostarp saistītajiem subjektiem), saņēmējs informē koordinatoru — kurš pieprasa rakstisku 
apstiprinājumu no [Komisijas][Aģentūras].] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
37.2. Klasificēti nodevumi  
 
[IZVĒLE: Darbībām, kas saistītas ar “klasificētiem nodevumiem” (sk. 1. pielikumu), 
jāatbilst 1. pielikumā minētajām “drošības prasībām” (drošības aspektu vēstule (DAV) un 
drošības klasifikācijas rokasgrāmata (DKR)), līdz to slepenība tiek atcelta.  
 
Darbības uzdevumus, kas saistīti ar klasificētiem nodevumiem, nedrīkst nodot 
apakšuzņēmējiem bez iepriekšēja skaidri izteikta rakstiska apstiprinājuma no 
[Komisijas][Aģentūras]. 
 
Saņēmēji informē koordinatoru par visām izmaiņām saistībā ar drošību, un koordinators 
nekavējoties informē [Komisiju][Aģentūru] un — vajadzības gadījumā — pieprasa veikt 
grozījumus 1. pielikumā (sk. 55. pantu).] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
37.3. Darbības, kas saistītas ar divējāda lietojuma precēm vai bīstamiem materiāliem 

un vielām 
 
[IZVĒLE: Darbībām, kas saistītas ar divējāda lietojuma precēm vai bīstamiem materiāliem 
un vielām, jābūt saskaņā ar piemērojamajiem ES, valsts vai starptautiskajiem tiesību aktiem. 
 
Pirms darbības sākšanas koordinators iesniedz [Komisijai][Aģentūrai] (sk. 52. pantu) visu 
izvešanas vai nodošanas atļauju kopijas, kas vajadzīgas saskaņā ar ES, valsts vai 
starptautiskajiem tiesību aktiem.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
37.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
38. PANTS. DARBĪBAS VEICINĀŠANA — ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 
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38.1. Saņēmēju darbības attiecībā uz saziņu 
 
38.1.1. Vispārīgs pienākums veicināt darbību un tās rezultātus 
 
Saņēmēji veicina darbību un tās rezultātus, stratēģiski un efektīvi sniedzot informāciju plašai 
mērķauditorijai (tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai). 
 
Tas nemaina 29. pantā noteiktos izplatīšanas pienākumus, 36. pantā noteiktos pienākumus 
attiecībā uz konfidencialitāti vai 37. pantā noteiktos pienākumus attiecībā uz drošību; visi 
minētie panti joprojām ir piemērojami. 
 
Pirms dalības ar saziņu saistītā darbībā, kurai paredzams plašs atspoguļojums plašsaziņas 
līdzekļos, saņēmēji informē [Komisiju][Aģentūru] (sk. 52. pantu). 
 
38.1.2. Informācija par ES finansējumu — pienākums un tiesības izmantot ES emblēmu 
 
Ja vien [Komisija][Aģentūra] nav pieprasījusi vai vienojusies citādi vai ja tas nav iespējams, 
visās ar saziņu saistītās darbībās (tostarp elektroniskā veidā, izmantojot sociālos plašsaziņas 
līdzekļus u. c.) un infrastruktūrā, ko finansē no dotācijas, ietver: 
 

(a) ES emblēmas izvietošanu un  
 

(b) šādu tekstu: 
 

“Šim projektam piešķirts finansējumu no [Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”][Euratom pētniecības un apmācības programmas 2014.–
2018. gadam] saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. [numurs].” 

 
ES emblēmai piešķir attiecīgi lielāku nozīmi, ja tā ir izvietota kopā ar citu logo. 
 
Saskaņā ar šajā pantā noteiktajiem pienākumiem saņēmēji var izmantot ES emblēmu bez 
iepriekšējas atļaujas no [Komisijas][Aģentūras]. 
 
Tomēr tas nedod tiem tiesības uz ekskluzīvu izmantošanu. 
 
Turklāt saņēmēji nedrīkst piesavināties ES emblēmu vai līdzīgu preču zīmi vai logo, ne 
reģistrējot, ne izmantojot citus līdzekļus.  
 
38.1.3.  Atruna, kas atbrīvo [Komisiju][Aģentūru] no atbildības 
 
Visos ar darbību saistītajos saziņas pasākumos norāda, ka tajos atspoguļots tikai autora 
viedoklis un ka [Komisija][Aģentūra] nav atbildīga par ietvertās informācijas jebkāda veida 
iespējamo izmantošanu. 
 
38.2. [Komisijas][Aģentūras] darbības, kas saistītas ar saziņu 
 
38.2.1. Tiesības izmantot saņēmēju materiālus, dokumentus vai informāciju  
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[Komisija][Aģentūra] savās saziņas un publicitātes darbībās 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 kāda saņēmēja (tostarp elektroniskā veidā). 
 
Tas nemaina 36. pantā noteiktos izplatīšanas pienākumus vai 37. pantā noteiktos pienākumus 
attiecībā uz drošību; šie panti joprojām ir piemērojami. 
 
Tomēr, ja tas, ka [Komisija][Aģentūra] izmanto minētos materiālus, dokumentus vai 
informāciju, var apdraudēt likumīgās intereses, attiecīgais saņēmējs var pieprasīt, lai 
[Komisija][Aģentūra] tos neizmanto (sk. 52. pantu). 
 
Tiesības izmantot saņēmēja materiālus, dokumentus un informāciju ietver: 
 

(a) izmantošanu saviem mērķiem (jo īpaši, padarot tos pieejamus personām, kas strādā 
[Komisijā][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 saziņas un publicēšanas darbībām (tostarp 

saīsināšanu, apkopošanu, citu elementu (piemēram, metadatu, eksplikācijas, 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. 1049/200144 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 [Komisijas][Aģentūras] saziņas un publicēšanas darbībām. 

 
Ja izmantošanas tiesības ir atkarīgas no trešās personas (tostarp saņēmēja personāla) tiesībām, 
saņēmējs nodrošina savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Nolīgumu (jo īpaši, iegūstot 
vajadzīgo apstiprinājumu no attiecīgajām trešām personām). 
                                                 
44  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). 
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Attiecīgā gadījumā (un ja saņēmēji to nodrošina) [Komisija][Aģentūra] iekļauj šādu 
informāciju: 
 

“© – [gads] – [autortiesību īpašnieka nosaukums]. Visas tiesības aizsargātas. Licencēts 
[Eiropas Savienībai (ES)][Euratom][Aģentūrai] saskaņā ar nosacījumiem.” 

 
38.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šādi pārkāpumi var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.  
 
39. PANTS. PERSONAS DATU APSTRĀDE  
 
39.1. Personas datu apstrāde, ko veic [Komisija][Aģentūra] 
 
Visus personas datus saskaņā ar Nolīgumu apstrādā [Komisija][Aģentūra] atbilstīgi Regulai 
(EK) Nr. 45/200145 un saskaņā ar “apstrādes operāciju paziņojumiem” 
[Komisijas][Aģentūras] datu aizsardzības inspektoram (publiski pieejami datu aizsardzības 
inspektora reģistrā). 
 
Minētos datus apstrādā [Komisijas][Aģentūras] “datu kontrolieris” Nolīguma īstenošanas, 
pārvaldības un uzraudzības 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 “pakalpojumu privātuma paziņojumā” 
[Komisijas][Aģentūras] tīmekļa vietnēs. 
 
Personām arī ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
(EDAU). 
 
39.2. Personas datu apstrāde, ko veic saņēmēji 
 
Saņēmēji apstrādā personas datus saskaņā ar šo Nolīgumu un atbilstīgi piemērojamajiem ES 
un dalībvalstu tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (tostarp prasībām attiecībā uz atļaujām 
vai paziņojumiem). 
 
Saņēmēji var piešķirt savam personālam piekļuvi tikai tiem datiem, kas ir noteikti 
nepieciešami Nolīguma īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības nolūkā. 

                                                 
45  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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Saņēmēji informē tos darbiniekus, kuru personas datus vāc un apstrādā [Komisija][Aģentūra]. 
Šajā nolūkā saņēmēji pirms minēto darbinieku personas datu nosūtīšanas 
[Komisijai][Aģentūrai] nodrošina darbiniekiem pakalpojumu privātuma paziņojumu (sk. 
iepriekš). 
 
39.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem 39.2. pantā noteiktajiem pienākumiem, 
[Komisija][Aģentūra] var piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
40. PANTS. MAKSĀJUMU PRASĪJUMU PRET [KOMISIJU][AĢENTŪRU] 

NODOŠANA  
 
Saņēmēji nevar nodot kādu no saviem maksājumu prasījumiem pret [Komisiju][Aģentūru] 
kādai trešai personai, izņemot gadījumus, ja [Komisija][Aģentūra] to apstiprina, pamatojoties 
uz pamatotu rakstisku pieprasījumu, ko iesniedzis koordinators (attiecīgā saņēmēja vārdā). 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] nav apstiprinājusi nodošanu vai nav ievēroti tās noteikumi, 
nodošana to neietekmē. 
 
Nodošana nekādā ziņā neatbrīvo saņēmējus no to pienākumiem pret [Komisiju][Aģentūru]. 
 
 
5. NODAĻA. SAŅĒMĒJU PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMS [— 

ATTIECĪBAS AR PAPILDSAŅĒMĒJIEM] [— ATTIECĪBAS AR 
KOPĪGĀS DARBĪBAS PARTNERIEM] 

 
41. PANTS. SAŅĒMĒJU PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMS [— 

ATTIECĪBAS AR PAPILDSAŅĒMĒJIEM] [— ATTIECĪBAS AR 
KOPĪGĀS DARBĪBAS PARTNERIEM] 

 
41.1. Pienākumi un atbildība pret [Komisiju][Aģentūru] 
 
Saņēmēji ir pilnībā atbildīgi par darbības īstenošanu un Nolīguma ievērošanu. 
 
Saņēmēji ir solidāri atbildīgi par darbības tehnisko īstenošanu, kā minēts 1. pielikumā. Ja 
kāds saņēmējs neīsteno savu darbības daļu, pārējie saņēmēji kļūst atbildīgi par šīs daļas 
īstenošanu (bez tiesībām saņemt papildu ES finansējumu šim nolūkam), ja vien 
[Komisija][Aģentūra] tos nepārprotami neatbrīvo no šā pienākuma. 
 
Katra saņēmēja finansiālā atbildība ir noteikta 44., 45. un 46. pantā. 
 
41.2. Pienākumu un atbildības iekšējais sadalījums 
 
Saņēmēju iekšējie pienākumi un atbildība ir sadalīta šādi: 
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(a) katrs saņēmējs: 
 

(i) atjaunina informāciju saņēmēja reģistrā (elektroniskās apmaiņas sistēmā) (sk. 
17. pantu); 
 

(ii) nekavējoties informē koordinatoru par visiem notikumiem vai apstākļiem, kas 
varētu būtiski ietekmēt vai kavēt darbības īstenošanu (sk. 17. pantu); 
 

(iii) laikus iesniedz koordinatoram: 
 
- savus [un savu saistīto trešo personu] individuālo finanšu pārskatus un 

attiecīgā gadījumā atzinumus par finanšu pārskatiem (sk. 20. pantu); 
  

- datus, kas vajadzīgi, lai sagatavotu tehniskos ziņojumus (sk. 20. pantu); 
 

- ētikas komitejas atzinumus un paziņojumus vai atļaujas darbībām, kas saistītas 
ar ētikas jautājumiem (sk. 34. pantu); 
 

- jebkurus citus dokumentus vai informāciju, kas [Komisijai][Aģentūrai] 
vajadzīga saskaņā ar Nolīgumu, ja vien Nolīgumā nav noteikts, ka saņēmējs 
iesniedz šo informāciju tieši [Komisijai][Aģentūrai]; 

 
(b) koordinators: 
 

(i) uzrauga darbības pareizu īstenošanu (sk. 7. pantu); 
 
(ii) darbojas kā starpnieks saziņā starp saņēmējiem un [Komisiju][Aģentūru] (jo 

īpaši, sniedzot [Komisijai][Aģentūrai] 17. pantā minēto informāciju), ja vien 
Nolīgumā nav noteikts citādi; 

 
(iii) pieprasa un izskata visus [Komisijas][Aģentūras] pieprasītos dokumentus vai 

informāciju un pārbauda to pilnīgumu un pareizību, pirms nodod tos 
[Komisijai][Aģentūrai]; 

 
(iv) iesniedz nodevumus un ziņojumus [Komisijai][Aģentūrai] (sk. 19. un 

20. pantu); 
 
(v) nodrošina, ka visi maksājumi bez nepamatotas kavēšanās tiek samaksāti 

pārējiem saņēmējiem (sk. 21. pantu); 
 
(vi) informē [Komisiju][Aģentūru] par summām, kas izmaksātas katram saņēmējam, 

ja tas paredzēts saskaņā ar Nolīgumu (sk. 44. un 50. pantu) vai to pieprasījusi 
[Komisija][Aģentūra]. 

 
Koordinators nevar deleģēt iepriekš minētos uzdevumus nevienam citam saņēmējam vai 
nodot ar apakšuzņēmuma līgumu kādai trešai personai. 
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[IZVĒLE jāizmanto, ja koordinators ir vidējās vai augstākās izglītības iestāde vai 
valsts iestāde un “administrēšanas atļauja” ir piešķirta trešai personai, kas izveidota, 
kontrolēta vai saistīta ar koordinatoru: Izņēmuma kārtā koordinators var deleģēt 
2. punkta b), v) un vi) apakšpunktā minētos uzdevumus [iekļaut trešās personas 
nosaukumu, kurai ir administrēšanas atļauja]. Koordinatoram ir nedalīta atbildība par 
ES ieguldījumu un par savu pienākumu izpildi saskaņā ar Nolīgumu.] 
 

41.3. Iekšējā kārtība saņēmēju starpā — konsorcija nolīgums 
  
[IZVĒLE jāizmanto, ja vien darba programmā nav noteikts, ka konsorcija nolīgums nav 
vajadzīgs: Saņēmēji izveido iekšējo kārtību attiecībā uz savu darbību un koordinēšanu, lai 
nodrošinātu darbības pareizu īstenošanu. Iekšējo kārtību nosaka “konsorcija nolīgumā”, kas 
rakstiski noslēgts starp saņēmējiem, ietverot turpmāk norādīto:  
 

- konsorcija iekšējā organizācija; 
 

- piekļuves elektroniskajai apmaiņas sistēmai pārvaldība; 
 

- ES finansējuma sadale; 
 

- papildu noteikumi par tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar iepriekš uzkrātām 
zināšanām un rezultātiem (neatkarīgi no tā, vai piekļuves tiesības tiek saglabātas vai 
ne, ja saņēmējs nav izpildījis savas saistības) (sk. 3. iedaļu); 
 

- iekšējo strīdu izšķiršana; 
 

- saņēmēju savstarpēja vienošanās par saistībām, atlīdzināšanu un konfidencialitāti. 
 
Konsorcija nolīgumā neietver nekādus noteikumus, kas ir pretrunā Nolīgumam.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
41.4. Attiecības ar papildsaņēmējiem — sadarbības nolīgums 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu dotācijām, ja tie paredzēti darba programmā: Saņēmēji 
rakstiski noslēdz “sadarbības nolīgumu” ar papildsaņēmējiem, lai koordinētu darbu saskaņā 
ar Nolīgumu un papildu dotācijas nolīgumu(-iem) (sk. 2. pantu), ietverot, piemēram: 
 

- efektīvus lēmumu pieņemšanas procesus un 
  

- strīdu izšķiršanu.  
 
Sadarbības nolīgumā neietver nekādus noteikumus, kas ir pretrunā Nolīgumam. 
 
Saņēmēji un papildsaņēmēji izveido kopīgas valdes un padomdevējas struktūras, kurās tie 
piedalās, lai lemtu par sadarbību un sinhronizētu pārvaldību saistībā ar darbībām, tostarp 
rezultātiem, kopīgu pieeju attiecībā uz standartizāciju, MVU iesaistīšanu, saikni ar 
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reglamentējošām un politikas darbībām, un saistībā ar kopīgiem izplatīšanas un informētības 
palielināšanas pasākumiem. 
 
Saņēmēji nodrošina papildsaņēmējiem piekļuvi saviem rezultātiem papildu dotācijas 
nolīguma(-u) vajadzībām (sk. 31.6. pantu). 
 
Saņēmēji dara pieejamus savus tehniskos ziņojumus (sk. 20.3. un 20.4. pantu). Piemēro 
36. pantā minētos konfidencialitātes noteikumus.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
41.5. Attiecības ar kopīgās darbības partneriem — koordinēšanas nolīgums 
  
[IZVĒLE attiecībā uz kopīgām darbībām (ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
kopīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus): Saņēmēji noslēdz “koordinēšanas nolīgumu” 
ar trešās valsts vai starptautiskās organizācijas darbības partneriem (sk. 2. pantu) attiecībā 
uz, piemēram: 
 

- ar abām darbībām saistīto saņēmēju iekšējo organizāciju, tostarp lēmumu 
pieņemšanas procedūrām; 

 
- noteikumiem par intelektuālā īpašuma tiesībām (piemēram, aizsardzību, izplatīšanu, 

izmantošanu un piekļuves tiesībām); 
 

- iekšējo strīdu izšķiršanu; 
 

- ar abām darbībām saistīto saņēmēju savstarpēju vienošanos par saistībām, 
atlīdzināšanu un konfidencialitāti. 

 
Koordinēšanas nolīgumā neietver nekādus noteikumus, kas ir pretrunā Nolīgumam.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
 
6. NODAĻA.  IZMAKSU NEAPSTIPRINĀŠANA — DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA 

— PIEDZIŅA — SANKCIJAS — ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA — 
ATLIKŠANA — IZBEIGŠANA — FORCE MAJEURE 

 
1. IEDAĻA. IZMAKSU NEAPSTIPRINĀŠANA — DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA — 

PIEDZIŅA — SANKCIJAS 
 
42. PANTS. NEATTIECINĀMO IZMAKSU NEAPSTIPRINĀŠANA 
 
42.1. Nosacījumi 
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42.1.1. [Komisija][Aģentūra] — starpposma maksājuma un atlikuma maksājuma laikā 
vai pēc tam — neapstiprina izmaksas, kas nav attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu), jo īpaši 
pēc pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām vai izmeklēšanām (sk. 22. pantu). 
 
42.1.2. Neapstiprināšanas pamatā var būt arī konstatējumu paplašināšana no citām 
dotācijām uz šo dotāciju saskaņā ar 22.5.2. panta nosacījumiem. 
 
42.2. Neapstiprināmās neattiecināmās izmaksas — aprēķins — procedūra 
 
Neattiecināmās izmaksas pilnībā netiek apstiprinātas [IZVĒLE, ja fiksētā kopsumma ir 
paredzēta 5.2. pantā:, izņemot gadījumus, ja fiksētās kopsummas izmaksas neapstiprina 
proporcionāli neīstenotajiem darbības uzdevumiem vai neīstenotajai darbības daļai]. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] neapstiprina izmaksas, nesamazinot dotāciju (sk. 43. pantu) vai 
nepiedzenot nepamatoti izmaksātās summas (sk. 44. pantu), tā oficiāli paziņo 
koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam par atteikšanos apstiprināt izmaksas un summas 
un neapstiprināšanas iemeslus (vajadzības gadījumā kopā ar paziņojumu par maksājamām 
summām; sk. 21.5. pantu). Koordinators vai attiecīgais saņēmējs var — 30 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas — oficiāli paziņot [Komisijai][Aģentūrai] savus iebildumus un to 
iemeslus. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] neapstiprina izmaksas, samazinot dotāciju vai piedzenot 
nepamatoti izmaksātās summas, tā oficiāli paziņo par izmaksu neapstiprināšanu ar 
“informatīvu brīdinājuma vēstuli”, kurā informē par dotācijas samazināšanu vai piedziņu, 
kas noteikta 43. un 44. pantā.  
 
42.3. Ietekme 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] neapstiprina izmaksas starpposma maksājuma vai atlikuma 
maksājuma veikšanas laikā, tā atskaita tās no kopējām deklarētajām attiecināmajām darbības 
izmaksām periodiskajā vai galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā (sk. 20.3. un 20.4. pantu), 
kā norādīts 21.3. vai 21.4. pantā. Pēc tam tā aprēķina starpposma maksājumu vai atlikuma 
maksājumu. 
 
Ja [Komisijas][Aģentūra] — pēc starpposma maksājuma, bet pirms atlikuma maksājuma 
— neapstiprina periodiskā finanšu pārskata kopsavilkumā deklarētās izmaksas, tā atskaita tās 
no kopējām attiecināmajām darbības izmaksām, kas deklarētas nākamajā periodiskajā 
kopsavilkuma finanšu pārskatā vai galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā. Pēc tam tā 
aprēķina starpposma maksājumu vai atlikuma maksājumu, kā noteikts 21.3. vai 21.4. pantā. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] neapstiprina izmaksas pēc atlikuma maksājuma, tā atskaita 
neapstiprināto summu no kopējām attiecināmajām izmaksām, ko saņēmējs deklarējis galīgā 
kopsavilkuma finanšu pārskatā. Pēc tam tā aprēķina dotācijas pārskatīto galīgo summu, kā 
noteikts 5.4. pantā. 
 
43. PANTS. DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA 
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43.1. Nosacījumi 
 
43.1.1. [Komisija][Aģentūra] var — atlikuma maksājuma veikšanas laikā vai pēc tam — 
samazināt dotācijas maksimālo summu (sk. 5.1. pantu, ja darbība nav īstenota pareizi, kā 
norādīts 1. pielikumā, vai nav izpildīti citi Nolīgumā noteiktie pienākumi. 
 
43.1.2. [Komisija][Aģentūra] var arī samazināt dotācijas maksimālo summu, pamatojoties uz 
konstatējumu paplašināšanu no citām dotācijām uz konkrēto dotāciju saskaņā ar 
22.5.2. panta nosacījumiem. 
 
43.2. Samazināmā summa — aprēķins — procedūra 
 
Samazinājuma summa ir proporcionāla nepareizi īstenotajai darbībai vai pārkāpuma 
nopietnībai. 
 
Pirms dotācijas samazināšanas [Komisija][Aģentūra] sniedz koordinatoram vai saņēmējam 
oficiālu paziņojumu ar “informatīvu brīdinājuma vēstuli”: 
 

- informējot par savu nodomu samazināt dotāciju, par summu, ko tā plāno samazināt, un 
par samazinājuma iemesliem un 
 

- aicinot iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] nesaņem nekādas piezīmes vai nolemj veikt samazināšanu, neņemot 
vērā saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo par samazinājuma apstiprināšanu (vajadzības 
gadījumā kopā ar paziņojumu par maksājamo summu; sk. 21. pantu). 
 
43.3. Ietekme  
 
Ja [Komisija][Aģentūra] samazina dotāciju atlikuma maksājuma veikšanas laikā, tā 
aprēķina darbībai paredzētās dotācijas samazināto summu un pēc tam nosaka summu, kas 
maksājama kā atlikuma maksājums (sk. 5.3.4. un 21.4. pantu). 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] samazina dotāciju pēc atlikuma maksājuma veikšanas, tā aprēķina 
dotācijas pārskatīto galīgo summu attiecīgajam saņēmējam (sk. 5.4. pantu). Ja dotācijas 
pārskatītā galīgā summa attiecīgajam saņēmējam ir mazāka par saņēmēja daļu dotācijas 
galīgajā summā, [Komisija][Aģentūra] piedzen starpību (sk. 44. pantu). 
 
44. PANTS. NEPAMATOTI IZMAKSĀTO SUMMU PIEDZIŅA 
 
44.1. Atgūstamā summa — aprēķins — procedūra 
 
[Komisija][Aģentūra] — pēc saņēmēja līdzdalības izbeigšanas, atlikuma maksājuma 
veikšanas laikā vai pēc tam — piedzen visas tās izmaksātās summas, kuras nav jāizmaksā 
saskaņā ar šo Nolīgumu.  
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Katrs saņēmējs piedziņas gadījumā ir finansiāli atbildīgs tikai par savu parādu [IZVĒLE, ja 
piemēro 14. pantu: (tostarp [Komisijas][Aģentūras] nepamatoti izmaksātajām summām par 
saņēmēja saistīto trešo personu deklarētajām izmaksām)], izņemot summu, kas ieturēta 
Garantiju fondam (sk. 21.4. pantu). 
 
44.1.1. Piedziņa pēc saņēmēja līdzdalības izbeigšanas 
 
Ja piedziņa notiek pēc saņēmēja (arī koordinatora) līdzdalības izbeigšanas, 
[Komisija][Aģentūra] piedzen nepamatoti izmaksāto summu no attiecīgā saņēmēja, oficiāli 
paziņojot to parādzīmē (sk. 50.2. un 50.3. pantu). Parādzīmē norāda piedzenamo summu, 
noteikumus un maksājuma termiņu. 
 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē norādītajam termiņam, [Komisija][Aģentūra] šo 
summu piedzen: 
 

(a) to atskaitot — bez saņēmēja piekrišanas — no jebkuras summas, ko Komisija vai 
izpildaģentūra ir parādā attiecīgajam saņēmējam (no ES vai Euratom budžeta). 

 
Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Komisija][Aģentūra] var 
veikt atskaitīšanu pirms parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa; 

 
(b) [IZVĒLE, ja ir piemērojams 14. pants un ja [Komisija][Aģentūra] ir pieprasījusi 

solidāru atbildību: ja saistītā trešā persona ir apstiprinājusi solidāru atbildību (sk. 
14. pantu), paredzot trešās personas atbildību līdz ES ieguldījuma maksimālajam 
apmēram, kas provizoriskajā budžetā norādīts attiecībā uz saistīto trešo personu (sk. 
2. pielikumu), un/vai][IZVĒLE: nepiemēro, un/vai] 

 
(c) sākot tiesvedību vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 299. pantu [un Euratom līguma 106.a pantu] (sk. 
57. pantu). 

 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 
iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 
21.11. pantā, sākot no dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa beigām līdz dienai, ieskaitot, 
kurā [Komisija][Aģentūra] saņem pilnu maksājuma summu. 
 
Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 
maksājumu un pēc tam pamatsummu. 
 
Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 
gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK46. 
 
44.1.2. Piedziņa atlikuma maksājuma veikšanas laikā 
 
                                                 
46  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu 

pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un 
atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.). 
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Ja atlikuma maksājums kļūst par atgūstamo summu (sk. 21.4. pantu), [Komisija][Aģentūra] 
to oficiāli paziņo koordinatoram ar “informatīvu brīdinājuma vēstuli”: 
 

- informējot par savu nodomu piedzīt summu, kas maksājama kā atlikuma maksājums, 
un par piedziņas iemesliem; 
 

- norādot, ka tā plāno atskaitīt summu, kas atgūstama no Garantiju fondam ieturētās 
summas; 
 

- pieprasot, lai koordinators 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniedz 
ziņojumu par maksājumu sadalījumu starp saņēmējiem, un 
 

- aicinot koordinatoru iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 
Ja piezīmes netiek iesniegtas vai [Komisija][Aģentūra] nolemj veikt piedziņu, neņemot vērā 
saņemtās piezīmes, tā apstiprina piedziņu (kopā ar paziņojumu par atmaksājamām summām, 
sk. 21.5. pantu) un: 
 

- samaksā starpību starp atgūstamo summu un Garantiju fondam ieturēto summu, ja 
starpība ir pozitīva, vai 

 
- oficiāli iesniedz koordinatoram parādzīmi par starpību starp atgūstamo summu un 

Garantiju fondam ieturēto summu, ja starpība ir negatīva. Parādzīmē arī ietver 
noteikumus un norāda maksājuma termiņu. 

 
Ja koordinators neatmaksā summu [Komisijai][Aģentūrai] līdz parādzīmē noteiktajam 
termiņam un neiesniedz ziņojumu par maksājumu sadali: [Komisija][Aģentūra] piedzen no 
koordinatora parādzīmē noteikto summu (sk. turpmāk). 
 
Ja koordinators neatmaksā summu [Komisijai][Aģentūrai] līdz parādzīmē noteiktajam 
termiņam, bet ir iesniedzis ziņojumu par maksājumu sadali: [Komisija][Aģentūra]: 
 

(a)  nosaka saņēmējus, kuriem summa, kas aprēķināta saskaņā ar turpmāk norādīto, ir 
negatīva: 

 
{{{{galīgā kopsavilkuma finanšu pārskatā deklarētās un [Komisijas][Aģentūras] apstiprinātās 
saņēmēja izmaksas, reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kas attiecīgajam saņēmējam noteikta 5.2. pantā,  
 
[plus 
 
saistīto trešo personu izmaksas, kas deklarētas galīgā kopsavilkuma finanšu pārskatā un ko 
apstiprinājusi [Komisija][Aģentūra], reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kura katrai attiecīgajai 
saistītajai trešai personai noteikta 5.2. pantā]} 
 
dalītas ar 
 
ES ieguldījumu darbībā, kas aprēķināts saskaņā ar 5.3.1. pantu}, 
 



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt galvenā uzaicinājuma 
identifikatoru] 
  

 “Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem 
saņēmējiem. 2013. gada decembris 

 

89 
 

reizinātas ar  
 

dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu)}, 
 
mīnus 
 

{saņēmēja saņemtais priekšfinansējums un starpposma maksājumi}; 
 

(b)  oficiāli iesniedz katram saskaņā ar a) apakšpunktu noteiktajam saņēmējam 
parādzīmi, kurā ietverti noteikumi un norādīts maksājuma termiņš. Parādzīmē 
noteikto summu aprēķina šādi: 
 
{{summa, kas attiecīgajam saņēmējam aprēķināta saskaņā ar a) apakšpunktu, 
 
dalīta ar 
 
kopsummu, kas visiem saskaņā ar a) apakšpunktu noteiktajiem saņēmējiem aprēķināta saskaņā ar 
a) apakšpunktu}, 
 
reizināta ar  
 
summu, kas noteikta koordinatoram oficiāli iesniegtajā parādzīmē}. 

 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, [Komisija][Aģentūra] 
summu piedzen: 
  

(a) to atskaitot — bez saņēmēja piekrišanas — no jebkuras summas, ko Komisija vai 
izpildaģentūra ir parādā attiecīgajam saņēmējam (no ES vai Euratom budžeta). 

 
Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Komisija][Aģentūra] var 
veikt atskaitīšanu pirms parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa; 
 

(b) izmantojot Garantiju fondu. [Komisija][Aģentūra] oficiāli iesniedz attiecīgajam 
saņēmējam parādzīmi Garantiju fonda vārdā un piedzen summu: 
 

(i) [IZVĒLE, ja ir piemērojams 14. pants un ja [Komisija][Aģentūra] ir 
pieprasījusi solidāru atbildību: ja saistītā trešā persona ir apstiprinājusi 
solidāru atbildību (sk. 14. pantu), paredzot trešās personas atbildību līdz ES 
ieguldījuma maksimālajam apmēram, kas provizoriskajā budžetā ir norādīts 
attiecībā uz saistīto trešo personu (sk. 2. pielikumu), un/vai][IZVĒLE: 
nepiemēro] 

 
(ii) sākot tiesvedību vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (LESD) 299. pantu [un Euratom līguma 
106.a pantu] (sk. 57. pantu). 

 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 
iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 
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21.11. pantā, sākot no dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa beigām līdz dienai, ieskaitot, 
kurā [Komisija][Aģentūra] saņem pilnu maksājuma summu. 
 
Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 
maksājumu un pēc tam pamatsummu. 
 
Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 
gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 
 
44.1.3. Summu piedziņa pēc atlikuma maksājuma veikšanas 
 
Ja dotācijas pārskatītā galīgā summa (sk. 5.4. pantu) saņēmējam ir mazāka par tā daļu 
dotācijas galīgajā summā, saņēmējs atmaksā starpību [Komisijai][Aģentūrai]. 
 
Saņēmēja daļu dotācijas galīgajā summā aprēķina šādi: 
 

{{{galīgā kopsavilkuma finanšu pārskatā deklarētās un [Komisijas][Aģentūras] apstiprinātās saņēmēja 
izmaksas, reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kas attiecīgajam saņēmējam noteikta 5.2. pantā,  
 
[plus 
 
saistīto trešo personu izmaksas, kas deklarētas galīgā kopsavilkuma finanšu pārskatā un ko apstiprinājusi 
[Komisija][Aģentūra], reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kura katrai attiecīgajai saistītajai trešai personai 
noteikta 5.2. pantā]} 
 
dalītas ar 
 
ES ieguldījumu darbībā, kas aprēķināts saskaņā ar 5.3.1. pantu}, 
 
reizinātas ar  
 

dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu)}. 
 
Ja koordinators nav sadalījis saņemtās summas (sk. 21.7. pantu), Komisija piedzen arī šīs 
summas. 
 
[Komisija][Aģentūra] oficiāli iesniedz attiecīgajam saņēmējam informatīvu brīdinājuma 
vēstuli, kurā: 
 

- informē par savu nodomu piedzīt atmaksājamo summu un norāda piedziņas iemeslus, 
un 
 

- aicina saņēmēju iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 
Ja piezīmes netiek iesniegtas vai [Komisija][Aģentūra] nolemj veikt piedziņu, neņemot vērā 
saņemtās piezīmes, tā apstiprina atgūstamo summu un oficiāli iesniedz attiecīgajam 
saņēmējam parādzīmi. Parādzīmē arī ietver noteikumus un norāda maksājuma termiņu. 
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Ja maksājums netiek veikts parādzīmē noteiktajā termiņā, [Komisija][Aģentūra] summu 
piedzen: 
  

(a) to atskaitot — bez saņēmēja piekrišanas — no jebkuras summas, ko Komisija vai 
izpildaģentūra ir parādā attiecīgajam saņēmējam (no ES vai Euratom budžeta). 

 
Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Komisija][Aģentūra] var 
veikt atskaitīšanu pirms parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa; 
 

(b) izmantojot Garantiju fondu. [Komisija][Aģentūra] oficiāli iesniedz attiecīgajam 
saņēmējam parādzīmi Garantiju fonda vārdā un piedzen summu: 
  

(i) [IZVĒLE, ja ir piemērojams 14. pants un ja [Komisija][Aģentūra] ir 
pieprasījusi solidāru atbildību: ja saistītā trešā persona ir apstiprinājusi 
solidāru atbildību (sk. 14. pantu), paredzot trešās personas atbildību līdz 
ES ieguldījuma maksimālajam apmēram, kas provizoriskajā budžetā ir 
norādīts attiecībā uz saistīto trešo personu (sk. 2. pielikumu), 
un/vai][IZVĒLE: nepiemēro] 
 

(ii) sākot tiesvedību vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 299. pantu [un Euratom līguma 
106.a pantu] (sk. 57. pantu). 

 
Ja maksājums netiek veikts parādzīmē noteiktajā termiņā, atgūstamo summu (sk. iepriekš) 
palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 21.11. pantā, 
sākot no dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa beigām līdz dienai, ieskaitot, kurā 
[Komisija][Aģentūra] saņem pilnu maksājuma summu. 
 
Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 
maksājumu un pēc tam pamatsummu. 
 
Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 
gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 
 
45. PANTS. ADMINISTRATĪVĀS UN FINANSIĀLĀS SANKCIJAS 
 
45.1. Nosacījumi 
 
Saskaņā ar Finanšu regulas Nr. 966/2012 109. pantu un 131. panta 4. punktu 
[Komisija][Aģentūra] var piemērot administratīvas un finansiālas sankcijas, ja saņēmējs: 
 

(a) ir izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus vai krāpšanu vai ir nopietni pārkāpis savas 
saistības, kas noteiktas šajā Nolīgumā, vai 

 
(b) ir iesniedzis nepatiesas deklarācijas par informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar 

Nolīgumu vai attiecībā uz priekšlikumu iesniegšanu (vai nav iesniedzis minēto 
informāciju). 
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Katrs saņēmējs ir atbildīgs par tam piemērotā naudas soda samaksu. 
 
Saskaņā ar Finanšu regulas Nr. 966/2012 109. panta 3. punktu [Komisija][Aģentūra] var — 
ievērojot konkrētus nosacījumus un ierobežojumus — publiskot lēmumus, ar ko piemēro 
administratīvas vai finansiālas sankcijas. 
 
45.2. Ilgums — sankciju apmērs — aprēķins 
 
Ar administratīvām sankcijām saņēmēja dalība tiek izslēgta no visiem līgumiem un 
dotācijām, ko finansē no Eiropas Savienības vai Euratom budžeta, uz laiku līdz pieciem 
gadiem no dienas, kad [Komisija][Aģentūra] ir konstatējusi pārkāpumu. 
 
Ja saņēmējs piecu gadu laikā no dienas, kad konstatēts pirmais pārkāpums, izdara vēl kādu 
pārkāpumu, [Komisija][Aģentūra] var pagarināt izslēgšanas termiņu uz laikposmu līdz 
10 gadiem. 
 
Finansiālo sankciju apmērs ir no 2 % līdz 10 % no maksimālā ES ieguldījuma, kas attiecībā 
uz konkrēto saņēmēju ir norādīts provizoriskajā budžetā (sk. 2. pielikumu). 
 
Ja saņēmējs piecu gadu laikā no dienas, kad konstatēts pirmais pārkāpums, izdara vēl kādu 
pārkāpumu, [Komisija][Aģentūra] var palielināt finansiālo sankciju koeficientu no 4 % līdz 
20 %. 
 
45.3. Procedūra 
 
Pirms sankcijas piemērošanas [Komisija][Aģentūra] oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam: 
 

- par savu nodomu piemērot sodu, tā ilgumu vai apmēru un iemeslus un 
 

- aicina saņēmēju iesniegt piezīmes 30 dienu laikā. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] nesaņem piezīmes vai nolemj piemērot sankcijas, neņemot vērā 
saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam par sankciju apstiprināšanu un 
— finansiālu sankciju gadījumā — atskaita soda naudu no atlikuma maksājuma vai oficiāli 
iesniedz parādzīmi, norādot atgūstamo summu, noteikumus un maksājuma termiņu. 
 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, [Komisija][Aģentūra] var 
summu piedzīt: 
 

(a)  to atskaitot — bez saņēmēja piekrišanas — no jebkuras summas, ko Komisija vai 
izpildaģentūra ir parādā attiecīgajam saņēmējam (no ES vai Euratom budžeta). 

 
Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Komisija][Aģentūra] var 
veikt atskaitīšanu pirms parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa; 
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(b)  sākot tiesvedību vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 299. pantu [un Euratom līguma 106.a pantu] (sk. 
57. pantu). 

 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 
iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 
21.11. pantā, sākot no dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa beigām līdz dienai, ieskaitot, 
kurā [Komisija][Aģentūra] saņem pilnu maksājuma summu. 
 
Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 
maksājumu un pēc tam pamatsummu. 
 
Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 
gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 
 
  
2. IEDAĻA. ATBILDĪBA PAR NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM 
 
46. PANTS. ATBILDĪBA PAR NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM 
 
46.1. [Komisijas][Aģentūras] atbildība 
 
[Komisija][Aģentūra] nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti saņēmējiem vai trešām 
personām šā Nolīguma īstenošanas dēļ, tostarp, ja pieļauta rupja neuzmanība. 
 
[Komisija][Aģentūra] nav atbildīga par zaudējumiem, ko šā Nolīguma īstenošanas dēļ radījis 
kāds no darbībā iesaistītajiem saņēmējiem vai trešām personām. 
   
46.2. Saņēmēju atbildība 
 
46.2.1. Nosacījumi 
 
Izņemot force majeure gadījumu (sk. 51. pantu), saņēmēji kompensē [Komisijai][Aģentūrai] 
zaudējumus, kas radušies darbības īstenošanas dēļ vai tādēļ, ka darbība netika īstenota, pilnībā 
ievērojot šā Nolīguma prasības.  
 
Katrs saņēmējs ir atbildīgs par tam pieprasīto zaudējumu atlīdzināšanu. 
 
46.2.2. Zaudējumu summa — aprēķins 
 
Summa, ko [Komisija][Aģentūra] var pieprasīt no saņēmēja, atbilst zaudējumiem, ko radījis 
attiecīgais saņēmējs. 
 
46.2.3. Procedūra  
 
Pirms pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, [Komisija][Aģentūra] iesniedz attiecīgajam 
saņēmējam oficiālu paziņojumu: 
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- informējot saņēmēju par savu nodomu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, norādot 

summu un pamatojumu un 
 

- aicinot to iesniegt piezīmes 30 dienu laikā. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] nesaņem piezīmes vai nolemj pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, 
neņemot vērā saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo par prasības par zaudējumu atlīdzināšanu 
apstiprināšanu un iesniedz parādzīmi, norādot atgūstamo summu, noteikumus un 
maksājuma termiņu. 
 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, [Komisija][Aģentūra] var 
summu piedzīt:  
 

(a)  to atskaitot — bez saņēmēja piekrišanas — no jebkuras summas, ko Komisija vai 
izpildaģentūra ir parādā attiecīgajam saņēmējam (no ES vai Euratom budžeta). 

 
Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Komisija][Aģentūra] var 
veikt atskaitīšanu pirms parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa; 
 

(b)  sākot tiesvedību vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 299. pantu [un Euratom līguma 106.a pantu] (sk. 
57. pantu).  

 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 
iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 
21.11. pantā, sākot no dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa beigām līdz dienai, ieskaitot, 
kurā [Komisija][Aģentūra] saņem pilnu maksājuma summu. 
 
Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 
maksājumu un pēc tam pamatsummu. 
 
Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 
gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 
 
 
3. IEDAĻA. ATLIKŠANA UN IZBEIGŠANA 
 
47. PANTS. MAKSĀJUMA TERMIŅA ATLIKŠANA  
 
47.1. Nosacījumi 
 
[Komisija][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); 
 



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt galvenā uzaicinājuma 
identifikatoru] 
  

 “Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem 
saņēmējiem. 2013. gada decembris 

 

95 
 

(b) nav iesniegti tehniskie ziņojumi vai finanšu pārskati vai tie ir nepilnīgi, vai ir 
vajadzīga papildu informācija; 
 

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

 
47.2. Procedūra 
 
[Komisija][Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram par termiņa atlikšanu un atlikšanas 
iemesliem. 
 
Termiņa atlikšana stājas spēkā no dienas, kad [Komisija][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, koordinators var lūgt [Komisiju][Aģentūru] 
informēt, vai termiņa atlikšana turpināsies. 
 
Ja maksājuma termiņš ir atlikts tādēļ, ka ir iesniegti neatbilstīgi tehniskie ziņojumi vai finanšu 
pārskati (sk. 20. pantu) un pārskatītais ziņojums vai pārskats nav iesniegts vai ir noraidīts, 
[Komisija][Aģentūra] var arī izbeigt Nolīgumu vai saņēmēja līdzdalību (sk. 50.3.1. panta 
l. punktu). 
 
48. PANTS. MAKSĀJUMU ATLIKŠANA 
 
48.1. Nosacījumi  
 
[Komisija][Aģentūra] var — jebkurā laikā — pilnībā vai daļēji apturēt priekšfinansējuma 
maksājumu un starpposma maksājumus vienam vai vairākiem saņēmējiem vai atlikuma 
maksājumu visiem saņēmējiem, ja saņēmējs: 
 

(a) ir izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai nopietnu saistību pārkāpumu 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā vai saistībā ar šā Nolīguma izpildi vai 
tiek turēts aizdomās par iepriekš minēto; 

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

līdzīgiem nosacījumiem, — sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu 
vai nav pildījis saistības, 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 [Komisija][Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram: 
 

- par savu nodomu atlikt maksājumus un norāda iemeslus, un  



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt galvenā uzaicinājuma 
identifikatoru] 
  

 “Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem 
saņēmējiem. 2013. gada decembris 

 

96 
 

 
- aicina koordinatoru iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

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

 
Maksājumu atlikšana stājas spēkā no dienas, kad [Komisija][Aģentūra] ir nosūtījusi 
apstiprinājuma paziņojumu. 
 
Maksājumu atlikšanu atceļ, ja ir izpildīti nosacījumi maksājumu atsākšanai. Komisija oficiāli 
paziņo par to koordinatoram. 
 
Maksājumu atlikšanas laikā perioda ziņojumā(-os) (sk. 20.3. pantu) neiekļauj atsevišķos 
attiecīgā saņēmēja [un tā saistīto trešo personu] finanšu pārskatus. Ja [Komisija][Aģentūra] 
atsāk maksājumus, koordinators var tos iekļaut nākamajā perioda ziņojumā. 
 
Saņēmēji var atlikt darbības īstenošanu (sk. 49.1. pantu) vai izbeigt Nolīgumu vai attiecīgā 
saņēmēja līdzdalību (sk. 50.1. un 50.2. pantu). 
 
49. PANTS. DARBĪBAS ĪSTENOŠANAS ATLIKŠANA 
 
49.1 Darbības īstenošanas atlikšana, ko veic saņēmēji 
 
49.1.1. Nosacījumi 
 
Saņēmēji var atlikt darbības vai kādas tās daļas īstenošanu, ja ārkārtas apstākļi — jo īpaši 
force majeure (sk. 51. pantu) — padara īstenošanu neiespējamu vai to pārmērīgi apgrūtina. 
 
49.1.2. Procedūra 
 
Koordinators nekavējoties oficiāli paziņo par darbības īstenošanas atlikšanu (sk. 52. pantu) 
[Komisijai][Aģentūrai], norādot: 
 

- iemeslus un  
 

- paredzamo atsākšanas datumu. 
 
Atlikšana stājas spēkā no dienas, kad [Komisija][Aģentūra] ir saņēmusi paziņojumu. 
 
Tiklīdz apstākļi ļauj atsākt īstenošanu, koordinators nekavējoties par to oficiāli paziņo 
[Komisijai][Aģentūrai] un pieprasa veikt grozījumus Nolīgumā, lai noteiktu datumu, kurā 
tiks atsākta darbība, pagarinātu darbības ilgumu un veiktu citas izmaiņas, lai pielāgotu 
darbību jaunajai situācijai (sk. 55. pantu) — ja vien Nolīgums vai saņēmēja dalība tajā nav 
izbeigta (sk. 50. pantu). 
 



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt galvenā uzaicinājuma 
identifikatoru] 
  

 “Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem 
saņēmējiem. 2013. gada decembris 

 

97 
 

Atlikšanu atceļ no grozījumā noteiktā atsākšanas datuma. Šis datums var būt pirms datuma, 
kurā grozījums stājas spēkā. 
 
Izmaksas, kas radušās darbības īstenošanas atlikšanas laikā, nav attiecināmās izmaksas (sk. 
6. pantu). 
 
49.2. Darbības īstenošanas atlikšana, ko veic [Komisija][Aģentūra] 
 
49.2.1. Nosacījumi 
 
[Komisija][Aģentūra] var atlikt darbības vai jebkuras tās daļas īstenošanu: 
 

(a) ja saņēmējs ir izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai nopietnu saistību 
pārkāpumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā vai saistībā ar šā 
Nolīguma izpildi vai tiek turēts aizdomās par iepriekš minēto; 

 
(b) ja saņēmējs ir izdarījis — saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas tam 

piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem, — sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, 
pārkāpumus, krāpšanu vai nav pildījis saistības, tādējādi radot būtisku ietekmi uz šo 
dotāciju (konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz šo dotāciju; sk. 
22.5.2. pantu); 
 

(c) ja pastāv aizdomas, ka darbība ir zaudējusi savu zinātnisko vai tehnoloģisko nozīmību. 
 

49.2.2. Procedūra 
 
Pirms darbības īstenošanas atlikšanas [Komisija][Aģentūra] sniedz oficiālu paziņojumu 
koordinatoram: 
 

- informējot par savu nodomu atlikt maksājumus un norādot iemeslus, un  
 

- aicinot koordinatoru iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 

Ja [Komisija][Aģentūra] nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, neņemot vērā 
saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo par atlikšanas apstiprināšanu. Pretējā gadījumā tā 
oficiāli paziņo, ka atlikšanas procedūra netiek turpināta. 
 
Atlikšana stājas spēkā pēc piecām dienām no dienas, kad koordinators ir saņēmis paziņojumu 
(vai vēlāk, kā norādīts paziņojumā). 
 
Atlikšanu atceļ, ja ir izpildīti nosacījumi darbības īstenošanas atsākšanai. 
 
Koordinatoru oficiāli informē par minēto atcelšanu un Nolīgumā veic grozījumus, lai 
noteiktu darbības atsākšanas datumu, pagarinātu darbības ilgumu un veiktu citas izmaiņas, lai 
pielāgotu darbību jaunajai situācijai (sk. 55. pantu) — ja vien Nolīgums jau nav izbeigts (sk. 
50. pantu). 
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Atlikšanu atceļ no grozījumā noteiktā atsākšanas datuma. Minētais datums var būt pirms 
datuma, kurā grozījums stājas spēkā. 
 
Izmaksas, kas radušās atlikšanas laikā, nav attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu). 
 
Saņēmēji nedrīkst pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu [Komisijas][Aģentūras] piemērotās 
apturēšanas dēļ (sk. 46. pantu). 
 
Darbības īstenošanas atlikšana neietekmē [Komisijas][Aģentūras] tiesības izbeigt Nolīgumu 
vai saņēmēja dalību tajā (sk. 50. pantu), samazināt dotāciju vai piedzīt nepamatoti izmaksātās 
summas (sk. 43. un 44. pantu). 
 
50. PANTS. NOLĪGUMA IZBEIGŠANA VAI VIENA VAI VAIRĀKU SAŅĒMĒJU 

DALĪBAS IZBEIGŠANA 
 
50.1. Nolīguma izbeigšana, ko veic saņēmēji 
 
50.1.1. Nosacījumi un procedūra 
 
Saņēmēji var izbeigt Nolīgumu. 
 
Koordinators nekavējoties oficiāli paziņo par izbeigšanu [Komisijai][Aģentūrai] (sk. 
52. pantu), norādot: 
 

- iemeslu un  
 

- izbeigšanas stāšanās spēkā datumu; šis datums ir pēc paziņošanas datuma. 
 
Ja iemesli nav norādīti vai [Komisija][Aģentūra] uzskata, ka iemesli nepamato izbeigšanu, 
Nolīgumu uzskata par “neatbilstīgi izbeigtu”. 
 
Izbeigšana stājas spēkā no paziņojumā noteiktās dienas. 
 
50.1.2. Ietekme 
 
Koordinators — 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas — iesniedz: 
 

(i) perioda ziņojumu (attiecībā uz nenoteiktu pārskata periodu līdz izbeigšanai; sk. 
20.3. pantu) un 
 

(ii) galīgo ziņojumu (sk. 20.4. pantu). 
 

Ja [Komisija][Aģentūra] nesaņem minētos ziņojumus noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), ņem 
vērā tikai tās izmaksas, kas ir iekļautas apstiprinātajā perioda ziņojumā. 
 
[Komisija][Aģentūra] aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu) un atlikuma 
maksājumu (sk. 21.4. pantu), pamatojoties uz iesniegtajiem ziņojumiem. Par attiecināmajām 
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izmaksām uzskata tikai tās izmaksas, kas radušās līdz izbeigšanai (sk. 6. pantu). Izmaksas, kas 
saistītas ar līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas. 
 
Neatbilstīgas izbeigšanas dēļ dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Pēc izbeigšanas saņēmēju pienākumi (jo īpaši 20., 22., 23. pantā, 4. nodaļas 3. iedaļā, 36., 37., 
38. un 40. pantā noteiktie) paliek spēkā. 
 
50.2. Viena vai vairāku saņēmēju līdzdalības izbeigšana, ko veic saņēmēji  
 
50.2.1. Nosacījumi un procedūra 
 
Viena vai vairāku dalībnieku līdzdalību var izbeigt koordinators pēc attiecīgā saņēmēja 
pieprasījuma vai pārējo saņēmēju vārdā. 
 
Koordinators nekavējoties oficiāli paziņo par līdzdalības izbeigšanu [Komisijai][Aģentūrai] 
(sk. 52. pantu) un informē attiecīgo saņēmēju. 
 
Ja koordinatora līdzdalība tiek izbeigta bez tā piekrišanas, oficiālo paziņojumu sniedz cits 
saņēmējs (rīkojoties pārējo saņēmēju vārdā). 
 
Paziņojumā ietver: 
 

-  iemeslus; 
 

-  attiecīgā saņēmēja viedokli (vai apstiprinājumu, ka šis viedoklis ir bijis pieprasīts 
rakstiski); 
 

-  izbeigšanas stāšanās spēkā datumu; šis datums ir pēc paziņošanas datuma; 
 

-  grozījuma pieprasījumu (sk. 55. pantu) un ierosinājumu pārdalīt attiecīgā saņēmēja 
uzdevumus un provizorisko budžetu (sk. 1. un 2. pielikumu) un vajadzības gadījumā 
pievienot vienu vai vairākus jaunus saņēmējus (sk. 56. pantu). Ja izbeigšana stājas 
spēkā pēc 3. pantā noteiktā termiņa, grozījuma pieprasījumu neiekļauj, izņemot 
gadījumu, kad attiecīgais saņēmējs ir koordinators. Šajā gadījumā grozījuma 
pieprasījumā ierosina jaunu koordinatoru. 

 
Ja minētā informācija nav norādīta vai [Komisija][Aģentūra] uzskata, ka norādītie iemesli 
nepamato izbeigšanu, līdzdalību uzskata par “neatbilstīgi izbeigtu”. 
 
Izbeigšana stājas spēkā no paziņojumā noteiktās dienas. 
 
50.2.2 Ietekme 
 
Koordinators — 30 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas — iesniedz: 
 

(i) ziņojumu par iedalītajiem maksājumiem attiecīgajam saņēmējam un, 
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(ii) ja izbeigšana stājas spēkā 3. pantā noteiktajā laikposmā, attiecīgā saņēmēja iesniegtu 

“izbeigšanas ziņojumu” attiecībā uz nenoteiktu pārskata periodu līdz izbeigšanai, 
ietverot pārskatu par paveikto darbu, pārskatu par resursu izmantojumu, atsevišķo 
finanšu pārskatu un attiecīgā gadījumā atzinumu par finanšu pārskatu (sk. 20.3. un 
20.4. pantu). 
 

Izbeigšanas ziņojumā ietverto informāciju iekļauj arī perioda ziņojumā par nākamo pārskata 
periodu (sk. 20.3. pantu). 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] grozījumu pieprasījumu noraida, jo tas liek apšaubīt lēmumu par 
dotācijas piešķiršanu vai pārkāpj principu par vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem, 
Nolīgumu var izbeigt saskaņā ar 50.3.1. panta c) apakšpunktu. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] apstiprina grozījumu pieprasījumu, Nolīgumā veic grozījumus, lai 
ieviestu vajadzīgās izmaiņas (sk. 55. pantu). 
 
[Komisija][Aģentūra] aprēķina — pamatojoties uz perioda ziņojumiem, izbeigšanas 
ziņojumu un ziņojumu par maksājumu sadali —, vai attiecīgā saņēmēja saņemtie maksājumi 
(priekšfinansējums un starpposma maksājums) pārsniedz saņēmēja ES ieguldījumu (ko 
aprēķina, piemērojot atlīdzināšanas likmi(-es) attiecināmajām izmaksām, kuras deklarējis 
saņēmējs [un ar to saistītās trešās personas] un apstiprinājusi [Komisija][Aģentūra]). 
Attiecināmās izmaksas ir tikai tās izmaksas, kas radušās attiecīgajam saņēmējam, līdz stājas 
spēkā izbeigšana (sk. 6. pantu). Izmaksas, kas saistītas ar līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc 
izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas.  
 

• Ja saņemtie maksājumi pārsniedz atmaksājamās summas: 
 

- ja izbeigšana stājas spēkā 3. pantā noteiktajā laikposmā un grozījumu pieprasījums 
ir apstiprināts, attiecīgais saņēmējs atmaksā koordinatoram nepamatoti saņemto 
summu. [Komisija][Aģentūra] oficiāli paziņo nepamatoti saņemto summu un 
pieprasa, lai attiecīgais saņēmējs atmaksā to koordinatoram 30 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas. Ja summa koordinatoram netiek atmaksāta, 
[Komisija][Aģentūra] izmanto Garantiju fondu, lai veiktu maksājumu 
koordinatoram, un pēc tam izsniedz attiecīgajam saņēmējam parādzīmi Garantiju 
fonda vārdā (sk. 44. pantu);  

 
- visos pārējos gadījumos (jo īpaši, ja izbeigšana stājas spēkā pēc 3. pantā noteiktā 

laikposma) [Komisija][Aģentūra] oficiāli iesniedz attiecīgajam saņēmējam 
parādzīmi. Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, 
Garantiju fonds maksā [Komisijai][Aģentūrai] atmaksājamo summu un 
[Komisija][Aģentūra] iesniedz attiecīgajam saņēmējam parādzīmi Garantiju 
fonda vārdā (sk. 44. pantu);  

 
- ja attiecīgais saņēmējs ir bijušais koordinators, tas atmaksā jaunajam 

koordinatoram nepamatoti saņemto summu, izņemot, ja: 
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- izbeigšana stājas spēkā pēc starpposma maksājuma un 
 

- bijušais koordinators nav sadalījis saņemtās summas kā priekšfinansējumu 
vai starpposma maksājumus (sk. 21.7. pantu). 

 
Šajā gadījumā [Komisija][Aģentūra] oficiāli iesniedz parādzīmi bijušajam 
koordinatoram. Ja maksājums nav veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, 
Garantiju fonds maksā [Komisijai][Aģentūrai] atmaksājamo summu. Pēc tam 
[Komisija][Aģentūra] veic maksājumu jaunajam koordinatoram un iesniedz 
bijušajam koordinatoram parādzīmi Garantiju fonda vārdā (sk. 44. pantu). 
 

• Ja saņemtie maksājumi nepārsniedz atmaksājamās summas: summas, kas pienākas 
attiecīgajam saņēmējam, iekļauj nākamajā starpposma vai galīgajā maksājumā. 

 
Ja [Komisija][Aģentūra] nesaņem izbeigšanas ziņojumu noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), ņem 
vērā tikai tās izmaksas, kas ir iekļautas apstiprinātajā perioda ziņojumā. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] noteiktajā termiņā (sk. iepriekš) nesaņem ziņojumu par maksājumu 
sadalījumu, tā uzskata, ka: 
 

- koordinators nav iedalījis maksājumu attiecīgajam saņēmējam un ka 
 

- attiecīgajam saņēmējam nav jāatmaksā koordinatoram nekāda summa. 
 
Neatbilstīgas izbeigšanas dēļ var samazināt dotāciju (sk. 43. pantu) vai izbeigt Nolīgumu (sk. 
50. pantu). 
 
Pēc izbeigšanas attiecīgā saņēmēja saistības (jo īpaši 20., 22., 23. pantā, 4. nodaļas 3. iedaļā, 
36., 37., 38. un 40. pantā noteiktās) joprojām ir spēkā.  
 
50.3. Nolīguma izbeigšana vai viena vai vairāku saņēmēju līdzdalības izbeigšana, ko 

veic [Komisija][Aģentūra]  
 
50.3.1. Nosacījumi 
 
[Komisija][Aģentūra] var izbeigt Nolīgumu vai viena vai vairāku saņēmēju līdzdalību, ja  

 
(a) viens vai vairāki saņēmēji nepievienojas Nolīgumam (sk. 56. pantu); 
 
(b) juridiskas, finansiālas, tehniskas, organizatoriskas pārmaiņas vai izmaiņas saņēmēja 

[(vai ar to saistīto trešo personu)] īpašumtiesībās var būtiski ietekmēt vai kavēt 
darbības īstenošanu vai liek apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu; 

 
(c) pēc viena vai vairāku dalībnieku līdzdalības izbeigšanas (sk. iepriekš) vajadzīgo 

izmaiņu veikšana Nolīgumā liek apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai ir 
pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem (sk. 55. pantu);  
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(d) darbības īstenošanu liedz force majeure (sk. 51. pantu) vai to atliek koordinators (sk. 
49.1. pantu), un vai nu 

 
(i) darbības īstenošanas atsākšana nav iespējama, vai 

 
(ii)  vajadzīgās izmaiņas Nolīgumā liktu apšaubīt lēmumu par dotācijas 

piešķiršanu vai būtu pretrunā principam par vienādu attieksmi pret 
pretendentiem; 

 
(e) saņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, tā darbība tiek izbeigta, tā darbību pārvalda 

tiesa, saņēmējs ir noslēdzis nolīgumu ar kreditoriem, pārtraucis uzņēmējdarbību vai ir 
iesaistīts līdzīgā procesā vai procedūrās saskaņā ar valsts tiesību aktiem; 

 
(f) saņēmējs (vai fiziska persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt 

lēmumus tā vārdā) ir atzīts par vainīgu aroda ētikas pārkāpumā, kas pierādīts ar 
jebkuriem līdzekļiem; 

 
(g) saņēmējs neievēro piemērojamos valsts tiesību aktus nodokļu un sociālā 

nodrošinājuma jomā;  
 

(h) darbība ir zaudējusi savu zinātnisko vai tehnoloģisko nozīmību; 
 

(i) [IZVĒLE attiecībā uz kopīgām darbībām (ar trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju kopīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus): trešās valsts vai 
starptautiskās organizācijas darbība (sk. 2. pantu) nav sākta līdz 1. pielikumā 
norādītajam datumam.][IZVĒLE: nepiemēro]; 
 

(j) [IZVĒLE attiecībā uz kopīgām darbībām (ar trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju kopīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus): trešās valsts vai 
starptautiskās organizācijas darbība (sk. 2. pantu) ir izbeigta vai vairs nevar veicināt 
darbību ][IZVĒLE: nepiemēro]; 

 
(k) saņēmējs (vai fiziska persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt 

lēmumus tā vārdā) ir iesaistīts krāpšanā, korupcijā vai kriminālā organizācijā, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai citā nelikumīgā darbībā, kas ietekmē ES 
finanšu intereses; 

 
(l) saņēmējs (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt 

lēmumus tā vārdā) — līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā vai saistībā ar 
Nolīgumu — ir: 
 

(i) izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai 
 

(ii) nav pildījis saistības, tostarp nepareizi īstenojis darbību, iesniedzis 
nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto informāciju, pārkāpis 
ētikas principus; 
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(m)  saņēmējs ir izdarījis — saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas tam piešķirtas 
saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, — sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, 
krāpšanu vai nav pildījis saistības, tādējādi radot būtisku ietekmi uz šo dotāciju 
(“konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz šo dotāciju”). 

 
50.3.2.  Procedūra  
 
Pirms Nolīguma izbeigšanas vai viena vai vairāku saņēmēju līdzdalības izbeigšanas 
[Komisija][Aģentūra] iesniedz oficiālu paziņojumu koordinatoram: 
 

- informējot par savu nodomu izbeigt Nolīgumu vai līdzdalību un norādot iemeslus, un 
 

- aicinot to 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt piezīmes un — 
l) apakšpunkta ii) daļas gadījumā (sk. iepriekš) — informēt [Komisiju][Aģentūru] par 
pasākumiem, lai nodrošinātu Nolīgumā noteikto pienākumu izpildi. 

 
Ja [Komisija][Aģentūra] nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, neņemot vērā 
saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo koordinatoram par izbeigšanas apstiprināšanu un 
stāšanās spēkā datumu. Pretējā gadījumā tā oficiāli paziņo, ka izbeigšanas procedūra netiek 
turpināta. 
 
Izbeigšana stājas spēkā: 
 

- attiecībā uz izbeigšanu saskaņā ar iepriekš norādīto b), c), e), g), h), j) apakšpunktu un 
l) apakšpunkta ii) daļu: paziņojumā noteiktajā dienā (sk. iepriekš); 
 

- attiecībā uz izbeigšanu saskaņā ar iepriekš norādīto a), d), f), i), k) apakšpunktu, 
l) apakšpunkta i) daļu un m) apakšpunktu: dienu pēc tam, kad koordinators ir saņēmis 
paziņojumu. 

 
50.3.3. Ietekme 

 
(a) attiecībā uz Nolīguma izbeigšanu: 

 
koordinators — 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas — iesniedz: 

 
(i) perioda ziņojumu (attiecībā uz pēdējo nenoteikto pārskata periodu līdz 

izbeigšanai; sk. 20.3. pantu) un 
 
(ii) galīgo ziņojumu (sk. 20.4. pantu). 

 
Ja Nolīgums tiek izbeigts, jo nav izpildīts pienākums iesniegt ziņojumus (sk. 20.8. pantu 
un 50.3.1. panta 1. punktu), pēc Nolīguma izbeigšanas koordinators nedrīkst iesniegt 
nekādus ziņojumus. 

 
Ja [Komisija][Aģentūra] nesaņem minētos ziņojumus noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), 
ņem vērā tikai tās izmaksas, kas ir iekļautas apstiprinātajā perioda ziņojumā. 
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[Komisija][Aģentūra] aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu) un atlikuma 
maksājumu (sk. 21.4. pantu), pamatojoties uz iesniegtajiem ziņojumiem. Par 
attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tās izmaksas, kas radušās līdz izbeigšanai (sk. 
6. pantu). Izmaksas, kas saistītas ar līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc izbeigšanas, nav 
attiecināmās izmaksas. 

 
Tas neietekmē [Komisijas][Aģentūras] tiesības samazināt dotāciju (sk. 43. pantu) vai 
piemērot administratīvas vai finansiālas sankcijas (sk. 45. pantu). 
 
Saņēmēji nedrīkst pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu [Komisijas][Aģentūras] piemērotās 
izbeigšanas dēļ (sk. 46. pantu). 
 
Pēc izbeigšanas saņēmēju pienākumi (jo īpaši 20., 22., 23. pantā, 4. nodaļas 3. iedaļā, 36., 
37., 38. un 40. pantā noteiktie) paliek spēkā; 
 

(b) attiecībā uz viena vai vairāku saņēmēju līdzdalības izbeigšanu: 
 

koordinators — 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas — iesniedz: 
 

(i) ziņojumu par attiecīgajam saņēmējam iedalītajiem maksājumiem;  
 

(ii) grozījuma pieprasījumu (sk. 55. pantu) un ierosinājumu pārdalīt attiecīgā 
saņēmēja uzdevumus un provizorisko budžetu (sk. 1. un 2. pielikumu) un 
vajadzības gadījumā pievienot vienu vai vairākus jaunus saņēmējus (sk. 
56. pantu). Ja par izbeigšanu paziņo pēc 3. pantā noteiktā termiņa, 
grozījuma pieprasījumu nedrīkst iesniegt, izņemot gadījumu, kad 
attiecīgais saņēmējs ir koordinators. Šajā gadījumā grozījuma pieprasījumā 
ierosina jaunu koordinatoru; un,  
 

(iii) ja izbeigšana stājas spēkā 3. pantā noteiktajā laikposmā, attiecīgā saņēmēja 
iesniegtu “izbeigšanas ziņojumu” attiecībā uz nenoteiktu pārskata periodu 
līdz izbeigšanai, ietverot pārskatu par paveikto darbu, pārskatu par resursu 
izmantojumu, atsevišķo finanšu pārskatu un attiecīgā gadījumā atzinumu 
par finanšu pārskatu (sk. 20. pantu).  

 
Izbeigšanas ziņojumā ietverto informāciju iekļauj arī perioda ziņojumā par nākamo 
pārskata periodu (sk. 20.3. pantu). 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] grozījumu pieprasījumu noraida, jo tas liek apšaubīt lēmumu 
par dotācijas piešķiršanu vai ir pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi pret 
pretendentiem, Nolīgumu var izbeigt saskaņā ar 50.3.1. panta c) apakšpunktu. 
 
Ja [Komisija][Aģentūra] ir apstiprinājusi grozījumu pieprasījumu, Nolīgumā veic 
grozījumus, lai ieviestu vajadzīgās izmaiņas (sk. 55. pantu). 
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[Komisija][Aģentūra] aprēķina — pamatojoties uz perioda ziņojumiem, izbeigšanas 
ziņojumu un ziņojumu par maksājumu sadali —, vai attiecīgā saņēmēja saņemtie 
maksājumi (priekšfinansējums un starpposma maksājums) pārsniedz saņēmēja ES 
ieguldījumu (ko aprēķina, piemērojot atlīdzināšanas likmi(-es) attiecināmajām izmaksām, 
kuras deklarējis saņēmējs [un ar to saistītās trešās personas] un apstiprinājusi 
[Komisija][Aģentūra]). Attiecināmās izmaksas ir tikai tās izmaksas, kas radušās 
attiecīgajam saņēmējam, līdz stājas spēkā izbeigšana (sk. 6. pantu). Izmaksas, kas 
saistītas ar līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas. 

 
•  Ja saņemtie maksājumi pārsniedz atmaksājamās summas: 

 
- ja izbeigšana stājas spēkā 3. pantā noteiktajā laikposmā un grozījuma 

pieprasījums ir apstiprināts, attiecīgais saņēmējs atmaksā koordinatoram 
nepamatoti saņemto summu. [Komisija][Aģentūra] oficiāli paziņo nepamatoti 
saņemto summu un pieprasa, lai attiecīgais saņēmējs atmaksā to koordinatoram 
30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja summa koordinatoram netiek 
atmaksāta, [Komisija][Aģentūra] izmanto Garantiju fondu, lai veiktu 
maksājumu koordinatoram, un pēc tam izsniedz attiecīgajam saņēmējam 
parādzīmi Garantiju fonda vārdā (sk. 44. pantu); 
 

- visos pārējos gadījumos, jo īpaši, ja izbeigšana stājas spēkā pēc 3. pantā 
noteiktā laikposma, [Komisija][Aģentūra] oficiāli iesniedz attiecīgajam 
saņēmējam parādzīmi. Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam 
termiņam, Garantiju fonds maksā [Komisijai][Aģentūrai] atmaksājamo summu 
un [Komisija][Aģentūra] iesniedz attiecīgajam saņēmējam parādzīmi Garantiju 
fonda vārdā (sk. 44. pantu); 
 

- ja attiecīgais saņēmējs ir bijušais koordinators, tas atmaksā jaunajam 
koordinatoram nepamatoti saņemto summu, izņemot, ja: 

 
- izbeigšana stājas spēkā pēc starpposma maksājuma un 

 
- bijušais koordinators nav sadalījis saņemtās summas kā 

priekšfinansējumu vai starpposma maksājumus (sk. 21.7. pantu). 
 

Šajā gadījumā [Komisija][Aģentūra] oficiāli iesniedz parādzīmi bijušajam 
koordinatoram. Ja maksājums nav veikts līdz parādzīmē noteiktajam 
termiņam, Garantiju fonds maksā [Komisijai][Aģentūrai] atmaksājamo 
summu. Pēc tam [Komisija][Aģentūra] veic maksājumu jaunajam 
koordinatoram un iesniedz bijušajam koordinatoram parādzīmi Garantiju 
fonda vārdā (sk. 44. pantu). 
 

•  Ja saņemtie maksājumi nepārsniedz atmaksājamās summas: summas, kas pienākas 
attiecīgajam saņēmējam, iekļauj nākamajā starpposma vai galīgajā maksājumā. 

 
Ja [Komisija][Aģentūra] nesaņem izbeigšanas ziņojumu noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), 
ņem vērā tikai tās izmaksas, kas ir iekļautas apstiprinātajā perioda ziņojumā. 
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Ja [Komisija][Aģentūra] noteiktajā termiņā (sk. iepriekš) nesaņem ziņojumu par 
maksājumu sadalījumu, tā uzskata, ka: 
 

- koordinators nav iedalījis maksājumu attiecīgajam saņēmējam un ka 
 

- attiecīgajam saņēmējam nav jāatmaksā koordinatoram nekāda summa. 
 

Pēc izbeigšanas attiecīgā saņēmēja saistības (jo īpaši 20., 22., 23. pantā, 4. nodaļas 
3. iedaļā, 36., 37., 38. un 40. pantā noteiktās) joprojām ir spēkā. 
 

 
4. IEDAĻA. FORCE MAJEURE 
 
51. PANTS. FORCE MAJEURE 
 
51.1. Force majeure 
 
“Force majeure” ir situācija vai notikums, kas: 
 

- liedz kādai no līgumslēdzējām pusēm pildīt Nolīgumā noteiktos pienākumus, 
 

- ir neparedzama ārkārtas situācija un ir ārpus līgumslēdzēju kontroles, 
 

- nav noticis kādas puses (vai darbībā iesaistītās trešās personas) kļūdas vai nolaidības 
dēļ, 
 

- nav bijis novēršams, lai gan ir ievērota pienācīga rūpība. 
 
Par force majeure neuzskata: 
 

- pakalpojuma neizpildi, iekārtu vai materiālu bojājumus vai to saņemšanas 
nokavējumus, izņemot gadījumus, kad tie ir force majeure tiešas sekas, 
 

- darba strīdus vai streikus, 
 

- finansiālas problēmas. 
 

Par jebkuriem force majeure apstākļiem nekavējoties oficiāli paziņo otrai pusei, norādot šo 
apstākļu veidu, iespējamo ilgumu vai paredzamās sekas. 
 
Līgumslēdzējas puses nekavējoties veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu force 
majeure dēļ radušos kaitējumu, un cenšas pēc iespējas ātrāk atsākt darbības īstenošanu. 
 
Ja līgumslēdzēja puse nav varējusi izpildīt savas Nolīgumā noteiktās saistības force majeure 
dēļ, saistību neizpilde netiek uzskatīta par pārkāpumu. 
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7. NODAĻA.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 
52. PANTS. PAZIŅOJUMI LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU STARPĀ 
 
52.1. Paziņojumu veids un līdzekļi 
 
Paziņojumi saistībā ar Nolīgumu (informācija, pieprasījumi, iesniegumi, “oficiāli paziņojumi” 
u. c.): 
 

- tiek sniegti rakstiski un  
 

- ietver Nolīguma numuru. 
 

Līdz atlikuma maksājuma veikšanai: visus paziņojumus veic, izmantojot elektroniskās 
apmaiņas sistēmu un tajā paredzētās veidlapas un veidnes. 
 
Pēc atlikuma maksājuma veikšanas: oficiālu paziņojumu nosūta ierakstītā vēstulē ar 
saņemšanas apstiprinājumu (“oficiāls paziņojums papīra formātā”). 
 
Paziņojumus elektroniskajā apmaiņas sistēmā veic atbilstīgi “Elektroniskās apmaiņas sistēmas 
izmantošanas noteikumiem” pilnvarotas personas. Lai norādītu pilnvaroto personu vārdus, 
katrs saņēmējs nosauc [Komisijai][Aģentūrai] — pirms šā Nolīguma parakstīšanas — 
“tiesību subjekta ieceltu pārstāvi”. Tiesību subjekta ieceltā pārstāvja pienākumus un 
uzdevumus nosaka viņa/viņas apstiprinājuma vēstulē (sk. “Elektroniskās apmaiņas sistēmas 
izmantošanas noteikumi”). 
 
Ja elektroniskās apmaiņas sistēma īslaicīgi nav pieejama, norādes tiek sniegtas 
[Komisijas][Aģentūras] tīmekļa vietnēs. 
 
52.2. Paziņojuma datums 
 
Paziņojumus uzskata par veiktiem, kad paziņojumu nosūtošā puse tos ir nosūtījusi (t. i., 
dienā un laikā, kad paziņojumi nosūtīti elektroniskās apmaiņas sistēmā). 
 
Oficiālus paziņojumus, kas nosūtīti elektroniskās apmaiņas sistēmā, uzskata par veiktiem, 
kad tos ir saņēmusi saņēmēja puse (t. i., dienā un laikā, kad saņēmēja puse to apstiprinājusi, 
kā norādīts laika zīmogā). Oficiālu paziņojumu, kas nav apstiprināts 10 dienu laikā pēc 
nosūtīšanas, uzskata par apstiprinātu. 
 
Oficiālus paziņojumus papīra formātā, kas nosūtīti ierakstītā vēstulē ar saņemšanas 
apstiprinājumu (tikai pēc atlikuma maksājuma veikšanas), uzskata par veiktiem: 
 

- pastā reģistrētajā piegādes dienā vai 
  

- izņemšanai pasta nodaļā noteiktajā termiņā. 
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Ja elektroniskās apmaiņas sistēma īslaicīgi nav pieejama, netiek uzskatīts, ka nosūtītājs nav 
pildījis savu pienākumu nosūtīt paziņojumu noteiktā termiņā. 
 
52.3. Paziņojuma adreses 
 
Elektroniskās apmaiņas sistēma ir pieejama, izmantojot šādu vietrādi URL: 
 

[ierakstīt URL] 
 
[Komisijas][Aģentūra] laikus oficiāli paziņo koordinatoram un saņēmējiem par jebkurām 
izmaiņām šajā URL. 
 
Oficiālus paziņojumus papīra formātā (tikai pēc atlikuma maksājuma veikšanas), kas 
adresēti [Komisijai][Aģentūrai], nosūta uz šādu adresi:  

 
[Eiropas Komisija][Aģentūras nosaukums]  
[Ģenerāldirektorāts][Nodaļa] [aizpildīt] 
[Direktorāts [aizpildīt]] 
[Nodaļa [aizpildīt]] 
[Pasta indekss, pilsēta un valsts] 
 

Oficiālus paziņojumus papīra formātā (tikai pēc atlikuma maksājuma veikšanas), kas adresēti 
saņēmējiem, nosūta uz juridisko adresi, kā norādīts saņēmēja reģistrā (elektroniskajā 
apmaiņas sistēmā). 
 
53. PANTS — NOLĪGUMA INTERPRETĀCIJA 
 
53.1. Noteikumu prioritāte pār pielikumu noteikumiem 
 
Nolīguma noteikumiem ir augstāks spēks nekā pielikumu noteikumiem. 
 
Noteikumiem, kas ietverti 2. pielikumā, ir augstāks spēks nekā 1. pielikuma noteikumiem. 
 
53.2. Privilēģijas un neaizskaramība 
 
[IZVĒLE attiecībā uz visām starptautiskajām organizācijām: Neko šajā Nolīgumā nedrīkst 
interpretēt kā to privilēģiju vai neaizskaramības atcelšanu, kas [ierakstīt starptautiskās 
organizācijas(-u) nosaukumu] piešķirta dibināšanas dokumentos vai starptautiskajos tiesību 
aktos.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
54. PANTS. LAIKPOSMU, DATUMU UN TERMIŅU APRĒĶINS 
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Saskaņā ar Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/7147 dienās, mēnešos vai gados izteiktu 
laikposmu aprēķina no brīža, kurā iestājas attiecīgais notikums. 
 
Diena, kurā šāds notikums iestājas, nav ieskaitāma attiecīgajā laikposmā. 
  
55. PANTS. NOLĪGUMA GROZĪJUMI 
 
55.1. Nosacījumi 
 
Nolīgumā var izdarīt grozījumus, ja vien grozījums neparedz tādas izmaiņas Nolīgumā, kuras 
varētu likt apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai kuras ir pretrunā principam par 
vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem. 
 
Grozījumus var pieprasīt jebkura no līgumslēdzējām pusēm. 
 
55.2. Procedūra 
 
Līgumslēdzēja puse, kas pieprasa grozījumu, iesniedz grozījuma pieprasījumu, kurš parakstīts 
elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (sk. 52. pantu). 
 
Koordinators iesniedz un saņem grozījuma pieprasījumus saņēmēju vārdā (sk. 3. pielikumu). 
 
Ja koordinatora maiņa tiek pieprasīta bez tā piekrišanas, iesniegumu iesniedz cits saņēmējs 
(rīkojoties pārējo saņēmēju vārdā). 
 
Grozījuma pieprasījumā ietver: 
 

- iemeslus, 
 

- atbilstīgos apliecinošos dokumentus un 
 

- attiecībā uz koordinatora maiņu bez tā piekrišanas: koordinatora atzinumu (vai 
apstiprinājumu, ka šis atzinums ir bijis pieprasīts rakstiski). 

 
[Komisija][Aģentūra] var pieprasīt papildu informāciju. 
 
Ja puse, kas saņem pieprasījumu, to apstiprina, tā paraksta grozījumu elektroniskajā apmaiņas 
sistēmā 45 dienu laikā no paziņojuma (vai jebkuras papildu informācijas, ko pieprasījusi 
[Komisija] [Aģentūra]) saņemšanas dienas. Ja pieprasījuma saņēmēja puse to neapstiprina, tā 
oficiāli paziņo par atteikumu tādā pašā termiņā. Termiņu var pagarināt, ja tas vajadzīgs 
pieprasījuma novērtēšanai. Ja paziņojums netiek saņemts noteiktajā termiņā, pieprasījumu 
uzskata par noraidītu. 
 
Grozījums stājas spēkā dienā, kad saņēmēja puse to paraksta. 

 
                                                 
47  Padomes 1971. gada 3. jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un 

termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.). 
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Grozījums stājas spēkā dienā, par kuru puses vienojušās, vai, ja šādas vienošanās nav, dienā, 
kurā grozījums stājas spēkā. 

 
56. PANTS. PIEVIENOŠANĀS NOLĪGUMAM 
 
56.1. Preambulā minēto saņēmēju pievienošanās 
 
Pārējie saņēmēji pievienojas Nolīgumam, parakstot pievienošanās veidlapu (sk. 3. pielikumu) 
elektroniskajā apmaiņas sistēmā (sk. 52. pantu) 30 dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā (sk. 
58. pantu). 
 
[IZVĒLE, ja ir piemērojams 14. pants un ja ir pieprasīta solidāra atbildība: Ja 
[Komisija][Aģentūra] ir pieprasījusi saistītās trešās personas solidāru atbildību, saņēmējs, 
ar kuru trešā persona ir saistīta, arī iesniedz — pievienošanās brīdī — deklarāciju par 
solidāru atbildību (sk. 3.a pielikumu), ko parakstījusi trešā persona.] 
 
Saņēmējs un saistītā trešā persona uzņemas Nolīgumā noteiktās tiesības un pienākumus, sākot 
no tā stāšanās spēkā dienas (sk. 58. pantu). 
 
Ja saņēmējs nepievienojas Nolīgumam iepriekš minētajā termiņā, koordinators — 30 dienu 
laikā — pieprasa izdarīt grozījumu, lai veiktu izmaiņas, kas vajadzīgas darbības pienācīgas 
īstenošanas nolūkā. Tas neietekmē [Komisijas][Aģentūras] tiesības izbeigt Nolīgumu (sk. 
50. pantu). 
 
56.2. Jaunu saņēmēju pievienošanās 
 
Pamatotos gadījumos saņēmēji var pieprasīt jauna saņēmēja pievienošanu. 
 
Šajā nolūkā koordinators iesniedz grozījuma pieprasījumu saskaņā ar 55. pantu. Pieprasījumā 
ietver pievienošanās veidlapu (sk. 3. pielikumu), ko parakstījis jaunais saņēmējs 
elektroniskajā apmaiņas sistēmā (sk. 52. pantu). 
 
Jaunie saņēmēji uzņemas Nolīgumā noteiktās tiesības un pienākumus, sākot no dienas, kurā 
tie pievienojušies Nolīgumam un kura norādīta pievienošanās veidlapā (sk. 3. pielikumu). 
 
57. PANTS. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA 
 
57.1. Piemērojamie tiesību akti 
 
Nolīgumu reglamentē piemērojamie ES tiesību akti, ko vajadzības gadījumā papildina 
Beļģijas tiesību akti. [IZVĒLE attiecībā uz starptautiskām organizācijām, kas nepiekrīt 
Savienības tiesību aktu piemērošanai: izņemot [ierakstīt attiecīgās starptautiskās 
organizācijas nosaukumu(-s)].] 
 
[IZVĒLE attiecībā uz starptautiskām organizācijām, kas piekrīt Savienības tiesību aktu 
piemērošanai, bet nepiekrīt Beļģijas tiesību aktu piemērošanai: Attiecībā uz [ierakstīt 
attiecīgo starptautisko organizāciju nosaukumu(-us)] Nolīgumu reglamentē piemērojamie ES 
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tiesību akti, ko vajadzības gadījumā papildina [ierakstīt dalībvalsts vai EBTA valsts 
nosaukumu] tiesību akti [un vajadzības gadījumā noteikumi par vispārējiem principiem, kas 
reglamentē starptautisko organizāciju tiesību aktus, un vispārējo starptautisko tiesību aktu 
noteikumi].] 
 
57.2. Strīdu izšķiršana 
 
Ja strīdu par Nolīguma interpretāciju, piemērošanu vai spēkā esību nevar atrisināt, panākot 
izlīgumu, tā izšķiršana ir Vispārējās tiesas — vai, pārsūdzības gadījumā, Eiropas Savienības 
Tiesas — ekskluzīvā jurisdikcijā. Uz minētajām darbībām attiecas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 272. pants. 
 
[IZVĒLE attiecībā uz saņēmējiem, kas nav reģistrēti ES dalībvalstīs (izņemot saņēmējus, 
kas reģistrēti asociētajā valstī un piedalās “Apvārsnis 2020” asociācijas nolīgumā, kurā 
paredzēta Tiesas ekskluzīva jurisdikcija): Izņēmuma gadījumā, ja minētais strīds radies starp 
[Komisiju][Aģentūru] un [ierakstīt saņēmēja(-u), kas nav reģistrēts(-i) ES dalībvalstī, 
nosaukumu(-s)], tā izskatīšana ir kompetento Beļģijas tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.] 
 
Ja strīds attiecas uz atskaitīšanu vai izpildāmu lēmumu saskaņā ar LESD 299. pantu (sk. 44., 
45. un 46. pantu), saņēmēji iesniedz prasību Vispārējā tiesā — vai, pārsūdzības gadījumā, 
Eiropas Savienības Tiesā — saskaņā ar LESD 263. pantu. 

 
[IZVĒLE attiecībā uz saņēmējiem, kas ir starptautiskas organizācijas, un saņēmējiem, kuri 
nesaņem ES finansējumu un kuri ir reģistrēti valstī, kas nav ES dalībvalsts, vai asociētā 
valstī, un uz kuriem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nevar attiecināt Tiesas 
jurisdikciju: Attiecībā uz šādiem saņēmējiem:  
 

- [ierakstīt tās starptautiskās organizācijas vai saņēmēja nosaukumu, kas nesaņem ES 
finansējumu]  

- [ierakstīt tās starptautiskās organizācijas vai saņēmēja nosaukumu, kas nesaņem ES 
finansējumu] 

[tas pats attiecībā uz pārējiem saņēmējiem, kas ir starptautiskas organizācijas, vai 
saņēmēju, kas nesaņem ES finansējumu] 

 
strīdus ar [Komisiju][Aģentūru] saistībā ar Nolīgumu — ja tos nevar atrisināt, panākot 
izlīgumu, — izskata šķīrējtiesā. 
 
Piemēro Pastāvīgās šķīrējtiesas neobligātos noteikumus starptautisku organizāciju un valstu 
starpā radušos strīdu izskatīšanā, kas ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šis Nolīgums. 
 
Pēc rakstiska pieprasījuma, ko iesniegusi katra no pusēm, iecēlējiestāde ir Pastāvīgās 
šķīrējtiesas ģenerālsekretārs. 
 
Arbitrāžas process notiek Briselē, un valoda, ko izmanto šķīrējtiesas procesā, ir angļu valoda. 
 
Šķīrējtiesas lēmums ir saistošs visām pusēm un nav pārsūdzams.] 
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58. PANTS. NOLĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ  
 
Nolīgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi [Komisija][Aģentūra] vai koordinators; 
izvēlas vēlāko dienu. 

 
 
 
PARAKSTI 
  
Koordinatora vārdā                                        [Komisijas][Aģentūras] vārdā 
 
[ieņemamais amats/vārds, uzvārds]                           [vārds, uzvārds] 
[elektroniskais paraksts]      [elektroniskais paraksts]  
 
Sagatavots [angļu valodā] [elektroniskais laika zīmogs] Sagatavots [angļu valodā] 

[elektroniskais laika zīmogs] 
    
  



2. pielikums. Paraugs Vispārīgs paraugs. Piešķīruma nolīgums ar vairākiem saņēmējiem. 2013. gada decembris.
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 print format A4 
landscape

 

B. Tiešās 
izmaksas par 

apakšuzņēmum
a līgumiem 

[C. Tiešās 
finansiālā 
atbalsta 

izmaksas] 

D. Citas tiešās 
izmaksas

E. Netiešās 
izmaksas

Kopējās 
izmaksas

Atlīdzināša
nas likme %

Maksimālais 
ES 

ieguldījums 
***

Dotācijas 
maksimālā 

summa

Informā
cija 

saistībā 
ar 

netiešaj

Informācija 
revidentiem:

A.1. Personāls    D.1. Ceļa izdevumi

D.2. Aprīkojums

D.3. Citas preces 
un pakalpojumi
D.4. Lielo 
pētniecības 
infrastruktūru 

Izmaksu veids**** Faktiskas Faktiskas Faktiskas Faktiskas Vienota likme 

25%

Saņēmējs 1
Saņēmējs 1

Saistītā trešā persona 
1a

Saistītā trešā persona 
1a

Saistītā trešā persona 
1b

Saistītā trešā persona 
1b

… …

Kopā (saņēmējs 1) Kopā (saņēmējs 1)

Saņēmējs 2 Saņēmējs 2

Saistītā trešā persona 
2a 

Saistītā trešā persona 
2a 

Saistītā trešā persona 
2b 

Saistītā trešā persona 
2b 

… …

Kopā (saņēmējs 2) Kopā (saņēmējs 2)

… …

Kopā (konsorcijs) Kopā (konsorcijs)

                                                2. PIELIKUMS. VISPĀRĪGS PARAUGS. DOTĀCIJAS NOLĪGUMS AR VAIRĀKIEM SAŅĒMĒJIEM

DARBĪBAS PROVIZORISKAIS BUDŽETS 2. PIELIKUMS

Provizoriskās attiecināmās* izmaksas (katrai budžeta kategorijai) ES ieguldījums Papildu informācija

Vienība  Vienība  Vienība  Vienība �

A. Tiešās personāla izmaksas [F. ...izmaksas]

A.4.   MVU īpašnieki, 
kas nesaņem algu

[F.1. … izmaksas] 
**

[F.2. … izmaksas] 
**

Izmaksu 
deklarēšana 
saskaņā ar 
D.4. punktu 

A.2. Fiziskas personas, kuras 
strādā saskaņā ar tieši noslēgtu 
līgumu

A.5. Saņēmēji, kas ir 
fiziskas personas, 
kuras nesaņem algu

A.3. Norīkotās personas

[A.6. Personāls, kas nodrošina 
piekļuvi pētniecības 
infrastruktūrai]

Izmaksa
s 

saistībā 
ar 

ieguldīj
umiem 
natūrā, 
kuri nav 
izmanto

ti 

(a) Kopā (b)
Stundu 
skaits

Kopā (c) (d) (e)
Vienību 
skaits

Kopā  
(h1)

Kopā (h2)
(i) = 

(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
+(f)+(g)+(h1)+(h2)

(l)

EUR XX/stundā EUR XX/stundā

(f)

(g)=0,25x((a)+(b)+( 
c)+(f)+ 

[(h1)]⑥+[(h2)]⑥-
(m))

* Skatīt 6. pantu, kurā ir izklāstīti nosacījumi izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām 

(m) Jā/Nē(j) (k)

**  Atkarībā no izmaksu veida šajās izmaksās tiks vai netiks iekļautas netiešās izmaksas.
       Izmaksas, kurās ir iekļautas netiešās izmaksas, ir ēku energoefektivitātes pasākumu izmaksas, izmaksas saistībā ar starptautiskas piekļuves nodrošināšanu pētniecības infrastruktūrām un klīnisko pētījumu izmaksas.

  Jāpieskaita tikai tādas vienības izmaksas, kurās nav iekļautas netiešās izmaksas 

**** Skatīt 5. pantu, kurā ir minēti izmaksu veidi
 vienība: stundas, kas nostrādātas saistībā ar darbību; vienības izmaksas (stundu likme): aprēķinātas saskaņā ar saņēmēja ierasto grāmatvedības praksi
  vienība: stundas, kas nostrādātas saistībā ar darbību; vienības izmaksas: EUR XX
   vienota likme: 25 % no tiešajām attiecināmajām izmaksām, no kurām ir atskaitītas tiešās izmaksas par apakšuzņēmuma līgumiem, izmaksas saistībā ar ieguldījumiem natūrā, kuri nav izmantoti saņēmēja telpās, tiešās finansiālā atbalsta izmaksas un vienības izmaksas, kas deklarētas saskaņā ar 
F punktu (ja tajās ir iekļautas netiešās izmaksas).

  vienība: … ; vienības izmaksas: EUR XX
�  vienība: …..  vienības izmaksas ...... (par vienībām, vienības izmaksām un paredzamo vienību skaitu būs vienošanās ar saņēmējiem atsevišķā dokumentā, kas tiks iekļauts attiecīgā dotācijas nolīguma 2. pielikumā)

*** Ja atmaksāšanas likme tiek piemērota visām  budžetā paredzētajām izmaksām, šī summa ir ES ieguldījuma teorētiskā summa. ES ieguldījuma teorētiskā summa konkrētai darbībai nedrīkst pārsniegt piešķīruma maksimālo summu.
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          3. PIELIKUMS 
 
 

 
SAŅĒMĒJU PIEVIENOŠANĀS VEIDLAPA 

 
 
[Pilns saņēmēja oficiālais nosaukums], [saīsinātais nosaukums], [juridiskais statuss], 
[oficiālais reģistrācijas Nr.], reģistrēts [pilna juridiskā adrese], [PVN maksātāja reģistrācijas 
numurs], (“saņēmējs”), ko šās pievienošanās veidlapas parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, 
uzvārds un ieņemamais amats], 
 
 

ar šo piekrīt 
 
 
kļūt par saņēmēju (ierakstīt saņēmēja nr.) 
 
nolīgumā Nr. [ierakstīt nolīguma numuru] (“Nolīgums”), 
 
kas noslēgts starp [pilns koordinatora oficiālais nosaukums] un [Eiropas Savienību (“ES”, 
ko pārstāv Eiropas Komisija (“Komisija”)] [Eiropas Atomenerģijas kopienu (“Euratom”), ko 
pārstāv Eiropas Komisija (“Komisija”),] [[Pētniecības izpildaģentūru (REA)][Eiropas 
Pētniecības padomes izpildaģentūru (ERCEA)][Jauninājumu un tīklu izpildaģentūru 
(INEA)][Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME)] (“Aģentūra”) saskaņā ar 
Eiropas Komisijas (“Komisija”) piešķirtajām pilnvarām),]  

darbības [ierakstīt darbības nosaukumu (ierakstīt akronīmu)] īstenošanai 
 

un pilnvaro 
 
koordinatoru iesniegt un parakstīt savā vārdā jebkurus grozījumus Nolīgumā saskaņā ar 
55. pantu. 
 
Parakstot šo pievienošanās veidlapu, saņēmējs pieņem dotāciju un apņemas īstenot darbību 
saskaņā ar Nolīgumu un tajā noteiktajām saistībām un nosacījumiem. 
 
PARAKSTS 
 
Saņēmēja vārdā                                                          
[ieņemamais amats/vārds, uzvārds]                            
[elektroniskais paraksts]      
 
Sagatavots [angļu valodā] [elektroniskais laika zīmogs]   
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         3.a PIELIKUMS 
 
 

 
 

DEKLARĀCIJA PAR SAISTĪTO TREŠO PERSONU SOLIDĀRU ATBILDĪBU 
 

(aizpilda saistītā trešā persona un iesniedz saņēmējs, ja piemēro 14. pantu un ja 
[Komisija][Aģentūra] ir pieprasījusi saistītās trešās personas atbildību) 

 
 
[ar saņēmēju saistītā subjekta pilns oficiālais nosaukums], [subjekta saīsinātais 
nosaukums], [juridiskais statuss], [oficiālais reģistrācijas Nr.], reģistrēts [pilna oficiālā 
adrese], [PVN numurs] (“saistītā trešā persona”), ko šīs deklarācijas par solidāru atbildību 
parakstīšanas nolūkā pārstāv juridiskais(-ie) pārstāvis(-ji) [saistītās trešās personas likumīgā(-
o) pārstāvja(-u) vārds, uzvārds, ieņemamais amats] 
 
un kas saistīts ar saņēmēju Nr. [ierakstīt numuru] [saņēmēja pilns nosaukums], [saīsinātais 
nosaukums], [juridiskais statuss], [oficiālais reģistrācijas Nr.], reģistrēts [pilna oficiālā 
adrese], [PVN numurs] (“saņēmējs”), 
 

apstiprina solidāru atbildību ar saņēmēju 
 

par jebkuru summu, kuru saņēmējs ir parādā [Komisijai][Aģentūrai] saskaņā ar dotācijas 
nolīgumu Nr. [ierakstīt nolīguma numuru] [(ierakstīt akronīmu)], līdz maksimālajam ES 
ieguldījumam, kas norādīts provizoriskajā budžetā attiecībā uz saistīto trešo personu (sk. 
2. pielikumu). 
 
Saistītā trešā persona neatsaucami un bez nosacījumiem piekrīt nekavējoties un pēc pirmā 
pieprasījuma maksāt [Komisijai][Aģentūrai] šajā deklarācijā pieprasītās summas. 
 
 
Saistītās trešās personas vārdā                                                         
[vārds, uzvārds/ieņemamais amats] 

paraksts 
    
Sagatavots angļu valodā [vieta], [datums] 
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Ieņēmumi
Papildu 

informācija  
B. Tiešās 
izmaksas 

par 
apakšuzņē

[C. Tiešās 
finansiālā 
atbalsta 

izmaksas] 

E. Netiešās 
izmaksas

Kopējās 
izmaksas

Ieņēmumi
Atlīdzināša
nas likme %

Maksimālais 
ES 

ieguldījums 
***

Pieprasītais 
ES 

ieguldījums

Informācija 
saistībā ar 
netiešajām 
izmaksām:

A.1. Personāls   D.1. Ceļa 
izdevumi

D.2. Aprīkojums

Izmaksu veids**** Faktiskas Faktiskas Faktiskas Faktiskas Faktiskas Vienota likme 

25%

  vienība: stundas, kas nostrādātas saistībā ar darbību; vienības izmaksas: EUR XX
   vienota likme: 25 % no tiešajām attiecināmajām izmaksām, no kurām ir atskaitītas tiešās izmaksas par apakšuzņēmuma līgumiem, izmaksas saistībā ar ieguldījumiem natūrā, kuri nav izmantoti saņēmēja telpās, tiešās finansiālā atbalsta izmaksas un vienības izmaksas, kas deklarētas 
  vienība: … ; vienības izmaksas: EUR XX
�  vienība: …..  vienības izmaksas ...... (vienības un vienības izmaksas ir noteiktas dotācijas nolīguma 2. pielikumā)

(f)

(h)=0,25x((a)+(b)
+( c)+(f)+ (g)+ 

[(i1)]⑥+[(i2)]⑥-
(o))

**** Skat. 5. pantu, kurā ir minēti izmaksu veidi.

deklarētās izmaksas ir attiecināmās izmaksas (skat. 6. pantu);
izmaksas var apliecināt ar attiecīgiem grāmatvedības ierakstiem un dokumentiem, kas tiks uzrādīti pēc pieprasījuma vai kontroles, pārbaudes, revīzijas un izmeklēšanas laikā (skat. 17., 18. un 22. pantu).
Attiecībā uz pēdējā perioda pārskatu — visi ieņēmumi tika deklarēti (skat. 5.3.3. pantu).

D. Citas tiešās izmaksas

� �  Jāpieskaita tikai tādas vienības izmaksas,  kurās nav iekļautas netiešās izmaksas. 

(g)

* Skat. 6. pantu, kurā ir izklāstīti nosacījumi izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām.
**  Atkarībā no izmaksu veida šajās izmaksās tiks vai netiks iekļautas netiešās izmaksas.
       Izmaksas, kurās ir iekļautas netiešās izmaksas, ir ēku energoefektivitātes pasākumu izmaksas, izmaksas saistībā ar starptautiskas piekļuves nodrošināšanu pētniecības infrastruktūrām un klīnisko pētījumu izmaksas.
*** Ja atmaksāšanas likme tiek piemērota visām  pārskatā iekļautajām izmaksām, šī summa ir ES ieguldījuma teorētiskā summa. ES ieguldījuma teorētiskā summa konkrētai darbībai nedrīkst pārsniegt dotācijas maksimālo summu.

 vienība: stundas, kas nostrādātas saistībā ar darbību; vienības izmaksas (stundu likme): aprēķinātas saskaņā ar saņēmēja ierasto grāmatvedības praksi.

(n)
Vienību 
skaits

Kopā  
(i1)

Kopā (i2)

(j) = 
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
+(f)+(g)+(h)+(i1)+(i

2)

 Saņēmējam/saistītajai trešajai personai ir pienākums deklarēt visas attiecināmās izmaksas pat tad, ja faktisku izmaksu, vienības izmaksu un vienotas likmes izmaksu gadījumā tika pārsniegtas provizoriskajā budžetā norādītās summas (skat. 2. pielikumu). [Komisija][Aģentūra] 
neņems vērā summas, kuras nav deklarētas individuālajā finanšu pārskatā.

Saņēmējs/saistītā trešā persona ar šo apliecina, ka:
sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa;

EUR XX/stundā EUR XX/par vienību

(a) Kopā (b)
Stundu 
skaits

Kopā (c) (d) (e)

A.2. Fiziskas personas, kuras 
strādā saskaņā ar tieši noslēgtu 
līgumu

A.5. Saņēmēji, kas ir 
fiziskas personas, 
kuras nesaņem algu

A.3. Norīkotās personas

[A.6. Personāls, kas nodrošina 
piekļuvi pētniecības 
infrastruktūrai]

D.3. Citas 
preces un 
pakalpojumi

Vienība  Vienība 

D.4. Lielo 
pētniecības 
infrastruktūru 
izmaksas

(k)

Darbības 
ieņēmumi, kas 

jāiekļauj pārskatā 
par pēdējo 

periodu (saskaņā 
ar 5.3.3. pantu).

Izmaksas 
saistībā ar 

ieguldījumiem 
natūrā, kuri 

nav izmantoti 
saņēmēja 

telpās

[F.1. … izmaksas] 
**

[F.2. … izmaksas] 
**

(l) (m)

                                                                                           4. PIELIKUMS. VISPĀRĪGS PARAUGS. DOTĀCIJAS NOLĪGUMS AR VAIRĀKIEM SAŅĒMĒJIEM

FINANŠU PĀRSKATS [SAŅĒMĒJAM [nosaukums]/SAISTĪTAJAI TREŠAJAI PERSONAI [nosaukums]]

Attiecināmās* izmaksas (katrai budžeta kategorijai) ES ieguldījums

(o)

Vienība  Vienība �

A. Tiešās personāla izmaksas [F. ...izmaksas]

A.4.   MVU īpašnieki, 
kas nesaņem algu
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          5. PIELIKUMS 

 
 

ATZINUMS PAR FINANŠU PĀRSKATIEM (PARAUGS) 
 
 
 Attiecībā uz "izvēlēm" [slīprakstā, kvadrātiekavās]: ir jāizvēlas attiecīgā "izvēle". Pārējās 

"izvēles" ir jādzēš. 
 Attiecībā uz laukiem [pelēkā krāsā, kvadrātiekavās]: ierakstiet attiecīgos datus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
SATURS 
 
TERMS OF REFERENCE FOR AN INDEPENDENT REPORT OF FACTUAL FINDINGS ON COSTS 
DECLARED UNDER A GRANT AGREEMENT FINANCED UNDER THE HORIZON 2020  
RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME................................................................................ 2 

INDEPENDENT REPORT OF FACTUAL FINDINGS ON COSTS DECLARED UNDER A GRANT 
AGREEMENT FINANCED UNDER THE HORIZON 2020 RESEARCH FRAMEWORK 
PROGRAMME    ……………………………………………………………………………… 6 
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Darba uzdevums neatkarīgam ziņojumam par faktiskajiem konstatējumiem attiecībā uz 
izmaksām, kas deklarētas saskaņā ar dotācijas nolīgumu, kuru finansē no Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis  2020”  
 
Šajā dokumentā ir noteikts “darba uzdevums”, kura veikšanai 
 
[1. IZVĒLE: [ierakstīt saņēmēja nosaukumu] (“saņēmējs”)] [2. IZVĒLE: [ierakstīt saistītās trešās 
personas nosaukumu] (“saistītā trešā persona”), ar saņēmēju saistītā trešā persona [ierakstīt 
saņēmēja nosaukumu] (“saņēmējs”)] 
 
apņemas nolīgt  

[ierakstīt revidenta juridisko nosaukumu] (“Revidents”), 
 
lai tas sniegtu neatkarīgu ziņojumu par faktiskajiem konstatējumiem (“ziņojums”) saistībā ar finanšu 
pārskatu(-iem)48, ko [saņēmējs][saistītā trešā persona] sagatavojis par “Apvārsnis 2020” dotācijas 
nolīgumu [ierakstīt dotācijas nolīguma numuru, darbības nosaukumu, akronīmu un ilgumu no/līdz] 
(“Nolīgums), un  
 
izdotu Nolīguma 20.4. pantā minēto atzinumu par finanšu pārskatiem, pamatojoties uz Komisijas 
noteikto obligāto pārskata veidni. 
 
Nolīgums ir noslēgts saskaņā ar Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(H2020) starp saņēmēju un [1. IZVĒLE: Eiropas Savienību, ko pārstāv Eiropas Komisija 
(“Komisija”)][2. IZVĒLE: Eiropas Atomenerģijas kopienu (“Euratom”), ko pārstāv Eiropas Komisija 
(“Komisija”)][3. IZVĒLE: [Pētniecības izpildaģentūru (REA)] [Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūru (ERCEA)] [Jauninājumu un tīklu izpildaģentūru (INEA)] [Mazo un vidējo uzņēmumu 
izpildaģentūru (EASME)] (“Aģentūra”) saskaņā ar Eiropas Komisijas (“Komisija”) piešķirtajām 
pilnvarām).] 
 
[Komisija][Aģentūra] ir minēta kā tikai ar saņēmēju noslēgtā Nolīguma parakstītāja. [Eiropas 
Savienība][Euratom][Aģentūra] nav šīs vienošanās puse. 
 
1.1 Vienošanās 
 
Koordinators iesniedz [Komisijai][Aģentūrai] galīgo ziņojumu 60 dienu laikā pēc pēdējā pārskata 
perioda beigām, citu dokumentu starpā ietverot atzinumu par finanšu pārskatu katram saņēmējam un 
katrai saistītajai trešai personai, kas pieprasa kopējo ieguldījumu EUR 325 000 apmērā vai lielākā 
apmērā kā atlīdzinājumu par faktiskajām izmaksām un vienības izmaksām, kuras aprēķina, 
pamatojoties uz parasto izmaksu uzskaites praksi (sk. Nolīguma 20.4. pantu). Atzinums par finanšu 
pārskatiem attiecas uz visiem iepriekš norādītājiem saņēmēja vai saistītās trešās personas pārskata 
periodiem. 
 
Saņēmējs iesniedz koordinatoram atzinumu par finanšu pārskatiem savā un savas saistītās trešās 
personas vārdā, ja atzinums par finanšu pārskatiem ir jāiekļauj galīgajā ziņojumā saskaņā ar Nolīguma 
20.4. pantu. 
 
Atzinumu par finanšu pārskatiem veido divi atsevišķi dokumenti: 
 

                                                 
48 Ar kuru tiek deklarētas izmaksas saskaņā ar Nolīgumu (sk. veidlapu “Finanšu pārskatu projekts” dotācijas 
nolīguma IV pielikumā. 
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- darba uzdevums, ko paraksta [saņēmējs][saistītā trešā persona] un revidents; 
- revidenta neatkarīgs ziņojums par faktiskajiem konstatējumiem (“ziņojums”), ko sagatavo uz 

revidenta veidlapas, datē, apzīmogo un paraksta revidents (vai kompetenta valsts 
amatpersona) un kas ietver iepriekš saskaņotas procedūras (“procedūras”), kuras veic 
revidents, un standarta faktiskos konstatējumus (“konstatējumi”), kurus apstiprina revidents. 

 
Ja atzinums par finanšu pārskatiem jāiekļauj galīgajā ziņojumā saskaņā ar Nolīguma 20.4. pantu, 
atlikuma maksājuma pieprasījumu saistībā ar Nolīgumu nevar veikt bez atzinuma par finanšu 
pārskatiem. Tomēr maksājums par to izmaksu atlīdzināšanu, uz kurām attiecas atzinums par finanšu 
pārskatiem, neliedz [Komisijai][Aģentūrai], Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un Eiropas 
Revīzijas palātai veikt pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas un izmeklēšanas saskaņā ar Nolīguma 
22. pantu. 
 
1.2 Pienākumi 
 
[Saņēmējs][Saistītā trešā persona]: 

• sagatavo finanšu pārskatu(-s) par darbību, ko finansē, izmantojot Nolīgumu saskaņā ar 
Nolīguma noteikumiem. Finanšu pārskatu(-s) izstrādā saskaņā ar [saņēmēja][saistītās trešās 
personas] uzskaites un grāmatvedības sistēmu un attiecīgajiem kontiem un grāmatojumiem; 

• nosūta finanšu pārskatu(-s) revidentam; 
• ir atbildīgs par finanšu pārskata(-u) pareizību; 
• ir atbildīgs par tās informācijas pilnīgumu un precizitāti, kas sniegta, lai revidents varētu veikt 

procedūras. [Saņēmējs][Saistītā trešā persona] iesniedz revidentam rakstisku apliecinājuma 
vēstuli, kas pamato minēto informāciju. Rakstiskajā apliecinājuma vēstulē norāda periodu, uz 
kuru attiecas informācija, un vēstulei jābūt datētai; 

• atzīst, ka revidents nevar veikt procedūras, nesaņemot pilnīgu piekļuvi [saņēmēja][saistītās 
trešās personas] personālam un grāmatvedībai, kā arī citiem attiecīgiem reģistriem un 
dokumentiem. 

 
Revidents:  

•  [1. izvēle visos gadījumos: ir kvalificēts grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/43/EK, ar ko 
paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 
78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK, vai 
līdzīgiem valsts tiesību aktiem]. 

• [2. izvēle, ja saņēmējs vai saistītā trešā persona ir neatkarīga valsts amatpersona: ir 
kompetenta un neatkarīga valsts amatpersona, kam attiecīgās valsts iestādes ir piešķīrušas 
tiesībspēju veikt saņēmēja revīziju]. 

• [3. izvēle, ja saņēmējs vai saistītā trešā persona ir starptautiska organizācija: ir [iekšējais] 
[ārējais] revidents saskaņā ar starptautiskās organizācijas iekšējiem finanšu noteikumiem un 
procedūrām]. 
 

Revidents: 
• ir neatkarīgs no saņēmēja [un saistītās trešās personas], proti, tas nedrīkst būt iesaistīts 

[saņēmēja][saistītās trešās personas] finanšu pārskata(-u) sagatavošanā; 
• plāno darbu tā, lai varētu veikt procedūras un novērtēt rezultātus; 
• ievēro noteiktās procedūras un obligāto ziņojuma formātu; 
• pilda vienošanos saskaņā ar šo darba uzdevumu; 
• dokumentē faktus, kas ir svarīgi ziņojuma apliecināšanai; 
• ziņojuma pamatā izmanto iegūtos pierādījumus; 
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• iesniedz ziņojumu [saņēmējam [saistītajai trešai personai]. 

Komisija nosaka procedūras, ko veic revidents. Revidents nav atbildīgs par to atbilstību vai 
piemērotību. Ņemot vērā, ka šī vienošanās neietver apliecinājuma uzdevumu, revidents nesniedz 
revīzijas atzinumu vai ticamības deklarāciju. 
 
1.3 Piemērojamie standarti 
 
Revidents ievēro šo darba uzdevumu un49: 
 

- Saistīto pakalpojumu starptautisko standartu (ISRS) 4400 “Vienošanās veikt iepriekš 
saskaņotas procedūras attiecībā uz finanšu informāciju”, ko izdevusi Starptautiskā 
Grāmatvežu federācija (IFAC); 

- Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) izdoto Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu. 
Lai gan ISRS 4400 noteikts, ka neatkarība netiek pieprasīta, slēdzot vienošanos par iepriekš 
saskaņotu procedūru veikšanu, [Komisija][Aģentūra] pieprasa, lai revidents atbilstu arī 
neatkarības prasībām, kas paredzētas Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā. 

 
Revidents savā ziņojumā norāda, ka, sagatavojot ziņojumu, starp viņu un saņēmēju [un saistīto trešo 
personu] nav radies interešu konflikts, un norāda — ja par pakalpojumu izsniegts rēķins — kopējo 
atlīdzību, ko revidents saņēmis par ziņojuma sniegšanu. 
 
1.4 Ziņošana 
 
Ziņojumu sagatavo valodā, kādā ir sagatavots Nolīgums (sk. 20.7. pantu). 
 
Saskaņā ar Nolīguma 22. pantu [Komisijai][Aģentūrai], Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un 
Revīzijas palātai ir tiesības revidēt visus saskaņā ar attiecīgo darbību veiktos darbus, kuru izmaksas ir 
pieprasītas no [Eiropas Savienības][Euratom]. Tas ietver darbu, kas saistīts ar šo vienošanos. 
Revidents nodrošina piekļuvi visiem ar šo vienošanos saistītajiem darba dokumentiem (piemēram, 
stundas likmju pārrēķiniem, darbības veikšanai uzrādītā darba laika pārbaudei), ja tos pieprasa 
[Komisija][Aģentūra], Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un Eiropas Revīzijas palāta. 
 
1.5 Termiņš 
 
Ziņojumu iesniedz līdz [dd.mm.gggg.]. 
 
1.6 Citi noteikumi 
 
[[Saņēmējs][Saistītā trešā persona] un revidents var izmantot šo sadaļu, lai vienotos par citiem 
īpašiem nosacījumiem, piemēram, par revidenta atlīdzību, atbildību, piemērojamajiem tiesību aktiem 
u. c. Minētie īpašie nosacījumi nedrīkst būt pretrunā iepriekš norādītajiem noteikumiem.] 
 
 
[Revidenta juridiskais nosaukums] [[Saņēmēja][Saistītās trešās personas] juridiskais 

nosaukums] 
[pilnvarotā pārstāvja vārds,  

                                                 
49 Augstākās revīzijas iestādes, kas piemēro INTOSAI standartus, var Saistīto pakalpojumu starptautiskā 
standarta (ISRS) 4400 un IFAC izdotā Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksa vietā izmantot procedūras 
saskaņā ar atbilstīgajiem augstāko revīzijas iestāžu starptautiskajiem standartiem un INTOSAI izdoto ētikas 
kodeksu.  
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uzvārds un ieņemamais amats] [pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais 
amats] 

[dd.mm.gggg.] [dd.mm.gggg.] 
Revidenta paraksts [Saņēmēja][Saistītās trešās personas] paraksts 
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Neatkarīgs ziņojums par faktiskajiem konstatējumiem attiecībā uz izmaksām, kas deklarētas 

saistībā ar Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
 
 
(Drukā uz oficiālas revidenta veidlapas) 
 
[Kontaktpersonas(-u) vārds, uzvārds], [ieņemamais amats] 
[[Saņēmēja][saistītās trešās personas] nosaukums ] 
[ Adrese] 
[dd.mm.gggg.] 
 
God./Cien. [kontaktpersonas(-u) uzvārds] kungs/kundze! 
 
Saskaņā ar mūsu [dd.mm.gggg.] vienošanos par darba uzdevumu 
 
ar [1. IZVĒLE: [ierakstīt saņēmēja nosaukumu] (“Saņēmējs”)] [2. IZVĒLE: [ierakstīt saistītās trešās 
personas nosaukumu] (“Saistītā trešā persona”), ar saņēmēju [ierakstīt saņēmēja nosaukumu] 
(“Saņēmējs”) saistītā trešā persona], 
 
mēs,  

[revidenta nosaukums] (“Revidents”), 
reģistrēts 

[pilna adrese/pilsēta/pavalsts/province/valsts], 
ko pārstāv  

[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats], 
 
esam veikuši procedūras, par kurām vienojāmies ar Jums, attiecībā uz izmaksām, kas deklarētas 
[saņēmēja][saistītās trešās personas] finanšu pārskatā(-os)50 saistībā ar dotācijas nolīgumu  
[ierakstīt dotācijas nolīguma atsauci: numurs, darbības nosaukums un akronīms] (“Nolīgums”), 
 
kura kopējās deklarētās izmaksas ir  
[kopējā summa] EUR 
 
un kopējās deklarētās faktiskās izmaksas un “tiešās personāla izmaksas, kas deklarētas kā vienības 
izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar [saņēmēja][saistītās trešās personas] parasto izmaksu 
uzskaites praksi”, ir 
 
[kopējo faktisko izmaksu un kopējo tiešo personāla izmaksu, kas deklarētas kā vienības izmaksas, 
kuras aprēķinātas saskaņā ar [saņēmēja][saistītās trešās personas] parasto izmaksu uzskaites praksi, 
summa] EUR, 
 
un sniedzam mūsu neatkarīgo ziņojumu par faktiskajiem konstatējumiem (“ziņojums”), 
izmantojot obligāto ziņojuma formātu, par kuru vienojāmies. 
 
Ziņojums 
 

                                                 
50 Kurā saņēmējs deklarē izmaksas saskaņā ar Nolīgumu (sk. veidlapu “Finanšu pārskatu projekts” Nolīguma 
IV pielikumā). 
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Mūsu vienošanās tika veikta saskaņā ar darba uzdevumu, kas pievienots šā ziņojuma pielikumā. 
Ziņojums ietver veiktās iepriekš saskaņotās procedūras (“procedūras”) un pārbaudītos standarta 
faktiskos konstatējumus (“konstatējumi”).  
 
Procedūras tika veiktas vienīgi, lai palīdzētu [Komisijai][Aģentūrai] novērtēt, vai [saņēmēja][saistītās 
trešās personas] izmaksas pievienotajā finanšu pārskatā(-os) ir deklarētas saskaņā ar Nolīgumu. 
[Komisija][Aģentūra] izdara savus secinājumus no ziņojuma un jebkuras tai vajadzīgās papildu 
informācijas. 
 
Procedūru tvērumu noteica Komisija. Tādējādi revidents nav atbildīgs par to piemērotību vai 
atbilstību. Ņemot vērā, ka veiktās procedūras nav ne revīzija, ne pārskatīšana, ko veic saskaņā ar 
Starptautiskajiem revīzijas standartiem vai Starptautiskajiem standartiem par vienošanos veikt 
pārskatīšanu, revidents neapliecina finanšu pārskatu ticamību. 
 
Ja revidents būtu veicis papildu procedūras vai [saņēmēja][saistīto trešo personu] finanšu pārskatu 
revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem vai Starptautiskajiem standartiem par 
vienošanos veikt pārskatīšanu, viņš, iespējams, būtu ievērojis citus faktus, ko būtu iekļāvis ziņojumā. 
 
Konstatējumi, kas nav piemērojami 
Mēs pārbaudījām iepriekš minēto(-s) finanšu pārskatu(-s) un uzskatām, ka nav piemērojami turpmāk 
uzskaitītie konstatējumi. 
Paskaidrojums (izņemt no ziņojuma) 
Ja konstatējumi nav piemērojami, tos apzīmē ar “N” (“nepiemēro") tabulas labās puses slejas attiecīgajā rindā, 
un tas nozīmē, ka revidentam šie konstatējumi nebija jāapstiprina un attiecīgā(-s) procedūra(-s) nebija jāveic.  
Konkrēta konstatējuma nepiemērošanas iemesliem jābūt nepārprotamiem, piemēram: 

 i) ja konkrētā kategorijā izmaksas nav deklarētas, attiecīgo(-s) konstatējumu(-s) un procedūru(-as) 
nepiemēro; 

ii) ja nav iestājušies nosacījumi, kas noteikti konkrētas(-u) procedūras(-u) piemērošanai, attiecīgo(-s) 
konstatējumu(-s) un šo procedūru(-as) nepiemēro. Piemēram, “saņēmējiem, kuru grāmatvedības 
uzskaite ir noteikta valūtā, kas nav euro”, nepiemēro procedūru un konstatējumus, kas attiecas uz 
“saņēmējiem, kuru grāmatvedības uzskaite ir noteikta euro”. Līdzīgi, ja nav izmaksāta papildu 
atlīdzība, attiecīgo(-s) konstatējumu(-us) un procedūru(-as) saistībā ar papildu atalgojumu 
nepiemēro.  

 
Šeit uzskaita visus konstatējumus, kuri nav attiecināmi uz šo vienošanos, un paskaidro 
nepiemērošanas iemeslus. 
…. 
 
Izņēmumi  
Neatkarīgi no turpmāk minētajiem izņēmumiem [saņēmējs][saistītā trešā persona] iesniedza 
revidentam visus dokumentus un grāmatvedības informāciju, kas revidentam bija vajadzīga, lai 
izpildītu pieprasītās procedūras un novērtētu konstatējumus. 
Paskaidrojums (izņemt no ziņojuma) 

- Ja revidents nevarēja sekmīgi pabeigt pieprasīto procedūru, tas ir apzīmēts ar “I” (“izņēmums”) 
tabulas labās puses slejas atbilstīgajā rindā. Iemeslu, piemēram, nespēja saskaņot pamatinformāciju 
vai datu nepieejamība, kas liedz revidentam veikt procedūru, norāda turpmāk. 

- Ja revidents nevar apstiprināt standarta konstatējumus pēc attiecīgās procedūras pabeigšanas, to arī 
apzīmē ar “I” (“izņēmums”) un, ja tas ir iespējams, turpmāk paskaidro iemeslus, kādēļ konstatējumi 
netika izpildīti, un kāda ir to iespējamā ietekme.  
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Šeit norāda visus izņēmumus un pievieno visu informāciju par katra izņēmuma cēloni un 
iespējamām sekām, ja tas ir zināms. Ja izņēmums ir nosakāms kvantitatīvi, norāda attiecīgo 
apmēru. 
….  
Paskaidrojums (izņemt no ziņojuma) 

1. Saņēmējs nevarēja pamatot 1. konstatējumu par ..., jo ... 
2. 30. konstatējums netika izpildīts, jo saņēmēja izmantotā vienības izmaksu aprēķināšanas 

metodoloģija atšķīrās no Komisijas apstiprinātās metodoloģijas. Atšķirība bija šāda: … 
3. Pēc saskaņotās procedūras 31. konstatējuma apstiprināšanai pabeigšanas revidents konstatēja 

starpību _____________ EUR. Šo starpību var izskaidrot ar ...  
 
Papildu piezīmes 
 
Papildus ziņojumam par veikto īpašo procedūru rezultātiem revidents vēlas izteikt turpmāk minētās 
vispārīgās piezīmes. 
 Paskaidrojums (izņemt no ziņojuma) 

1. Attiecībā uz 8. konstatējumu papildu atlīdzības nosacījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, jo ... 
2. Lai varētu apstiprināt 15. konstatējumu, mēs veicām šādas papildu procedūras: …  

 
Ziņojuma izmantošana 
 
Šo ziņojumu izmanto tikai iepriekš minētajam mērķim. Ziņojums sagatavots tikai [saņēmēja] 
[saistītās trešās personas] un [Komisijas][Aģentūras] konfidenciālai lietošanai un vienīgi iesniegšanai 
[Komisijai][Aģentūrai] saistībā ar Nolīguma 20.4. pantā noteiktajām prasībām. Ne [saņēmējs][saistītā 
trešā persona], ne [Komisija][Aģentūra] nedrīkst šo ziņojumu izmantot citiem nolūkiem un izplatīt 
citām personām. [Komisija][Aģentūra] drīkst atklāt šo ziņojumu tikai pilnvarotām personām, proti, 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palātai. 
 
Šis ziņojums attiecas tikai uz finanšu pārskatu(-iem), ko [saņēmējs][saistītā trešā persona] ir 
iesniedzis [Komisijai][Aģentūrai] saistībā ar Nolīgumu. Tādējādi tas neattiecas uz kādu citu 
[saņēmēja][saistītās trešās personas] finanšu pārskatu(-iem). 
 
Sagatavojot šo ziņojumu, revidents un saņēmējs [saistītā trešā persona] nav nonākuši interešu 
konfliktā51. Par ziņojuma sagatavošanu revidents saņēma atlīdzību EUR ______ apmērā (ieskaitot 
atskaitāmo PVN EUR______ apmērā). 
 
Esam gatavi apspriest ar Jums mūsu ziņojumu un sniegt visu vajadzīgo papildu informāciju vai 
palīdzību. 
 
[Revidenta juridiskais nosaukums] 
[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats] 
[dd.mm.gggg.] 
Revidenta paraksts 

                                                 
51 Interešu konflikts rodas, ja faktiski vai šķietami tiek apšaubīta revidenta objektivitāte attiecībā uz atzinuma nodrošināšanu, piemēram, ja 
revidents: 
- bija iesaistīts finanšu pārskatu sagatavošanā; 
- ir tiešais labuma guvējs, ja atzinums tiek pieņemts; 
- ir cieši saistīts ar kādu no saņēmēju pārstāvošajām personām; 
- ir saņēmēja uzņēmuma direktors, pilnvarotais vai partneris; 
- atrodas situācijā, kas kompromitē viņa/viņas neatkarību vai spēju nodrošināt objektīvu atzinumu. 



Dotācijas nolīguma numurs: [ierakstīt numuru] [ierakstīt akronīmu] [ierakstīt galvenā uzaicinājuma identifikatoru] 
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Veicamās iepriekš saskaņotās procedūras un standarta faktiskie konstatējumi, kas jāapstiprina revidentam 
 
Eiropas Komisijai ir tiesības i) sniegt revidentam papildu norādījumus par procedūrām, kas jāievēro, vai faktiem, kas jānoskaidro, un veidu, kādā tie 
iesniedzami (tas var ietvert paraugus un secinājumus), vai ii) mainīt procedūras, rakstiski par to informējot saņēmēju. Revidenta veiktās procedūras standarta 
faktisko konstatējumu apstiprināšanai ir norādītas turpmākajā tabulā. 
Ja šis atzinums attiecas uz saistīto trešo personu, visas turpmākās atsauces uz “saņēmēju” ir uzskatāmas par atsaucēm uz “saistīto trešo personu”. 

Slejā “rezultāts” norādītas trīs dažādas iespējas: “A”, “I” un “N”: 
 “A” nozīmē “apstiprināts” — revidents var apstiprināt “standarta faktisko konstatējumu”, tādējādi ziņojumā ietverama izņēmuma nav; 
 “I” nozīmē “izņēmums” — revidents ir veicis procedūras, bet nevar apstiprināt “standarta faktiskos konstatējumus”, vai arī revidents nevarēja veikt 

īpašu procedūru (piemēram, tāpēc, ka nebija iespējams saskaņot pamatinformāciju vai dati nebija pieejami);  
 “N” nozīmē “nav piemērojams” — revidentam šie konstatējumi nebija jāpārbauda un nebija jāveic ar tiem saistītā(-s) procedūra(-s). 

Konkrēta konstatējuma nepiemērošanas iemesliem jābūt nepārprotamiem, proti, i) ja konkrētā kategorijā izmaksas nav deklarētas, attiecīgo(-s) 
konstatējumu(-s) un procedūru(-as) nepiemēro; ii) ja nav iestājušies nosacījumi, kas noteikti konkrētas(-u) procedūras(-u) piemērošanai, attiecīgo(-s) 
konstatējumu(-s) un procedūru(-as) nepiemēro. Piemēram, attiecībā uz “saņēmējiem, kuru grāmatvedības uzskaite ir noteikta valūtā, kas nav euro”, 
nepiemēro procedūru, kas attiecas uz “saņēmējiem, kuru grāmatvedības uzskaite ir noteikta euro”. Līdzīgi, ja nav izmaksāta papildu atlīdzība, 
attiecīgo(-s) konstatējumu(-s) un procedūru(-as) saistībā ar papildu atalgojumu nepiemēro.  

 
 

Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 

A FAKTISKĀS PERSONĀLA IZMAKSAS UN VIENĪBAS IZMAKSAS, KO SAŅĒMĒJS APRĒĶINA SASKAŅĀ AR SAVU PARASTO 
IZMAKSU UZSKAITES PRAKSI 

 Revidents izraugās paraugam personas, kuru izmaksas tika deklarētas finanšu pārskatā(-os), lai 
veiktu A iedaļas secīgajos punktos norādītās procedūras. 
(Paraugu izvēlas pēc nejaušas izvēles principa tā, lai tas būtu reprezentatīvs. Pilns aptvērums ir 
vajadzīgs, ja personu ir mazāk par 10 (tostarp darbinieki, fiziskas personas, kas strādā saskaņā 
ar tiešo līgumu, un trešās personas norīkoti darbinieki), pretējā gadījumā paraugā jābūt vismaz 
10 cilvēkiem vai 10 % no kopējā skaita — izvēlas lielāko skaitu.) 
Revidents paraugam izraudzījās ______ personas no kopējā skaita, kas bija ______ personas. 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
A.1. PERSONĀLA IZMAKSAS 

Attiecībā uz personām, kas iekļautas paraugā un strādā saskaņā ar darba līgumu vai līdzīgu 
norīkojumu darbā (vispārīgas procedūras attiecībā uz atsevišķām faktiskajām personāla 
izmaksām un personāla izmaksām, kuras deklarētas kā vienības izmaksas). 

Lai apstiprinātu 1. līdz 5. standarta faktisko konstatējumu, kas norādīts blakus slejā, revidents 
izskatīja šādu saņēmēja iesniegto informāciju/dokumentus: 

o sarakstu, kurā minētas paraugā ietvertās personas, norādot periodu(-s), kurā(-os) tās 
strādājušas saistībā ar darbību, to amatu (klasifikāciju vai kategoriju) un līguma veidu; 

o paraugā iekļauto darbinieku algas aprēķinus; 
o finanšu pārskatā(-os) deklarēto personāla izmaksu uzskaites saskaņošanu ar 

grāmatvedības sistēmu (projekta uzskaiti un virsgrāmatu) un algas aprēķina sistēmu; 
o informāciju par paraugā iekļautā personāla nodarbinātības statusu un nodarbinātības 

nosacījumiem, jo īpaši par darba līgumiem vai to ekvivalentiem; 
o saņēmēja parasto politiku attiecībā uz algas aprēķina elementiem (piemēram, algu 

politiku, virsstundu politiku, mainīgo atalgojumu); 
o piemērojamos valsts tiesību aktus nodokļu, darba un sociālā nodrošinājuma jomā; 
o visus pārējos dokuments, kas apliecina deklarētās personāla izmaksas. 

Revidents arī pārbaudīja atbilstību visiem atalgojuma elementiem (sk. 6. panta GA punktu) un 
pārrēķināja personāla izmaksas attiecībā uz paraugā iekļautajiem darbiniekiem. 

1) Darbinieki i) bija saņēmēja tieši 
nolīgti saskaņā ar tā valsts 
tiesību aktiem, ii) bija saņēmēja 
tiešā tehniskā uzraudzībā, un 
par tiem bija atbildīgs 
saņēmējs, un iii) bija atalgoti 
atbilstīgi saņēmēja parastajai 
praksei. 

 

2) Personāla izmaksas bija 
reģistrētas saskaņā ar saņēmēja 
grāmatvedības/ algu saraksta 
sistēmu. 

 

3) Izmaksas bija pienācīgi 
pamatotas un saskaņotas ar 
grāmatvedības un algu uzskaiti. 

 

4) Personāla izmaksas neietvēra 
neattiecināmus elementus.  

5) Nebija atšķirību starp personāla 
izmaksām, kur apmaksa 
pieprasīta saistībā ar darbību, 
un revidenta pārrēķinātajām 
izmaksām. 

 

Papildu procedūras, ja ir izmaksāts “papildu atalgojums”  
Lai apstiprinātu 6. līdz 9. standarta faktisko konstatējumu, kas norādīts blakus slejā, revidents: 

o izskatīja attiecīgos saņēmēja iesniegtos dokumentus (juridisko statusu, juridiskās/ likumā 

6) Saņēmējs, kas maksā “papildu 
atalgojumu”, bija bezpeļņas 
tiesību subjekts. 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
noteiktās saistības, saņēmēja parasto praksi attiecībā uz papildu atalgojumu, aprēķinā 
izmantotajiem kritērijiem...); 

o pārrēķināja papildu atalgojuma apmēru, kas ir attiecināms uz darbību, pamatojoties uz 
saņemtajiem apliecinošajiem dokumentiem (pilna laika vai nepilna laika darbs, darbs 
saistīts tikai ar darbības īstenošanu, darbs nav saistīts tikai ar darbības īstenošanu u. c.), 
lai iegūtu piemērojamo FTE/gadā un proporcionālo (pro-rata) likmi (skatīt datus, kas 
iegūti, veicot A.2. “Produktīvā darba stundas” un A.4. “Darba laika uzskaites sistēma” 
norādītās procedūras). 

 

JA KĀDA NO DARBINIEKAM IZMAKSĀTAJĀM ATALGOJUMA DAĻĀM NAV OBLIGĀTA SASKAŅĀ AR VALSTS 
TIESĪBU AKTIEM VAI DARBA LĪGUMU (“PAPILDU ATALGOJUMS”) UN IR ATBILSTĪGA SASKAŅĀ AR 
6.2.A.1. PANTA NOTEIKUMIEM, TO VAR SEGT KĀ ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR DARBĪBU LĪDZ 
TURPMĀK NORĀDĪTAJAI SUMMAI: 

 (A) JA PERSONA VISU GADU STRĀDĀ PILNU DARBA LAIKU UN TIKAI SAISTĪBĀ AR DARBĪBU: LĪDZ 
EUR 8000/GADĀ; 

(B) JA PERSONA STRĀDĀ TIKAI SAISTĪBĀ AR DARBĪBU, BET NEPILNU DARBA LAIKU VAI NEPILNU 
GADU: LĪDZ ATBILSTĪGAJAI EUR 8000 PROPORCIONĀLAJAI SUMMAI; 

(C) JA PERSONA NESTRĀDĀ TIKAI SAISTĪBĀ AR DARBĪBU: LĪDZ PROPORCIONĀLAJAI (PRO-RATA) 
SUMMAI, KO APRĒĶINA SASKAŅĀ AR 6.2.A.1. PANTU. 

7) Izmaksātā papildu atalgojuma 
summa bija atbilstīga saņēmēja 
parastajai atalgojuma praksei 
un tika konsekventi izmaksāta, 
ja bija vajadzīga attiecīgā darba 
izpilde vai zināšanas.  

 

8) Papildu atalgojuma 
aprēķināšanai izmantotos 
kritērijus saņēmējs bija 
objektīvi un vispārēji 
piemērojis neatkarīgi no 
izmantotā finansējuma avota. 

 

9) Saistībā ar darbību deklarētajās 
personāla izmaksās iekļautais 
papildu atalgojums bija noteikts 
līdz EUR 8000 uz FTE/gadā 
(līdz līdzvērtīgai proporcionālai 
summai, ja persona gada laikā 
nebija uz pilnu slodzi 
nodarbināta darbības īstenošanā 
vai nebija saistīta tikai ar šīs 
darbības īstenošanu). 

 

Ja “saņēmējs aprēķinājis vienības izmaksas saskaņā ar savu parasto izmaksu uzskaites praksi”, 
papildu procedūras piemēro:  

neatkarīgi no iepriekš norādītajām procedūrām, lai apstiprinātu 1. līdz 5. standarta faktisko 
konstatējumu un, attiecīgā gadījumā, arī 6.līdz 9. standarta faktisko konstatējumu, revidents 
veica turpmāk minētās procedūras, lai apstiprinātu blakus slejā norādīto 10. līdz 13. standarta 

10) Finanšu pārskatos iekļautās 
personāla izmaksas bija 
aprēķinātas saskaņā ar 
saņēmēja parasto izmaksu 
uzskaites praksi. Šī 
metodoloģija bija konsekventi 
izmantota visās programmas 

 



“Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem saņēmējiem. 2013. gada decembris 

12 
 

Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
faktisko konstatējumu: 

o ieguva vienības izmaksu aprēķināšanai izmantotās saņēmēja parastās izmaksu uzskaites 
prakses aprakstu; 

o pārbaudīja, vai saņēmēja parastā izmaksu uzskaites prakse tika piemērota finanšu 
pārskatiem, ievērojot šo atzinumu par finanšu pārskatiem; 

o pārbaudīja, vai paraugā iekļautie darbinieki bija iedalīti pareizajā kategorijā (saskaņā ar 
saņēmēja izmantotajiem kritērijiem personāla kategoriju noteikšanai), izskatot 
līgumu/personāla nodaļas uzskaiti vai analītiskās uzskaites dokumentus; 

o pārbaudīja, vai nav atšķirību starp vienības izmaksu aprēķināšanā izmantoto personāla 
izmaksu kopsummu un reglamentētajā grāmatvedības uzskaitē reģistrēto personāla 
izmaksu kopsummu; 

o pārbaudīja, vai faktiskās personāla izmaksas bija koriģētas, pamatojoties uz budžetā 
paredzētajiem vai aprēķinātajiem elementiem, un, apstiprinošā gadījumā, pārbaudīja, vai 
izmantotie elementi ir faktiski attiecināmi uz aprēķinu, ir objektīvi un pamatoti ar 
apliecinošiem dokumentiem. 

“Apvārsnis 2020” darbībās. 
11) Darbinieku samaksa tika 

veikta saskaņā ar pareizo 
kategoriju. 

 

12) Vienības izmaksu 
aprēķināšanai izmantotās 
kopējās personāla izmaksas 
atbilda izmaksām, kas bija 
reģistrētas reglamentētajā 
grāmatvedības uzskaitē. 

 

13) Visi saņēmēja vienības 
izmaksu aprēķināšanai 
izmantotie budžetā paredzētie 
vai aprēķinātie elementi bija 
attiecināmi uz personāla 
izmaksu aprēķinu un bija 
atbilstīgi objektīvai un 
pārbaudāmai informācijai. 

 

Attiecībā uz fiziskajām personām, kuras bija iekļautas paraugā un strādāja pie saņēmēja saskaņā 
ar tieši noslēgtu līgumu, kas nav darba līgums, piemēram, attiecībā uz konsultantiem (nevis 
apakšuzņēmējiem). 

Lai apstiprinātu 14. līdz 18. standarta faktisko konstatējumu, kas norādīts blakus slejā, revidents 
pārbaudīja šādu saņēmēja iesniegto informāciju/dokumentus: 

o līgumus, jo īpaši izmaksas, līguma darbības ilgumu, darba aprakstu, darba vietu, 
īpašumtiesības uz rezultātiem un pienākumu sniegt ziņojumus saņēmējam; 

14) Fiziskās personas atskaitījās 
saņēmējam (strādāja saskaņā 
ar saņēmēja norādēm). 

 

15) Tās strādāja saņēmēja telpās 
(ja vien nav citas vienošanās 
ar saņēmēju). 

 

16) Paveiktā darba rezultāti pieder 
saņēmējam.  
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
o tās pašas kategorijas personāla nodarbinātības nosacījumus, lai salīdzinātu izmaksas; 

o visus pārējos dokumentus, kas apliecina deklarētās izmaksas, un to reģistrēšanu 
(piemēram, rēķinus, grāmatvedības uzskaiti u. c.). 

17) To izmaksas būtiski neatšķīrās 
no tām, ko rada personāls, kas 
veic līdzīgus uzdevumus 
saskaņā ar darba līgumu, kurš 
noslēgts ar saņēmēju. 

 

18) Izmaksas bija pamatotas ar 
revīzijā iegūtajiem 
pierādījumiem un reģistrētas 
grāmatvedības uzskaitē. 

 

Attiecībā uz personālu, ko norīkojusi trešā persona un kas iekļauts paraugā (un kas nav 
apakšuzņēmēji). 

Lai apstiprinātu 19. līdz 22. standarta faktisko konstatējumu, kas norādīts blakus slejā, revidents 
pārbaudīja šādu saņēmēja iesniegto informāciju/dokumentus: 

o norīkojumu(-s) darbā, jo īpaši izmaksas, darbības ilgumu, darba aprakstu, darba vietu un 
īpašumtiesības uz rezultātiem; 

o ja saņēmējs izmaksājis atlīdzību trešai personai par pieejamajiem resursiem (ieguldījums 
natūrā pret samaksu): visus dokumentus, kas apliecina deklarētās izmaksas (piemēram, 
līgumu, rēķinu, bankas maksājumu un apliecinājumu par reģistrēšanu 
grāmatvedības/algu uzskaites sistēmā u. c.), un finanšu pārskatu saskaņošanu ar 
grāmatvedības sistēmu (projekta uzskaiti un virsgrāmatu), kā arī apliecinājumu, ka 
summa, kuru rēķinā norādījusi trešā persona, neietver nekādu peļņu; 

o ja saņēmējs nav izmaksājis atlīdzību trešai personai par pieejamajiem resursiem 
(ieguldījums natūrā pret samaksu): apliecinājumu par faktiskajām izmaksām, kas 
radušās trešai personai par resursu nodrošināšanu saņēmējam bez maksas, piemēram, 
apliecinājumu par izmaksām, kas radušās trešai personai, un apliecinājumu par 
reģistrēšanu trešās personas grāmatvedības/algu uzskaites sistēmā; 

o visus pārējos dokumentus, kas apliecina deklarētās izmaksas (piemēram, rēķinus u. c.). 

19) Norīkotais personāls 
atskaitījās saņēmējam un 
strādāja saņēmēja telpās (ja 
vien nav citas vienošanās ar 
saņēmēju). 

 

20) Paveiktā darba rezultāti pieder 
saņēmējam.  

Ja personāls ir norīkots par 
atlīdzību  
21) Deklarētās izmaksas bija 

pamatotas ar dokumentiem un 
reģistrētas saņēmēja 
grāmatvedības uzskaitē. Trešā 
persona nebija saistīta ar 
peļņas gūšanu. 

 

Ja personāls ir norīkots bez 
atlīdzības  
22) Deklarētās izmaksas 

nepārsniedza trešās personas 
izmaksas, kas reģistrētas 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
trešās personas grāmatvedības 
uzskaitē, un ir pamatotas ar 
dokumentiem. 

A.2. PRODUKTĪVĀ DARBA STUNDAS 

Lai apstiprinātu 23. līdz 28. standarta faktisko konstatējumu, kas norādīts blakus slejā, revidents 
pārbaudīja attiecīgos dokumentus, jo īpaši valsts tiesību aktus, paraugā iekļauto personu darba 
nolīgumus un līgumus un darba laika uzskaiti, pārliecinoties, ka: 

o gada produktīvā darba stundas bija aprēķinātas saskaņā ar vienu no turpmāk minētajām 
metodēm; 

o pilnslodzes ekvivalenta (FTE) koeficients bija pareizi aprēķināts attiecībā uz 
darbiniekiem, kas strādāja nepilnu darba laiku. 

Ja saņēmējs izmantoja B metodi, revidents pārbaudīja, vai ir aprēķināta kopējo nostrādāto stundu 
skaita precizitāte un vai līgumos ir norādīts darba stundu skaits gadā. 

Ja saņēmējs izmantoja C metodi, revidents pārbaudīja, vai “gada produktīvā darba stundas”, kas 
izmantotas stundas likmes aprēķinā, bija atbilstīgas vismaz 90 % no “standarta produktīvā darba 
stundu skaita gadā”. Revidents to var darīt tikai tad, ja standarta darba stundu skaita (gadā) 
aprēķinu var pamatot ar uzskaiti, piemēram, valsts tiesību aktiem, darba nolīgumiem un 
līgumiem. 

 SAŅĒMĒJA PRODUKTĪVĀ DARBA STUNDAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀM, KAS STRĀDĀ PILNU DARBA 
LAIKU, APRĒĶINA, IZMANTOJOT VIENU NO TURPMĀK NORĀDĪTAJĀM METODĒM:  

A. 1720 PRODUKTĪVĀ DARBA STUNDAS GADĀ (PROPORCIONĀLI PERSONĀM, KAS STRĀDĀ NEPILNU 
DARBA LAIKU); 

B. KOPĒJAIS STUNDU SKAITS, KO PERSONA GADĀ NOSTRĀDĀJUSI PIE SAŅĒMĒJA (ŠĪ METODE 
BLAKUS SLEJĀ MINĒTA KĀ “ DARBA STUNDU SKAITS GADĀ”. KOPĒJAIS NOSTRĀDĀTO STUNDU 
SKAITS IR APRĒĶINĀTS ŠĀDI: PERSONAS NOSTRĀDĀTO DARBA STUNDU SKAITS GADĀ SASKAŅĀ AR 

23) Saņēmējs izmantoja metodi 
[izvēlēties vienu varianti un 
pārējos izdzēst] 

[A: 1720 stundas] 

[B: “kopējais nostrādāto 
stundu skaits”] 
[C: izmantotais “produktīvā 
darba stundu skaits gadā” 
atbilda parastajai 
grāmatvedības praksei] 

 

24) Produktīvā darba stundas tika 
aprēķinātas katru gadu.  

25) Attiecībā uz darbiniekiem, kas 
nestrādā pilnu darba laiku, 
pilnslodzes ekvivalents (FTE) 
koeficients bija piemērots 
pareizi. 

 

Ja saņēmējs izmantoja B metodi 

26) “Ikgadēju darba stundu” 
skaita, virsstundu un 
kavējumu aprēķins bija 
pārbaudāms, pamatojoties uz 
saņēmēja iesniegtajiem 
dokumentiem.  
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
DARBA LĪGUMU, PIEMĒROJAMO DARBA NOLĪGUMU VAI VALSTS TIESĪBU AKTIEM PLUS 
NOSTRĀDĀTĀS VIRSSTUNDAS, MĪNUS KAVĒJUMI (PIEMĒRAM, SLIMĪBAS ATVAĻINĀJUMS VAI 
ĪPAŠAIS ATVAĻINĀJUMS); 

C. STANDARTA DARBA STUNDU SKAITS GADĀ, KO SAŅĒMĒJS VISPĀRĒJI PIEMĒRO PERSONĀLAM 
SASKAŅĀ AR SAVU PARASTO IZMAKSU UZSKAITES PRAKSI (ŠĪ METODE BLAKUS SLEJĀ MINĒTA ARĪ 
KĀ “PRODUKTĪVĀ DARBA STUNDU SKAITS GADĀ”. MINĒTAIS STUNDU SKAITS IR VISMAZ 90 % NO 
" DARBA STUNDU STANDARTA SKAITA GADĀ”. 

 

“DARBA STUNDU SKAITS GADĀ” IR LAIKPOSMS, KURĀ PERSONĀLAM IR JĀSTRĀDĀ, ESOT DARBA 
DEVĒJA RĪCĪBĀ UN VEICOT SAVU DARBĪBU VAI PIENĀKUMUS SASKAŅĀ AR DARBA LĪGUMU, 
PIEMĒROJAMO DARBA KOPLĪGUMU VALSTS TIESĪBU AKTIEM ATTIECĪBĀ UZ DARBA LAIKU. 

Ja saņēmējs izmantoja C metodi 

27) “Standarta darba stundu skaita 
gadā”, virsstundu un 
kavējumu aprēķins bija 
pārbaudāms, pamatojoties uz 
saņēmēja iesniegtajiem 
dokumentiem. 

 

28) Stundas likmes aprēķināšanai 
izmantotais “produktīvā darba 
stundu skaits gadā” bija 
atbilstīgs saņēmēja parastajai 
izmaksu uzskaites praksei un 
līdzvērtīgs vismaz 90 % no 
“darba stundu skaita gadā”. 

 

A.3. PERSONĀLA STUNDAS LIKMES 

I) Attiecībā uz vienības izmaksām, kas aprēķinātas saskaņā ar saņēmēja parasto izmaksu 
uzskaites praksi (vienības izmaksas).  
Ja saņēmējam ir Komisijas apstiprināts “atzinums par metodoloģiju vienības izmaksu 
aprēķināšanai” (CoMUC), saņēmējs iesniedz revidentam apstiprinātās metodoloģijas aprakstu un 
Komisijas apstiprinājuma vēstuli. Revidents pārbaudīja, vai saņēmējs ir patiesi izmantojis 
apstiprināto metodoloģiju. Apstiprinošā gadījumā turpmāka pārbaude nav vajadzīga. 
Ja saņēmējam nav Komisijas apstiprināta “atzinuma par metodoloģiju” (CoMUC) vai 
apstiprinātā metodoloģija nebija izmantota, revidents: 

29) Saņēmējs izmantoja metodi 
[izvēlēties vienu variantu un 
pārējos izdzēst] 

[1. variants: “vienības 
izmaksas (stundas likmes) bija 
aprēķinātas saskaņā ar 
saņēmēja parasto izmaksu 
uzskaites praksi”] 
[2. variants: tika piemērotas 
atsevišķas stundas likmes] 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
o pārbaudīja saņēmēja iesniegtos dokumentus, tostarp rokasgrāmatas un iekšējos norāžu 

dokumentus, kuros paskaidrots stundas likmju aprēķins; 

o pārrēķināja paraugā iekļautā personāla vienības izmaksas (stundas likmes) saskaņā ar 
A.1. un A.2. punktā norādīto veikto procedūru rezultātiem. 

II) Attiecībā uz atsevišķām stundas likmēm. 
Revidents: 

o pārbaudīja saņēmēja iesniegtos dokumentus, tostarp rokasgrāmatas un iekšējos norāžu 
dokumentus, kuros paskaidrots stundas likmju aprēķins; 

o pārrēķināja paraugā iekļautā personāla stundas likmes saskaņā ar A.1. un A.2. punktā 
norādīto veikto procedūru rezultātiem. 

 
“VIENĪBAS IZMAKSAS, KO SAŅĒMĒJS APRĒĶINA SASKAŅĀ AR TĀ PARASTO IZMAKSU UZSKAITES 
PRAKSI”: 
APRĒĶINA, DALOT KATEGORIJAS, KURĀ IEKĻAUTS DARBINIEKS, PERSONĀLA IZMAKSU KOPSUMMU, 
KAS PĀRBAUDĪTA SASKAŅĀ AR A.1. PUNKTĀ NORĀDĪTO PROCEDŪRU, AR FTE LIELUMU UN TĀS PAŠAS 
KATEGORIJAS GADA PRODUKTĪVĀ DARBA STUNDU KOPĒJO SKAITU, KO SAŅĒMĒJS APRĒĶINĀJIS 
SASKAŅĀ AR A.2. PUNKTĀ NORĀDĪTO PROCEDŪRU. 

STUNDAS LIKMES ATTIECĪBĀ UZ ATSEVIŠĶAJĀM FAKTISKAJĀM PERSONĀLA IZMAKSĀM: 
APRĒĶINA, ATTIECĪBĀ UZ DARBINIEKU, DALOT PERSONĀLA IZMAKSU KOPSUMMU, KAS PĀRBAUDĪTA 
SASKAŅĀ AR A.1. PUNKTĀ NORĀDĪTO PROCEDŪRU, AR PRODUKTĪVĀ DARBA STUNDU SKAITU GADĀ, 
KAS PĀRBAUDĪTS SASKAŅĀ AR A.2. PUNKTĀ NORĀDĪTO PROCEDŪRU. 

Attiecībā uz 1. variantu saistībā ar 
vienības izmaksām un ja saņēmējs 
izmanto Komisijas apstiprināto 
metodoloģiju (atzinums par 
metodoloģiju)  
30) Stundas likmju aprēķināšanai 

saņēmējs izmantoja Komisijas 
apstiprināto metodoloģiju. Tā 
atbilda organizācijas 
parastajai izmaksu uzskaites 
praksei un tika konsekventi 
izmantota attiecībā uz visām 
darbībām neatkarīgi no 
finansējuma avota. 

 

Attiecībā uz 1. variantu saistībā ar 
vienības izmaksām un ja saņēmējs 
izmanto Komisijas neapstiprinātu 
metodoloģiju 

31) Revidenta pārrēķinātās 
vienības izmaksas bija 
atbilstīgas saņēmēja 
izmantotajām likmēm. 

 

Attiecībā uz 2. variantu saistībā ar 
atsevišķām stundas likmēm 

32) Revidenta pārrēķinātās 
atsevišķās likmes bija 
atbilstīgas saņēmēja 
izmantotajām likmēm. 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
A.4. DARBA LAIKA UZSKAITES SISTĒMA 

Lai pārbaudītu, vai darba laika uzskaites sistēma nodrošina visu obligāto prasību izpildi un vai 
attiecībā uz darbību deklarētā summa bija pareiza, precīza un pienācīgi apstiprināta un 
apliecināta ar dokumentiem, revidents veica turpmāk norādītās pārbaudes attiecībā uz paraugā 
iekļautajām personām, kuru darba laiks deklarēts saistībā ar darbības veikšanu, pamatojoties uz 
darba laika uzskaiti; tika pārbaudīts: 

o saņēmēja iesniegtais darba laika uzskaites sistēmas apraksts (reģistrēšana, 
apstiprināšana, apstrāde personāla nodaļas uzskaites sistēmā); 

o faktiskā īstenošana; 

o vai darbinieki ir vismaz reizi mēnesī parakstījuši darba laika uzskaiti (papīra formātā vai 
elektroniski) un vai tos ir apstiprinājis projekta vadītājs vai cits vadītājs; 

o deklarētās stundas, kas nostrādātas projekta periodā; 

o vai saistībā ar darbību nav deklarētas darba stundas, ja personāla nodaļas uzskaitē 
uzrādīts kavējums atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma dēļ (papildu kontrolpārbaudes 
saistībā ar komandējumiem veiktas, kā norādīts B.1. punktā); 

o vai saistībā ar darbību deklarētās stundas bija atbilstīgas darba laika uzskaites sistēmā 
reģistrētajām. 

 
VAR DEKLARĒT TIKAI TĀS STUNDAS, KAS NOSTRĀDĀTAS SAISTĪBĀ AR DARBĪBU. VISU DEKLARĒJAMO 
DARBA LAIKU REĢISTRĒ VISA PROJEKTA LAIKĀ, PIENĀCĪGI APSTIPRINOT AR PIERĀDĪJUMIEM TO, KA 
DARBA LAIKS IR REĀLS UN TICAMS (SK. TURPMĀK NORĀDĪTOS ĪPAŠOS NOTEIKUMUS ATTIECĪBĀ UZ 
PERSONĀM, KAS IR SAISTĪTAS TIKAI AR DARBĪBAS ĪSTENOŠANU UN KAM NEVEIC DARBA LAIKA 
UZSKAITI). 

33) Visas personas katru 
dienu/nedēļu/mēnesi 
reģistrēja ar darbību saistīto 
darba laiku, izmantojot 
papīra formātu/datorizētu 
sistēmu. (lieko izdzēst) 

 

34) Personu darba laika reģistru 
apstiprināja projekta vadītājs 
vai cits vadošais darbinieks 
vismaz vienu reizi mēnesī. 

 

35) Deklarētās stundas bija 
nostrādātas projekta periodā 
un bija atbilstīgas personāla 
nodaļas uzskaitē reģistrētajām 
darba stundām un 
kavējumiem. 

 

36) Starp stundu skaitu, kas 
deklarētas saistībā ar darbību, 
un reģistrēto stundu skaitu 
nebija atšķirību. 

 

Ja personas ir saistītas tikai ar darbības īstenošanu un netiek veikta darba laika uzskaite.  

Attiecībā uz izraudzītajām personām, kas strādā tikai saistībā ar darbību, un kam neveic darba 
laika uzskaiti, revidents pārbaudīja pieejamos pierādījumus, kuri apliecina, ka minētās personas 

37) Tikai uz darbības īstenošanu 
attiecināmās stundas bija 
pamatotas ar saņēmēja 
parakstītu deklarāciju un 
citiem iegūtajiem 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
patiesi ir strādājušas tikai saistībā ar darbību un ka saņēmējs ir parakstījis deklarāciju, kas 
apstiprina, ka personas ir strādājušas tikai saistībā ar darbības īstenošanu. 

 

pierādījumiem.  

B APAKŠUZŅĒMUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS IZMAKSAS   

B.1. Revidents ieguva apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksu izklāstu/sadalījumu un 
paraugam pēc nejaušas izvēles principa izraudzītus ______ izmaksu elementus (pilns 
aptvērums ir vajadzīgs, ja elementu ir mazāk par 10, pretējā gadījumā paraugā jābūt vismaz 
10 elementiem vai 10 % no kopējā skaita — izvēlas lielāko skaitu). 

Lai apstiprinātu 38. līdz 42. standarta faktisko konstatējumu, kas norādīts blakus slejā, revidents 
attiecībā uz paraugā ietvertajiem elementiem pārbaudīja turpmāko: 

o apakšuzņēmēju iesaistīšana bija paredzēta 1. pielikumā; 

o apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksas bija deklarētas finanšu pārskata 
apakšuzņēmuma līguma kategorijā; 

o tika ievēroti izlasi apliecinošie dokumenti un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūra; 

o saņēmējs nodrošināja ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu (pamatelementi šā principa 
ievērošanas novērtēšanai ir apakšuzņēmuma līguma piešķiršana piedāvājumam, kas 
nodrošina labāko cenas un kvalitātes attiecību saskaņā ar pārredzamības un vienādas 
attieksmes nosacījumiem. Ja izmantots spēkā esošais pamatlīgums, saņēmējs 
nodrošināja, ka tas pamatots uz ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma principu saskaņā ar 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu). 

Jo īpaši, 

i. ja saņēmējs bija līgumslēdzēja iestāde Direktīvas 2004/18/EK vai Direktīvas 
2004/17/EK izpratnē, revidents pārbaudīja, vai ir ievēroti piemērojamie valsts tiesību 
akti publiskā iepirkuma jomā un vai apakšuzņēmuma līguma slēgšana bija saskaņā ar 
Nolīguma noteikumiem; 

38) Deklarēto apakšuzņēmuma 
līguma slēgšanas izmaksu 
izmantošana bija paredzēta 
1. pielikumā, un izmaksas bija 
deklarētas finanšu pārskatos 
apakšuzņēmuma līgumu 
kategorijā. 

 

39) Pieprasījuma dokumenti 
attiecībā uz dažādiem 
pakalpojumu sniedzējiem, 
dažādiem piedāvājumiem un 
piedāvājumu novērtējums 
pirms pakalpojumu sniedzēja 
izraudzīšanās bija saskaņā ar 
iekšējām procedūrām un 
iepirkuma noteikumiem. 
Apakšuzņēmuma līgumi tika 
piešķirti saskaņā ar 
ekonomiski izdevīgākā 
piedāvājuma principu. 
(Ja nav iegūti dažādi 
piedāvājumi, revidents 
paskaidro saņēmēja sniegtos 
iemeslus ziņojuma sadaļā 
“Izņēmumi”. Komisija 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
ii. ja saņēmējs neatbilda iepriekš minētajai kategorijai, revidents pārbaudīja, vai saņēmējs ir 

ievērojis savu parasto iepirkuma procedūru un Nolīguma noteikumus. 

Attiecībā uz paraugā iekļautajiem elementiem revidents arī pārbaudīja, vai: 

o apakšuzņēmuma līgumi netika piešķirti citiem konsorcija saņēmējiem, 

o starp saņēmēju un apakšuzņēmēju tika noslēgti nolīgumi, 

o bija pierādījumi, ka pakalpojumus sniedzis apakšuzņēmējs. 

izskatīs šo informāciju, lai 
novērtētu, vai minētās 
izmaksas var apstiprināt kā 
attiecināmās izmaksas) 

40) Apakšuzņēmuma līgumi 
netika piešķirti citiem 
konsorcija saņēmējiem. 

 

41) Visi apakšuzņēmuma līgumi 
bija pamatoti ar nolīgumiem, 
kas parakstīti starp saņēmēju 
un apakšuzņēmēju. 

 

42) Bija pierādījumi, ka 
pakalpojumus snieguši 
apakšuzņēmēji. 

 

C IZMAKSAS FINANSIĀLA ATBALSTA NODROŠINĀŠANAI TREŠĀM PERSONĀM   

C.1. Revidents ieguva trešām personām sniegtā finansiālā atbalsta izmaksu izklāstu/sadalījumu 
un paraugam pēc nejaušas izvēles principa izraudzītus ______ izmaksu elementus (pilns 
aptvērums ir vajadzīgs, ja elementu ir mazāk par 10, pretējā gadījumā paraugā jābūt vismaz 
10 elementiem vai 10 % no kopējā skaita — izvēlas lielāko skaitu). 
 
Revidents pārbaudīja, vai ir izpildīti šādi obligātie nosacījumi: 

a) finansiālā atbalsta maksimālā summa katrai trešai personai nepārsniedz EUR 60 000, ja 
vien nav tā nav skaidri izklāstīta 1. pielikumā; 

 
b) finansiālais atbalsts trešām personām bija paredzēts Nolīguma 1. pielikumā un bija 

ievēroti citi 1. pielikumā ietvertie nosacījumi par finansiālā atbalsta nodrošināšanu 
trešām personām. 

43) Visi obligātie nosacījumi tika 
izpildīti  
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
D CITAS FAKTISKĀS TIEŠĀS IZMAKSAS 
D.1. CEĻA IZMAKSAS UN ATTIECĪGĀS UZTURĒŠANĀS PIEMAKSAS  

Revidents pēc nejaušas izvēles principa izraudzījās paraugam ______ izmaksu elementus 
(pilns aptvērums ir vajadzīgs, ja elementu ir mazāk par 10, pretējā gadījumā paraugā jābūt 
vismaz 10 elementiem vai 10 % no kopējā skaita — izvēlas lielāko skaitu). 

Revidents pārbaudīja paraugu un pārliecinājās, ka: 

o ceļa un uzturēšanās izmaksas bija atbilstīgas saņēmēja parastajai politikai attiecībā uz 
komandējumiem. Šajā saistībā saņēmējs ir sniedzis pierādījumus par savu parasto 
politiku ceļa izdevumu jomā (piemēram, pirmās klases biļešu izmantošana, atlīdzība, ko 
saņēmējs izmaksā, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, fiksētā kopsumma vai dienas 
nauda), lai revidents varētu salīdzināt ceļa izdevumus, kas deklarēti saskaņā ar šo 
politiku; 

o ceļa izmaksas ir pareizi norādītas un attiecinātas uz darbību (piemēram, komandējumi ir 
tieši saistīti ar darbību), izskatot attiecīgos apliecinošos dokumentus, piemēram, 
sanāksmju protokolus, seminārus vai konferenci, to reģistrēšanu pareizajā projekta 
kontā, to atbilstību darba laika uzskaitei vai semināra/konferences norises 
laikam/ilgumam; 

o nav deklarētas neattiecināmas izmaksas vai pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi. 

44) Izmaksas bija radušās, 
apstiprinātas un atlīdzinātas 
saskaņā ar saņēmēja parasto 
praksi attiecībā uz 
komandējumiem.  

 

45) Komandējums un darbība bija 
saistīti. 

 

46) Apliecinošie dokumenti bija 
savstarpēji saskaņoti attiecībā 
uz komandējuma mērķi, 
datumiem un ilgumu un 
saskaņoti ar darba laika 
uzskaiti un grāmatvedības 
uzskaiti.  

 

47) Neattiecināmas izmaksas vai 
pārmērīgi vai nepārdomāti 
izdevumi nebija deklarēti.  

 

D.2. APRĪKOJUMA, INFRASTRUKTŪRAS VAI CITU AKTĪVU AMORTIZĀCIJAS 
IZMAKSAS 

Revidents pēc nejaušas izvēles principa izraudzījās paraugam ______ izmaksu elementus 
(pilns aptvērums ir vajadzīgs, ja elementu ir mazāk par 10, pretējā gadījumā paraugā jābūt 
vismaz 10 elementiem vai 10 % no kopējā skaita — izvēlas lielāko skaitu). 

Attiecībā uz paraugam izraudzīto “aprīkojumu, infrastruktūru vai citiem aktīviem” [turpmāk 
“aktīvs[-i]” revidents pārbaudīja, vai: 

48) Iepirkuma noteikumi, principi 
un norādījumi bija ievēroti.  

49) Dotācijas nolīgums un aktīvi, 
kuru izmaksas sedz saistībā ar 
darbību, bija savstarpēji 
saistīti. 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
o aktīvi tika iegādāti saskaņā ar saņēmēja iekšējiem norāžu dokumentiem un procedūrām; 

o tie tika pareizi iedalīti darbībai (ar apliecinošiem dokumentiem, piemēram, piegādes 
pavadzīmēm vai citiem dokumentiem, kas apliecina saikni ar darbību); 

o tie tika ievadīti uzskaites sistēmā; 

o tas, cik lielā mērā aktīvi tika izmantoti darbībai (procentos), ir pamatots ar ticamiem 
dokumentiem (piemēram, pārskata tabulas izmantošana). 

 
Revidents pārrēķināja amortizācijas izmaksas un pārbaudīja, vai tās bija saskaņā ar saņēmēja 
valstī piemērojamajiem noteikumiem un saņēmēja parasto uzskaites politiku (piemēram, 
aprēķinātā iegādes vērtības samazināšanās). 

Revidents pārbaudīja, vai nav deklarētas neattiecināmās izmaksas, piemēram atskaitāmais PVN, 
zaudējumi valūtas maiņas dēļ, pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi (sk. 6.5. panta GA punktu). 

50) Aktīvi, kuru izmaksas sedz 
saistībā ar darbību, bija 
izsekojami, izmantojot 
grāmatvedības uzskaiti un 
apliecinošos dokumentus. 

 

51) Vērtības samazinājuma 
metode, kas izmantota, lai 
segtu aktīvu izmaksas saistībā 
ar darbību, bija saskaņā ar 
piemērojamajiem saņēmēja 
valsts noteikumiem un 
saņēmēja parasto 
grāmatvedības politiku. 

 

52) Samaksātā summa bija 
atbilstīga faktiskajam 
izmantojumam saistībā ar 
darbību. 

 

53) Neattiecināmās izmaksas vai 
pārmērīgi vai nepārdomāti 
izdevumi nebija deklarēti. 

 

D.3. CITU PREČU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS 
Revidents pēc nejaušas izvēles principa izraudzījās paraugam ______ izmaksu elementus 
(pilns aptvērums ir vajadzīgs, ja elementu ir mazāk par 10, pretējā gadījumā paraugā jābūt 
vismaz 10 elementiem vai 10 % no kopējā skaita — izvēlas lielāko skaitu). 

Attiecībā uz paraugā iekļauto preču, būvdarbu vai pakalpojumu iegādi revidents pārbaudīja, vai: 

54) Būvdarbu vai pakalpojumu 
līgumi neietvēra I pielikumā 
minētos uzdevumus.  

55) Izmaksas bija iedalītas 
pareizajai darbībai, un preces 
nebija iekļautas ilglietojuma 
aprīkojuma uzskaitē. 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 

o līgumi neattiecas uz 1. pielikumā minētajiem uzdevumiem; 

o tie bija pareizi noteikti, iedalīti pareizajai darbībai, ievadīti uzskaites sistēmā 
(izsekojami, izmantojot tādus pārbaudāmus dokumentus kā pirkumu pasūtījumi, rēķini 
un grāmatvedības dokumenti); 

o preces nebija iekļautas ilglietojuma aprīkojuma uzskaitē; 

o saistībā ar darbību deklarētās izmaksas bija uzskaitītas saskaņā ar saņēmēja parasto 
grāmatvedības praksi; 

o nav deklarētas neattiecināmas izmaksas vai pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi (sk. 
dotācijas nolīguma 6. pantu). 

Revidents arī pārbaudīja, vai minētās preces un pakalpojumi bija iegādāti saskaņā ar saņēmēja 
iekšējiem norāžu dokumentiem un procedūrām, proti: 

o ja saņēmējs bija līgumslēdzēja iestāde Direktīvas 2004/18/EK vai Direktīvas 
2004/17/EK izpratnē, revidents pārbaudīja, vai ir ievēroti piemērojamie valsts tiesību 
akti publiskā iepirkuma jomā un vai iepirkuma līgums bija atbilstīgs Nolīguma 
noteikumiem; 

o ja saņēmējs neatbilda iepriekš minētajai kategorijai, revidents pārbaudīja, vai saņēmējs ir 
ievērojis savu parasto iepirkuma procedūru un Nolīguma noteikumus. 

Attiecībā uz paraugā iekļautajiem elementiem revidents arī pārbaudīja, vai: 

o saņēmējs bija nodrošinājis ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu (pamatelementi šā 
principa ievērošanas novērtēšanai ir apakšuzņēmuma līguma piešķiršana piedāvājumam, 
kas nodrošina labāko cenas un kvalitātes attiecību saskaņā ar pārredzamības un vienādas 
attieksmes nosacījumiem. Ja izmantots spēkā esošais pamatlīgums, revidents pārbaudīja, 
vai saņēmējs nodrošināja, ka tas pamatots uz ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma 
principu saskaņā ar pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu). 

ŠĀDAS PRECES UN PAKALPOJUMI IETVER, PIEMĒRAM, PALĪGMATERIĀLUS UN PIEGĀDES, IZPLATĪŠANU 
(TOSTARP BRĪVU PIEKĻUVI), REZULTĀTU AIZSARDZĪBU, ĪPAŠU DARBĪBAS NOVĒRTĒJUMU, JA TAS IR 
PAREDZĒTS NOLĪGUMĀ, ATZINUMUS PAR FINANŠU PĀRSKATIEM, JA TĀDI IR PAREDZĒTI NOLĪGUMĀ, 

56) Izmaksas tika segtas saskaņā 
ar saņēmēja grāmatvedības 
politiku un bija pienācīgi 
pamatotas. 

 

57) Neattiecināmās izmaksas vai 
pārmērīgi vai nepārdomāti 
izdevumi nebija deklarēti. 
Attiecībā uz iekšējiem 
rēķiniem/maksājumiem tika 
segts tikai izmaksu elements 
bez uzcenojumiem. 

 

58) Iepirkuma noteikumi, principi 
un norādījumi bija ievēroti. 
Pieprasījuma dokumenti 
attiecībā uz dažādiem 
pakalpojumu sniedzējiem, 
dažādiem piedāvājumiem un 
piedāvājumu novērtējums 
pirms pakalpojumu sniedzēja 
izraudzīšanās bija saskaņā ar 
iekšējām procedūrām un 
iepirkuma noteikumiem. 
Iepirkumi tika veikti saskaņā 
ar ekonomiski izdevīgākā 
piedāvājuma principu.  
(Ja nav iegūti dažādi 
piedāvājumi, revidents 
paskaidro saņēmēja sniegtos 
iemeslus ziņojuma sadaļā 
“Izņēmumi”. Komisija 
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
UN ATZINUMUS PAR METODOLOĢIJU, TULKOJUMUS UN PAVAIROŠANU. izskatīs šo informāciju, lai 

novērtētu, vai minētās 
izmaksas var apstiprināt kā 
attiecināmās izmaksas) 

 

D.4. PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS KOPĒJĀS KAPITALIZĒTĀS UN 
PAMATDARBĪBAS IZMAKSAS 

Revidents pārliecinājās, ka pastāv pozitīvs saņēmēja izmaksu uzskaites metodoloģijas ex-ante 
novērtējums (ko izdevuši Eiropas Komisijas dienesti), kas ļauj piemērot norādījumus par 
tiešajām izmaksām attiecībā uz “Apvārsnis 2020” lielām pētniecības infrastruktūrām. 

 
Ja ir izdots pozitīvs ex-ante novērtējums (sk. blakus slejā 59. un 60. standarta faktisko 
konstatējumu), 

revidents pārliecinājās, ka saņēmējs ir konsekventi izmantojis metodoloģiju, kas ir 
izskaidrota un apstiprināta pozitīvajā ex-ante novērtējumā. 

 
Ja NAV izdots pozitīvs ex-ante novērtējums (sk. blakus slejā 61. standarta faktisko 
konstatējumu), 

revidents pārliecinājās, ka lielo pētniecības infrastruktūru izmaksas nevienā izmaksu 
kategorijā nav deklarētas kā tiešās izmaksas. 

 
Ja ir izdots pozitīva ex-ante novērtējuma ziņojuma projekts ar ieteikumiem par papildu 
izmaiņām (sk. blakus slejā 61. standarta faktisko konstatējumu), 
• revidents ievēroja iepriekš norādīto procedūru (ja vēl NAV izdots pozitīvs ex-ante 

novērtējums) un pievērsa īpašu uzmanību (pastiprināta pārbaude) izmaksu elementiem, par 
kuriem ex-ante novērtējuma projektā netika apstiprināta lielo pētniecības infrastruktūru tiešo 
izmaksu iekļaušana vai tika izdoti ieteikumi. 

59) Izmaksas, kas deklarētas kā 
tiešās izmaksas lielām 
pētniecības infrastruktūrām 
(atbilstīgajā finanšu pārskata 
pozīcijā), atbilst pozitīvajā ex-
ante novērtējumā norādītajai 
metodoloģijai. 

 

60) Visas atšķirības starp 
izmantoto metodoloģiju un 
vienu pozitīvi novērtēto 
metodoloģiju bija sīki 
aprakstītas un atbilstīgi 
koriģētas. 

 

61) Deklarētās tiešās izmaksas 
neietvēra nekādas netiešās 
izmaksas, kas saistītas ar lielu 
pētniecības infrastruktūru. 

 

E VALŪTAS MAIŅAS KURSS   
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Atsauce Procedūras Standarta faktiskie 
konstatējumi 

Rezultāts 

(A / I / N) 
E.1. a) Attiecībā uz saņēmējiem, kuru grāmatvedības uzskaite ir noteikta valūtā, kas nav euro. 

Revidents pēc nejaušas izvēles principa izraudzījās paraugam ______ izmaksu vienības un 
pārbaudīja, vai maiņas kurss, kas izmantots, lai konvertētu citas valūtas uz euro, bija 
saskaņā ar šādiem Nolīguma noteikumiem (pilns aptvērums ir vajadzīgs, ja elementu ir mazāk 
par 10, pretējā gadījumā paraugā jābūt vismaz 10 elementiem vai 10 % no kopējā skaita — 
izvēlas lielāko skaitu): 

IZMAKSAS, KAS RADUŠĀS CITĀ VALŪTĀ, KONVERTĒ UZ EURO SASKAŅĀ AR VIDĒJO DIENAS MAIŅAS 
KURSU, KURŠ PUBLICĒTS EIROPAS SAVIENĪBAS OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA C SĒRIJĀ 
(https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html ), APRĒĶINOT PAR ATTIECĪGO 
PĀRSKATA PERIODU.  
JA DIENAS EURO VALŪTAS MAIŅAS KURSS ATTIECĪBĀ UZ KONKRĒTO VALŪTU EIROPAS SAVIENĪBAS 
OFICIĀLAJĀ VĒSTNESĪ NAV PUBLICĒTS, TO KONVERTĒ SASKAŅĀ AR KOMISIJAS NOTEIKTO UN TĀS 
TĪMEKĻA VIETNĒ 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ) 
PUBLICĒTO VIDĒJO MĒNEŠA NORĒĶINU MAIŅAS KURSU, APRĒĶINOT PAR ATTIECĪGO PĀRSKATA 
PERIODU. 

62) Maiņas kurss, kas izmantots, 
lai konvertētu citas valūtas uz 
euro, bija saskaņā ar dotācijas 
nolīguma noteikumiem, un 
galīgajos skaitļos nebija 
atšķirību. 

 

b) Attiecībā uz saņēmējiem, kuru grāmatvedības uzskaite ir noteikta euro valūtā. 

Revidents pēc nejaušas izvēles principa izraudzījās paraugam ______ izmaksu vienības un 
pārbaudīja, vai maiņas kurss, kas izmantots, lai konvertētu citas valūtas uz euro, bija 
saskaņā ar šādiem Nolīguma noteikumiem (pilns aptvērums ir vajadzīgs, ja elementu ir mazāk 
par 10, pretējā gadījumā paraugā jābūt vismaz 10 elementiem vai 10 % no kopējā skaita — 
izvēlas lielāko skaitu): 

IZMAKSAS, KAS RADUŠĀS CITĀ VALŪTĀ, KONVERTĒ UZ EURO, IZMANTOJOT SAŅĒMĒJA PARASTO 
GRĀMATVEDĪBAS PRAKSI. 

63) Saņēmējs izmantoja savu 
parasto grāmatvedības praksi.  

 
 
 
[revīzijas uzņēmuma juridiskais nosaukums] 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats] 
[dd.mm.gggg.] 
<Revidenta paraksts> 
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          6. PIELIKUMS 

 

 

ATZINUMS PAR METODOLOĢIJU (PARAUGS) 
 

 
 
 Attiecībā uz "izvēlēm" [slīprakstā, kvadrātiekavās]: ir jāizvēlas attiecīgā "izvēle". Pārējās 

"izvēles" ir jādzēš. 
 Attiecībā uz laukiem [pelēkā krāsā, kvadrātiekavās]: ierakstiet attiecīgos datus.  

 

 
SATURS 

REVĪZIJAS DARBA UZDEVUMS, LAI SNIEGTU ATZINUMU PAR METODOLOĢIJU, SAISTĪBĀ 
AR VIENU VAI VAIRĀKIEM DOTĀCIJAS NOLĪGUMIEM, KO FINANSĒ SASKAŅĀ AR 
PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS PAMATPROGRAMMU “APVĀRSNIS 
2020”……………………………………………………………………………………………… 2 

NEATKARĪGS ZIŅOJUMS PAR FAKTISKAJIEM KONSTATĒJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ 
METODOLOĢIJU SAISTĪBĀ AR DOTĀCIJU NOLĪGUMIEM, KO FINANSĒ NO PĒTNIECĪBAS UN 
INOVĀCIJAS PAMATPROGRAMMAS “APVĀRSNIS 2020” ………………………………………….. 5 
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Revīzijas darba uzdevums, lai sniegtu atzinumu par metodoloģiju, saistībā ar vienu vai 

vairākiem dotācijas nolīgumiem, ko finansē saskaņā ar Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 

 
Šajā dokumentā ir noteikts “darba uzdevums”, kura veikšanai 
 
[1. IZVĒLE: [ierakstīt saņēmēja nosaukumu] (“saņēmējs”)] [2. IZVĒLE: [ierakstīt saistītās trešās 
personas nosaukumu] (“saistītā trešā persona”), ar saņēmēju saistītā trešā persona [ierakstīt 
saņēmēja nosaukumu] (“saņēmējs”)] 
 
apņemas nolīgt  

[ierakstīt revidenta juridisko nosaukumu] (“Revidents”), 
 
lai tas sniegtu neatkarīgu ziņojumu par faktiskajiem konstatējumiem (“ziņojums”) saistībā ar 
[saņēmēja][saistītās trešās personas] parasto grāmatvedības praksi, lai aprēķinātu un pieprasītu 
tiešās personāla izmaksas, kas deklarētas kā vienības izmaksas (“metodoloģija”), saistībā ar dotācijas 
nolīgumu, kuru finansē no Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. 
 
Metodoloģijas novērtēšanas procedūru pamatā ir šāds dotācijas nolīgums: 

 
 [dotācijas nolīguma(-u) nosaukums un numurs] (“Nolīgums(-i)”). 

 
Nolīgums(-i) noslēgts(-i) starp saņēmēju un [1. IZVĒLE: Eiropas Savienību, ko pārstāv Eiropas 
Komisija (“Komisija”)][2. IZVĒLE: Eiropas Atomenerģijas kopienu (“Euratom”), ko pārstāv Eiropas 
Komisija (“Komisija”)][3. IZVĒLE: [Pētniecības izpildaģentūru (REA)] [Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūru (ERCEA)] [Jauninājumu un tīklu izpildaģentūru (INEA)] [Mazo un vidējo 
uzņēmumu izpildaģentūru (EASME)] (“Aģentūra”) saskaņā ar Eiropas Komisijas (“Komisija”) 
deleģētajām pilnvarām).] 
 
[Komisija][Aģentūra] ir minēta kā tikai ar saņēmēju noslēgtā Nolīguma parakstītāja. [Eiropas 
Savienība][Euratom][Aģentūra] nav šīs vienošanās puse. 
 
1.1 Vienošanās 
 
Saskaņā ar Nolīguma 18.1.2. pantu saņēmēji [un saistītās trešās personas], kuri deklarē tiešās 
personāla izmaksas kā vienības izmaksas, ko aprēķina saskaņā ar to parasto izmaksu uzskaites praksi, 
var iesniegt apstiprināšanai [Komisijā][Aģentūrā] atzinumu par metodoloģiju, norādot, ka tajā sniegti 
atbilstīgi grāmatojumi, un dokumentāciju, kura apliecina, ka izmantotā izmaksu uzskaites prakse 
atbilst nosacījumiem, kas noteikti 6.2. panta A. punktā. 
 
Vienošanās priekšmets ir atzinums par metodoloģiju, ko veido divi atsevišķi dokumenti: 
 

- darba uzdevums, ko paraksta [saņēmējs][saistītā trešā persona] un revidents; 
 

- revidenta neatkarīgs ziņojums par faktiskajiem konstatējumiem (“ziņojums”), ko sagatavo uz 
revidenta veidlapas, datē, apzīmogo un paraksta revidents un kas ietver [saņēmēja][saistītās 
trešās personas] novērtētus un parakstītus standarta apgalvojumus (“apgalvojumi”), iepriekš 
saskaņotas procedūras (“procedūras”), kuras veic revidents, un standarta faktiskos 
konstatējumus (“konstatējumi”), kurus novērtē revidents. Apgalvojumi, procedūras un 
konstatējumi ir apkopoti tabulā, kas ir šā ziņojuma daļa. 
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Apgalvojumos, procedūrās un konstatējumos sniegtā informācija ļaus Komisijai izdarīt secinājumus 
par [saņēmēja][saistītās trešās personas] parasto izmaksu uzskaites praksi un tās piemērotību, lai 
nodrošinātu, ka tiešās personāla izmaksas, kas pieprasītas, pamatojoties uz šo praksi, atbilst Nolīguma 
noteikumiem. Komisija izdara savus secinājumus no ziņojuma un jebkuras tai vajadzīgās papildu 
informācijas. 
 
1.2 Pienākumi 

 
Nolīguma puses ir [saņēmējs][saistītā trešā persona] un revidents. 
 
[Saņēmējs][saistītā trešā persona]: 

• ir atbildīgs par finanšu pārskatu sagatavošanu attiecībā uz nolīgumu(-iem) (“finanšu pārskati”) 
saskaņā ar šiem nolīgumiem; 

• ir atbildīgs par finanšu pārskata(-u) iesniegšanu revidentam un nodrošina revidentam iespēju 
tos saskaņot ar [saņēmēja][saistītās trešās personas] uzskaites un grāmatvedības sistēmu un 
attiecīgajiem kontiem un grāmatojumiem. Finanšu pārskatu(-us) izmanto to procedūru pamatā, 
kuras revidents veic saskaņā ar šo darba uzdevumu; 

• ir atbildīgs par savu metodoloģiju un par finanšu pārskata(-u) pareizību; 
• ir atbildīgs par to apgalvojumu apstiprināšanu vai atspēkošanu, kas norādīti šajā ziņojumā 

iekļautās tabulas pirmajā slejā “Apgalvojumi, ko sniedz saņēmējs/ saistītā trešā persona”; 
• iesniedz revidentam parakstītu un datētu apliecinājuma vēstuli; 
• atzīst, ka revidenta iespēja veikt procedūras faktiski ir atkarīga no tā, vai [saņēmējs][saistītā 

trešās persona] nodrošina pilnīgu un brīvu piekļuvi [saņēmēja][saistītās trešās personas] 
personālam un grāmatvedībai, kā arī citiem attiecīgiem reģistriem. 
 

Revidents: 
• [1. izvēle visos gadījumos: ir kvalificēts veikt grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/43/EK, ar 
ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes 
Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 
84/253/EEK, vai līdzīgiem valsts tiesību aktiem]. 

• [2. izvēle, ja saņēmējs vai saistītā trešā persona ir neatkarīga valsts amatpersona: ir 
kompetenta un neatkarīga valsts amatpersona, kam attiecīgās valsts iestādes ir piešķīrušas 
tiesībspēju veikt saņēmēja revīziju]. 

• [3. izvēle, ja saņēmējs vai saistītā trešā persona ir starptautiska organizācija: ir [iekšējais] 
[ārējais] revidents saskaņā ar starptautiskās organizācijas iekšējiem finanšu noteikumiem un 
procedūrām]. 

 
Revidents: 

• ir neatkarīgs no saņēmēja [un saistītās trešās personas], proti, tas nedrīkst būt iesaistīts 
saņēmēja [un saistītās trešās personas] finanšu pārskata(-u) sagatavošanā; 

• plāno darbu tā, lai varētu veikt procedūras un novērtēt konstatējumus; 
• ievēro noteiktās procedūras un obligāto ziņojuma formātu; 
• pilda vienošanos saskaņā ar šo darba uzdevumu; 
• dokumentē faktus, kas ir svarīgi ziņojuma apliecināšanai; 
• ziņojuma pamatā izmanto iegūtos pierādījumus; 
• iesniedz ziņojumu [saņēmējam][saistītajai trešai personai]. 
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Komisija nosaka, kādas procedūras veic un kādus konstatējumus apstiprina revidents. 
Revidents nav atbildīgs par to atbilstību vai piemērotību. Ņemot vērā, ka šī vienošanās neietver 
ticamības apliecināšanu, revidents nesniedz revīzijas atzinumu vai ticamības deklarāciju. 
 
1.3 Piemērojamie standarti 
 
Revidents ievēro šo darba uzdevumu un52: 
 

- Saistīto pakalpojumu starptautisko standartu (ISRS) 4400 “Vienošanās veikt iepriekš 
saskaņotas procedūras attiecībā uz finanšu informāciju”, ko izdevusi Starptautiskā 
Grāmatvežu federācija (IFAC); 

- Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) izdoto Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu. 
Lai gan ISRS 4400 noteikts, ka neatkarība netiek pieprasīta, slēdzot vienošanos par iepriekš 
saskaņotu procedūru veikšanu, [Komisija][Aģentūra] pieprasa, lai revidents atbilstu arī 
neatkarības prasībām, kas paredzētas Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā. 

 
Revidents savā ziņojumā norāda, ka, sagatavojot ziņojumu, starp viņu un saņēmēju [un saistīto trešo 
personu] nav radies interešu konflikts, kas varētu ietekmēt ziņojumu, un norāda — ja par pakalpojumu 
izsniegts rēķins — kopējo atlīdzību, ko revidents saņēmis par ziņojuma sniegšanu. 
 
1.4 Ziņošana 

 
Ziņojumu sagatavo valodā, kādā ir sagatavots Nolīgums (sk. Nolīguma 20.7. pantu).  
 
Saskaņā ar Nolīguma 22. pantu Komisijai [Aģentūrai], Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un 
Revīzijas palātai ir tiesības revidēt visus saskaņā ar attiecīgo darbību veiktos darbus, kuru izmaksas ir 
pieprasītas no [Eiropas Savienības][Euratom]. Tas ietver darbu, kas saistīts ar šo vienošanos. 
Revidents nodrošina piekļuvi visiem darba dokumentiem, kas saistīti ar šo vienošanos, ja tos pieprasa 
Komisija, [Aģentūra], Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un Eiropas Revīzijas palāta. 
 
1.5 Termiņš 

 
Ziņojumu iesniedz līdz [dd.mm.gggg.]. 
 
1.6 Citi noteikumi 

 
[[Saņēmējs][Saistītā trešā persona] un revidents var izmantot šo sadaļu, lai vienotos par citiem 
īpašiem nosacījumiem, piemēram, par revidenta atlīdzību, atbildību, piemērojamajiem tiesību aktiem 
u. c. Minētie īpašie nosacījumi nedrīkst būt pretrunā iepriekš norādītajiem noteikumiem. 
 
[Revidenta juridiskais nosaukums] [[Saņēmēja][Saistītās trešās personas] juridiskais 
nosaukums ] 
[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats] [pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds 
un ieņemamais amats] 
[dd.mm.gggg.] [dd.mm.gggg.] 
Revidenta paraksts            [Saņēmēja][Saistītās trešās personas] paraksts 

                                                 
52 Augstākās revīzijas iestādes, kas piemēro INTOSAI standartus, var Saistīto pakalpojumu starptautiskā 
standarta (ISRS) 4400 un IFAC izdotā Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksa vietā izmantot procedūras 
saskaņā ar atbilstīgajiem augstāko revīzijas iestāžu starptautiskajiem standartiem un INTOSAI izdoto ētikas 
kodeksu.  
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Neatkarīgs ziņojums par faktiskajiem konstatējumiem attiecībā uz metodoloģiju saistībā ar 

dotāciju nolīgumiem, ko finansē no Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”  

 
(Drukā uz oficiālas revidenta veidlapas) 
 
[Kontaktpersonas(-u) vārds, uzvārds], [ieņemamais amats] 
[[Saņēmēja][saistītās trešās personas] nosaukums] 
[ Adrese] 
[dd.mm.gggg.] 
 
God./Cien. [kontaktpersonas(-u) uzvārds] kungs/kundze! 
 
Saskaņā ar mūsu [dd.mm.gggg.] vienošanos par darba uzdevumu  
 
ar [1. IZVĒLE: [ierakstīt saņēmēja nosaukumu] (“saņēmējs”)] [2. IZVĒLE: [ierakstīt saistītās trešās 
personas nosaukumu] (“Saistītā trešā persona”), ar saņēmēju [ierakstīt saņēmēja nosaukumu] 
(“Saņēmējs”) saistītā trešā persona] 
 
mēs,  

[revidenta nosaukumu] (“Revidents”), 
reģistrēts 

[pilna adrese/pilsēta/pavalsts/province/valsts], 
ko pārstāv  

[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats], 
 
esam veikuši iepriekš saskaņotās procedūras (“procedūras”) un sniedzam turpmāk izklāstīto neatkarīgo 
ziņojumu par faktiskajiem konstatējumiem (“ziņojums”) attiecībā uz [saņēmēja][saistītās trešās 
personas] parasto grāmatvedības praksi to tiešo personāla izmaksu aprēķināšanai un deklarēšanai, 
kas deklarētas kā vienības izmaksas (“metodoloģija”). 
 
Jūs lūdzāt veikt konkrētas procedūras saistībā ar dotāciju  

 
[dotācijas nolīguma(-u) nosaukums un numurs] (“Nolīgums(-i)”). 

 
Ziņojums 
 
Mūsu vienošanās tika veikta saskaņā ar darba uzdevumu, kas pievienots šā ziņojuma pielikumā. 
Ziņojums ietver: standarta pārskatus (“pārskati”), ko sagatavojis [saņēmējs][saistītā trešā persona], 
iepriekš saskaņotās procedūras (“procedūras”) un mūsu apstiprinātos standarta faktiskos 
konstatējumus (“konstatējumi”). 
 
Vienošanās ietvēra procedūru veikšanu un konstatējumu un ziņojuma pielikumā pievienoto 
dokumentu novērtēšanu, kuru rezultātus Komisija izmanto, lai izdarītu secinājumus par [saņēmēja] 
[saistītās trešās personas] izmantotās metodoloģijas pieņemamību. 
 
Ziņojums attiecas uz metodoloģiju, kas izmantota laikposmā no [dd.mm.gggg.]. Ja [saņēmējs][saistītā 
trešā persona] maina metodoloģiju, ziņojumu nevar attiecināt uz finanšu pārskatiem53, kas iesniegti 
pēc šo izmaiņu izdarīšanas. 
                                                 
53 Finanšu pārskats šajā kontekstā attiecas tikai uz Nolīguma IV pielikumu, kuru izmantojot saņēmējs deklarē 
izmaksas saskaņā ar Nolīgumu. 
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Procedūru tvērumu un standarta pārskatu un konstatējumu definīciju noteica Komisija. Tādējādi 
revidents nav atbildīgs par to piemērotību vai atbilstību. 
 
Ņemot vērā, ka veiktās procedūras nav ne revīzija, ne pārskatīšana, ko veic saskaņā ar 
Starptautiskajiem revīzijas standartiem vai Starptautiskajiem standartiem par vienošanos veikt 
pārskatīšanu, mēs neapliecinām finanšu pārskatu ticamību attiecībā uz izmaksām, kas deklarētas, 
izmantojot [saņēmēju][saistīto trešo personu] metodoloģiju. Ja būtu veiktas papildu procedūras vai 
revīzija vai pārskatīšana saskaņā ar minētajiem standartiem, mēs, iespējams, būtu ievērojuši citus 
faktus, ko mēs būtu iekļāvuši ziņojumā. 
 
Izņēmumi 
 
Neatkarīgi no turpmāk minētajiem izņēmumiem [saņēmējs][saistītā trešā persona] apstiprināja 
standarta apgalvojumus un iesniedza revidentam visus dokumentus un grāmatvedības informāciju, kas 
revidentam bija vajadzīga, lai veiktu pieprasītās procedūras un novērtētu standarta konstatējumus. 

Šeit norāda visus izņēmumus un pievieno jebkuru informāciju par katra izņēmuma cēloni un 
iespējamām sekām, ja tas ir zināms. Ja izņēmums ir nosakāms kvantitatīvi, norāda arī attiecīgo 
apmēru. 
….. 

 
 Paskaidrojums par iespējamiem izņēmumiem piemēru veidā (izņemt no ziņojuma): 
i. [saņēmējs][saistītā trešā persona] nepiekrita standarta apgalvojumam Nr. ..., jo ...; 
ii. revidents nevarēja izpildīt noteikto procedūru ..., jo .... (piemēram, nespēja saskaņot pamatinformāciju vai 
nebija pieejami dati, vai arī tie bija pretrunīgi); 
iii. revidents nevarēja apstiprināt standarta konstatējumu Nr. ..., jo ... 

Piezīmes 

Mēs vēlētos pievienot turpmāk minētās piezīmes attiecībā uz [saņēmēja][saistītās trešās personas] 
izmantotās metodoloģijas vai ziņojumā ietverto rezultātu pareizu izpratni: 

 Piemērs (izņemt no ziņojuma) 
Attiecībā uz izmantoto metodoloģiju stundas likmes aprēķināšanai ... 
Attiecībā uz standarta konstatējumu Nr. 15 jānorāda, ka ... 
[Saņēmējs][saistītā trešā persona] paskaidroja atkāpi no standarta apgalvojuma XXIV par personāla darba 
laika uzskaiti attiecībā uz laiku, kas nav veltīts tikai darbības veikšanai, šādi: … 

 
Pielikumi 
 
Lūdzu iesniegt revidentam un, iesniedzot šo atzinumu par metodoloģiju Komisijai, pievienot 
ziņojumam šādus dokumentus: 
 

1. īss metodoloģijas apraksts attiecībā uz personāla izmaksu, produktīvo darba stundu un stundas 
likmju aprēķināšanu; 

2. īss pastāvošās darba laika uzskaites sistēmas apraksts; 
3. [saņēmēja][saistītās trešās personas] izmantotās darba laika uzskaites piemērs; 
4. jebkuru budžetā paredzēto vai aprēķināto elementu apraksts un paskaidrojums, kādēļ tie ir 

būtiski personāla izmaksu aprēķināšanā, kādēļ tie ir pamatoti un kā tie ir pamatoti uz objektīvu 
un pārbaudāmu informāciju; 
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5. kopsavilkums, ietverot tiešā personāla stundas likmi, ko deklarējis [saņēmējs][saistītā trešā 
persona] un pārrēķinājis revidents attiecībā uz katru paraugā iekļauto darbinieku (vārdi nav 
jānorāda); 

6. salīdzinošā tabula, kurā attiecībā uz katru paraugam izraudzīto personu apkopots a) darba 
laiks, ko [saņēmējs][saistītā trešā persona] uzrādījis finanšu pārskatā(-os), un b) darba laiks 
saskaņā ar revidenta pārbaudīto darba laika uzskaiti; 

7. revidentam iesniegtās apliecinājuma vēstules kopija. 
 
Ziņojuma izmantošana 
 
Ziņojums izstrādāts tikai 1.1. punktā “Vienošanās pamatojums” norādītajiem mērķiem. 
 
Ziņojums: 

- ir konfidenciāls, un paredzēts, ka [saņēmējs][saistītā trešā persona] to iesniedz Komisijai 
saistībā ar Nolīguma 18.1.2. pantu; 

- to ne [saņēmējs][saistītā trešā persona], ne Komisija nedrīkst izmantot citiem mērķiem un 
izplatīt citām personām; 

- Komisija to drīkst atklāt tikai pilnvarotām personām, proti, Eiropas Birojam krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palātai; 

- attiecas tikai uz iepriekš minēto parasto izmaksu uzskaites praksi, un tas nav ziņojums par 
[saņēmēja][saistītās trešās personas] finanšu pārskatiem. 

 
Starp revidentu un saņēmēju [un saistīto trešo personu] nav interešu konflikta54, kas varētu ietekmēt 
šo ziņojumu. Par ziņojuma sagatavošanu revidents saņēma atlīdzību EUR ______ apmērā (ieskaitot 
atskaitāmo PVN EUR______ apmērā). 
 
Esam gatavi apspriest ar Jums mūsu ziņojumu un sniegt visu vajadzīgo papildu informāciju vai 
palīdzību. 
 
Ar cieņu, 
 
[Revidenta juridiskais nosaukums] 
[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats] 
[dd.mm.gggg.] 
Revidenta paraksts 

                                                 
54 Interešu konflikts rodas, ja faktiski vai šķietami tiek apšaubīta revidenta objektivitāte attiecībā uz atzinuma nodrošināšanu, 
piemēram, ja revidents:  
- bija iesaistīts finanšu pārskatu sagatavošanā;  
- ir tiešais labuma guvējs, ja atzinums tiek pieņemts; 
- ir cieši saistīts ar kādu no saņēmēju pārstāvošajām personām; 
- ir saņēmēja uzņēmuma direktors, pilnvarotais vai partneris; 
- atrodas situācijā, kas kompromitē viņa/viņas neatkarību vai spēju nodrošināt objektīvu atzinumu. 
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Apgalvojumi, ko sniedz saņēmējs/ saistītā trešā persona (“apgalvojumi”), un procedūras, kuras veic revidents (“procedūras”), un 
standarta faktiskie konstatējumi (“konstatējumi”), ko apstiprina revidents 
 
Komisijai ir tiesības sniegt revidentam norādījumus par sniedzamajiem apgalvojumiem, veicamajām procedūrām vai apliecināmajiem konstatējumiem un to 
noformējumu. Komisijai ir tiesības mainīt apgalvojumus, procedūras vai konstatējumus, rakstiski par to informējot saņēmēju/ saistīto trešo personu, lai 
pielāgotu šīs procedūras izmaiņām dotācijas nolīgumā(-os) vai citiem apstākļiem.  
 
Ja atzinums par metodoloģiju attiecas uz saistītās trešās personas parasto grāmatvedības praksi attiecībā uz tiešo personāla izmaksu, kas deklarētas kā 
vienības izmaksas, aprēķināšanu un pieprasīšanu, jebkura turpmāk norādītā atsauce uz “saņēmēju” ir uzskatāma par atsauci uz “saistīto trešo personu”. 

 

Visas atšķirības norāda galvenajā ziņojumā. 
Apgalvojumi, ko sniedz saņēmējs  Procedūras, ko veic revidents, un konstatējumi, kurus apstiprina revidents 
A. Metodoloģijas izmantošana 

I. Turpmāk norādītā izmaksu uzskaites prakse tiek izmantota kopš 
[dd.mm.gggg.]. 

II. Nākamās izmaiņas saņēmēja izmantotajā metodoloģijā plānotas no 
[dd.mm.gggg]. 

Procedūra 

 Revidents pārbauda dokumentus, kas pamato saņēmēja iesniegtos datus. 

Konstatējums 

1. Saņēmēja norādītie dati atbilst iesniegtajai dokumentācijai 

B. Metodoloģijas apraksts 

III. Vienības izmaksu aprēķina metodoloģija ir izmantota konsekventi, un to 
apliecina attiecīgās procedūras. 

[Aprakstīt metodoloģiju, ko subjekts izmanto, lai aprēķinātu personāla izmaksas, 
produktīvā darba stundas un stundas likmes, iesniegt aprakstu revidentam un 
pievienot šim atzinumam] 
 
[Ja saņēmējs nevar apstiprināt apgalvojumu sadaļā “B. Metodoloģijas apraksts” 
vai nav rakstveida metodes vienību izmaksu aprēķināšanai, to norāda turpmāk, un 
revidents to kā izņēmumu iekļauj galvenajā ziņojumā par konstatētajiem faktiem: 

- …] 

Procedūra 

 Revidents ir izskatījis aprakstu, visas attiecīgās rokasgrāmatas un/vai iekšējos 
norāžu dokumentus, kuros aprakstīta metodoloģija. 

Konstatējums 

2. Sniegtais īsais apraksts bija atbilstīgs attiecīgajām rokasgrāmatām, iekšējiem 
norāžu dokumentiem un/vai citiem revidenta izskatītajiem dokumentārajiem 
pierādījumiem.  

3. Saņēmējs šo metodoloģiju izmantoja kā daļu no savas parastās izmaksu 
uzskaites prakses.  

C. Personāla izmaksas Procedūra 
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Visas atšķirības norāda galvenajā ziņojumā. 
Apgalvojumi, ko sniedz saņēmējs  Procedūras, ko veic revidents, un konstatējumi, kurus apstiprina revidents 
Vispārīgas prasības 

IV. Vienības izmaksas (stundas likmes) ir tikai algas (tostarp bērna kopšanas 
atvaļinājuma laikā), sociālā nodrošinājuma iemaksas, nodokļi un citas 
atalgojumā ietvertās izmaksas, kas radušās saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
vai darba līgumu, vai līdzīgu norīkojumu darbā. 

V. Saņēmējs pats ir pieņēmis darbā darbiniekus saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un pats uzrauga viņu darbu un uzņemas par to atbildību. 

VI. Saņēmējs atalgo savus darbiniekus saskaņā ar savu parasto praksi. Tas 
nozīmē, ka personāla izmaksas sedz saskaņā ar saņēmēja parasto 
atalgojuma politiku (piemēram, algu politiku, virsstundu politiku, mainīgo 
atalgojumu) un nav īpašu nosacījumu attiecībā uz darbiniekiem, kam 
uzticēti ar Eiropas Savienības vai Euratom saistīti uzdevumi, ja vien tādi 
nav skaidri norādīti dotācijas nolīgumā(-os). 

VII. Saņēmējs iedala savus darbiniekus attiecīgās grupās/kategorijās/ izmaksu 
centros, lai aprēķinātu vienības izmaksas saskaņā ar parasto izmaksu 
uzskaites praksi. 

VIII. Personāla izmaksu pamatā ir algu sistēma un grāmatvedības sistēma. 
IX. Visi izņēmuma kārtā veiktie faktisko personāla izmaksu pielāgojumi 

saistībā ar attiecīgajiem budžetā paredzētajiem vai aprēķinātajiem 
elementiem bija pamatoti, un to pamatā bija objektīva un pārbaudāma 
informācija. [Aprakstīt “budžetā plānotos vai aprēķinātos elementus” un 
to atbilstību personāla izmaksām un paskaidrot, kā tie tika pamatoti uz 
objektīvu un pārbaudāmu informāciju, iesniegt šo paskaidrojumu 
revidentam un pievienot šā atzinuma pielikumā]. 

X. Deklarētās personāla izmaksas neietver nevienu no turpmāk minētajām 
neattiecināmajām izmaksām: izmaksas saistībā ar kapitāla peļņu, parādi un 
parādu apkalpošanas izmaksas, rezerves iespējamiem turpmākiem 
zaudējumiem vai parādiem, parāda procenti, nedroši parādi, zaudējumi 
valūtas maiņas dēļ, bankas maksas, ko saņēmēja banka iekasējusi par 
pārskaitījumiem no Komisijas/Aģentūras, pārmērīgi vai nepārdomāti 
izdevumi, atskaitāmais PVN un izmaksas, kas radušās darbības īstenošanas 
pārtraukšanas laikā. 

XI. Personāla izmaksas netika deklarētas atbilstīgi citai ES vai Euratom 
dotācijai (tostarp dotācijām no dalībvalsts un ko finansē no ES budžeta, un 

Revidents izraugās paraugam darbiniekus, lai veiktu C sadaļā un no D līdz F sadaļai 
norādītās procedūras.  
[Revidents pēc nejaušas izvēles principa atlasīja 10 pilnslodzes ekvivalentu paraugu, 
ko veidoja darbības(-u) veikšanā iesaistītie darbinieki. Ja darbībā(-s) iesaistīti mazāk 
par 10 pilnslodzes ekvivalentiem, revidents izraudzījās 10 pilnslodzes ekvivalentu 
paraugu, ko veidoja visi darbībā(-s) iesaistītie darbinieki un citi darbinieki, neatkarīgi 
no veicamā uzdevuma.] Šim paraugam: 

 revidents izskatīja visus dokumentus, kas saistīti ar personāla izmaksām, 
piemēram, darba līgumus, algas aprēķinus, algu politiku (piemēram, 
atalgojuma politiku, virsstundu politiku, mainīgā atalgojuma politiku), 
grāmatvedības ierakstus un algu uzskaiti, piemērojamos valsts nodokļus, 
tiesību aktus darba un sociālā nodrošinājuma jomā un citus dokumentus, kas 
apstiprina apmaksai iesniegtās personāla izmaksas; 

 revidents īpaši pārbaudīja paraugā ietverto darbinieku darba līgumus, lai 
pārliecinātos, ka: 

i.  saņēmējs tos ir pieņēmis darbā pats saskaņā ar piemērojamajiem valsts 
tiesību aktiem; 

ii.  tie strādāja tikai saņēmēja tehniskā uzraudzībā un par tiem bija atbildīgs 
tikai saņēmējs; 

iii.  tie saņēma atalgojumu saskaņā ar saņēmēja parasto praksi;  
iv. tie tika iedalīti pareizajā grupā/kategorijā/ izmaksu centrā vienības 

izmaksas aprēķināšanas nolūkam saskaņā ar saņēmēja parasto izmaksu 
uzskaites praksi;  

 revidents pārbaudīja, vai personāla izmaksu aprēķinā nav ņemts vērā neviens 
neattiecināmais elements vai citas izmaksas, kas deklarētas attiecībā uz citām 
izmaksu kategorijām vai izmaksām, uz kurām attiecas cita veida dotācijas vai 
citas dotācijas, ko finansē no Eiropas Savienības budžeta; 

 revidents veica skaitlisku salīdzinājumu starp vienības izmaksu aprēķināšanā 
izmantoto personāla izmaksu kopsummu un to personāla izmaksu kopsummu, 
kas reģistrētas reglamentētajos grāmatvedības pārskatos un algu izmaksas 
sistēmā; 

 attiecībā uz faktisko personāla izmaksu koriģēšanu, pamatojoties uz budžetā 
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dotācijām, ko piešķir struktūrvienības, kuras nav Komisija/Aģentūra, ES 
budžeta īstenošanas nolūkā).  

 
Ja izmaksāts papildu atalgojums, kā minēts dotācijas nolīgumā(-os) 

XII. Saņēmējs ir bezpeļņas tiesību subjekts. 
XIII. Papildu atalgojums ir daļa no saņēmēja parastās atalgojuma prakses un tiek 

konsekventi izmaksāts, ja ir vajadzīga attiecīgā darba izpilde vai zināšanas. 
XIV. Papildu atalgojuma aprēķināšanas kritēriji ir objektīvi un vispārēji 

piemērojami neatkarīgi no finansējuma avota. 
XV. Papildu atlīdzība, kas iekļauta personāla izmaksās, kuras izmanto, lai 

aprēķinātu stundas likmes attiecībā uz dotācijas nolīgumu(-iem), ir 
noteikta līdz EUR 8000 uz vienu pilnslodzes ekvivalentu (ko proporcionāli 
samazina, ja darbinieks nav saistīts tikai un vienīgi ar darbības īstenošanu). 

 
 
 
 
 
[Ja saņēmējs nevar apstiprināt noteiktu(-s) apgalvojumu(-s) sadaļā “C. Personāla 
izmaksas”, tos norāda turpmāk, un revidents tos kā izņēmumus iekļauj galvenajā 
ziņojumā par konstatētajiem faktiem: 

- …] 
 
 
 

plānotajiem vai aprēķinātajiem elementiem, revidents rūpīgi pārbaudīja 
minētos elementus un informācijas avotu, lai pārliecinātos, ka tie atbilst 
objektīvai un pārbaudāmai informācijai; 

 ja apmaksai tika iesniegta papildu atlīdzība, revidents pārbaudīja, vai saņēmējs 
ir bezpeļņas tiesību subjekts, vai summa tika noteikta līdz EUR 8000 uz vienu 
pilnslodzes ekvivalentu un vai tā tika proporcionāli samazināta attiecībā uz 
darbiniekiem, kas nebija iesaistīti tikai attiecīgās(-o) darbības(-u) īstenošanā; 

 revidents pārrēķināja personāla izmaksas attiecībā uz paraugā iekļautajiem 
darbiniekiem. 

Konstatējums 

4. Visas atalgojumam daļas, kas iesniegtas apmaksai kā personāla izmaksas, ir 
pamatotas ar apliecinošiem dokumentiem. 

5. Paraugā iekļautos darbiniekus pieņēma darbā pats saņēmējs saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, kā arī pats uzraudzīja viņu darbu un 
uzņēmās par to atbildību. 

6. Darbinieku darba līgumi bija saskaņā ar saņēmēja parasto praksi. 
7. Personāla izmaksas bija pienācīgi dokumentētas un ietvēra tikai algas, sociālās 

nodrošināšanas izmaksas (pensijas iemaksas, veselības apdrošināšanas 
iemaksas, iemaksas bezdarba fondā u. c.), nodokļus un citas obligātās 
izmaksas, kas iekļautas atalgojumā (atvaļinājuma nauda, trīspadsmitā alga 
u. c.). 

8. Personāla vienības izmaksu aprēķinā izmantotās kopsummas atbilst tām, kas 
reģistrētas algu un grāmatvedības uzskaitē. 

9. Attiecībā uz faktisko personāla izmaksu koriģēšanu, pamatojoties uz budžetā 
plānotajiem vai aprēķinātajiem elementiem, minētie elementi bija attiecināmi 
uz personāla izmaksu aprēķinu, pamatoti un atbilstīgi objektīvai un 
pārbaudāmai informācijai. Izmantotie budžetā plānotie vai aprēķinātie 
elementi ir šādi: (norāda elementus un to vērtības). 

10. Personāla izmaksās nebija ietverti neattiecināmi elementi. 
11. Attiecībā uz papildu atalgojuma izmaksām bija izpildīti konkrētie atbilstības 

nosacījumi: a) dotāciju nolīgumos saņēmējs ir reģistrēts kā bezpeļņas tiesību 
subjekts, b) tas tika izmaksāts saskaņā ar objektīviem kritērijiem, ko parasti 
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piemēro neatkarīgi no izmantotā finansējuma avota, un c) atalgojums bija 
noteikts līdz EUR 8000 uz vienu pilnslodzes ekvivalentu (vai līdz līdzvērtīgai 
proporcionālai summai, ja persona gada laikā nebija uz pilnu slodzi 
nodarbināta darbības veikšanā vai nebija iesaistīta tikai šīs darbības 
īstenošanā). 

D. Produktīvā darba stundas 

XVI. Pilna darba laika darbinieka produktīvā darba stundu skaits ir [lieko 
svītrot]: 
A. 1720 produktīvā darba stundas gadā personai, kas strādā pilnu darba 

laiku (atbilstīgi proporcionālajai summai personām, kuras nestrādā 
pilnu darba laiku); 

B. kopējais personas nostrādāto stundu skaits gadā pie saņēmēja; 

C. “standarta stundu skaits gadā”, ko saņēmējs parasti piemēro savam 
personālam saskaņā ar savu parasto izmaksu uzskaites praksi. 
Minētais stundu skaits ir vismaz 90 % no “standarta darba stundu 
skaita gadā”. 

 Ja izmantota B metode 

XVII. Kopējais nostrādāto stundu skaits ir aprēķināts šādi: personas 
nostrādāto darba stundu skaits gadā saskaņā ar darba līgumu, 
piemērojamo darba nolīgumu vai valsts tiesību aktiem plus nostrādātās 
virsstundas, mīnus kavējumi (piemēram, slimības atvaļinājums un 
īpašais atvaļinājums). 

XVIII. “Darba stundu skaits gadā” ir stundas, kuras personāls strādā, esot 
darba devēja rīcībā un veicot savu darbību vai pienākumus saskaņā ar 
darba līgumu, piemērojamo darba koplīgumu vai valsts tiesību aktiem 
attiecībā uz darba laiku. 

XIX. Līgumā (piemērojamajā darba koplīgumā vai valsts tiesību aktos 
attiecībā uz darba laiku) norādīts darba laiks, kas ļauj aprēķināt darba 
stundu skaitu gadā.  

Procedūra (tas pats paraugs, kas norādīts C. sadaļā: Personāla izmaksas) 

 Revidents pārbaudīja, vai produktīvā darba stundu skaits ir piemērots atbilstīgi 
A, B vai C metodei. 

 Revidents pārbaudīja, vai produktīvā darba stundu skaits vienam pilnas 
slodzes darbiniekam ir pareizs un vai tas ir proporcionāli samazināts 
darbiniekiem, kas nav saistīti tikai un vienīgi ar darbības(-u) īstenošanu. 

 Ja izmantota B metode, revidents pārbaudīja, i) kā tika iegūts kopējais darba 
stundu skaits un ii) vai darba stundu skaits (gadā) līgumā norādīts, pārbaudot 
visus attiecīgos dokumentus, valsts tiesību aktus, darba nolīgumus un līgumus. 

 Ja izmantota C metode, revidents pārbaudīja, kā aprēķināts standarta darba 
stundu skaits gadā, pārbaudot visus attiecīgos dokumentus, valsts tiesību 
aktus, darba nolīgumus un līgumus, kā arī pārbaudīja, vai minētajā aprēķinā 
izmantotais produktīvā darba stundu skaits gadā bija vismaz 90 % no standarta 
darba stundu skaita gadā. 

Konstatējums 
Vispārīgi 

12. Saņēmējs piemēroja produktīvā darba stundu skaitu, kas atbilst A vai 
B metodei, kura sīki izklāstīta kreisajā slejā. 

13. Produktīvā darba stundu skaits gadā uz vienu pilnas slodzes darbinieku bija 
pareizs un tika proporcionāli samazināts darbiniekiem, kas nestrādā pilnu 
darba laiku vai nav saistīti tikai ar darbības īstenošanu. 

Ja izmantota B metode 

14. “Ikgadējs darba stundu” skaits, virsstundas un kavējumi bija pārbaudāmi, 
pamatojoties uz saņēmēja iesniegtajiem dokumentiem, un kopējā nostrādāto 
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Ja izmantota C metode 

XX. Standarta produktīvā darba stundu skaits gadā ir tāds pats kā pilnslodzes 
ekvivalentam; attiecībā uz darbiniekiem, kas nav saistīti tikai un vienīgi ar 
darbības(-u) īstenošanu, šis skaits ir proporcionāli samazināts. 

XXI. Produktīvā darba stundu skaits gadā, kas ir stundas likmes pamatā, i) 
atbilst saņēmēja parastajai grāmatvedības praksei, ii) ir vismaz 90 % no 
standarta darba stundu skaita gadā. 

XXII. Standarta darba stundas ir laiks, kurā darbinieki strādā, būdami saņēmēja 
rīcībā un veicot pienākumus, kas noteikti attiecīgajā darba līgumā, darba 
koplīgumā vai valsts tiesību aktos attiecībā uz darba laiku. Saņēmēja 
deklarētais standarta darba stundu skaits gadā ir apstiprināts ar darba 
līgumiem, valsts tiesību aktiem un citiem dokumentāriem pierādījumiem.  

[Ja saņēmējs nevar apstiprināt noteiktu(-s) apgalvojumu(-s) sadaļā “D. Darba 
stundas”, to(tos) norāda turpmāk, un revidents par to(-iem) ziņo kā par izņēmumu(-
iem). 

- …] 

stundu skaita aprēķins bija pareizs. 
15. Līgumā noteiktais darba laiks ļauj aprēķināt darba stundu skaitu gadā. 

Ja izmantota C metode 

16. Gada produktīvā darba stundu skaita aprēķins bija atbilstīgs saņēmēja 
parastajai izmaksu uzskaites praksei. 

17. Standarta darba stundu skaita gadā aprēķins tika apstiprināts ar saņēmēja 
iesniegtajiem dokumentiem. 

18. Stundas likmes aprēķināšanai izmantotais gada produktīvā darba stundu skaits 
bija vismaz 90 % no gadā darba stundu skaita. 

E. Stundas likmes 

Stundas likmes ir pareizas. 
 

XXIII. Stundas likmes ir aprēķinātas pareizi, jo tās izriet no personāla izmaksām 
gadā, kas iedalītas pēc produktīvo stundu skaita konkrētajā gadā un grupas 
(piemēram, personāla kategorija vai nodaļa vai izmaksu centrs, ņemot vērā 
izmantoto metodoloģiju), un ir saskaņā ar iepriekš norādītajā C un 
D sadaļā ietvertajiem apgalvojumiem. 

 
 

 
[Ja saņēmējs nevar apstiprināt apgalvojumu sadaļā “E. Stundas likmes”, to norāda 
turpmāk, un revidents par to ziņo kā par izņēmumu. 

- …] 
 

Procedūra 
 Revidents ir ieguvis sarakstu, kurā norādītas visas personāla likmes, ko 

saņēmējs aprēķinājis saskaņā ar izmantoto metodoloģiju. 
 Revidents ir ieguvis sarakstu, kurā norādīti visi attiecīgie darbinieki un kurš ir 

pamatā personāla likmes(-ju) aprēķinam. 
 
Attiecībā uz 10 pilnslodzes ekvivalenta darbiniekiem, kas atlasīti pēc nejaušas izvēles 
principa (tas pats paraugs, kas C sadaļā: Personāla izmaksas): 

 revidents pārrēķināja stundas likmes; 
 revidents pārbaudīja, vai izmantotā metodoloģija atbilst parastajai 

organizācijas grāmatvedības praksei un vai tā ir konsekventi piemērota visām 
organizācijas darbībām, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, neatkarīgi no 
finansējuma avota. 

Konstatējums 

19. Pārrēķinot paraugā iekļauto darbinieku stundas likmi, nekādas atšķirības 
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netika konstatētas. 

F. Darba laika uzskaite 

XXIV. Darba laiks ir reģistrēts attiecībā uz visām personām, kas nav saistītas tikai 
ar programmas “Apvārsnis 2020” darbību. Visas darba stundas saistībā ar 
dotācijas nolīgumu(-iem) ir reģistrētas katru dienu/nedēļu/mēnesi [lieko 
svītrot], izmantojot papīra formātu / datorizētu sistēmu [lieko svītrot]. 

XXV. Attiecībā uz personām, kas saistītas tikai ar vienas “Apvārsnis 2020” 
darbības īstenošanu, saņēmējs ir vai nu parakstījis par to deklarāciju, vai 
izstrādājis sistēmu šo personu darba laika reģistrēšanai. 

XXVI. Darba laika uzskaites ierakstus ir parakstījusi attiecīgā persona (uz papīra 
vai elektroniski), un vismaz reizi mēnesī tos ir apstiprinājis darbības 
vadītājs vai tiešais vadītājs. 

XXVII. Ir ieviesti pasākumi, lai nepieļautu, ka personāls: 
i.  veic divkāršu darba stundu reģistrēšanu;  

ii. reģistrē nostrādātās stundas kavējumu periodos (piemēram, brīvdienu, 
slimības atvaļinājuma laikā);  

iii. reģistrē vairāk stundu, nekā ir produktīvā darba stundas gadā, kas 
izmantotas, lai aprēķinātu stundu likmes;  

iv. reģistrē darba stundas ārpus darbības perioda. 

XXVIII. Darba laiks nav reģistrēts ārpus darbības perioda. 
XXIX. Nav pieprasīts vairāk stundu, nekā ir produktīvā darba stundas, kas 

izmantotas, lai aprēķinātu personāla stundas likmes. 
 

Procedūra 
 Revidents izskatīja īso aprakstu, visas attiecīgās rokasgrāmatas un/vai iekšējos 

norāžu dokumentus, kuros aprakstīta darba laika uzskaitei izmantotā metode. 
 

Revidents izskatīja C sadaļā: Personāla izmaksas minētā pēc nejaušas izvēles principa 
atlasītā 10 pilnslodzes ekvivalentu parauga darba laika uzskaiti, jo īpaši pārbaudot: 

 vai darba laika uzskaite bija pieejama visām personām, kas nebija saistītas 
tikai un vienīgi ar darbības īstenošanu; 

 vai darba laika uzskaite bija pieejama personām, kas strādā tikai saistībā ar 
programmas “Apvārsnis 2020” darbības īstenošanu, vai alternatīvā gadījumā 
— vai saņēmēja parakstītā deklarācija bija pieejama tiem, kuri apliecina, ka 
viņi ir saistīti tikai un vienīgi ar programmas “Apvārsnis 2020” darbības 
īstenošanu; 

 vai darba laika uzskaite tika laikus parakstīta un apstiprināta un vai ir izpildītas 
visas obligātās prasības; 

 vai personas bija iesaistītas darbības īstenošanā deklarētajos periodos; 

 vai nav deklarēts vairāk stundu, nekā ir produktīvā darba stundas, kas 
izmantotas personāla stundas likmju aprēķināšanai; 

 vai bija ieviesta iekšējā kontrole, lai novērstu divkāršu darba laika uzskaiti, 
darba laika reģistrēšanu atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma laikā; vai par 
personu nav deklarēts vairāk stundu gadā saistībā ar programmu 
“Apvārsnis 2020”, nekā stundas likmju aprēķināšanai izmantotais produktīvā 
darba stundu skaits gadā; vai darba laiks nav reģistrēts ārpus darbības perioda; 
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Visas atšķirības norāda galvenajā ziņojumā. 
Apgalvojumi, ko sniedz saņēmējs  Procedūras, ko veic revidents, un konstatējumi, kurus apstiprina revidents 
 
[Īsi aprakstīt ieviesto darba laika uzskaites sistēmu, kā arī pasākumus, kas veikti, 
lai revidentam nodrošinātu tās ticamību, un aprakstu pievienot šā atzinuma 
pielikumā55

.] 
 
 
 [Ja saņēmējs nevar apstiprināt noteiktu(-s) apgalvojumu(-s) sadaļā “F. Darba 
laika uzskaite”, to(tos) norāda turpmāk, un revidents par to(-iem) ziņo kā par 
izņēmumu(-iem). 

- …] 
 

 revidents salīdzināja informāciju ar personāla nodaļas uzskaiti, lai pārbaudītu 
atbilstību un lai pārliecinātos, ka iekšējā kontrole ir bijusi efektīva. Turklāt 
revidents pārbaudīja, vai no programmas “Apvārsnis 2020” nav pieprasīta 
apmaksa par lielāku skaitu stundu attiecībā uz vienu personu gadā, nekā ir 
stundu likmju aprēķināšanai izmantotais produktīvā darba stundu skaits gadā, 
kā arī pārbaudīja, vai darba laiks nav deklarēts ārpus darbības perioda. 

Konstatējums 

20. Saņēmēja iesniegtais īsais apraksts, rokasgrāmatas un/vai iekšējie norāžu 
dokumenti par darba laika uzskaiti bija saskanīgi ar vadības 
ziņojumiem/uzskaiti un citiem izskatītajiem dokumentiem, un saņēmējs tos 
kopumā bija izmantojis finanšu pārskatu sagatavošanai. 

21. Pēc nejaušas izvēles principa izraudzītajam paraugam darba laiks bija 
reģistrēts vai, ja darbinieki bija saistīti tikai un vienīgi ar darbības īstenošanu, 
bija pieejama parakstīta deklarācija vai darba laika uzskaite.  

22. Pēc nejaušas izvēles principa izraudzītajam paraugam darba laika uzskaiti bija 
laikus parakstījis darbinieks un darbības vadītājs / tiešais vadītājs. 

23. Darbībai deklarētais darba laiks bija īstenots deklarētajos laikposmos. 

24. Nebija deklarēts vairāk stundu par produktīvā darba stundu skaitu, kas 
izmantots, lai aprēķinātu personāla stundas likmes. 

25. Ir pierādījumi, ka saņēmējs ir pārliecinājies, ka darba laiks nav deklarēts divas 
reizes, ka tas ir atbilstīgs kavējumu reģistriem un produktīvā darba stundu 
skaitam gadā, un ka darba laiks nav deklarēts ārpus darbības perioda. 

26. Deklarētais darba laiks ir atbilstīgs personāla nodaļas uzskaitē norādītajam. 
  

                                                 
55 Darba laika uzskaites sistēmas aprakstā cita starpā norāda informāciju par darba laika reģistru saturu, tās tvērumu (pilna darba laika vai darbības laika reģistrēšana attiecībā uz visiem 
darbiniekiem vai tikai “Apvārsnis 2020” iesaistītajiem darbiniekiem), tās detalizācijas pakāpi (vai ir atsauce uz konkrētiem paveiktajiem uzdevumiem), tās formātu, darba laika reģistrēšanas 
periodiskumu un apstiprināšanu (papīra formāts vai datorizēta sistēma; katru dienu, katru nedēļu vai reizi mēnesī; kas parakstījis un kas parakstu apliecinājis), veiktos kontroles pasākumus, lai 
novērstu divkāršu darba laika reģistrēšanu vai nodrošinātu atbilstību personāla nodaļas reģistriem, piemēram, kavējumi un ceļojumi, kā arī informācijas plūsmu līdz pat tās izmantošanai finanšu 
pārskatu sagatavošanā. 



Dotācijas nolīguma numurs(-i): [ierakstīt numurus un akronīmus] 
  

“Apvārsnis 2020”.  Dotācijas nolīguma paraugs:  Vispārīgs paraugs. Dotācijas nolīgums ar vairākiem saņēmējiem. 2013. gada decembris 
 

15 
 

Visas atšķirības norāda galvenajā ziņojumā. 
Apgalvojumi, ko sniedz saņēmējs  Procedūras, ko veic revidents, un konstatējumi, kurus apstiprina revidents 
 
[[Saņēmēja][Saistītās trešās personas] oficiālais nosaukums ] 

 
[Revidenta oficiālais nosaukums] 

[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats]     [pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats] 
[dd.mm.gggg.] [dd.mm.gggg.] 
<[Saņēmēja][Saistītās trešās personas] paraksts > <Revidenta paraksts> 
 
 

 
 


	RTD-2013-00156-00-00-LV-TRA-00
	RTD-2013-00156-00-01-LV-TRA-00
	Provizorisko budžeta sadalījumu, kas norādīts 2. pielikumā, var koriģēt, veicot summu pārvedumus starp saņēmējiem vai budžeta kategorijām (vai abos gadījumos). Ja darbība ir īstenota atbilstīgi 1. pielikumā norādītajam, grozījums saskaņā ar 55. pantu ...
	Tomēr saņēmēji nedrīkst:
	- [IZVĒLE, ja fiksētā kopsumma ir paredzēta 5.2. pantā: koriģēt summas, kas 2.  pielikumā noteiktas par fiksētajām kopsummām;]
	“Dotācijas galīgā summa” ir atkarīga no tā, kādā mērā darbība ir faktiski īstenota saskaņā ar Nolīguma noteikumiem.
	Minēto summu aprēķina [Komisija][Aģentūra] — kad tiek veikts atlikuma maksājums (sk. 21.4. pantu) — šādos posmos:
	1. posms — atlīdzināšanas likmju piemērošana attiecināmajām izmaksām;
	2. posms — dotācijas maksimālās summas ierobežojums;
	3. posms — samazinājums bezpeļņas noteikuma dēļ;
	4. posms — samazinājums nepareizas īstenošanas vai citu noteikumu pārkāpuma dēļ.
	5.3.3.  3. posms — Samazinājums bezpeļņas noteikuma dēļ
	Dotācija nedrīkst radīt peļņu.
	“Peļņa” ir 1. un 2. posmā iegūtās summas un darbības kopējo ieņēmumu atlikums, par kādu ir pārsniegtas darbības kopējās attiecināmās izmaksas.
	“Darbības kopējās attiecināmās izmaksas” ir konsolidētās kopējās attiecināmās izmaksas, ko apstiprinājusi [Komisija][Aģentūra].
	“Darbības kopējie ieņēmumi” ir konsolidētie kopējie ieņēmumi, kas iegūti darbības laikā (sk. 3. pantu).
	Minētie ieņēmumi ir:
	(a) darbības rezultātā radītie ienākumi; ja ienākumi ir gūti, pārdodot aprīkojumu vai citus aktīvus, kas iegādāti saskaņā ar Nolīgumu, ieņēmumu summa nepārsniedz to summu, kura saskaņā ar Nolīgumu ir deklarēta kā attiecināmās izmaksas;
	(b) finansiālie ieguldījumi, ko trešās personas sniegušas saņēmējam [vai saistītajām trešām personām] un ko īpaši izmanto darbības vajadzībām, un
	(c) ieguldījumi natūrā, ko bez maksas sniedz trešās personas un ko īpaši izmanto darbības vajadzībām, ja tie deklarēti kā attiecināmās izmaksas.
	Par ieņēmumiem netiek uzskatīti:
	(a)  ienākumi, kas radušies, izmantojot darbības rezultātus (sk. 28. pantu);
	(b) finansiālie ieguldījumi, ko veic trešās personas, ja tos var izmantot, lai segtu izmaksas, kuras nav attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu);
	(c) finansiālie ieguldījumi, ko veic trešās personas, bez pienākuma atmaksāt jebkuru summu, kas nav izmantota 3. pantā noteiktā laikposma beigās.
	Ja ir radusies peļņa, to atskaita no summas, kas iegūta 1. un 2. posmā.
	5.3.4.  4. posms — Samazinājums nepareizas īstenošanas vai citu noteikumu pārkāpuma dēļ — dotācijas samazinātā summa — aprēķins
	11TJa dotācija tiek11T 11Tsamazināta11T 12T(12Tsk. 43. 11Tpantu)11T, 11T[Komisija11T]12T[A12Tģentūra] 11Taprēķina11T dotācijas 11Tsamazināto11T summu, atņemot samazinājuma 11Tsummu11T 12T(ko 12Taprēķina 11Tproporcionāli11T darbības 11Tnepareizai11T 11...
	11TDotācijas g11Talīgā summa ir mazāka par:
	- summu, kas iegūta pēc 1.–3. posma, vai
	- 11Tdotācijas 11Tsamazināto summu, beidzoties 4. posmam.
	Ja — pēc atlikuma maksājuma (jo īpaši pēc pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām vai izmeklēšanām; sk. 22. pantu) — [Komisija][Aģentūra] neatzīst izmaksas (sk. 42. pantu) vai samazina 11Tdotāciju 11T(sk. 43. pantu), tā aprēķina “11Tdotācijas 11Tpārskatīt...
	[Komisija][Aģentūra] šo summu aprēķina, izmantojot rezultātus, šādi:
	- ja izmaksas netiek atzītas: piemērojot atlīdzināšanas likmi pārskatītajām attiecināmajām izmaksām, ko [Komisija][Aģentūra] atzinusi attiecīgajam saņēmējam;
	- ja tiek samazināta dotācija: aprēķinot attiecīgā saņēmēja daļu dotācijas summā, kas ir samazināta proporcionāli darbības nepareizai īstenošanai vai noteikumu pārkāpuma nopietnībai (sk. 43.2. pantu).
	Ja netiek atzītas izmaksas un tiek samazināta dotācija, dotācijas pārskatītā galīgā summa attiecīgajam saņēmējam ir mazāka par divām iepriekš minētajām summām.
	[IZVĒLE jāizmanto, ja piemēro 14. pantu: Izmaksas, kas rodas saistītajām trešām personām, ir attiecināmās izmaksas, ja tās atbilst — mutatis mutandis — vispārīgajiem vai īpašajiem noteikumiem attiecībā uz izmaksu atzīšanu par attiecināmajām izmaksām, ...
	Saistītās trešās personas var deklarēt kā attiecināmās izmaksas tās izmaksas, kuras tām radušās, īstenojot darbības uzdevumus saskaņā ar 6.3. pantu.
	14.1.2. Saņēmēji nodrošina, ka to saistības, kas minētas 18., 20., 35., 36. un 38. pantā, tiek piemērotas arī saistītajām trešām personām.]
	Koordinators iesniedz “nodevumus”, kas noteikti 1. pielikumā, saskaņā ar tajā noteikto laika grafiku un nosacījumiem.
	Koordinators iesniedz [Komisijai][Aģentūrai] (sk. 52. pantu) tehniskos un finanšu ziņojumus, tostarp maksājumu pieprasījumus.
	Ziņojumus sagatavo, izmantojot [Komisijas][Aģentūras] nodrošinātās veidlapas un veidnes, elektroniskajā apmaiņas sistēmā (sk. 52. pantu).
	Darbība ir sadalīta šādos “pārskata periodos”(RP):
	– RP1: no 1 mēneša līdz [X] mēnesim,
	[- RP2: no [X+1] mēneša līdz [Y] mēnesim,
	– RP3: no [Y+1] mēneša līdz [Z]mēnesim,
	[tas pats attiecībā uz citiem pārskata periodiem RP]
	– RPN: no [N+1] mēneša līdz [pēdējais projekta mēnesis].]
	Koordinators iesniedz perioda ziņojumu 60 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām.
	Perioda ziņojumā iekļauj šādus elementus:
	(a) “perioda tehnisko ziņojumu”, kurā ietver:
	(b) “periodisko finanšu pārskatu”, kurā ietver:
	11TPapildus11T 11Tperioda ziņojumam11T 11Tpar pēdējo11T 11Tpārskata periodu11T 11Tkoordinators11T 11Tiesniedz11T galīgo11T ziņojumu11T 11T60 dienu laikā11T 11Tpēc pēdējā11T 11Tpārskata perioda beigām.
	Galīgajā ziņojumā iekļauj:
	(a) “galīgo tehnisko ziņojumu” un publicējamo kopsavilkumu, ietverot:
	(i) pārskatu par rezultātiem un to izmantošanu un izplatīšanu;
	(ii) secinājumus par darbību;
	(iii) darbības sociāli ekonomisko ietekmi;
	(b) “galīgo finanšu pārskatu”, ietverot:
	(i) “galīgo kopsavilkuma finanšu pārskatu” (sk. 4. pielikumu), ko automātiski izveido elektroniskās apmaiņas sistēma, apvienojot atsevišķos finanšu pārskatus par visiem pārskata periodiem un ietverot atlikuma maksājuma pieprasījumu, un
	(ii) “atzinumu par finanšu pārskatiem” (kas izstrādāts saskaņā ar 5. pielikumu) attiecībā uz katru saņēmēju [un katru saistīto trešo personu], ja tas pieprasa kopēju ieguldījumu EUR 325 000 vai lielākā apmērā kā faktisko izmaksu un vienības izmaksu, k...
	[IZVĒLE attiecībā uz lielām dotācijām ar pārskata periodiem, kas pārsniedz 18 mēnešusP31F P: Papildus iepriekš norādītajām ziņojumu sniegšanas prasībām (no 20.1. panta līdz 20.3. pantam) koordinators katru gadu līdz [31. decembrim][30. novembrim] info...
	Šī informācija ir vajadzīga [Komisijai][Aģentūrai] grāmatvedības nolūkā un netiks izmantota dotācijas galīgās summas aprēķināšanā.]
	[IZVĒLE: nepiemēro]
	Finanšu pārskatus sagatavo euro valūtā.
	Saņēmēji [un saistītās trešās personas] grāmatvedības uzskaitē, kas noteikta valūtā, kura nav euro, konvertē radušās izmaksas citā valūtā uz euro atbilstīgi vidējām dienas maiņas kursu likmēm, kas publicētas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sēri...
	Ja dienas euro valūtas maiņas kurss attiecībā uz konkrēto valūtu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts, to konvertē saskaņā ar Komisijas tīmekļa vietnē publicēto vidējo mēneša norēķinu maiņas kursu, aprēķinot par attiecīgo pārskata peri...
	Saņēmēji [un saistītās trešās personas] grāmatvedības uzskaitē, kas noteikta euro, konvertē radušās izmaksas citā valūtā uz euro atbilstīgi to parastajai grāmatvedības praksei.
	Priekšfinansējuma mērķis ir nodrošināt saņēmējiem apgrozāmos līdzekļus.
	Tas paliek ES īpašumā līdz atlikuma maksājuma saņemšanai.
	Priekšfinansējuma maksājuma summa ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)].
	[Komisija][Aģentūra] ietur no priekšfinansējuma maksājuma 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”.
	Ar starpposma maksājumiem atlīdzina attiecināmās izmaksas, kas radušās saistībā ar darbības īstenošanu atbilstīgajos pārskata periodos.
	[Komisija][Aģentūra] izmaksā koordinatoram summu, kas atmaksājama kā starpposma maksājums, 90 dienu laikā no perioda ziņojuma (sk. 20.3. pantu) saņemšanas dienas, izņemot gadījumu, kad piemēro 47. vai 48. pantu.
	2. posms — Ierobežojums līdz 90 % no dotācijas maksimālās summas.
	- pozitīva atlikuma gadījumā: koordinatoram 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 koordinatoram;
	- negatīva, tā ir atgūstamā summa.
	Tomēr maksājamo summu var atskaitīt — bez saņēmēja piekrišanas — no kādas citas summas, ko Komisija vai izpildaģentūra ir parādā saņēmējam (no ES vai Euratom budžeta), līdz maksimālajam ES ieguldījuma apmēram, kurš norādīts provizoriskajā budžetā atti...
	Veicot maksājumus, [Komisija][Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram par atmaksājamo summu, norādot, vai tā attiecas uz starpposma maksājumu vai atlikuma maksājumu.
	Attiecībā uz atlikuma maksājumu paziņojumā norāda arī dotācijas galīgo summu.
	Dotācijas samazinājuma vai nepamatoti izmaksātu summu piedziņas gadījumā pirms paziņojuma veic pretrunu procedūru, kas noteikta 43. un 44. pantā.
	[Komisija][Aģentūra] visus maksājumus veic euro valūtā.
	Maksājumus izmaksā koordinatoram.
	Maksājumus koordinatoram [Komisija][Aģentūra] izpilda no tās maksājumu saistībām.
	Koordinators bez nepamatotas kavēšanās sadala maksājumus starp saņēmējiem.
	Maksājumu pārskaitīšanas izmaksas sedz šādi:
	[Komisijas][Aģentūras] maksājumus uzskata par veiktiem dienā, kurā tie tiek saņemti tās kontā.
	Ja procenti par kavētu maksājumu ir mazāki par vai vienādi ar EUR 200, tos izmaksā koordinatoram tikai pēc pieprasījuma, kas iesniegts divu mēnešu laikā pēc kavētā maksājuma saņemšanas.
	[IZVĒLE: nepiemēro]
	[IZVĒLE: nepiemēro]
	[IZVĒLE: nepiemēro]
	38.1.1. Vispārīgs pienākums veicināt darbību un tās rezultātus
	38.1.2. Informācija par ES finansējumu — pienākums un tiesības izmantot ES emblēmu

	43.1.1. [Komisija]12T[A12Tģentūra] var 11T— 11Tatlikuma11T maksājuma veikšanas laikā11T 11Tvai pēc tam11T 11T—11T 11Tsamazināt dotācijas11T 11Tmaksimālo11T 12Tsummu (12Tsk. 11T5.1. pantu11T, 11Tja11T 11Tdarbība nav11T 11Tīstenota11T 11Tpareizi, kā11T ...
	11TJa11T 11T[Komisija11T]12T[A12Tģentūra] 11Tsamazina11T dotāciju11T pēc11T atlikuma11T maksājuma veikšanas11T, 11Ttā aprēķina11T dotācijas 11Tpārskatīto11T 11Tgalīgo11T 11Tsummu11T 11Tattiecīgajam11T 11Tsaņēmējam11T 12T(12Tsk. 11T5.4. pantu)11T. 11TJ...
	[Komisija]12T[A12Tģentūra] var 11T—11T 11Tjebkurā laikā11T 11T— pilnībā vai11T 11Tdaļēji apturēt11T 11Tpriekšfinansējuma maksājumu11T 11Tun11T 11Tstarpposma maksājumus11T 11Tvienam vai vairākiem saņēmējiem11T 11Tvai11T atlikuma11T maksājumu11T 11Tvisi...

	RTD-2013-00156-00-02-LV-TRA-00
	2. pielikums. VPPN A3 

	RTD-2013-00156-00-01-LV-TRA-00
	koordinatoru iesniegt un parakstīt savā vārdā jebkurus grozījumus Nolīgumā saskaņā ar 55. pantu.
	[ar saņēmēju saistītā subjekta pilns oficiālais nosaukums], [subjekta saīsinātais nosaukums], [juridiskais statuss], [oficiālais reģistrācijas Nr.], reģistrēts [pilna oficiālā adrese], [PVN numurs] (“saistītā trešā persona”), ko šīs deklarācijas par s...
	un kas saistīts ar saņēmēju Nr. [ierakstīt numuru] [saņēmēja pilns nosaukums], [saīsinātais nosaukums], [juridiskais statuss], [oficiālais reģistrācijas Nr.], reģistrēts [pilna oficiālā adrese], [PVN numurs] (“saņēmējs”),
	apstiprina solidāru atbildību ar saņēmēju
	par jebkuru summu, kuru saņēmējs ir parādā [Komisijai][Aģentūrai] saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. [ierakstīt nolīguma numuru] [(ierakstīt akronīmu)], līdz maksimālajam ES ieguldījumam, kas norādīts provizoriskajā budžetā attiecībā uz saistīto trešo ...
	Saistītā trešā persona neatsaucami un bez nosacījumiem piekrīt nekavējoties un pēc pirmā pieprasījuma maksāt [Komisijai][Aģentūrai] šajā deklarācijā pieprasītās summas.
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