
 

Atruna 
Šī dokumenta mērķis ir palīdzēt pieteikumu iesniedzējiem, kuri pretendē uz "Apvārsnis  2020" finansējumu. Tajā 
izklāstīti visi šīs jomas noteikumi, kas var būt piemērojami šāda veida dotācijas nolīgumam, un tie sniegti tikai 
informatīvos nolūkos. Juridiski saistošs ir tas dotācijas nolīgums, kuru parakstījušas katrā darbībā iesaistītās puses.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma "Apvārsnis 2020" 
 
 
 

Paraugs: pamatpartnerības nolīgums ar 
vairākiem partneriem 

 
("Apvārsnis 2020" pamatpartnerības nolīgums – vairāki partneri) 

 
 
 

Versija 5.0 
2017. gada 18. oktobris 

 



Pamatpartnerības nolīguma numurs: [ierakstīt numuru un akronīmu] 
 

"Apvārsnis 2020" dotāciju nolīgumu paraugi: "Apvārsnis 2020" Pamatpartnerības nolīgums – vairāki partneri. 
v5.0 – 18.10.2017. 

2 

 

IZMAIŅU VĒSTURE 

Versija 
Publicēšan
as datums 

Izmaiņas 

1.0  11.12.2013.  Sākotnējā versija 

2.0 un 

2.1 

01.10.2014. 

01.10.2015. 

 Salīdzinājumā ar Pamatpartnerības nolīguma 1. versiju ir veiktas 

šādas svarīgākās izmaiņas: 

 44.1.2. pantā "Informācija par ES finansējumu – pienākums 
un tiesības izmantot ES emblēmu", lai nodrošinātu lielāku ES 
finansējuma pamanāmību visos "Apvārsnis 2020" darbības 

izziņošanas pasākumos, kuri saistīti ar jebkuru infrastruktūru, 
izmantoto aprīkojumu un būtiskākajiem rezultātiem. 

 Citus mazāk nozīmīgus redakcionālus un pārrakstīšanās kļūdu 
labojumus var skatīt versijā ar atzīmētām izmaiņām. 

3.0 20.07.2016.  Salīdzinājumā ar dotācijas nolīguma parauga 2.1. versiju ir 

veiktas šādas svarīgākās izmaiņas: 

 9.2. pantā "Budžeta pārvietojumi" – lielāka budžeta elastība 
partneriem, kuri, neveicot grozījumu dotācijas nolīgumā, var 
veikt summu pārvietojumus starp izmaksu veidiem tiešo 
personāla izmaksu budžeta kategorijas ietvaros pat tad, ja 

attiecīgais izmaksu veids nav paredzēts 2. pielikumā; 

 40.1. pantā "Pienākums ievērot ētikas un pētniecības 
integritātes principus", lai pētniecības integritātes 
standartiem, kuri jāievēro partneriem, pievērstu īpašu 

uzmanību; 

 40.2. pantā "Pasākumi, kas saistīti ar ētikas jautājumiem", lai 
vienkāršotu saņēmēju ziņošanas pienākumus ētikas jomā, 
kuri izpildāmi pirms tāda pasākuma sākšanas, kas saistīts ar 

kādu ētikas jautājumu; 

 42.1. pantā "Vispārīgs pienākums saglabāt konfidencialitāti", 
lai Komisijas/ Aģentūras personālam, citām ES iestādēm un 
struktūrām nodrošinātu plašāku piekļuvi konfidenciālai 
informācijai;  

 54. pantā "Maksājumu apturēšana" – paplašinātas iespējas 
Komisijai/ Aģentūrai apturēt atlikuma maksājumu tikai 
vienam vai vairākiem partneriem;  

 54. pantā "Maksājumu apturēšana", 55. pantā "Darbības 

īstenošanas apturēšana", 56.3. pantā "Nolīguma izbeigšana 
vai viena vai vairāku partneru dalības izbeigšana, ko veic 
Komisija/ Aģentūra", lai precizētu, ka konfidencialitātes un 
personas datu aizsardzības nolūkā pārskatīšanas, revīzijas, 
izmeklēšanas u.c. gadījumos Komisija/ Aģentūra, īstenojot 

pretrunu procedūru, vērsīsies tiešā veidā pie attiecīgā 
partnera (šādā gadījumā koordinators arī tiks informēts);  

 56.3. pantā "Nolīguma izbeigšana vai viena vai vairāku 
partneru dalības izbeigšana, ko veic Komisija/ Aģentūra" – 

Komisija/ Aģentūra var izbeigt partnera dalību, ja tas nav 
pieprasījis veikt grozījumu dotācijas nolīgumā, lai izbeigtu tās 
saistītās trešās personas dalību, uz kuru attiecas tādi paši 
nosacījumi kā uz partneri, kura dalība var tikt izbeigta. 

Piemēram, saistītā trešā persona ir bankrotējusi. 

Citus mazāk nozīmīgus redakcionālus un pārrakstīšanās kļūdu 
labojumus var skatīt versijā ar atzīmētām izmaiņām. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
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4.0 27.02.2017.  Salīdzinājumā ar dotācijas nolīguma parauga 3.0 versiju ir veiktas 
šādas svarīgākās izmaiņas: 

 jauns 19.a pants "Darbības uzdevumu izpilde, ko veic 

starptautiskie partneri"; 

 58.1. pantā "Paziņojumu veids un līdzekļi". 

 Citus mazāk nozīmīgus redakcionālus un pārrakstīšanās kļūdu 
labojumus var skatīt versijā ar atzīmētām izmaiņām. 

5.0 18.10.2017.  Salīdzinājumā ar dotācijas nolīguma parauga 4.0 versiju veiktas 
šādas svarīgākās izmaiņas: 

 40. pantā "Ētika un pētniecības integritāte", lai noteikumus 

par ētikas un pētniecības integritātes principiem saskaņotu 

ar Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas (ALLEA) jauno 

Eiropas Rīcības kodeksu par pētniecības integritāti. 

 Citus mazāk nozīmīgus redakcionālus un pārrakstīšanās kļūdu 
labojumus var skatīt versijā ar atzīmētām izmaiņām. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-multi_track-v4.0-v5.0_en.doc
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PARAUGS:  

"APVĀRSNIS 2020"1 PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMS 

 ("APVĀRSNIS 2020" PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMS – VAIRĀKI 

PARTNERI) 

 

 
 Šis paraugs ir sagatavots tikai pētniecības un inovācijas darbībām (PID), inovācijas darbībām (ID) 

un koordinācijas un atbalsta darbībām (KAD) (t.i., darbībām, attiecībā uz kurām parasti izmanto 
vispārīgā dotācijas nolīguma paraugu). Tas būtu turpmāk jāpielāgo ERANET, PCP-PPI, EJP, EPP, 
MSC un MVU instrumenta darbībām.   

 

 
 Zilā krāsā iekrāsotās zemsvītras piezīmes neparādīsies tekstā, kuru datorsistēma sagatavos 

parakstīšanas nolūkā (jo tās ir norādījumi, kas paredzēti tikai iekšējai lietošanai).  
 

 Attiecībā uz izvēlēm [slīprakstā, kvadrātiekavās]: datorsistēmā jāizvēlas attiecīgā izvēle. 
Neizmantotās izvēles automātiski pazudīs vai parādīsies ar norādi "nepiemēro". Izmantotās izvēles 
parādīsies slīprakstā bez kvadrātiekavām un bez izvēles nosaukuma (lai saņēmēji varētu viegli 
saprast, ka tiek piemērots īpašs noteikums). 

 Attiecībā uz laukiem [pelēkā krāsā, kvadrātiekavās] (pat tad, ja tie ir iekļauti izvēlē, kā norādīts 
iepriekšējā punktā): datorsistēmā jāieraksta attiecīgie dati.  

 Datorsistēma sagatavos datu lapu, kas apstiprinās izmantotās izvēles un ierakstītos datus. 
 

 Pielikumi – 
Daži pielikumi ir ņemti no vispārīgā dotācijas nolīguma parauga (sk. 3. pielikumu "Pievienošanās 
veidlapa", 3.a pielikumu "Deklarācija par saistīto trešo personu solidāru atbildību", 5. pielikumu 
"Atzinums par finanšu pārskatiem (paraugs)" un 6. pielikumu "Atzinums par metodoloģiju 

(paraugs)"), taču tie ir pielāgoti Pamatpartnerības nolīguma un Konkrētas darbības dotācijas 
nolīguma īpašajām vajadzībām. 
Minētajos pielikumos ar "saņēmēju" saprot "partneri". 
 

 

 

PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMS  

 

NOLĪGUMA NUMURS [ierakstīt numuru] – [ierakstīt akronīmu] 

 

Šis "Pamatpartnerības nolīgums" ir noslēgts starp šādām pusēm. 

 

No vienas puses, 

 

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

Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) ("Pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" regula Nr. 1291/2013") (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.). 

   

 

EIROPAS KOMISIJA 
ĢD/ izpildaģentūra 
 
[Direktorāts] 

[Nodaļa] [Direktors]                            
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[1. IZVĒLE: Eiropas Savienība ("ES"), ko pārstāv Eiropas Komisija ("Komisija")2,]  

 
[2. IZVĒLE:  Eiropas Atomenerģijas kopiena ("Euratom"), ko pārstāv Eiropas Komisija 

("Komisija")3,]  

 
[3. IZVĒLE: [Pētniecības izpildaģentūra (REA)] [Eiropas Pētniecības padomes 

izpildaģentūra (ERCEA)] [Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)] [Mazo un vidējo 

uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)] ("Aģentūra") saskaņā ar Eiropas Komisijas 

("Komisija") piešķirtajām pilnvarām4,] 

 

ko šā Pamatpartnerības nolīguma parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, uzvārds], [ieņemamais 

amats, [ģenerāldirektorāts, direktorāts, nodaļa] [departaments]],5 

 

un,  

 

no otras puses, 

 

1. "koordinators": 

 

[pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)], kas reģistrēts [pilna juridiskā adrese], 

[IZVĒLE partneriem, kuri ir PVN maksātāji: PVN maksātāja reģistrācijas numurs 
[ierakstīt numuru],] [IZVĒLE koordinatoriem, kuri nesaņem ES finansējumu: kā 

"saņēmējs, kurš nesaņem ES finansējumu" (sk. 14. pantu),] ko šā Pamatpartnerības nolīguma 

parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, uzvārds un ieņemamais amats], 

 

un turpmāk norādītie pārējie partneri, ja tie ir parakstījuši savu "Pievienošanās veidlapu" (sk. 

3. pielikumu un 62. pantu): 

 

2. [pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)], kas reģistrēts [pilna juridiskā 

adrese], [IZVĒLE partneriem, kuri ir PVN maksātāji: PVN maksātāja reģistrācijas 

numurs [ierakstīt numuru],] 

 
[IZVĒLE partneriem, kuri nesaņem ES finansējumu: X. [pilns oficiālais nosaukums 

(saīsinātais nosaukums)], kas reģistrēts [pilna juridiskā adrese], [IZVĒLE partneriem, kuri 

ir PVN maksātāji: PVN maksātāja reģistrācijas numurs [ierakstīt numuru],] kā "partneris, 

kurš nesaņem ES finansējumu" (sk. 14. pantu),]  

 

[tas pats attiecībā uz katru partneri] 

 
[IZVĒLE, ja partneris ir JRC: un X. Kopīgais pētniecības centrs (JRC) , kas reģistrēts 

[pilna juridiskā adrese], ja tas paraksta "Administratīvo vienošanos" (sk. 3.b pielikumu),].  

                                                 
2  Teksts slīprakstā attiecas uz dotācijas nolīguma paraugā sniegtajām izvēlēm, kuras izmantojamas šajā 

Nolīgumā. 
3  Teksts slīprakstā attiecas uz dotācijas nolīguma paraugā sniegtajām izvēlēm, kuras izmantojamas šajā 

Nolīgumā. 
4  Teksts slīprakstā attiecas uz dotācijas nolīguma paraugā sniegtajām izvēlēm, kuras izmantojamas šajā 

Nolīgumā. 
5  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 "partneri" vai "partneriem" ietver koordinatoru 
[IZVĒLE, ja piedalās JRC: un Kopīgo pētniecības centru (JRC)]. 

 

Iepriekš minētās puses ir vienojušās izveidot pamatpartnerību saskaņā ar turpmāk 

izklāstītajiem noteikumiem.  

 

Pamatpartnerības nolīgumu veido turpmāk uzskaitītais. 

 

Noteikumi 

 

1. pielikums.  Rīcības plāns6 

 

2. pielikums.  Konkrētas darbības dotācijas nolīguma paraugs 

 

 1. pielikums.   Konkrētās darbības apraksts 

 

2. pielikums.  Konkrētās darbības provizoriskais budžets  

 

3. pielikums.  Finanšu pārskati (paraugs)  

 

4. pielikums.  Atzinums par finanšu pārskatiem (paraugs)  

 

3. pielikums.   Pievienošanās veidlapas 

 
[IZVĒLE, ja piemēro 19. pantu 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. Atzinums par metodoloģiju (paraugs) 

  

                                                 
6  Rīcības plānā ietver pušu kopīgos mērķus un to pasākumu veidus, uz kuriem attiecas šis pamatpartnerības 

nolīgums un kuri veicina minēto mērķu sasniegšanu. 
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1. NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

 

1. PANTS. NOLĪGUMA PRIEKŠMETS  

 

Nolīgumā paredzēta ilgtermiņa sadarbība ("pamatpartnerība") un noteikti šā Nolīguma 

noteikumi un vispārīgie noteikumi, kā arī tiesības un pienākumi attiecībā uz konkrētas 

darbības dotācijām, kuras [Komisija] [Aģentūra] var piešķirt konkrētajām darbībām saskaņā 

ar pamatpartnerību. 

 

 

2. NODAĻA. PAMATPARTNERĪBA 

 

2. PANTS. RĪCĪBAS PLĀNS – KONKRĒTAS DARBĪBAS DOTĀCIJU 

PIEŠĶIRŠANA – KONKRĒTAS DARBĪBAS DOTĀCIJU 

NOLĪGUMI 

 

2.1.  Rīcības plāns 

 

Mērķi un pasākumi saskaņā ar pamatpartnerību ir noteikti "rīcības plānā", kas ietverts 

1. pielikumā.  

 

2.2.  Konkrētas darbības dotāciju piešķiršana konkrētām darbībām – konkrētas 

darbības dotāciju nolīgumi 

 

[Komisija] [Aģentūra]  var piešķirt "konkrētas darbības dotācijas" darbībām, kuras jāīsteno 

saskaņā ar pamatpartnerību ("konkrētas darbības").  

 
[1. IZVĒLE visos gadījumos: Lai iegūtu priekšlikumus konkrētas darbības dotācijām, 

[Komisija] [Aģentūra] apspriežas ar partneriem, pamatojoties uz [uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus] [aicinājumu iesniegt priekšlikumu] 7 [uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus vai 

aicinājumu iesniegt priekšlikumu], kurā noteikti piemērojamie [atlases un] 8 piešķiršanas 
kritēriji. [Minētajā uzaicinājumā var piedalīties [visi partneri, kuriem šis pasākuma veids ir 

iekļauts Pamatpartnerības nolīguma rīcības plānā] [visi pretendenti, kuri atbilst paziņotajiem 
kritērijiem].] Partneriem nav pienākuma piedalīties šādās apspriešanās, un tas var izvēlēties 

neiesniegt nekādus priekšlikumus.]  

 
[2. IZVĒLE jāizmanto, ja tas paredzēts darba programmā: Partneri iesniedz priekšlikumus 

konkrētas darbības dotācijām (ietverot [ierakstīt dokumentus, kuri iesniedzami kopā ar 

priekšlikumu]) [attiecībā uz [ierakstīt pasākuma nosaukumu(-us)]] līdz [rīcības plānā 
noteiktajam datumam(-iem)] [ierakstīt datumu].] 

                                                 
7  Aicinājums iesniegt priekšlikumu ir izvēle, kas paredzēta: 

- monopola situācijām vai pamataktā norādītajiem partneriem;   
- gadījumiem, kad darbs tiek veikts kopā ar iepriekš noteiktiem partneriem saskaņā ar pamataktu 

nosacījumiem; 
- specifiskām darbībām, kuru veikšanai vajadzīga īpaša struktūra, ņemot vērā tehnisko kompetenci, augsto 

specializācijas līmeni vai administratīvās pilnvaras, ar nosacījumu, ka uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus neattiecas uz attiecīgajām darbībām. 
8  Šo izvēli izmanto, ja izvēlas atklātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ("uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus, kas paredzēts visiem pretendentiem, kuri atbilst paziņotajiem kritērijiem"). 
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[Komisija] [Aģentūra]  lemj par konkrētas darbības dotācijas piešķiršanu pēc piedāvājuma 

novērtēšanas [un dažādu pamatpartnerību partneru salīdzinošās novērtēšanas] . 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra] nolemj piešķirt konkrētas darbības dotāciju, tā piedāvā partneriem 

noslēgt "Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu" (sk. 2. pielikumu).  

 
Noslēdzot Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu [IZVĒLE, ja partneris ir JRC: vai 

Administratīvo vienošanos] , partneri pieņem konkrētas darbības dotāciju un piekrīt īstenot 

konkrēto darbību, paši uzņemoties atbildību un saskaņā ar Pamatpartnerības nolīgumu un šo 

Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu, kā arī visiem tajos paredzētajiem pienākumiem un 

nosacījumiem. 

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumus slēdz pirms pamatpartnerības beigām (sk. 3. pantu).  

 

Pēc pamatpartnerības beigām vai pēc tās izbeigšanas Pamatpartnerības nolīgumu turpina 

piemērot konkrētām darbībām, kuras ir īstenotas saskaņā ar konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumiem, kas bijuši spēkā pirms pamatpartnerības perioda beigām. 

 

3. PANTS. PAMATPARTNERĪBAS ILGUMS UN SĀKUMA DATUMS 

 

Pamatpartnerības nolīgumu slēdz uz [ierakstīt skaitli] mēnešiem ([…] gadiem9) no tā stāšanās 

spēkā (sk. 64. pantu). Šis termiņš nav pagarināms. 

 

4. PANTS. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SASKAŅĀ AR PAMATPARTNERĪBU  

 

4.1.  Pienākums pienācīgi īstenot pamatpartnerību  

 

Partneri ievēro pamatpartnerības mērķus un īsteno to, kā norādīts 1. pielikumā, un cenšas 

sasniegt šos mērķus arī konkrētajās darbībās.  

 

Partneri uztur savstarpējas sadarbības attiecības un sistemātisku un pārredzamu informācijas 

apmaiņu ar [Komisiju] [Aģentūru]  par: 

 

- rīcības plāna īstenošanu un turpmākiem pasākumiem un konkrētas darbības dotācijām; 

 

- citiem kopīgu interešu jautājumiem saistībā ar Pamatpartnerības nolīgumu. 

 

Partneri īsteno pamatpartnerību saskaņā ar 39., 40., 41., 42., 44., 45., 52. pantu – mutatis 

mutandis. 

 

4.2.  Konsorcija nolīgums 

 
[1. IZVĒLE jāizmanto, ja vien darba programmā nav noteikts, ka konsorcija nolīgums nav 

vajadzīgs: Partneri izveido iekšējo kārtību attiecībā uz savu darbību un koordinēšanu, lai 

nodrošinātu pamatpartnerības un konkrēto darbību pareizu īstenošanu. Iekšējo kārtību 

                                                 
9  Ne vairāk kā uz četriem gadiem, izņemot pienācīgi pamatotus izņēmuma gadījumus (piemēram, lai to 

saskaņotu ar pamatprogrammas ilgumu) (Piemērošanas noteikumu regulas 178. pants). 
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nosaka "konsorcija nolīgumā", kas rakstiski noslēgts starp partneriem un kas var ietvert 

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 partneris nepilda savus pienākumus) (sk. 3. nodaļas 4. apakšiedaļu); 

 

- iekšējo strīdu izšķiršana;  

 

- partneru savstarpēja vienošanās par atbildību, atlīdzināšanu un konfidencialitāti. 

 

Konsorcija nolīgumā neietver nekādus noteikumus, kas ir pretrunā Pamatpartnerības 
nolīgumam un konkrētas darbības dotāciju nolīgumiem.]  

 
[2. IZVĒLE: Nepiemēro.] 

 

5. PANTS. PAMATPARTNERĪBAS ĪSTENOŠANAS APTURĒŠANA 

 

Puses var apturēt pamatpartnerības īstenošanu, pamatojoties uz un saskaņā ar procedūru, kura 

– mutatis mutandis – noteikta 55. pantā. 

 

Ja pamatpartnerības īstenošana tiek apturēta, visas konkrētās darbības arī tiek apturētas (sk. 

55. pantu) no dienas, kad apturēta pamatpartnerība. 

 

6. PANTS. PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMA IZBEIGŠANA VAI VIENA VAI 

VAIRĀKU PARTNERU DALĪBAS IZBEIGŠANA  

 

6.1. Nolīguma izbeigšana  

 

Puses Pamatpartnerības nolīgumu var izbeigt jebkurā laikā.  

 

Puse, kura izbeidz Pamatpartnerības nolīgumu, oficiāli paziņo par izbeigšanu otrai pusei, 

norādot izbeigšanas stāšanās spēkā datumu. Šis datums ir pēc paziņošanas datuma. 

 

Pamatpartnerības nolīguma izbeigšana neatbrīvo puses no to pienākumiem saskaņā ar 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumiem, kuri stājušies spēkā pirms izbeigšanas stāšanās 

spēkā dienas, ja vien tie nav izbeigti.  

 

Neviena no pusēm nedrīkst pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu otras puses veiktās izbeigšanas 

dēļ. 

 

6.2. Viena vai vairāku partneru dalības izbeigšana  
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Puses var izbeigt viena vai vairāku partneru dalību pamatpartnerībā, pamatojoties uz un 

saskaņā ar procedūrām, kuras – mutatis mutandis – noteiktas 56.2.1., 56.3.1. un 56.3.2. pantā. 

 

Koordinators iesniedz grozījuma pieprasījumu (sk. 61. pantu), lai pielāgotu 1. pielikumu un 

vajadzības gadījumā pievienotu vienu vai vairākus jaunus partnerus (sk. 62. pantu).   

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  grozījuma pieprasījumu ir noraidījusi, Pamatpartnerības nolīgumu 

var izbeigt (sk. iepriekš). 

 

Dalības pamatpartnerībā izbeigšana neatbrīvo attiecīgo partneri no pienākumiem, kas tam 

noteikti konkrētas darbības dotāciju nolīgumos. Tomēr partneris nevar piedalīties konkrētās 

darbībās, kurām dotācijas piešķirtas pēc izbeigšanas stāšanās spēkā datuma. 

 

 

3. NODAĻA. KONKRĒTAS DARBĪBAS DOTĀCIJAS 

 

1. IEDAĻA. KONKRĒTAS DARBĪBAS 

 

7. PANTS. ĪSTENOJAMĀS KONKRĒTĀS DARBĪBAS – PAPILDU DOTĀCIJAS – 

KOPĪGI FINANSĒTAS DARBĪBAS 

 

Īstenojamās konkrētās darbības (un to, vai tās ir papildu dotācijas vai kopīgi finansētas 

darbības) nosaka konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 2. pantu un 1. pielikumu). 

 

8. PANTS. KONKRĒTO DARBĪBU ILGUMS 

 

Konkrēto darbību ilgumu nosaka konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 3. pantu). 

 

9. PANTS. PROVIZORISKAIS BUDŽETS UN BUDŽETA PĀRVIETOJUMI  

 

9.1.  Provizoriskais budžets 

 

Konkrēto darbību provizoriskais budžets ir noteikts konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 

2. pielikumā. 

 

Tas ietver provizoriskās attiecināmās izmaksas un izmaksu veidus, kas sadalīti pēc partnera 

[un saistītās trešās personas]  un budžeta kategorijas (Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

4., 5. un 6. pants [un Pamatpartnerības nolīguma 19. pants]. Vajadzības gadījumā tajā 

redzamas arī provizoriskās izmaksas, kas radušās partneriem, kuri nesaņem ES finansējumu 

(sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 7. pantu), un starptautiskajiem partneriem (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 12.a pantu). 

 

 

9.2.  Budžeta pārvietojumi 

 

Ja darbība ir īstenota atbilstīgi konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 1. pielikumā 

norādītajam, provizorisko budžeta sadalījumu, kas norādīts konkrētas darbības dotāciju 
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nolīgumu 2. pielikumā, var – bez grozījumiem (sk. 61. pantu) – pielāgot, veicot summu 

pārvietojumus starp partneriem, budžeta kategorijām un/ vai izmaksu veidiem, kuri noteikti 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 2. pielikumā.  

 

Tomēr partneri nedrīkst noteikt papildu izmaksas saistībā ar apakšuzņēmuma līgumiem, kuri 

nav paredzēti konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 1. pielikumā, ja vien minētie papildu 

apakšuzņēmuma līgumi nav apstiprināti ar grozījumu vai saskaņā ar Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 11. pantu. 

 

Turklāt konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 2. pielikumā noteiktās fiksētās summas nevar 

pielāgot. 

 

 

2. IEDAĻA.  KONKRĒTAS DARBĪBAS DOTĀCIJAS 

 

10. PANTS. DOTĀCIJAS SUMMA, DOTĀCIJAS VEIDS, ATLĪDZINĀŠANAS 

LIKMES UN IZMAKSU VEIDI 

 

10.1.  Dotācijas maksimālā summa 

 

Dotācijas maksimālā summa konkrētas darbības dotācijām ir noteikta konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 4. pantu).  

 

10.2.  Dotācijas veids, atlīdzināšanas likmes un izmaksu veids(-i) 

 

Dotācijas veidu, atlīdzināšanas likmi(-es), provizoriskās attiecināmās izmaksas un konkrētas 

darbības dotāciju izmaksu veidu(-us) nosaka konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 4. pantu). 

 

10.3.  Dotācijas galīgā summa – aprēķins 

 

Konkrētas darbības dotācijas galīgā summa ir atkarīga no tā, kādā mērā konkrētā darbība ir 

faktiski īstenota saskaņā ar Pamatpartnerības nolīguma un attiecīgā Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma noteikumiem.  

 

Minēto summu aprēķina [Komisija] [Aģentūra]  – kad tiek veikts atlikuma maksājums (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu) – šādos posmos:  

 

1. posms – atlīdzināšanas likmju piemērošana attiecināmajām izmaksām; 

 

2. posms – dotācijas maksimālās summas ierobežošana; 

 

3. posms – samazināšana bezpeļņas noteikuma dēļ; 

 

4. posms – samazināšana saistībā ar būtiskām kļūdām, pārkāpumiem vai krāpšanu, vai 

pienākumu nopietnu neizpildi. 

 

10.3.1. 1. posms – atlīdzināšanas likmju piemērošana attiecināmajām izmaksām 
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Atlīdzināšanas likmi(-es) (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 4. pantu) piemēro 

attiecināmajām izmaksām (faktiskajām izmaksām, vienības izmaksām, vienotas likmes 

izmaksām un izmaksām ar fiksētu summu; sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

5. pantu), ko deklarējuši partneri [un saistītās trešās personas]  (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 16. pantu) un apstiprinājusi [Komisija] [Aģentūra]  (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 17. pantu). 

 

10.3.2. 2. posms – dotācijas maksimālās summas ierobežošana 

 

Ja pēc 1. posma iegūtā summa pārsniedz dotācijas maksimālo summu (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 4. pantu), to ierobežo līdz šai summai. 

 

10.3.3. 3. posms – samazināšana bezpeļņas noteikuma dēļ 

 

Konkrētas darbības dotācija nedrīkst radīt peļņu.  

 

"Peļņa" ir pēc 1. un 2. posma iegūtās summas un konkrētās darbības kopējo ieņēmumu 

atlikums, par kādu ir pārsniegtas konkrētās darbības kopējās attiecināmās izmaksas.  

 

"Konkrētās darbības kopējās attiecināmās izmaksas" ir konsolidētās kopējās attiecināmās 

izmaksas, ko apstiprinājusi [Komisija] [Aģentūra] . 

 

"Konkrētās darbības kopējie ieņēmumi" ir konsolidētie kopējie ieņēmumi, kas iegūti 

darbības laikā (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantu).  

 

Minētie ieņēmumi ir: 

 

a) konkrētās darbības rezultātā radītie ienākumi; ja ienākumi ir gūti, pārdodot aprīkojumu 

vai citus aktīvus, kas iegādāti saskaņā ar Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu, 

ieņēmumu summa nepārsniedz to summu, kura saskaņā ar Konkrētas darbības 

dotācijas nolīgumu ir deklarēta kā attiecināmās izmaksas; 

 

b) finansiālie ieguldījumi, ko trešās personas sniegušas partnerim [vai saistītajai trešai 

personai] un ko konkrēti izmanto konkrētās darbības vajadzībām, un 

 

c) ieguldījumi natūrā, ko bez maksas sniedz trešās personas un ko konkrēti izmanto 

konkrētās darbības vajadzībām, ja tie deklarēti kā attiecināmās izmaksas. 

 

Par ieņēmumiem netiek uzskatīti: 

 

(a) ienākumi, kas radušies, izmantojot konkrētās darbības rezultātus (sk. 34. pantu); 

 

(b) finansiālie ieguldījumi, ko veic trešās personas, ja tos var izmantot, lai segtu izmaksas, 

kuras nav attiecināmās izmaksas (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 5. pantu); 

 

(c) finansiālie ieguldījumi, ko veic trešās personas, bez pienākuma atmaksāt jebkuru 

summu, kas nav izmantota Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā 

laikposma beigās. 
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Ja ir radusies peļņa, to atskaita no summas, kas iegūta pēc 1. un 2. posma. 

 

10.3.4. 4. posms – samazināšana saistībā ar būtiskām kļūdām, pārkāpumiem vai 

krāpšanu, vai pienākumu nopietnu neizpildi – dotācijas samazinātā summa – 

aprēķins 

 

Ja konkrētas darbības dotācija tiek samazināta (sk. 49. pantu), [Komisija] [Aģentūra] 

aprēķina dotācijas samazināto summu, atņemot samazinājuma summu (ko aprēķina 

proporcionāli pieļauto kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai pienākumu neizpildes nopietnībai 

saskaņā ar 49.2. pantu) no dotācijas maksimālās summas (sk. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 4. pantu). 

 

Dotācijas galīgā summa ir mazākā no šīm divām summām:  

 

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

 

- dotācijas samazinātā summa pēc 4. posma. 
 

10.4.  Dotācijas pārskatītā galīgā summa – aprēķins 

 

Ja – pēc atlikuma maksājuma (jo īpaši pēc pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām vai 

izmeklēšanām; sk. 28. pantu) – [Komisija] [Aģentūra]  noraida izmaksas (sk. 48. pantu) vai 

samazina konkrētas darbības dotāciju (sk. 49. pantu), tā aprēķina "dotācijas pārskatīto 

galīgo summu" partnerim, uz kuru attiecas konstatējumi.  

  

[Komisija] [Aģentūra]  šo summu aprēķina, izmantojot konstatējumus, šādi:  

 

- ja tiek noraidītas izmaksas: piemērojot atlīdzināšanas likmi pārskatītajām 
attiecināmajām izmaksām, ko [Komisija] [Aģentūra]  apstiprinājusi attiecīgajam 

partnerim; 

 

- ja tiek samazināta konkrētas darbības dotācija: aprēķinot attiecīgā partnera daļu 

dotācijas summā, kas ir samazināta proporcionāli pieļauto kļūdu, pārkāpumu, 

krāpšanas vai pienākumu neizpildes nopietnībai (sk. 49.2. pantu).  

 

Ja izmaksas tiek noraidītas un konkrētas darbības dotācija tiek samazināta, dotācijas 

pārskatītā galīgā summa attiecīgajam partnerim ir mazākā no divām iepriekš minētajām 

summām.  

 

11. PANTS. ATTIECINĀMĀS UN NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS  

 

11.1. Attiecināmās izmaksas  

 

Vispārīgos un īpašos nosacījumus izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām saskaņā ar 

konkrētas darbības dotācijām nosaka konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 5. pantu). 

 

11.2.  Neattiecināmās izmaksas 
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Nosacījumus izmaksu atzīšanai par neattiecināmajām izmaksām saskaņā ar konkrētas 

darbības dotācijām nosaka konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 5. pantu).   

 

11.3. Neattiecināmo izmaksu deklarēšanas sekas 

 

Deklarētās izmaksas, kas ir neattiecināmās izmaksas, tiks noraidītas (sk. 48. pantu).  

 

Tas var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem pasākumiem.  

 

 

3. IEDAĻA. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SASKAŅĀ AR KONKRĒTAS 

DARBĪBAS DOTĀCIJĀM 

 

1. APAKŠIEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR KONKRĒTO 

DARBĪBU ĪSTENOŠANU 

 

12. PANTS. VISPĀRĪGS PIENĀKUMS PIENĀCĪGI ĪSTENOT KONKRĒTĀS 

DARBĪBAS 

 

12.1.  Vispārīgs pienākums pienācīgi īstenot darbības  

 

Partneri īsteno konkrētās darbības, kā norādīts konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 

1. pielikumā un saskaņā ar Pamatpartnerības nolīguma un konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumu noteikumiem un visiem juridiskajiem pienākumiem, kas noteikti piemērojamajos 

ES, starptautiskajos un valsts tiesību aktos.  

 

12.2. Pienākumu nepildīšanas sekas  

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotācijas var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem.  

 

13. PANTS. RESURSI KONKRĒTO DARBĪBU ĪSTENOŠANAI – KONKRĒTĀS 

DARBĪBĀS IESAISTĪTĀS TREŠĀS PERSONAS 

 

Noteikumus par konkrēto darbību īstenošanai vajadzīgajiem resursiem un trešo personu 

iesaistīšanu darbībā nosaka konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 6. pantu). 

 

14. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC PARTNERI, KURI 

NESAŅEM ES FINANSĒJUMU  

 

Noteikumi par darbības uzdevumu izpildi, ko veic partneri, kuri nesaņem ES finansējumu, ir 

izklāstīti konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

7. pantu). 
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15. PANTS. PREČU, BŪVDARBU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDE 

 

Noteikumi par preču, būvdarbu vai pakalpojumu iegādi ir izklāstīti konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 8. pantu). 

 

16. PANTS. TREŠO PERSONU PRET SAMAKSU SNIEGTO IEGULDĪJUMU 

NATŪRĀ IZMANTOŠANA 

 

Noteikumi par tādu ieguldījumu natūrā izmantošanu, ko pret samaksu ir sniegušas trešās 

personas, ir izklāstīti konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 9. pantu). 

 

17. PANTS. TREŠO PERSONU BEZ MAKSAS SNIEGTO IEGULDĪJUMU NATŪRĀ 

IZMANTOŠANA 

 

Noteikumi par tādu ieguldījumu natūrā izmantošanu, ko bez maksas ir sniegušas trešās 

personas, ir izklāstīti konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 10. pantu). 

 

18. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC APAKŠUZŅĒMĒJI 

 

Noteikumi par apakšuzņēmēju veiktiem darbības uzdevumiem ir izklāstīti konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 11. pantu). 

 

19. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC SAISTĪTĀS TREŠĀS 

PERSONAS 

 
[1. IZVĒLE: Turpmāk minētie saistītie subjekti10 un trešās personas, kam ir juridiska saikne 

ar partneri11 ("saistītās trešās personas"), var pildīt tiem Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 1. pielikumā paredzētos darbības uzdevumus: 

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

11. decembra Regulā (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus ("Dalības noteikumu 

regula Nr. 1290/2013") (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.): "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,  

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. 
11  "Trešā persona, kam ir juridiska saikne ar partneri", ir jebkurš tiesību subjekts, kam ir juridiska saikne ar 

partneri, kura norāda uz sadarbību, kas nav ierobežota tikai ar attiecīgo darbību. 
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- [ierakstīt subjekta nosaukumu (saīsinātais nosaukums)], kas ir saistīts ar [ierakstīt 
partnera saīsināto nosaukumu] vai ir tā filiāle [IZVĒLE, ja ir pieprasīta solidāra 

atbildība:, ja tas kopā ar partneri ir uzņēmies solidāru atbildību (sk. 3.a pielikumu)]; 

-  [ierakstīt subjekta nosaukumu (saīsinātais nosaukums)], kas ir saistīts ar [ierakstīt 
partnera saīsināto nosaukumu] vai ir tā filiāle [IZVĒLE, ja ir pieprasīta solidāra 

atbildība:, ja tas kopā ar partneri ir uzņēmies solidāru atbildību (sk. 3.a pielikumu)]; 

[tas pats attiecībā uz citiem saistītajiem subjektiem]. 

 

Noteikumi par prasību noteikšanu saistītajām trešām personām ir izklāstīti konkrētas 
darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 12. pantu).] 

 
[2. IZVĒLE: Nepiemēro.] 

  

19.a PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC STARPTAUTISKIE 

PARTNERI 

 
[1. IZVĒLE: Turpmāk minētie starptautiskie partneri12 var pildīt tiem Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 1. pielikumā paredzētos darbības uzdevumus: 

 

- [subjekta nosaukums (saīsinātais nosaukums)], kas ir [partnera saīsinātais 

nosaukums] starptautiskais partneris  

- [subjekta nosaukums (saīsinātais nosaukums)], kas ir [partnera saīsinātais 

nosaukums] starptautiskais partneris  

[tas pats attiecībā uz citiem starptautiskajiem partneriem] 

 

Noteikumi par prasību noteikšanu starptautiskajiem partneriem ir izklāstīti konkrētas 
darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 12.a pantu).] 

 

[2. IZVĒLE: Nepiemēro.] 

  

20. PANTS. FINANSIĀLS ATBALSTS TREŠĀM PERSONĀM  

 

Noteikumi par finansiālā atbalsta sniegšanu trešām personām ir izklāstīti konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 13. pantu). 

 

21. PANTS. ATBALSTS STARPTAUTISKIEM PROJEKTIEM VAI TO 

ĪSTENOŠANA 

 

Noteikumi par atbalstu starptautiskiem projektiem ir izklāstīti konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 13.a pantu). 

 

22. PANTS. STARPTAUTISKAS VAI VIRTUĀLAS PIEKĻUVES NODROŠINĀŠANA 

PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRĀM  

 

                                                 
12  "Starptautiskais partneris" ir jebkurš tiesību subjekts, kas reģistrēts trešā valstī, kura nav asociētā valsts, un 

kas nav tiesīgs saņemt finansējumu saskaņā ar Dalības noteikumu regulas Nr. 1290/2013 10. pantu. 
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Noteikumi par starptautiskas piekļuves nodrošināšanu pētniecības infrastruktūrām ir izklāstīti 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 14. pantu). 

 

 

2. APAKŠIEDAĻA.  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DOTĀCIJAS 

PĀRVALDĪBU  

 

23. PANTS. VISPĀRĪGS PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU 

 

23.1. Vispārīgs pienākums sniegt informāciju pēc pieprasījuma  

 

Partneri sniedz – konkrēto darbību īstenošanas laikā vai pēc tam un saskaņā ar 47.1. pantu – 

visu informāciju, kas pieprasīta, lai pārbaudītu izmaksu atbilstību, to, vai konkrētās darbības ir 

pienācīgi īstenotas un atbilst visiem pārējiem pienākumiem, kuri  izklāstīti Pamatpartnerības 

nolīgumā un konkrētas darbības dotāciju nolīgumos.  

 

23.2. Pienākums atjaunināt informāciju un informēt par notikumiem un apstākļiem, 

kas varētu ietekmēt Nolīgumu 

 

Katrs partneris atjaunina Saņēmēju reģistrā glabāto informāciju (izmantojot elektronisko 

apmaiņas sistēmu; sk. 58. pantu), jo īpaši attiecībā uz nosaukumu, adresi, juridiskajiem 

pārstāvjiem, juridisko statusu un organizācijas veidu. 

 

Katrs partneris nekavējoties informē koordinatoru – kurš nekavējoties informē [Komisiju] 

[Aģentūru] un pārējos partnerus – par jebkuru no turpmāk minētajiem elementiem:  

 

(a) notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt vai kavēt konkrētas darbības īstenošanu un 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 konkrētas darbības dotācijas piešķiršanu un Pamatpartnerības 

nolīgumu vai 

 

(ii) atbilstību Pamatpartnerības nolīguma vai konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 

prasībām. 

 

23.3. Pienākumu nepildīšanas sekas  

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  
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Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

24. PANTS. UZSKAITE – APLIECINOŠIE DOKUMENTI 

 

24.1. Pienākums veikt uzskaiti un sagatavot citus apliecinošus dokumentus 

 

Attiecībā uz katru konkrētas darbības dotāciju – piecus (un attiecībā uz nelielas vērtības 

konkrētas darbības dotācijām13: trīs) gadus pēc atlikuma maksājuma – partneri veic uzskaiti 

un sagatavo citus apliecinošus dokumentus, lai pierādītu, ka konkrētā darbība ir pienācīgi 

īstenota un deklarētās izmaksas ir attiecināmās izmaksas.  

 

Minētos dokumentus uzrāda pēc pieprasījuma (sk. 23. pantu) vai saistībā ar pārbaudēm, 

pārskatīšanām, revīzijām vai izmeklēšanām (sk. 28. pantu).  

 

Ja notiek pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas, izmeklēšanas, tiesas process vai cita veida 

prasību izskatīšana saskaņā ar Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu (tostarp konstatējumu 

paplašināšana; sk. 28. pantu), partneri veic uzskaiti un glabā citus apliecinošus dokumentus 

līdz minēto procedūru beigām. 

 

Partneri glabā dokumentu oriģinālus. Digitālus un digitalizētus dokumentus uzskata par 

oriģināliem, ja tie ir atļauti saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem. [Komisija] 

[Aģentūra] var pieņemt dokumentus, kas nav oriģināli, ja tā uzskata, ka tiem ir salīdzināms 

ticamības līmenis.   

 

24.1.1. Uzskaite un citi apliecinoši dokumenti attiecībā uz zinātnisko un tehnisko 

īstenošanu 

 

Partneri veic uzskaiti un sagatavo citus apliecinošus dokumentus par konkrētās darbības 

zinātnisko un tehnisko īstenošanu saskaņā ar pieņemtajiem standartiem attiecīgajā jomā.  

 

24.1.2. Uzskaite un citi dokumenti deklarēto izmaksu apliecināšanai 

 

Partneri veic uzskaiti un sagatavo dokumentus, kas apliecina deklarētās izmaksas, jo īpaši 

turpmāk minēto: 

 

(a) attiecībā uz faktiskajām izmaksām: atbilstīga uzskaite un citi apliecinoši dokumenti, 

lai pierādītu deklarētās izmaksas, piemēram, līgumi, apakšuzņēmuma līgumi, rēķini un 

grāmatvedības dokumenti. Turklāt partneru parastajai izmaksu uzskaites praksei un 

iekšējām kontroles procedūrām jāļauj tieši saskaņot deklarētās summas, to kontos 

iegrāmatotās summas un apliecinošajos dokumentos norādītās summas; 

 

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

pierāda deklarēto vienību skaitu. Attiecībā uz starptautisku piekļuvi pētniecības 

                                                 
13  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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infrastruktūrai minētajos dokumentos reģistrē nosaukumus, valstspiederību un 

lietotāju izcelsmes valsts iestādes, kā arī tiem piešķirtās piekļuves veidu un apjomu. 

Partneriem nav jānorāda faktiskās segtās attiecināmās izmaksas vai jāglabā vai 

jāuzrāda apliecinoši dokumenti (piemēram, grāmatvedības pārskati), lai pierādītu 

summu par vienību.     

 

Turklāt attiecībā uz vienības izmaksām, kuras aprēķinātas saskaņā ar partnera 

parasto izmaksu uzskaites praksi, partneri veic atbilstīgu uzskaiti un sagatavo 

dokumentus, kas pierāda, ka izmantotā izmaksu uzskaites prakse atbilst konkrētas 

darbības dotāciju nolīgumos noteiktajiem atbilstības nosacījumiem (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 5. pantu).  

 

Partneri [un saistītās trešās personas]  var iesniegt Komisijai apstiprināšanai atzinumu 

(kas sagatavots saskaņā ar 4. 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 partneri nav slēpuši informāciju apstiprinājuma iegūšanas 

nolūkā; 

 

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

dokumenti, lai pierādītu to izmaksu atbilstību, kurām piemēro vienoto likmi. 

Partneriem nav jānorāda segtās izmaksas vai jāuzrāda apliecinoši dokumenti 

(piemēram, grāmatvedības pārskati), lai pierādītu summu, kas deklarēta par vienotu 

likmi [;] [.]  

 

(d) attiecībā uz izmaksām ar fiksētu summu: atbilstīga uzskaite un citi apliecinoši 

dokumenti, kas pierāda, ka attiecīgie konkrētās darbības uzdevumi vai tās daļa, kā 

noteikts attiecīgā Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 1. pielikumā, ir pienācīgi 

īstenota. Partneriem nav jānorāda faktiskās segtās attiecināmās izmaksas vai jāuzrāda 

apliecinoši dokumenti (piemēram, grāmatvedības pārskati), lai pierādītu summu, kas 

deklarēta kā fiksētā summa.  

 

Attiecībā uz personāla izmaksām (kas deklarētas kā faktiskās izmaksas vai pamatojoties uz 

vienības izmaksām) partneri arī veic laika uzskaiti par deklarēto stundu skaitu. Laika uzskaiti 

veic rakstiski, un vismaz vienu reizi mēnesī to apstiprina personas, kas strādā saistībā ar 

konkrēto darbību, un to uzraudzītāji. Ja nav ticamas laika uzskaites par stundām, kas 

nostrādātas saistībā ar konkrēto 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 konkrēto darbību, 

laika uzskaite nav jāveic, ja partneris paraksta deklarāciju, kurā apstiprina, ka attiecīgās 

personas ir strādājušas tikai saistībā ar minēto darbību.  

 
[IZVĒLE jāpievieno, ja piemēro 19. pantu: Attiecībā uz izmaksām, ko deklarējušas saistītās 

trešās personas (sk. 19. pantu), partneris glabā finanšu pārskatu oriģinālus un atzinumus par 
saistīto trešo personu finanšu pārskatiem.] 

 

24.2. Pienākumu nepildīšanas sekas  
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Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, nepietiekami 

pamatotās izmaksas tiks uzskatītas par neattiecināmajām izmaksām (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 5. pantu) un tiks noraidītas (sk. 48. pantu), un konkrētas darbības dotāciju 

var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

25. PANTS. NODEVUMU IESNIEGŠANA 

 

Noteikumi par nodevumu iesniegšanu attiecībā uz konkrētas darbības dotācijām ir izklāstīti 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 15. pantu). 

 

26. PANTS. ZIŅOJUMU IESNIEGŠANA – MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMI 

 

Noteikumi par ziņojumu iesniegšanu un maksājumu pieprasījumiem attiecībā uz konkrētas 

darbības dotācijām ir izklāstīti konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 16. pantu). 

 

27. PANTS. MAKSĀJUMI UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA  

 

Noteikumi par maksājumiem un maksājumu kārtību attiecībā uz konkrētas darbības dotācijām 

ir izklāstīti konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

17. pantu). 

 

28. PANTS. PĀRBAUDES, PĀRSKATĪŠANAS, REVĪZIJAS UN IZMEKLĒŠANAS – 

KONSTATĒJUMU PAPLAŠINĀŠANA 

 
28.1. [Aģentūras un] Komisijas veiktās pārbaudes, pārskatīšanas un revīzijas 

 

28.1.1. Tiesības veikt pārbaudes 

 

[Aģentūra vai] Komisija – konkrēto darbību īstenošanas laikā vai pēc tam – pārbauda, vai 

konkrētās darbības ir pienācīgi īstenotas un atbilst Pamatpartnerības nolīgumā un konkrētas  

darbības dotāciju nolīgumos noteiktajiem pienākumiem, tostarp novērtē nodevumus un 

ziņojumus.  

 

Šajā nolūkā [Aģentūrai vai]  Komisijai var palīdzēt ārējās personas vai struktūras. 

 

[Aģentūra vai] Komisija var arī pieprasīt papildu informāciju saskaņā ar 23. pantu. [Aģentūra 

vai] Komisija var pieprasīt, lai partneri tai tieši iesniedz minēto informāciju. 

 

Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai, pilnīgai un pieprasītajā formā, tostarp 

elektroniskā formā. 

 

28.1.2. Tiesības veikt pārskatīšanas  
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[Aģentūra vai] Komisija – konkrēto darbību īstenošanas laikā vai pēc tam – var veikt 

pārskatīšanu attiecībā uz konkrēto darbību pienācīgu īstenošanu (tostarp nodevumu un 

ziņojumu novērtēšanu), Pamatpartnerības nolīgumā un konkrētas darbības dotāciju nolīgumos 

noteikto pienākumu ievērošanu un to, vai konkrētās darbības vēl aizvien ir zinātniski vai 

tehnoloģiski nozīmīgas.  

 

Pārskatīšanu var sākt laikposmā līdz diviem gadiem pēc atlikuma maksājuma veikšanas. Par 

to oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam partnerim, un uzskata, ka pārskatīšana ir 

sākta oficiālā paziņojuma iesniegšanas dienā. 

 

Ja pārskatīšanu veic attiecībā uz trešo personu (sk. 15.–22. pantu), attiecīgais partneris 

informē minēto trešo personu.  

 

[Aģentūra vai] Komisija var veikt pārskatīšanu tieši (izmantojot savu personālu) vai netieši 

(izmantojot šim uzdevumam pieaicinātas ārējās personas vai struktūras). [Aģentūra vai] 

Komisija informē koordinatoru vai attiecīgo partneri par ārējo personu vai struktūru identitāti. 

Koordinatoram vai attiecīgajam partnerim ir tiesības iebilst pret ārējo personu vai struktūru 

pieaicināšanu, pamatojoties uz komercnoslēpumu.  

 

Koordinators vai attiecīgais partneris sniedz – pieprasītajā termiņā – visu informāciju un datus 

papildus iesniegtajiem nodevumiem un ziņojumiem (tostarp informāciju par resursu 

izmantošanu). [Aģentūra vai] Komisija var pieprasīt, lai partneri tai tieši iesniedz minēto 

informāciju.  

 

Koordinatoru vai attiecīgo partneri var lūgt piedalīties sanāksmēs, tostarp sanāksmēs ar 

ārējiem ekspertiem.  

 

Attiecībā uz pārskatīšanu uz vietas partneri nodrošina piekļuvi saviem objektiem un telpām, 

tostarp ārējām personām vai struktūrām, un nodrošina, lai pieprasītā informācija būtu viegli 

pieejama. 

 

Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai, pilnīgai un pieprasītajā formā, tostarp 

elektroniskā formā. 

 

Pamatojoties uz pārskatīšanas konstatējumiem, izstrādā "pārskatīšanas ziņojumu".  

 

[Aģentūra vai] Komisija oficiāli paziņo par pārskatīšanas ziņojumu koordinatoram vai 

attiecīgajam partnerim, kura rīcībā ir 30 dienas, lai oficiāli paziņotu piezīmes ("ar 

pārskatīšanu saistītā pretrunu procedūra").  

 

Pārskatus (tostarp pārskatīšanas ziņojumus) sagatavo valodā, kādā ir sagatavoti konkrētas 

darbības dotāciju nolīgumi.  

 

28.1.3.  Tiesības veikt revīzijas 

 

[Aģentūra vai] Komisija – konkrēto darbību īstenošanas laikā vai pēc tam – var veikt revīzijas 

saistībā ar konkrēto darbību pienācīgu īstenošanu un atbilstību Pamatpartnerības nolīgumā un 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumos noteiktajiem pienākumiem.  
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Revīziju var sākt laikposmā līdz diviem gadiem pēc atlikuma maksājuma veikšanas. Par to 

oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam partnerim, un uzskata, ka pārskatīšana ir sākta 

oficiālā paziņojuma iesniegšanas dienā. 

 

Ja revīziju veic attiecībā uz trešo personu (sk. 15.–22. pantu), attiecīgais partneris informē 

minēto trešo personu.  

 

[Aģentūra vai] Komisija var veikt revīzijas tieši (izmantojot savu personālu) vai netieši 

(izmantojot šim uzdevumam pieaicinātas ārējās personas vai struktūras). [Aģentūra vai] 

Komisija informē koordinatoru vai attiecīgo partneri par ārējo personu vai struktūru identitā ti. 

Koordinatoram vai attiecīgajam partnerim ir tiesības iebilst pret ārējo personu vai struktūru 

pieaicināšanu, pamatojoties uz komercnoslēpumu.  

 

Koordinators vai attiecīgais partneris sniedz – pieprasītajā termiņā – visu informāciju (tostarp 

pilnīgas atskaites, atsevišķus algas paziņojumus vai citus personas datus), kas vajadzīga, lai 

pārbaudītu atbilstību Pamatpartnerības nolīgumam un konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumiem. [Aģentūra vai] Komisija var pieprasīt, lai partneri tai tieši iesniedz minēto 

informāciju.  

 

Attiecībā uz revīzijām uz vietas partneri nodrošina piekļuvi saviem objektiem un telpām, 

tostarp ārējām personām vai struktūrām, un nodrošina, lai pieprasītā informācija būtu viegli 

pieejama. 

 

Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai, pilnīgai un pieprasītajā formā, tostarp 

elektroniskā formā. 

 

Pamatojoties uz revīzijas konstatējumiem, izstrādā "provizorisko revīzijas ziņojumu".  

 

[Aģentūra vai] Komisija oficiāli paziņo par provizorisko revīzijas ziņojumu koordinatoram 

vai attiecīgajam partnerim, kura rīcībā ir 30 dienas, lai oficiāli paziņotu piezīmes ("ar revīziju 

saistītā pretrunu procedūra"). Pamatotos gadījumos [Aģentūra vai] Komisija var šo 

termiņu pagarināt. 

 

"Galīgajā revīzijas ziņojumā" ņem vērā koordinatora vai attiecīgā partnera piezīmes. Par 

ziņojumu oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam partnerim.  

 

Revīzijas (tostarp revīzijas ziņojumus) sagatavo valodā, kādā ir sagatavoti konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumi.  

 

[Aģentūra vai] Komisija var arī piekļūt likumā noteiktajai partnera uzskaitei, lai veiktu 

periodisko novērtējumu attiecībā uz vienības izmaksām, vienotas likmes summām vai 

fiksētām summām. 

 
28.2. Izmeklēšanas, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)  
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Saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201314 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9615 (un 

saskaņā ar to noteikumiem un procedūrām) Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 

– jebkurā konkrēto darbību īstenošanas laikā vai pēc tam – veikt izmeklēšanas, tostarp 

pārbaudes un apskates uz vietas, lai noteiktu, vai saistībā ar Pamatpartnerības nolīgumu vai 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumiem nav notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga 

darbība, kas ietekmē ES finanšu intereses.  

 

28.3. Pārbaudes un revīzijas, ko veic Eiropas Revīzijas palāta  

 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu un Finanšu regulas 

Nr. 966/201216 161. pantu Eiropas Revīzijas palāta var veikt revīzijas jebkurā konkrēto 

darbību īstenošanas laikā vai pēc tam. 

 

Eiropas Revīzijas palātai ir piekļuves tiesības pārbaužu un revīziju veikšanas nolūkā.  

 

28.4. Pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas un izmeklēšanas attiecībā uz starptautiskām 

organizācijām  

 
[1. IZVĒLE 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.] 

 
[2. IZVĒLE: Nepiemēro.] 

 

28.5. Pārbaužu, pārskatīšanu, revīziju un izmeklēšanu konstatējumu ietekme – 

konstatējumu paplašināšana 

 

28.5.1.  Konstatējumi saistībā ar konkrētas darbības dotāciju 

 

Saistībā ar konkrētas darbības dotāciju veikto pārbaužu, pārskatīšanu, revīziju un izmeklēšanu 

konstatējumu dēļ var noraidīt neattiecināmās izmaksas (sk. 48. pantu), samazināt konkrētas 

darbības dotāciju (sk. 49. pantu), piedzīt nepamatoti izmaksātās summas (sk. 50. pantu) vai 

veikt citus 5. iedaļā minētos pasākumus.   

 

Izmaksu noraidīšana vai konkrētas darbības dotācijas samazināšana pēc atlikuma maksājuma 

rada dotācijas pārskatīto galīgo summu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 4. pantu). 

                                                 
14  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 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.). 

15  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.). 

16  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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Pārbaužu, pārskatīšanu, revīziju vai izmeklēšanu konstatējumu dēļ var pieprasīt grozījumus, 

lai veiktu izmaiņas Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 1. pielikumā (sk. 61. pantu).  

 

Pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas vai izmeklēšanas, kurās konstatē sistēmiskas vai atkārtotas 

kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai pienākumu neizpildi, arī var ietekmēt citas ES vai Euratom 

dotācijas, kuras piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem ("konstatējumu paplašināšana no 

konkrētas darbības dotācijas uz citām dotācijām"). 

 

Turklāt OLAF veiktās izmeklēšanas konstatējumu rezultātā var sākt kriminālvajāšanu saskaņā 

ar valsts tiesību aktiem. 

 

28.5.2. Konstatējumi saistībā ar citām dotācijām  

 

[Aģentūra vai] Komisija var attiecināt uz konkrētas darbības dotāciju konstatējumus, kas ir 

saistīti ar citām dotācijām ("konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz konkrētas 

darbības dotāciju"), ja: 

 

(a) ir atklājies, ka attiecīgais partneris saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas 

tam piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem, ir izdarījis sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, 

pārkāpumus, krāpšanu vai nav izpildījis pienākumus, tādējādi radot būtisku ietekmi uz 

konkrētas darbības dotāciju, un 

 

(b) par minētajiem konstatējumiem ir oficiāli paziņots attiecīgajam partnerim – 

pievienojot to dotāciju sarakstu, uz kurām attiecas konstatējumi, – ne vēlāk kā divu 

gadu laikā pēc konkrētas darbības dotācijas atlikuma maksājuma.  

 

Konstatējumu paplašināšanas dēļ var noraidīt izmaksas (sk. 48. pantu), samazināt konkrētas 

darbības dotāciju (sk. 49. pantu), piedzīt nepamatoti izmaksātās summas (sk. 50. pantu), 

apturēt darbības īstenošanu (sk. 55. pantu) vai izbeigt Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu 

(sk. 56. pantu). 

 

28.5.3. Procedūra  

 

[Aģentūra vai] Komisija oficiāli paziņo attiecīgajam partnerim par sistēmiskajām vai 

atkārtotajām kļūdām un savu nodomu paplašināt šos revīzijas konstatējumus, pievienojot 

attiecīgo dotāciju sarakstu.  

 

28.5.3.1. Ja konstatējumi attiecas uz izmaksu atbilstību, oficiālajā paziņojumā iekļauj: 

 

(a) aicinājumu iesniegt piezīmes par to dotāciju sarakstu, uz kurām attiecas konstatējumi; 

 

(b) prasību iesniegt pārskatītus finanšu pārskatus par visām attiecīgajām dotācijām;  

 

(c) korekcijas likmi ekstrapolācijai, ko [Aģentūra vai] Komisija, pamatojoties uz 

sistēmiskajām vai atkārtotajām kļūdām, noteikusi, lai aprēķinātu noraidāmās summas, 

ja attiecīgais partneris:  
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(i)  uzskata, ka pārskatīto finanšu pārskatu iesniegšana nav iespējama vai 

izpildāma, vai 

 

(ii) neiesniedz pārskatītos finanšu pārskatus.  

 

Attiecīgajam partnerim ir atvēlētas 90 dienas no paziņojuma saņemšanas dienas, lai iesniegtu 

piezīmes, pārskatītos finanšu pārskatus vai ierosinātu pienācīgi pamatotu alternatīvu 

korekcijas metodi. Pamatotos gadījumos [Aģentūra vai] Komisija var šo termiņu pagarināt. 

 

[Aģentūra vai] Komisija pēc tam var sākt noraidīšanas procedūru saskaņā ar 48. pantu un 

pamatojoties uz: 

 

- pārskatītajiem finanšu pārskatiem, ja tie ir apstiprināti, 

 

- ierosināto alternatīvo korekcijas metodi, ja tā ir pieņemta, 

 

vai 

 

- sākotnēji paziņotās korekcijas likmes piemērošanu ekstrapolācijai, ja tā nesaņem 

piezīmes vai pārskatītus finanšu pārskatus, nepieņem piezīmes vai ierosināto 

alternatīvo korekcijas metodi vai neapstiprina pārskatītos finanšu pārskatus. 

 

28.5.3.2. Ja konstatējumi attiecas uz būtiskām kļūdām, pārkāpumiem vai krāpšanu, vai 

pienākumu nopietnu neizpildi, oficiālajā paziņojumā iekļauj: 

 

(a) aicinājumu iesniegt piezīmes par to dotāciju sarakstu, uz kurām attiecas konstatējumi, 

un 

 

(b) vienotu likmi, ko [Aģentūra vai] Komisija plāno piemērot saskaņā ar 

proporcionalitātes principu. 

 

Attiecīgajam partnerim ir atvēlētas 90 dienas no paziņojuma saņemšanas dienas, lai iesniegtu 

piezīmes vai ierosinātu pienācīgi pamatotu alternatīvu vienoto likmi.  

 

[Aģentūra vai] Komisija pēc tam var sākt samazināšanas procedūru saskaņā ar 49. pantu un 

pamatojoties uz: 

 

- ierosināto alternatīvo vienoto likmi, ja tā ir pieņemta, 

 

vai 

 

- sākotnēji paziņoto vienoto likmi, ja tā nesaņem piezīmes vai neapstiprina piezīmes vai 

ierosināto alternatīvo vienoto likmi. 

 

28.6. Pienākumu nepildīšanas sekas  

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, visas nepietiekami 

pamatotās izmaksas tiks uzskatītas par neattiecināmajām izmaksām (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 5. pantu) un tiks noraidītas (sk. 48. pantu).  
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Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem.  

 

29. PANTS. KONKRĒTO DARBĪBU IETEKMES NOVĒRTĒŠANA 

 

29.1. Tiesības novērtēt konkrēto darbību ietekmi 

 

[Aģentūra vai] Komisija var veikt konkrēto darbību ietekmes starpposma un galīgo 

novērtējumu attiecībā pret ES vai Euratom programmas mērķi.  

 

Novērtējumu var sākt konkrēto darbību īstenošanas laikā un laikposmā līdz pieciem (un 

attiecībā uz nelielas vērtības konkrētas darbības dotācijām: trim) gadiem pēc atlikuma 

maksājuma. Uzskata, ka novērtēšana ir sākta dienā, kad koordinators vai partneri ir saņēmuši 

oficiālo paziņojumu. 

  

[Aģentūra vai] Komisija var veikt minētās novērtēšanas tieši (izmantojot savu personālu) vai 

netieši (izmantojot ārējās personas vai struktūras, ko tā pilnvarojusi šā uzdevuma veikšanai).  

 

Koordinators vai partneri sniedz visu pieprasīto informāciju, kas ir būtiska konkrēto darbību 

ietekmes novērtēšanā, tostarp informāciju elektroniskā formā. 

 

29.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, [Komisija] 

[Aģentūra] var piemērot 5. iedaļā minētos pasākumus.  

 

 

3. APAKŠIEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR IEPRIEKŠ 

UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM UN KONKRĒTO DARBĪBU 

REZULTĀTIEM 

 

1. PARAGRĀFS. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

 

29.a PANTS. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA  

 

29.a.1. Pienākums veikt pasākumus, lai īstenotu Komisijas Ieteikumu par intelektuālā 

īpašuma pārvaldību zināšanu nodošanas pasākumos  

 

Partneri, kas ir universitātes vai citas sabiedriskas pētniecības iestādes, veic pasākumus, lai 

īstenotu principus, kuri noteikti Komisijas Ieteikuma par intelektuālā īpašuma pārvaldību 

zināšanu nodošanas darbībās17 pielikumā pievienotā prakses kodeksa 1. un 2. punktā.  

 

Tas nemaina šīs apakšiedaļas 2. un 3. paragrāfā noteiktos pienākumus. 

 

                                                 
17  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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Partneri nodrošina, lai darbībā iesaistītie pētnieki un trešās personas būtu informēti par 

minētajiem principiem. 

 

29.a.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, [Komisija] 

[Aģentūra] var piemērot kādu no 5. iedaļā minētajiem pasākumiem.  

 

 

2. PARAGRĀFS. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR IEPRIEKŠ 

UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM  

 

30. PANTS. VIENOŠANĀS PAR IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM 

 

30.1. Vienošanās par iepriekš uzkrātām zināšanām 

 

Partneri nosaka attiecībā uz konkrētajām darbībām iepriekš uzkrātās zināšanas un vienojas 

(rakstiski) par tām ("vienošanās par iepriekš uzkrātām zināšanām").  

 

"Iepriekš uzkrātās zināšanas" ir visi jebkura partnera rīcībā esošie dati, zinātība vai 

informācija – neatkarīgi no formas vai rakstura (materiāla vai nemateriāla), tostarp jebkuras 

tiesības, piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības –, kas:  

 

(a) ir partneru rīcībā pirms to pievienošanās attiecīgajam Konkrētas darbības dotācijas 

nolīgumam un 

 

(b)  ir vajadzīgas, lai īstenotu konkrēto darbību vai izmantotu rezultātus. 

 

30.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

31. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM  

 

31.1. 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 ar šā 

Nolīguma noteikumiem. 

 

Piekļuves tiesību atsaukšana nav spēkā, ja vien tas nav izdarīts rakstiski. 
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Ja vien nav citas vienošanās, piekļuves tiesības neietver tiesības uz apakšlicenci.  

 

31.2. Piekļuves tiesības citiem partneriem attiecībā uz savu ar konkrēto darbību 

saistīto uzdevumu izpildi 

 

Partneri, nepieprasot autoratlīdzību, nodrošina cits citam piekļuvi iepriekš uzkrātām 

zināšanām, kas vajadzīgas, lai izpildītu savus ar konkrēto darbību saistītos uzdevumus, ja vien 

pirms pievienošanās attiecīgajam Konkrētas darbības dotācijas nolīgumam partneris, kura 

rīcībā ir iepriekš uzkrātās zināšanas, nav: 

 

(a) informējis pārējos partnerus, 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 partneriem, ka piekļuve netiks nodrošināta bez autoratlīdzības.   

 

31.3. Piekļuves tiesības citiem partneriem attiecībā uz savu konkrētās darbības 

rezultātu izmantošanu 

 

Partneri nodrošina cits citam piekļuvi – saskaņā ar taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem – 

iepriekš uzkrātām zināšanām, kas vajadzīgas, lai izmantotu savus rezultātus, ja vien partneris, 

kura rīcībā ir iepriekš uzkrātas zināšanas, nav – pirms pievienošanās attiecīgajam Konkrētas 

darbības dotācijas nolīgumam – informējis pārējos partnerus, 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 autoratlīdzības nepiemērošanas nosacījumi, ņemot vērā īpašos apstākļus, kādos 

pieprasīta piekļuve, piemēram, to rezultātu vai iepriekš uzkrāto zināšanu faktisko vai  

iespējamo vērtību, kam tiek pieprasīta piekļuve, un/ vai paredzētās izmantošanas jomu, 

ilgumu vai citus izmantošanas aspektus. 

 

Piekļuves pieprasījumu var veikt – ja vien nav citas vienošanās – laikposmā līdz vienam 

gadam pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā termiņa.   

 

31.4. Piekļuves tiesības citiem partneriem saistībā ar citām konkrētām darbībām  

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt tiesības pārējiem partneriem piekļūt 

iepriekš uzkrātām zināšanām saistībā ar citām konkrētām darbībām (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

31.5. 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; 31.3. pants) 

un ja vien tām nepiemēro juridiskus ierobežojumus, tostarp tos, ko nosaka trešo personu 
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(tostarp personāla) tiesības – saistītajiem subjektiem18, kuri reģistrēti kādā ES dalībvalstī vai 

"asociētajā valstī"19, ja tas ir vajadzīgs, lai izmantotu rezultātus, ko radījuši partneri, ar 

kuriem tie ir saistīti.  

 

Ja vien nav citas vienošanās (sk. iepriekš; 31.1. pants), attiecīgais saistītais subjekts tieši 

iesniedz pieprasījumu partnerim, kura rīcībā ir iepriekš uzkrātās zināšanas. 

 

Piekļuves pieprasījumus var veikt – ja vien nav citas vienošanās – laikposmā līdz vienam 

gadam pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā termiņa.  

 

31.6. Piekļuves tiesības trešām personām  

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt tiesības trešām personām piekļūt iepriekš 

uzkrātām zināšanām (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

31.7. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

 

3. PARAGRĀFS. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR REZULTĀTIEM 

 

                                                 
18  Definīcija sniegta Dalības noteikumu regulas Nr. 1290/2013 2. panta 1. punkta 2) apakšpunktā: "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, 

(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. 
19  Definīcija sniegta Dalības noteikumu regulas Nr. 1290/2013 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā: "asociētā 

valsts" ir valsts, kas nav ES dalībvalsts (trešā valsts), kas ir noslēgusi starptautisku nolīgumu ar Savienību, kā 
noteikts [1. IZVĒLE attiecībā uz ES dotācijām: Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" regulas (ES) 

Nr. 1291/2013 7. pantā. Regulas 7. pantā paredzēti nosacījumi par valstu, kas nav ES dalībvalstis, 
pievienošanos pamatprogrammai "Apvārsnis 2020".] [2. IZVĒLE attiecībā uz Euratom dotācijām: 5. pantā 

Padomes 2013. gada 16. decembra Regulā (Euratom) Nr. 1314/2013 par Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pētniecības un mācību programmu (2014.–2018. gads), kas papildina pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (OV L 347, 20.12.2013., 948. lpp.) (""Apvārsnis 2020" Euratom 

pētniecības un apmācības programmas regula Nr. 1314/2013"). Regulas 5. pantā paredzēti nosacījumi par 
valstu, kas nav ES dalībvalstis, pievienošanos pamatprogrammai "Apvārsnis  2020".] 
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32. PANTS. ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ REZULTĀTIEM  

 

32.1. Tā partnera īpašumtiesības, kurš rada rezultātus 

 

Konkrēto darbību rezultāti ir tā partnera īpašums, kurš rada šos rezultātus.  

 

"Rezultāti" ir visi (materiālie vai nemateriālie) konkrēto darbību rezultāti, piemēram, dati, 

zināšanas vai informācija – neatkarīgi no to veida vai rakstura un no tā, vai tos var aizsargāt 

vai nevar –, kas radīti konkrēto darbību rezultātā, kā arī visas ar to saistītās tiesības, tostarp 

intelektuālā īpašuma tiesības.  

 

32.2. Vairāku partneru kopīpašums 

 

Rezultāti ir divu vai vairāku partneru kopīpašums, ja:  

 

(a) tie ir kopīgi radīti un 

 

(b) nav iespējams: 

 

(i) noteikt katra partnera attiecīgo ieguldījumu vai 

 

(ii) tos nodalīt, lai tiem piemērotu, iegūtu vai saglabātu aizsardzību (sk. 33. pantu). 

 

Līdzīpašnieki vienojas (rakstiski) par kopīpašuma sadalījumu un izmantošanas noteikumiem 

("vienošanās par kopīpašumu"), lai nodrošinātu šajā Pamatpartnerības nolīgumā un 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumos noteikto pienākumu izpildi.  

 

Ja vien vienošanās par kopīpašumu neparedz 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. 36. pantu) ar 

piekļuves tiesībām pārējiem). 

 

32.3. Trešo personu (tostarp personāla) tiesības  

 

Ja trešās personas (tostarp personāls) var pieprasīt tiesības uz rezultātiem, attiecīgais partneris 

nodrošina, lai tiktu pildīti tam Pamatpartnerības nolīgumā un konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumos noteiktie pienākumi.  

 

Ja rezultātus rada trešā persona, attiecīgais partneris iegūst no trešās personas visas vajadzīgās 

tiesības (nodošanas, licences vai citas), lai varētu pildīt tam noteiktos pienākumus tā, it kā 

rezultātus būtu radījis pats partneris. 
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Ja iegūt tiesības nav iespējams, partneris atturas no trešās personas piesaistīšanas rezultātu 

radīšanai. 

 
32.4.  [ES] [Euratom] [Aģentūras] īpašumtiesības rezultātu aizsardzībai  

 

[ES] [Euratom] [Aģentūra] var – ar attiecīgā partnera piekrišanu – pārņemt īpašumtiesības 

uz konkrētas darbības rezultātiem to aizsardzības nolūkā, ja partneris plāno – laikposmā līdz 

četriem gadiem pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 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) partneris plāno nodot rezultātus citam partnerim vai trešai personai, kas reģistrēta ES 

dalībvalstī vai asociētajā valstī un kas nodrošinās rezultātu aizsardzību. 

 

Pirms rezultātu izplatīšanas, ja vien tas nav kāds no iepriekš a), b) vai c)  apakšpunktā 

minētajiem gadījumiem, partneris sniedz oficiālu paziņojumu [Komisijai] [Aģentūrai]  un 

vienlaikus informē par visiem iemesliem, kuru dēļ piekrišana netiek dota. Partneris var nedot 

piekrišanu tikai tad, ja tas var pierādīt, ka tā likumīgajām interesēm tiktu nodarīts būtisks 

kaitējums. 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  nolemj pārņemt īpašumtiesības, tā sniedz oficiālu paziņojumu 

attiecīgajam partnerim 45 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

 

Rezultātus nedrīkst izplatīt pirms minētā laikposma beigām vai, ja [Komisija] [Aģentūra]  

pieņem pozitīvu lēmumu, pirms tā ir veikusi nepieciešamos pasākumus rezultātu aizsardzības 

nolūkā.  

 

32.4.2. [ES] [Euratom] [Aģentūra]  var – ar attiecīgā partnera piekrišanu – pārņemt 

īpašumtiesības uz konkrētas darbības rezultātiem to aizsardzības nolūkā, ja partneris plāno – 

laikposmā līdz četriem gadiem pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 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. 

 

Partneris, kas plāno pārtraukt rezultātu aizsardzību vai necenšas aizsardzību pagarināt – ja 

vien tas nav kāds no iepriekš a) vai b) apakšpunktā minētajiem gadījumiem –, sniedz 

[Komisijai] [Aģentūrai]  oficiālu paziņojumu vismaz 60 dienas iepriekš, pirms aizsardzība 

tiek izbeigta vai tās pagarināšana vairs nav iespējama, un vienlaikus informē to par visiem 

iemesliem, kuru dēļ piekrišana netiek dota. Partneris var nedot piekrišanu tikai tad, ja tas var 

pierādīt, ka tā likumīgajām interesēm tiktu nodarīts būtisks kaitējums. 
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Ja [Komisija] [Aģentūra]  nolemj pārņemt īpašumtiesības, tā sniedz oficiālu paziņojumu 

attiecīgajam partnerim 45 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

 

32.5. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

33. PANTS. REZULTĀTU AIZSARDZĪBA – ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 

 

33.1. Pienākums aizsargāt rezultātus 

 

Katrs partneris izskata iespēju aizsargāt savus konkrēto darbību 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). 

 

Partneris, pieņemot lēmumu par aizsardzību, ņem vērā savas likumīgās intereses un pārējo 

partneru likumīgās intereses (jo īpaši komerciālās). 

 
33.2. [ES] [Euratom] [Aģentūras] īpašumtiesības rezultātu aizsardzībai 

 

Ja partneris neplāno aizsargāt savus rezultātus, ir nolēmis pārtraukt rezultātu aizsardzību vai 

necenšas aizsardzību pagarināt, [ES] [Euratom] [Aģentūra]  var – saskaņā ar konkrētiem 

nosacījumiem (sk. 32.4. pantu) – pārņemt īpašumtiesības, lai nodrošinātu rezultātu 

(nepārtrauktu) aizsardzību. 

 

33.3. Informācija par ES finansējumu  

 

Rezultātu aizsardzības pieteikumos (tostarp patenta pieteikumos), ko aizpilda partneris vai kas 

tiek aizpildīti partnera vārdā, – ja vien [Komisija] [Aģentūra]  nav pieprasījusi vai vienojusies 

citādi vai ja vien tas nav neiespējams – 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]." 

 

33.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem  



Pamatpartnerības nolīguma numurs: [ierakstīt numuru un akronīmu] 
 

"Apvārsnis 2020" dotāciju nolīgumu paraugi: "Apvārsnis 2020" Pamatpartnerības nolīgums – vairāki partneri. 

v5.0 – 18.10.2017. 

39 

 

34. PANTS. REZULTĀTU IZMANTOŠANA  

 

34.1. Pienākums izmantot rezultātus 

 

Katrs partneris – laikposmā līdz četriem gadiem pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

3. pantā noteiktā termiņa – veic pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt savu konkrēto darbību 

rezultātu "izmantošanu" (tieši vai netieši, jo īpaši izmantojot nodošanu vai licencēšanu; sk. 

36. pantu):  

 

(a) tos izmantojot turpmākos pētniecības pasākumos (ārpus konkrētajām darbībām);  

 

(b) izstrādājot, izveidojot vai laižot tirgū produktu vai procesu; 

 

(c) radot un sniedzot pakalpojumu vai 

 

(d) izmantojot tos standartizācijas pasākumos. 

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt papildu izmantošanas pienākumus (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

Tas nemaina 43. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, kuri joprojām ir spēkā.  

 

34.2. Rezultāti, kas var palīdzēt Eiropas vai starptautisko standartu izstrādē – 

informācija par ES finansējumu 

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt noteikumus par papildu izmantošanu (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

Ja rezultāti tiek iekļauti standartā, attiecīgais partneris – ja vien [Komisija] [Aģentūra]  nav 

pieprasījusi vai vienojusies citādi vai ja vien tas nav neiespējams – 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]." 

 

34.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt saskaņā ar 49. pantu.  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem 

 

35. PANTS. REZULTĀTU IZPLATĪŠANA – BRĪVA PIEKĻUVE – ES 

FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 

 

35.1. Pienākums izplatīt rezultātus  
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Ja vien tas nav pretrunā tā likumīgajām interesēm, katrs partneris – pēc iespējas ātrāk – 

"izplata" savus konkrēto darbību rezultātus, atklājot tos sabiedrībai ar piemērotu līdzekļu 

(izņemot to, kas izriet no rezultātu aizsardzības un izmantošanas), tostarp zinātnisku 

publikāciju (jebkurā vidē), starpniecību. 

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt papildu izplatīšanas pienākumus (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

Tas nemaina 33. pantā noteikto pienākumu aizsargāt rezultātus, 42. pantā noteiktos 

pienākumus ievērot konfidencialitāti, 43. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību vai 

45. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar personas datu aizsardzību; visi minētie panti 

joprojām ir piemērojami.  

 

Partneris, kas plāno izplatīt savus rezultātus, – ja vien nepastāv cita vienošanās – vismaz 

45 dienas iepriekš sniedz pārējiem partneriem iepriekšēju paziņojumu, kā arī pietiekamu 

informāciju par izplatāmajiem rezultātiem.  

 

Jebkurš no pārējiem partneriem var izteikt iebildumus – ja vien nepastāv cita vienošanās – 

30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, ja partneris var pierādīt, ka tā likumīgajām 

interesēm, kas saistītas ar rezultātiem vai iepriekš uzkrātajām zināšanām, tiks nodarīts būtisks 

kaitējums. Šādos gadījumos izplatīšanu nedrīkst veikt, ja vien netiek veikti atbilstīgi pasākumi 

minēto likumīgo interešu aizsardzībai.  

 

Ja partneris neplāno aizsargāt savus rezultātus, tas – saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem (sk. 

32.4.1. pantu) – par to oficiāli paziņo [Komisijai] [Aģentūrai]  pirms izplatīšanas sākšanas. 

 

35.2. Brīva piekļuve zinātniskajām publikācijām 

 

Katrs partneris nodrošina brīvu piekļuvi (bezmaksas, tiešsaistes piekļuve visiem lietotājiem) 

visām recenzētajām zinātniskajām publikācijām, kas saistītas ar tā rezultātiem.  

 

Partneris 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 elektronisku kopiju mašīnlasāmā formā.  

 

Turklāt partneris cenšas vienlaikus saglabāt pētījumu datus, kas vajadzīgi, lai validētu 

saglabātajās zinātniskajās publikācijās ietvertos rezultātus. 

 

(b) nodrošina brīvu piekļuvi saglabātajām publikācijām – izmantojot repozitoriju – ne 

vēlāk kā: 

 

(i) publicēšanas laikā, ja elektroniskā versija 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; 
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(c) nodrošina brīvu piekļuvi – izmantojot repozitoriju – bibliogrāfiskajiem metadatiem, 

kas identificē saglabāto publikāciju.  

 

Bibliogrāfiskajiem metadatiem jābūt standarta formā, un tajos ietver:  

 

- nosaukumus ["Eiropas Savienība (ES)" un "Apvārsnis 2020"] ["Euratom" 

un "Euratom pētniecības un apmācības programma 2014.–2018. gadam"];  

 

- konkrētās darbības nosaukumu, akronīmu un dotācijas numuru; 

 

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

 

- pastāvīgo identifikatoru.  

 

35.3. Brīva piekļuve pētījumu datiem 

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt papildu izplatīšanas pienākumus saistībā 

ar brīvu piekļuvi pētījumu datiem (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

35.4. Informācija par ES finansējumu – pienākums un tiesības izmantot ES emblēmu  

 

Ja vien [Komisija] [Aģentūra]  nepieprasa vai nevienojas citādi vai ja vien tas nav 

neiespējams, rezultātu izplatīšanā (jebkādā veidā, tostarp elektroniski):  

 

(a) izvieto ES emblēmu un  

 

(b) ietver 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]." 

 

Ja ES emblēmu izvieto kopā ar citu logotipu, tai piešķir pienācīgu nozīmi.  

 

Saskaņā ar šajā pantā noteiktajiem pienākumiem partneri var izmantot ES emblēmu bez 

iepriekšējas atļaujas no [Komisijas] [Aģentūras] . 

 

Tomēr tas nedod tiem tiesības uz ekskluzīvu izmantošanu.  

 

Turklāt tie nedrīkst piesavināties ES emblēmu vai līdzīgu preču zīmi vai logotipu, ne 

reģistrējot, ne kā citādi. 

 
35.5. Atruna, kas atbrīvo [Komisiju] [Aģentūru] no atbildības 

 

Izplatot rezultātus, norāda, ka tiek atspoguļots tikai autora viedoklis un ka [Komisija] 

[Aģentūra] nav atbildīga par ietvertās informācijas jebkāda veida izmantošanu. 

 

35.6. Pienākumu nepildīšanas sekas 
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Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem 

 

36. PANTS. REZULTĀTU NODOŠANA UN LICENCĒŠANA 

 

36.1. Īpašumtiesību nodošana 

 

Katrs partneris var nodot īpašumtiesības uz saviem konkrēto darbību rezultātiem. 

 

Tomēr partneris nodrošina, lai tam 32.2., 32.4., 33., 34., 35., 36. un 37. pantā noteiktie 

pienākumi attiektos arī uz jauno īpašnieku un lai minētā īpašnieka pienākums būtu nodot šos 

pienākumus līdz ar jebkuru turpmāku nodošanu.  

 

Tas nemaina 43. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, kuri joprojām ir spēkā.  

 

Ja vien attiecībā uz konkrēti norādītām trešām personām nav citas (rakstiskas) vienošanās vai 

ja vien tas nav neiespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par apvienošanos un 

līdzdalības iegūšanu, partneris, kurš plāno nodot īpašumtiesības uz rezultātiem, vismaz 

45 dienas iepriekš (vai īsākā termiņā, ja par to ir rakstiska vienošanās) paziņo par to pārējiem 

partneriem, kuriem joprojām ir (vai kuri vēl var pieprasīt) piekļuves tiesības uz rezultātiem. 

Šajā paziņojumā ietver pietiekamu informāciju par jauno īpašnieku, lai ikviens attiecīgais 

partneris varētu novērtēt ietekmi uz savām piekļuves tiesībām. 

 

Ja vien attiecībā uz konkrēti norādītām trešām personām nav citas (rakstiskas) vienošanās, 

jebkurš no pārējiem partneriem var izteikt iebildumus 30 dienu laikā (vai īsākā termiņā, ja par 

to ir rakstiska vienošanās) pēc paziņojuma saņemšanas, ja partneris var pierādīt, ka 

īpašumtiesību nodošana var nelabvēlīgi ietekmēt tā piekļuves tiesības. Šajā gadījumā 

nodošanu nedrīkst veikt, kamēr nav panākta vienošanās starp attiecīgajiem partneriem. 

 

36.2. Licenču piešķiršana 

 

Katrs partneris var piešķirt licences uz saviem konkrēto darbību rezultātiem (vai citādi dot 

tiesības tos izmantot), ja: 

 

(a) tas neietekmē piekļuves tiesības (sk. 37. pantu) un 

 

(b)  partneris pilda savus papildu izmantošanas pienākumus (ja tādi ir) (sk. 34.1. pantu). 

 

Papildus a) un b) apakšpunktam ekskluzīvas licences uz rezultātiem var piešķirt tikai tad, ja 

visi pārējie attiecīgie partneri ir atteikušies no savām piekļuves tiesībām (sk. 37.1. pantu). 

 

Tas nemaina 35. pantā noteiktos izplatīšanas pienākumus vai 43. pantā noteiktos pienākumus 

saistībā ar drošību; tie joprojām ir spēkā.  

 
36.3. [Komisijas] [Aģentūras] tiesības iebilst pret nodošanu vai licencēšanu 
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Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt tiesības [Komisijai] [Aģentūrai]  iebilst 

pret īpašumtiesību nodošanu vai rezultātu licencēšanu (sk. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 18. pantu). 

 

36.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem  

 

37. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ REZULTĀTIEM 

 

37.1. Piekļuves tiesību izmantošana – piekļuves tiesību atsaukšana – apakšlicenču 

izslēgšana 

 

Piemēro 31.1. panta nosacījumus. 

 

Šajā pantā noteiktie pienākumi nemaina 43. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, 

kuri joprojām ir spēkā.  

 

37.2. Piekļuves tiesības citiem partneriem attiecībā uz savu ar konkrēto darbību 

saistīto uzdevumu izpildi 

 

Partneri, nepieprasot autoratlīdzību, nodrošina cits citam piekļuvi rezultātiem, kas vajadzīgi, 

lai izpildītu savus ar konkrēto darbību saistītos uzdevumus.  

 

37.3. Piekļuves tiesības citiem partneriem attiecībā uz savu rezultātu izmantošanu 

 

Attiecībā uz katru konkrēto darbību partneri nodrošina cits citam – saskaņā ar taisnīgiem un 

saprātīgiem nosacījumiem (sk. 31.3. pantu) – piekļuvi rezultātiem, kas vajadzīgi savu 

rezultātu izmantošanai.   

 

Piekļuves pieprasījumus var veikt – ja vien nav citas vienošanās – laikposmā līdz vienam 

gadam pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā termiņa.  

 

37.4. Piekļuves tiesības citiem partneriem saistībā ar citām konkrētām darbībām  

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt tiesības pārējiem partneriem piekļūt 

rezultātiem saistībā ar citām konkrētām darbībām (saskaņā ar pamatpartnerību) (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

37.5. Piekļuves tiesības saistītajiem subjektiem 

 

Ja vien konsorcija nolīgumā nav noteikts citādi, piekļuvi rezultātiem nodrošina arī – saskaņā 

ar taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem (sk. 31.3. pantu) – saistītajiem subjektiem, kas 
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reģistrēti kādā ES dalībvalstī vai asociētajā valstī, ja tiem ir jāizmanto rezultāti, ko radījuši 

partneri, ar kuriem tie ir saistīti.  

 

Ja vien nav citas vienošanās (sk. 37.1. pantu), attiecīgais saistītais subjekts tieši iesniedz 

pieprasījumu partnerim, kura īpašumā ir rezultāti.  

 

Piekļuves pieprasījumus var veikt – ja vien nav citas vienošanās – laikposmā līdz vienam 

gadam pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā termiņa. 

 

37.6. ES iestāžu un struktūru un ES dalībvalstu piekļuves tiesības  

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt tiesības ES iestādēm un struktūrām un 

ES dalībvalstīm piekļūt rezultātiem (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

37.7. Piekļuves tiesības trešām personām  

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var paredzēt tiesības trešām personām piekļūt 

rezultātiem (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 18. pantu). 

 

37.8.  Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

 

4. APAKŠIEDAĻA. CITAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

38. PANTS. NOSACĪJUMI PĒTNIEKU PIEŅEMŠANAI DARBĀ UN PĒTNIEKU 

DARBA APSTĀKĻI 

 

38.1. Pienākums veikt pasākumus, lai īstenotu Eiropas Pētnieku hartu un Rīcības 

kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā 

 

Partneri veic visus pasākumus, lai īstenotu principus, kas noteikti Komisijas Ieteikumā par 

Eiropas Pētnieku hartu un Rīcības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā20, jo īpaši attiecībā 

uz: 

 

- darba apstākļiem, 

 

- pārredzamām darbā pieņemšanas procedūrām, pamatojoties uz nopelniem, un 

 

- profesionālo izaugsmi. 

 

                                                 
20  Komisijas 2005. gada 11. marta Ieteikums (EK) Nr. 2005/251/EK par Eiropas Pētnieku hartu un Uzvedības 

kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā (OV L 75, 22.3.2005., 67. lpp.). 
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Partneri nodrošina, lai konkrētajās darbībās iesaistītie pētnieki un trešās personas būtu 

informēti par minētajiem principiem. 

 

38.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, [Komisija] 

[Aģentūra] var piemērot kādu no 5. iedaļā minētajiem pasākumiem. 

 

39. PANTS. DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 

 

39.1. Pienākums panākt dzimumu līdztiesību 

 

Partneri veic visus pasākumus, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm 

konkrēto darbību īstenošanā. Partneri cenšas pēc iespējas panākt vīriešu un sieviešu 

līdzsvarotu pārstāvību visos konkrētajām darbībām piesaistītā personāla l īmeņos, tostarp 

uzraudzības un vadības līmenī. 
 

39.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, [Komisija] 

[Aģentūra] var piemērot kādu no 5. iedaļā minētajiem pasākumiem. 

 

40. PANTS. ĒTIKA UN PĒTNIECĪBAS INTEGRITĀTE 

 

40.1. Pienākums ievērot ētikas un pētniecības integritātes principus 

 

Partneri veic konkrētās darbības, ievērojot: 

 

(a) ētikas principus (ietverot augstākos pētniecības integritātes standartus)  

 

un,  

 

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

 

Finansējumu nepiešķir pasākumiem, kas veikti ārpus ES, ja tie ir aizliegti visās dalībvalstīs, 

vai pasākumiem, kuros tiek iznīcināti cilvēku embriji (piemēram, cilmes šūnu iegūšanai).  

 

Partneri nodrošina, lai visi pasākumi saistībā ar darbību būtu vērsti tikai uz izmantošanu 

civilos nolūkos. 

 

Partneri nodrošina, lai ar darbību saistītie pasākumi nebūtu:  

 

(a) vērsti uz cilvēku klonēšanu reproduktīviem nolūkiem; 

 

(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); 
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(c) paredzēti, lai radītu cilvēku embrijus vienīgi izpētes nolūkos vai cilmes šūnu 

iegūšanai, tostarp veicot somatiskās šūnas kodola pārstādīšanu. 

 

Turklāt partneri ievēro pētniecības integritātes pamatprincipu, kā noteikts, piemēram, Eiropas 

Rīcības kodeksā par pētniecības integritāti21. 
 

Tas nozīmē panākt atbilstību šādiem pamatprincipiem: 

 

- ticamība saistībā ar pētījumu kvalitātes nodrošināšanu, kas atspoguļojas pētījumu 

plānošanā, metodoloģijā, analīzē un resursu izmantojumā; 

 

- godīgums saistībā ar pētījumu izstrādi, veikšanu, pārskatīšanu, ziņošanu un izziņošanu 

pārredzamā, taisnīgā un objektīvā veidā; 

 

- cieņa pret kolēģiem, pētījumu dalībniekiem, sabiedrību, ekosistēmām, kultūras 

mantojumu un vidi; 

 

- pārskatatbildība par pētījumiem, sākot no idejas līdz pat rezultātu publicēšanai, par 

to pārvaldību un organizāciju, par apmācību, uzraudzību un mentorēšanu, kā arī 

pētījumu plašāku ietekmi, 

 

kā arī nozīmē to, ka partneri nodrošina, lai personas, kuras veic pētniecības uzdevumus, 

ievērotu labu pētniecības praksi un nepieļautu šajā kodeksā minētos pārkāpumus saistībā ar 

pētniecības integritāti.  

 

Tas nemaina citus šajā Nolīgumā un konkrētas darbības dotāciju nolīgumos vai spēkā 

esošajos starptautiskajos, ES vai valstu tiesību aktos noteiktos pienākumus, kuri joprojām ir 

piemērojami.  

 

 

40.2. Pasākumi, kas saistīti ar ētikas jautājumiem 

 

Pasākumiem, kas saistīti ar ētikas jautājumiem, jāatbilst "ētikas prasībām", kuras noteiktas 

kā nodevumi konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 1. pielikumā.  

 

Pirms tāda pasākuma sākšanas, kas saistīts ar kādu ētikas jautājumu, katrs partneris ir 

saņēmis: 

 

(a) visus saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzīgo ētikas komitejas atzinumus un 

 

(b) visus paziņojumus vai atļaujas attiecībā uz pasākumiem, kas saskaņā ar valsts un/ vai 

Eiropas tiesību aktiem saistīti ar ētikas jautājumiem, 

 

kuri vajadzīgi attiecīgo uzdevumu izpildei.  

  

                                                 
21  Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas (ALLEA) Eiropas Rīcības kodekss par pētniecības integritāti, 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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Dokumentus glabā dosjē un pēc koordinatora pieprasījuma iesniedz [Komisijai] [Aģentūrai]  

(sk. 52. pantu). Ja tie nav angļu valodā, tos iesniedz kopā ar angļu valodā sagatavotu 

kopsavilkumu, kurā ir apliecināts, ka ir iekļauti attiecīgie darbības uzdevumi, un ietverti 

komitejas vai attiecīgās iestādes secinājumi (ja tādi ir).  

 

40.3. Pasākumi, kas ietver cilvēka embriju vai cilvēka embriju cilmes šūnu 

izmantošanu  

 

Papildus 40.1. pantam – pasākumus, kas ietver pētījumus par cilvēka embrijiem vai cilvēka 

embriju cilmes šūnām, drīkst veikt tikai tad, ja: 

 

- tie ir noteikti konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 1. pielikumā vai  

 

- koordinators ir ieguvis skaidru (rakstisku) apstiprinājumu no [Komisijas] [Aģentūras]  

(sk. 58. pantu). 

 

40.4. Pienākumu nepildīšanas sekas  

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu) un attiecīgo Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu vai 

partnera dalību tajā var izbeigt (sk. 56. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

41. PANTS. INTEREŠU KONFLIKTS  

 

41.1. Pienākums izvairīties no interešu konflikta 

 

Partneri veic visus pasākumus, lai novērstu jebkuru situāciju, kad neitrāla un objektīva 

konkrēto darbību īstenošana tiek apdraudēta ekonomisko interešu, politiskās piederības vai 

valstspiederības, ģimenes vai emocionālo saišu vai jebkādu citu kopīgu interešu dēļ 

("interešu konflikts"). 

 

Partneri 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. 

 

41.2. Pienākumu nepildīšanas sekas  

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 49. pantu) un Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu vai partnera dalību tajā 

var izbeigt (sk. 56. pantu). 

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 
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42. PANTS. KONFIDENCIALITĀTE 

 

42.1. Vispārīgs pienākums saglabāt konfidencialitāti 

 

Konkrēto darbību īstenošanas laikā un četrus gadus pēc Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 3. pantā noteiktā termiņa puses tur noslēpumā visus datus, dokumentus vai citus 

materiālus (jebkādā formā), kas ir noteikti kā konfidenciāli brīdī, kad tie tiek izpausti vai 

atklāti ("konfidenciāla informācija"). 

 

[Komisija] [Aģentūra]  var pēc partnera pieprasījuma piekrist paturēt šādu informāciju 

noslēpumā ilgāku laiku, 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 izpaušanas. 

 

Ja vien puses nav vienojušās citādi, tās var izmantot konfidenciālo informāciju tikai 

Pamatpartnerības nolīguma vai konkrētas darbības dotāciju nolīgumu īstenošanas nolūkā.  

 

Partneri drīkst izpaust konfidenciālu informāciju savam personālam vai konkrētajā darbībā 

iesaistītajām trešām personām tikai tad, ja minētajam personālam vai trešām personām:  

 

(a) tā ir jāzina, lai īstenotu Pamatpartnerības nolīgumu vai konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumus, un 

 

(b) tām ir saistošs pienākums ievērot konfidencialitāti. 

 

Tas nemaina 43. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību, kuri joprojām ir spēkā.  

 

[Komisija] [Aģentūra] drīkst izpaust konfidenciālu informāciju savam personālam, citām ES 

iestādēm un struktūrām. Tā drīkst izpaust konfidenciālu informāciju trešām personām, ja:  

 

(a) tas ir vajadzīgs, lai īstenotu Pamatpartnerības nolīgumu vai konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumus vai aizsargātu ES finanšu intereses, un  

 

(b) informācijas saņēmējiem ir saistošs pienākums ievērot konfidencialitāti.  

 

Turklāt saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Dalības noteikumu regulas Nr.  1290/201322 

4. pantā, Komisija nodrošina piekļuvi informācijai par rezultātiem citām ES iestādēm, 

struktūrām, birojiem vai aģentūrām, kā arī dalībvalstīm vai asociētajām valstīm.  

 

Pienākums ievērot konfidencialitāti vairs nav spēkā, ja: 

 

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

ievērošanas pienākuma; 

                                                 
22  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus 
(2014.–2020. gads) (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.). 
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(b) konfidenciālas informācijas saņēmējam attiecīgā informācija jau ir zināma vai 

attiecīgo informāciju paziņojusi, neuzliekot par pienākumu ievērot konfidencialitāti, 

trešā persona, kurai nav nekādu saistošu pienākumu ievērot konfidencialitāti; 

 

(c) attiecīgās informācijas saņēmējs pierāda, ka informācija tika sagatavota, neizmantojot 

konfidenciālu informāciju; 

 

(d) informācija kļūst vispārīgi un publiski pieejama, tomēr tā nav konfidencialitā tes 

pienākuma neizpilde, vai 

 

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

 

42.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

43. PANTS. PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DROŠĪBU 

 

43.1. Rezultāti ar ieteikumiem drošības jomā 

 

Attiecībā uz tiem ieteikumiem drošības jomā, kas ierobežo informācijas izpaušanu vai 

izplatīšanu, – pirms izpaušanas vai izplatīšanas trešai personai (tostarp saistītajām trešām 

personām, piemēram, saistītajiem subjektiem) partneri informē koordinatoru, kurš pieprasa 

rakstisku apstiprinājumu no [Komisijas] [Aģentūras]. 

 

Ja notikušas izmaiņas saistībā ar drošību, partneri informē koordinatoru, kurš nekavējoties 

informē [Komisiju] [Aģentūru]  un – vajadzības gadījumā – pieprasa veikt grozījumus 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 1. pielikumā (sk. 61. pantu).  

 

43.2. Klasificēta informācija  

 

Partneri ievēro Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 1. pielikumā minēto drošības 

klasifikāciju ("drošības aspektu vēstule (DAV)" un "drošības klasifikācijas rokasgrāmata 

(DKR)"). 

 

Klasificētu informāciju apstrādā saskaņā ar drošības aspektu vēstuli (DAV) un Lēmumu (ES, 

Euratom) Nr. 2015/44423, līdz tās slepenība tiek atcelta.  

 

Darbības uzdevumus, kas saistīti ar klasificētu informāciju, nedrīkst nodot apakšuzņēmējiem 

bez iepriekšēja skaidri izteikta rakstiska apstiprinājuma no [Komisijas] [Aģentūras] . 

 

                                                 
23  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas 

informācijas aizsardzībai. 
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Ja notikušas izmaiņas saistībā ar drošību, partneri informē koordinatoru, kurš nekavējoties 

informē [Komisiju] [Aģentūru]  un – vajadzības gadījumā – pieprasa veikt grozījumus 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 1. pielikumā (sk. 61. pantu). 

 

43.3. Pasākumi, kas saistīti ar divējāda lietojuma precēm vai bīstamiem materiāliem 

un vielām 

 

Pasākumiem, kas saistīti ar divējāda lietojuma precēm vai bīstamiem materiāliem un vielām, 

jābūt saskaņā ar piemērojamajiem ES, valstu vai starptautiskajiem tiesību aktiem.  

 

Pirms pasākuma sākšanas koordinators iesniedz [Komisijai] [Aģentūrai]  (sk. 58. pantu) visu 

eksporta vai nodošanas atļauju kopijas, kas vajadzīgas saskaņā ar ES, valstu vai 

starptautiskajiem tiesību aktiem. 

 

43.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības  

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem. 

 

44. PANTS. DARBĪBAS POPULARIZĒŠANA – ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 

 

44.1. Partneru veiktie izziņošanas pasākumi 

 

Pienākums popularizēt konkrētās darbības un to rezultātus 

 

Partneri popularizē konkrētās darbības un to rezultātus, stratēģiski un efektīvi sniedzot 

informāciju plašai mērķauditorijai (tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai).  

 

Tas nemaina 35. pantā noteiktos īpašos izplatīšanas pienākumus, 42. pantā noteiktos 

pienākumus ievērot konfidencialitāti vai 43. pantā noteiktos pienākumus saistībā ar drošību; 

visi minētie panti joprojām ir piemērojami. 

 

Pirms partneri iesaistās izziņošanas pasākumos, kuriem paredzams plašs atspoguļojums 

plašsaziņas līdzekļos, tie informē [Komisiju] [Aģentūru]  (sk. 58. pantu).  

 

44.1.2. Informācija par ES finansējumu – pienākums un tiesības izmantot ES emblēmu 

 

Ja vien [Komisija] [Aģentūra]  nav pieprasījusi vai vienojusies citādi vai ja vien tas nav 

neiespējams, visos ar darbību saistītajos izziņošanas pasākumos (tostarp elektroniskā veidā, 

izmantojot sociālos medijus u. c.) un infrastruktūrā, aprīkojumā un būtiskākajos rezultātos, ko 

finansē no dotācijas: 

 

(a) izvieto ES emblēmu un  

 

(b) ietver šādu tekstu: 
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Izziņošanas pasākumiem: "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]." 

 
Infrastruktūrai, aprīkojumam un būtiskākajiem rezultātiem: "[Šī infrastruktūra,] [aprīkojums,] 
[ierakstīt rezultātu veidu] ir daļa no projekta, kam 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]." 

 

Ja ES emblēmu izvieto kopā ar citu logotipu, tai piešķir pienācīgu nozīmi.  

 

Saskaņā ar šajā pantā noteiktajiem pienākumiem partneri var izmantot ES emblēmu bez 

iepriekšējas atļaujas no [Komisijas] [Aģentūras] . 

 

Tomēr tas nedod tiem tiesības uz ekskluzīvu izmantošanu.  

 

Turklāt tie nedrīkst piesavināties ES emblēmu vai līdzīgu preču zīmi vai logotipu, ne 

reģistrējot, ne kā citādi.  

 
44.1.3.  Atruna, kas atbrīvo [Aģentūru un] Komisiju no atbildības 

 

Visos ar konkrētajām darbībām saistītajos izziņošanas pasākumos norāda, ka tajos atspoguļots 

tikai autora viedoklis un ka [Aģentūra un] Komisija nav atbildīga par ietvertās informācijas 

jebkāda veida iespējamo izmantošanu. 

 
44.2. [Aģentūras un] Komisijas veiktie izziņošanas pasākumi 

 

44.2.1. Tiesības izmantot partneru materiālus, dokumentus vai informāciju  

 

[Aģentūra un] Komisija savos izziņošanas un publiskošanas pasākumos var izmantot 

informāciju, kas attiecas uz konkrēto darbību, dokumentus, jo īpaši kopsavilkumus 

publikācijām, un publicējamos nodevumus, kā arī jebkurus citus materiālus, piemēram, attēlus 

vai audiovizuālo materiālu, kas saņemti no jebkura partnera (tostarp elektroniskā veidā).  

  

Tas nemaina 42. pantā noteiktos pienākumus ievērot konfidencialitāti vai 43. pantā noteiktos 

pienākumus saistībā ar drošību; šie panti joprojām ir piemērojami. 

 

Tomēr, ja tas, ka [Aģentūra vai] Komisija izmanto minētos materiālus, dokumentus vai 

informāciju, var apdraudēt likumīgās intereses, attiecīgais partneris var pieprasīt, lai 

[Aģentūra vai] Komisija tos neizmanto (sk. 58. pantu).  

 

Tiesības izmantot partnera materiālus, dokumentus un informāciju ietver: 

 

(a) izmantošanu saviem mērķiem (jo īpaši padarot tos pieejamus personām, kas strādā 

[Aģentūrā,] Komisijā vai kādā citā ES iestādē, aģentūrā vai struktūrā, vai ES 

dalībvalsts iestādē, un neierobežotā skaitā kopējot vai reproducējot visus materiālus, 

dokumentus un informāciju vai to daļas); 

 

(b) izplatīšanu sabiedrībai (jo īpaši publicējot papīrformā, elektroniskā vai digitālā 

formā, publicējot internetā kā lejupielādējamu failu vai failu, ko nevar lejupielādēt, 



Pamatpartnerības nolīguma numurs: [ierakstīt numuru un akronīmu] 
 

"Apvārsnis 2020" dotāciju nolīgumu paraugi: "Apvārsnis 2020" Pamatpartnerības nolīgums – vairāki partneri. 

v5.0 – 18.10.2017. 

52 

pārraidot jebkurā kanālā, publiski izvietojot vai prezentējot, paziņojot ar preses 

informācijas dienestu starpniecību vai iekļaujot plaši pieejamās datubāzēs vai 

indeksos); 

 

(c) rediģēšanu vai pārstrādāšanu izziņošanas un publiskošanas pasākumu vajadzībām 

(tostarp saīsināšanu, apkopošanu, citu elementu (piemēram, metadatu, eksplikāciju, 

citu grafisku, vizuālu, audio vai teksta elementu) ievietošanu, daļu (piemēram, 

audiofailu vai videofailu) izvēli, sadalīšanu daļās, izmantošanu apkopojumā);   

 

(d) tulkošanu;  

 

(e) piekļuves nodrošināšanu pēc individuāla pieprasījuma saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1049/200124 bez pavairošanas vai izmantošanas tiesībām; 

 

(f) glabāšanu papīrformā, elektroniskā vai citā formā; 

 

(g) arhivēšanu saskaņā ar piemērojamajiem dokumentu pārvaldības noteikumiem; 

 

(h) tiesības ļaut trešām personām rīkoties partnera vārdā vai piešķirt trešām personām 

apakšlicenci b), c), d) un f) apakšpunktā minētajiem izmantošanas veidiem, ja tas 

vajadzīgs [Aģentūras vai]  Komisijas izziņošanas un publiskošanas pasākumiem. 

 

Ja izmantošanas tiesības ir atkarīgas no trešās personas (tostarp partnera personāla) tiesībām, 

partneris nodrošina tam saskaņā ar Pamatpartnerības nolīgumu un konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumiem noteikto pienākumu izpildi (jo īpaši iegūstot vajadzīgo apstiprinājumu no 

attiecīgajām trešām personām). 

 

Attiecīgā gadījumā (un ja partneri to sniedz) [Aģentūra vai]  Komisija iekļauj šādu 

informāciju:  

 
"© – [gads] – [autortiesību īpašnieka nosaukums]. Visas tiesības aizsargātas. Licencēts 
[[Aģentūras nosaukums] un] [Eiropas Savienībai (ES)] saskaņā ar nosacījumiem." 

 

44.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneri nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, konkrētas darbības 

dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu).  

 

Šāda neizpilde var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds cits no 5. iedaļā minētajiem 

pasākumiem.  

 

45. PANTS. PERSONAS DATU APSTRĀDE  

 
45.1. [Aģentūras un] Komisijas veiktā personas datu apstrāde  

 

                                                 
24  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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Visus personas datus saskaņā ar Pamatpartnerības nolīgumu un konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumiem apstrādā [Aģentūra vai] Komisija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/200125 un 

saskaņā ar "apstrādes operāciju paziņojumiem" [Aģentūras vai] Komisijas datu aizsardzības 

inspektoram (publiski pieejami datu aizsardzības inspektora reģistrā).  

 

Minētos datus apstrādā [Aģentūras vai] Komisijas "datu pārzinis" šo nolīgumu īstenošanas, 

pārvaldības un uzraudzības vai ES vai Euratom finanšu interešu aizsardzības nolūkā (ietverot 

pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas un izmeklēšanas; sk. 28. 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 pārzinim, 

izmantojot kontaktpunktu, kas norādīts [Aģentūras un] Komisijas tīmekļa vietnēs 

publicētajā(-os) privātuma paziņojumā(-os). 

 

Attiecīgajām personām arī ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja (EDAU).  

 

45.2. Partneru veiktā personas datu apstrāde  

 

Partneri apstrādā personas datus saskaņā ar Pamatpartnerības nolīgumu un konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumiem un atbilstīgi piemērojamajiem ES un valsts tiesību aktiem datu 

aizsardzības jomā (tostarp prasībām attiecībā uz atļaujām vai paziņojumiem). 

 

Partneri var piešķirt savam personālam piekļuvi tikai tiem datiem, kas ir noteikti nepieciešami 

minēto nolīgumu īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības nolūkā.  

 

Partneri informē tos darbiniekus, kuru personas datus vāc un apstrādā [Aģentūra vai] 

Komisija. Šajā nolūkā pirms minēto darbinieku personas datu nosūtīšanas [Aģentūrai vai] 

Komisijai partneri sniedz darbiniekiem privātuma paziņojumu (sk. iepriekš).  

 

45.3.  Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja partneris nepilda kādu no saviem 45.2. pantā noteiktajiem pienākumiem, [Komisija] 

[Aģentūra] var piemērot kādu no 5. iedaļā minētajiem pasākumiem. 

 
46. PANTS. MAKSĀJUMU PRASĪJUMU PRET [KOMISIJU] [AĢENTŪRU] 

NODOŠANA  

 

Partneri nedrīkst nodot nevienu no saviem maksājumu prasījumiem pret [Komisiju] 

[Aģentūru] kādai trešai personai, izņemot gadījumus, ja [Komisija] [Aģentūra] to apstiprina, 

pamatojoties uz pamatotu rakstisku pieprasījumu, ko (attiecīgā partnera vārdā) iesniedzis 

koordinators.  

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  nav apstiprinājusi nodošanu vai nav ievēroti tās noteikumi, 

nodošana to neietekmē. 

                                                 
25  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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Nodošana nekādā ziņā neatbrīvo partnerus no to pienākumiem pret [Komisiju] [Aģentūru] . 

 

 

4. IEDAĻA. PARTNERA PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMS – 

ATTIECĪBAS AR PAPILDSAŅĒMĒJIEM – ATTIECĪBAS AR 

KOPĪGĀS DARBĪBAS DALĪBNIEKIEM 

 

47. PANTS. PARTNERA PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMS – 

ATTIECĪBAS AR PAPILDSAŅĒMĒJIEM – ATTIECĪBAS AR 

KOPĪGĀS DARBĪBAS DALĪBNIEKIEM  

 
47.1. Pienākumi un atbildība pret [Komisiju] [Aģentūru]    

 

Partneri ir pilnībā atbildīgi par konkrēto darbību īstenošanu un Pamatpartnerības nolīguma un 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumu ievērošanu.  

 

Partneri ir solidāri atbildīgi par to konkrēto darbību tehnisko īstenošanu, kas aprakstītas 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 1. pielikumā. Ja kāds partneris neīsteno savu konkrētās 

darbības daļu, pārējie partneri 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 partnera finansiālā atbildība ir noteikta 50. pantā.  

 

47.2. Pienākumu un atbildības iekšējais sadalījums  

 

Partneru iekšējie pienākumi un atbildība ir sadalīta šādi:  

 

(a) Katrs partneris: 

 

(i) atjaunina Dalībnieku portāla Saņēmēju reģistrā glabāto informāciju 

(elektroniskās apmaiņas sistēmā) (sk. 23. pantu); 

 

(ii) nekavējoties informē koordinatoru par visiem notikumiem un apstākļiem, kas 

varētu būtiski ietekmēt vai kavēt konkrētās darbības īstenošanu (sk. 23. pantu); 

 

(iii) laikus iesniedz koordinatoram:  
 

- savus [un savu saistīto trešo personu]  atsevišķos finanšu pārskatus un 

attiecīgā gadījumā atzinumus par finanšu pārskatiem (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 16. pantu);  

 

- datus, kas vajadzīgi, lai sagatavotu tehniskos ziņojumus (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 16. pantu); 

 

- ētikas komitejas atzinumus un paziņojumus vai atļaujas pasākumiem, kas 

saistīti ar ētikas jautājumiem (sk. 40. pantu); 
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- jebkurus citus dokumentus vai informāciju, kas [Aģentūrai vai]  Komisijai 

vajadzīga saskaņā ar Pamatpartnerības nolīgumu vai konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumiem, ja vien minētajos nolīgumos nav noteikts, ka 

partneris iesniedz šo informāciju tieši [Aģentūrai vai] Komisijai; 

 

(b) koordinators: 

 

(i) uzrauga darbības pareizu īstenošanu (sk. 12. pantu); 

 

(ii) darbojas kā starpnieks saziņā starp partneriem un [Komisiju] [Aģentūru]  (jo 

īpaši sniedzot [Komisijai] [Aģentūrai]  23. pantā minēto informāciju), ja vien 

Pamatpartnerības nolīgumā un konkrētas darbības dotāciju nolīgumos nav 

noteikts citādi;  

 

(iii) pieprasa un izskata visus [Komisijai] [Aģentūrai]  vajadzīgos dokumentus vai 

informāciju un pārbauda to pilnīgumu un pareizību, un tikai pēc tam tos nodod 

[Komisijai] [Aģentūrai];  

 

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

darbības dotācijas nolīguma 15. un 16. pantu);  

 

(v) nodrošina, lai visi maksājumi bez nepamatotas kavēšanās tiktu samaksāti 

pārējiem partneriem (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu);  

 

(vi) informē [Komisiju] [Aģentūru]  par summām, kas izmaksātas katram 

partnerim, ja tas paredzēts saskaņā ar Pamatpartnerības nolīgumu (sk. 50. un 

56. pantu) vai to pieprasījusi [Komisija] [Aģentūra] .  

 

Koordinators nedrīkst deleģēt vai nodot ar apakšuzņēmuma līgumu iepriekš minētos 

uzdevumus nevienam citam partnerim vai trešai personai (tostarp saistītajām trešām 

personām). 

 
[IZVĒLE jāizmanto, ja koordinators ir vidējās vai augstākās izglītības iestāde vai 

publiskā sektora struktūra un "administrēšanas atļauja" ir piešķirta trešai personai, ko 

izveidojis vai kontrolē koordinators vai kas ir saistīta ar koordinatoru:  Izņēmuma kārtā 

koordinators deleģē iepriekš 47.2. panta b) apakšpunkta v) un vi) punktā minētos 

uzdevumus [iekļaut tās trešās personas nosaukumu, kurai ir administrēšanas atļauja]. 

Koordinatoram ir nedalīta atbildība par ES ieguldījumu un par pienākumu izpildi 

saskaņā ar Nolīgumu.]  

 
[IZVĒLE jāizmanto, ja koordinators ir Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs 

(ERIC)26 bez paša resursiem: Izņēmuma kārtā koordinators deleģē iepriekš 47.2. panta 

b) apakšpunkta i)–vi) punktā minētos uzdevumus [ierakstīt ERIC dalībnieka nosaukumu]. 

Koordinatoram ir nedalīta atbildība par pienākumu izpildi saskaņā ar Pamatpartnerības 
nolīgumu un konkrētas darbības dotāciju nolīgumu.] 

 

                                                 
26  Skatīt  Padomes 2009. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC) 

(OV L 206, 8.8.2009., 1. lpp.). 
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47.3. Iekšējā kārtība – konsorcija nolīgums 

 

Partneri noslēdz konsorcija nolīgumu, nosakot iekšējo kārtību attiecībā uz savu darbību un 

koordinēšanu, lai nodrošinātu konkrēto darbību pareizu īstenošanu (sk. 4. pantu). 

 

47.4. Attiecības ar papildsaņēmējiem – vienošanās par sadarbību  

 

Pienākumi attiecībās ar papildsaņēmējiem ir izklāstīti konkrētas darbības dotāciju nolīgumos 

(sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 19. pantu). 

 

47.5. Attiecības ar kopīgās darbības dalībniekiem – vienošanās par koordinēšanu  

 

Pienākumi attiecībās ar kopīgās darbības dalībniekiem ir izklāstī ti konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumos (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 19. pantu). 

 

 

5. IEDAĻA.  IZMAKSU NORAIDĪŠANA – DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA – 

PIEDZIŅA – SANKCIJAS – ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA – APTURĒŠANA – 
IZBEIGŠANA – FORCE MAJEURE  

 

1. APAKŠIEDAĻA. IZMAKSU NORAIDĪŠANA – DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA – 

PIEDZIŅA – SANKCIJAS 

 

48. PANTS. NEATTIECINĀMO IZMAKSU NORAIDĪŠANA   

 

48.1. Nosacījumi  

 

[Komisija] [Aģentūra]  – pēc partnera dalības izbeigšanas, starpposma maksājuma vai 

atlikuma maksājuma veikšanas laikā vai pēc tam – noraida konkrētas darbības izmaksas, 

kas ir neattiecināmās izmaksas (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 5. pantu), jo īpaši 

pēc pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām vai izmeklēšanām (sk. 28. pantu). 

 

Noraidīšanas pamatā var būt arī konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz 

konkrētas darbības dotāciju (sk. 28.5.2. pantu).  

 

48.2. Noraidāmās neattiecināmās izmaksas – aprēķins – procedūra 

 

Neattiecināmās izmaksas noraida pilnībā, izņemot gadījumus, ja izmaksas ar fiksētu summu 

noraida proporcionāli neīstenotajiem konkrētās darbības uzdevumiem vai neīstenotajai 

konkrētās darbības daļai. 

 

Ja izmaksu noraidīšana nenoved pie piedziņas (sk. 50. pantu), [Komisija] [Aģentūra]  oficiāli 

paziņo koordinatoram vai attiecīgajam partnerim par izmaksu noraidīšanu, attiecīgajām 

summām un noraidīšanas iemesliem (vajadzības gadījumā kopā ar paziņojumu par 

atmaksājamām summām; sk. 27. pantu). Koordinators vai attiecīgais partneris var – 30 dienu 

laikā pēc paziņojuma saņemšanas – oficiāli paziņot [Komisijai] [Aģentūrai]  savus iebildumus 

un to iemeslus.  
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Ja izmaksu noraidīšana noved pie piedziņas, [Komisija] [Aģentūra]  īsteno pretrunu 

procedūru, nosūtot 50. pantā minēto informatīvo brīdinājuma vēstuli.  

 

48.3. Ietekme 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  noraida izmaksas starpposma maksājuma vai atlikuma 

maksājuma veikšanas laikā, tā atskaita tās no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas 

attiecas uz darbību un deklarētas periodiskajā vai galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu). Pēc tam tā aprēķina starpposma 

maksājumu vai atlikuma maksājumu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu).    

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  noraida izmaksas pēc partnera dalības izbeigšanas, tā atskaita 

noraidīto summu no izmaksām, kuras partneris [un tā saistītās trešās personas] deklarējis 

izbeigšanas ziņojumā, un šo noraidīto summu ietver pēc izbeigšanas veicamajā aprēķinā (sk. 

56.2. un 56.3. pantu). 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  – pēc starpposma maksājuma, bet pirms atlikuma maksājuma 

– noraida periodiskajā kopsavilkuma finanšu pārskatā deklarētās izmaksas, tā atskaita tās no 

kopējām attiecināmajām izmaksām, kas attiecas uz darbību un deklarētas nākamajā 

periodiskajā kopsavilkuma finanšu pārskatā vai galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā. Pēc 

tam tā aprēķina starpposma maksājumu vai atlikuma maksājumu (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 17. pantu).    

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  noraida izmaksas pēc atlikuma maksājuma, tā atskaita noraidīto 

summu no kopējām attiecināmajām izmaksām, ko partneris deklarējis galīgajā kopsavilkuma 

finanšu pārskatā. Pēc tam tā aprēķina dotācijas pārskatīto galīgo summu, kā noteikts 

10.4. pantā.  

 

49. PANTS. DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA 

 

49.1. Nosacījumi 

 

[Komisija] [Aģentūra]  var – pēc partnera dalības izbeigšanas, atlikuma maksājuma 

veikšanas laikā vai pēc tam – samazināt konkrētas darbības dotāciju, ja: 

 

(a) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt lēmumus 

tā vārdā) ir: 

 

(i) izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus vai krāpšanu vai 

 

(ii) saistībā ar Pamatpartnerības nolīguma vai Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma izpildi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā pieļāvis 

pienākumu nopietnu neizpildi (tostarp nepareizi īstenojis konkrēto darbību, 

iesniedzis nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto informāciju, ir 

pārkāpis ētikas principus) vai 

 

(b) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt lēmumu 

tā vārdā) ir izdarījis – saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas tam piešķirtas 

saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, – sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, 
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krāpšanu vai pieļāvis pienākumu nopietnu neizpildi, tādējādi radot būtisku ietekmi uz 

šo konkrētas darbības dotāciju (konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz 

šo konkrētas darbības dotāciju; sk. 28.5.2. pantu). 

 

49.2. Samazinājuma summa – aprēķins – procedūra 

 

Samazinājuma summa ir proporcionāla pieļauto kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai pienākumu 

neizpildes nopietnībai.  

 

Pirms konkrētas darbības dotācijas samazināšanas [Komisija] [Aģentūra] to oficiāli paziņo 

koordinatoram vai attiecīgajam partnerim "informatīvā brīdinājuma vēstulē":  

 

- informējot par savu nodomu samazināt dotāciju, par plānoto samazinājuma summu un 

par samazinājuma iemesliem un 

 

- aicinot iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.  

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  nesaņem piezīmes vai nolemj veikt samazināšanu, neņemot vērā 

saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo par samazinājuma apstiprināšanu (vajadzības gadījumā 

kopā ar paziņojumu par atmaksājamo summu; (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

17. pantu). 

 

49.3. Ietekme  

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  samazina dotāciju pēc partnera dalības izbeigšanas, tā aprēķina 

šim partnerim paredzēto dotācijas samazināto summu un pēc tam nosaka summu, kas 

atmaksājama šim partnerim (sk. 56.2. un 56.3. pantu). 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  samazina konkrētas darbības dotāciju atlikuma maksājuma 

veikšanas laikā, tā aprēķina konkrētajai darbībai paredzēto dotācijas samazināto summu un 

pēc tam nosaka summu, kas atmaksājama kā atlikuma maksājums (sk. 10.3.4. pantu un 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu). 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  samazina dotāciju pēc atlikuma maksājuma, tā aprēķina dotācijas 

pārskatīto galīgo summu attiecīgajam partnerim (sk. 10.4. pantu). Ja dotācijas pārskatītā 

galīgā summa attiecīgajam partnerim ir mazāka par partnera daļu dotācijas galīgajā summā, 

[Komisija] [Aģentūra]  piedzen starpību (sk. 50. pantu).  

 

50. PANTS. NEPAMATOTI IZMAKSĀTO SUMMU PIEDZIŅA  

 

50.1. Atgūstamā summa – aprēķins – procedūra 

 

[Komisija] [Aģentūra]  var – pēc partnera dalības izbeigšanas, atlikuma maksājuma 

veikšanas laikā vai pēc tam – atgūst visas tās izmaksātās summas, kuras nav jāizmaksā no 

konkrētas darbības dotācijas saskaņā ar Pamatpartnerības nolīgumu un attiecīgo Konkrētas 

darbības dotācijas nolīgumu.  

 
Katrs partneris piedziņas gadījumā ir finansiāli atbildīgs tikai par savu parādu [IZVĒLE, ja 

piemēro 19. pantu: (tostarp par [Komisijas] [Aģentūras] nepamatoti izmaksātajām summām 
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par partnera saistīto trešo personu deklarētajām izmaksām)], izņemot summu, kas ieturēta 

Garantiju fondam (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu). 

 

50.1.1. Piedziņa pēc partnera dalības izbeigšanas 

 

Ja piedziņa notiek pēc partnera (arī koordinatora) dalības izbeigšanas, [Komisija] [Aģentūra]  

atgūst nepamatoti izmaksāto summu no attiecīgā partnera, tam oficiāli iesniedzot debetnotu 

(sk. 56.2. un 56.3. pantu). Debetnotā norāda piedzenamo summu, maksājuma veikšanas 

kārtību un termiņu.  

 

Ja maksājums netiek veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, [Aģentūra vai] Komisija 

summu piedzen šādi:  

 

(a) to atskaitot – bez partnera piekrišanas – no jebkuras summas, ko [Aģentūra vai] 

Komisija vai [, vai cita] izpildaģentūra ir parādā attiecīgajam partnerim (no ES vai 

Euratom budžeta).  

 

Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Aģentūra vai] Komisija var 

veikt atskaitīšanu pirms debetnotā noteiktā maksājuma termiņa; 

 
(b) [1. IZVĒLE, ja piemēro 19. pantu un ja [Komisija] [Aģentūra] ir pieprasījusi 

solidāru atbildību: ja saistītā trešā persona ir uzņēmusies solidāru atbildību (sk. 

19. pantu), paredzot trešās personas atbildību līdz ES ieguldījuma maksimālajam 

apmēram, kas provizoriskajā budžetā ir norādīts attiecībā uz saistīto trešo personu 
(sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 2. pielikumu), un/ vai] [2. IZVĒLE: 

nepiemēro;] 

 

(c)  sākot tiesvedību (sk. 63. pantu) vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 299. pantu [, Euratom līguma 

106.a pantu] un Finanšu regulas Nr. 966/2012 79. panta 2. punktu. 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 

iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 17. pantā noteikto likmi, sākot no nākamās dienas pēc debetnotā noteiktā 

maksājuma termiņa beigām līdz dienai (ieskaitot), kurā [Aģentūra vai] Komisija 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 partneris, izņemot 

gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK27. 

 

50.1.2.  Piedziņa atlikuma maksājuma veikšanas laikā 

 

                                                 
27  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. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 17. pantu), [Komisija] [Aģentūra]  to oficiāli paziņo koordinatoram "informatīvā 

brīdinājuma vēstulē":  

 

- informējot par savu nodomu veikt piedziņu, par summu, kas atmaksājama kā atlikuma 

maksājums, un par piedziņas iemesliem,  

 

- norādot, ka tā plāno atskaitīt atgūstamo summu no Garantiju fondam ieturētās 

summas,  

 

- pieprasot, lai koordinators 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniedz 

ziņojumu par maksājumu sadali partneriem, 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. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu) un 

 

- samaksā starpību starp atgūstamo summu un Garantiju fondam ieturēto summu, ja 

starpība ir pozitīva, vai 

 

- oficiāli iesniedz koordinatoram debetnotu, kas attiecas uz starpību starp atgūstamo 

summu un Garantiju fondam ieturēto summu, ja starpība ir negatīva. Debetnotā arī 

norāda maksājuma veikšanas kārtību un termiņu.  

 

Ja koordinators neatmaksā summu [Komisijai] [Aģentūrai]  līdz debetnotā noteiktajam 

termiņam un nav iesniedzis ziņojumu par maksājumu sadali, [Aģentūra vai]  Komisija 

piedzen no koordinatora debetnotā noteikto summu (sk. turpmāk).    

 

Ja koordinators neatmaksā summu [Komisijai] [Aģentūrai]  līdz debetnotā noteiktajam 

termiņam, bet ir iesniedzis ziņojumu par maksājumu sadali, [Komisija] [Aģentūra]   

 

a) nosaka partnerus, kuriem summa, kas aprēķināta saskaņā ar turpmāk norādīto, ir 

negatīva: 

 

{{{{galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā deklarētās un [Komisijas] [Aģentūras] apstiprinātās 

partnera izmaksas, reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kas attiecīgajam partnerim noteikta Konkrētas 
darbības dotācijas nolīguma 4. pantā,  
 
[plus 
 

saistīto trešo personu izmaksas, kas deklarētas galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā un ko 
apstiprinājusi [Komisija] [Aģentūra], reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kura katrai attiecīgajai 
saistītajai trešai personai noteikta Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 4. pantā,]} 
 
dala ar 
 

ES ieguldījumu darbībā, kas aprēķināts saskaņā ar 10.3.1. pantu,} 
 
reizina ar  
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dotācijas galīgo summu (sk. 10.3. pantu)}, 
 
mīnus 
 

{partnera saņemtais priekšfinansējums un starpposma maksājumi}}; 

 

b) katram saskaņā ar a) apakšpunktu noteiktajam partnerim oficiāli iesniedz debetnotu, 

kurā norāda maksājuma veikšanas kārtību un termiņu. Debetnotā noteikto summu 

aprēķina šādi:  

 

{{summu, kas attiecīgajam partnerim aprēķināta saskaņā ar a) apakšpunktu, 

 
dala ar 

 
kopsummu, kas visiem saskaņā ar a) apakšpunktu noteiktajiem partneriem aprēķināta saskaņā ar 
a) apakšpunktu}, 
 
reizina ar  
 

summu, kas noteikta koordinatoram oficiāli paziņotajā debetnotā}. 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, [Aģentūra vai] Komisija 

summu piedzen:  

 

(a) to atskaitot – bez attiecīgā partnera piekrišanas – no jebkuras summas, ko [Aģentūra,] 

Komisija vai [cita] izpildaģentūra ir parādā partnerim (no ES vai Euratom budžeta). 

 

Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Aģentūra vai] Komisija var 

veikt atskaitīšanu pirms debetnotā noteiktā maksājuma termiņa; 

 

(b) izmantojot Garantiju fondu. [Aģentūra vai] Komisija oficiāli iesniedz attiecīgajam 

partnerim debetnotu Garantiju fonda vārdā un piedzen summu:  

 
(i) [1. IZVĒLE, ja piemēro 19. pantu un ja [Komisija] [Aģentūra] ir pieprasījusi 

solidāru atbildību: ja saistītā trešā persona ir uzņēmusies solidāru atbildību 

(sk. 19. pantu), paredzot trešās personas atbildību līdz ES ieguldījuma 

maksimālajam apmēram, kas provizoriskajā budžetā ir norādīts attiecībā uz 

saistīto trešo personu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 
2. pielikumu), un/ vai] [2. IZVĒLE: nepiemēro;] 

 

(ii)  sākot tiesvedību (sk. 63. pantu) vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 299. pantu [, Euratom līguma 

106.a pantu] un Finanšu regulas Nr. 966/2012 79. panta 2. punktu. 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 

iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 17. pantā noteikto likmi, sākot no nākamās dienas pēc debetnotā noteiktā 

maksājuma termiņa beigām līdz dienai (ieskaitot), kurā [Aģentūra vai] Komisija saņem pilnu 

maksājuma summu. 
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Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 

maksājumu un pēc tam pamatsummu. 

 

Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz partneris, izņemot 

gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 

 

50.1.3. Summu piedziņa pēc atlikuma maksājuma  

 

Ja dotācijas pārskatītā galīgā summa (sk. 10.4. pantu) partnerim ir mazāka par tā daļu 

dotācijas galīgajā summā, partneris atmaksā starpību [Komisijai] [Aģentūrai] . 

 

Partnera daļu dotācijas galīgajā summā aprēķina šādi:  

 

{{{{galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā deklarētās un [Komisijas] [Aģentūras] apstiprinātās partnera 

izmaksas, reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kas attiecīgajam partnerim noteikta Konkrētas darbības 
dotācijas nolīguma 4. pantā,  
 
[plus 

 
saistīto trešo personu izmaksas, kas deklarētas galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā un ko apstiprinājusi 
[Komisija] [Aģentūra], reizinātas ar atlīdzināšanas likmi, kura katrai attiecīgajai saistītajai trešai personai 
noteikta Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 4. pantā,]} 
 
dala ar 

 

ES ieguldījumu darbībā, kas aprēķināts saskaņā ar 10.3.1. pantu,} 
 
reizina ar  
 

dotācijas galīgo summu (sk. 10.3. pantu)}, 

 

Ja koordinators nav sadalījis saņemtās summas (sk. 17. pantu), [Komisija] [Aģentūra] 

piedzen arī šīs summas.   

 

[Komisija] [Aģentūra]  to oficiāli paziņo attiecīgajam partnerim "informatīvā brīdinājuma 

vēstulē": 

 

- informējot par savu nodomu veikt piedziņu, par atmaksājamo summu un par piedziņas 

iemesliem un 

 

- aicinot 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 attiecīgajam partnerim oficiāli 

iesniedz debetnotu. Debetnotā arī norāda maksājuma veikšanas kārtību un termiņu.  

 

Ja maksājums netiek veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, [Aģentūra vai] Komisija 

summu piedzen:  
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(a) to atskaitot – bez attiecīgā partnera piekrišanas – no jebkuras summas, ko [Aģentūra,] 

Komisija vai [cita] izpildaģentūra ir parādā partnerim (no ES vai Euratom budžeta). 

 

Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Aģentūra vai] Komisija var 

veikt atskaitīšanu pirms debetnotā noteiktā maksājuma termiņa; 

 

(b) izmantojot Garantiju fondu. [Aģentūra vai] Komisija oficiāli iesniedz attiecīgajam 

partnerim debetnotu Garantiju fonda vārdā un piedzen summu: 

 
(i) [1. IZVĒLE, ja piemēro 19. pantu un ja [Komisija] [Aģentūra] ir pieprasījusi 

solidāru atbildību: ja saistītā trešā persona ir uzņēmusies solidāru atbildību 

(sk. 19. pantu), paredzot trešās personas atbildību līdz ES ieguldījuma 

maksimālajam apmēram, kas provizoriskajā budžetā ir norādīts attiecībā uz 

saistīto trešo personu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 
2. pielikumu), un/ vai] [2. IZVĒLE: nepiemēro;]  

 

(ii)  sākot tiesvedību (sk. 63. pantu) vai pieņemot izpildāmu lēmumu saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 299. pantu [, Euratom līguma 

106.a pantu] un Finanšu regulas Nr. 966/2012 79. panta 2. punktu. 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 

iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 17. pantā noteikto likmi, sākot no nākamās dienas pēc debetnotā noteiktā 

termiņa beigām līdz dienai (ieskaitot), kurā [Aģentūra vai] Komisija 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 partneris, izņemot 

gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 

 

51. PANTS. ADMINISTRATĪVĀS SANKCIJAS 

 

Papildus līgumiskiem pasākumiem [Aģentūra vai] Komisija var arī noteikt administratīvas 

sankcijas saskaņā ar Finanšu regulas Nr. 966/2012 106. pantu un 131. panta 4. punktu 

(piemēram, liegt tiesības slēgt turpmākus iepirkuma līgumus, saņemt dotācijas un balvas, 

slēgt ekspertu līgumus un/ vai piemērot finansiālas sankcijas). 

 

 

2. APAKŠIEDAĻA.  ATBILDĪBA PAR NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM 

 

52. PANTS. ATBILDĪBA PAR NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM  

 
52.1. [Komisijas] [Aģentūras] atbildība 

 

[Komisija] [Aģentūra]  nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti partneriem vai trešām 

personām Pamatpartnerības nolīguma vai Konkrētas darbības dotācijas nolīguma īstenošanas 

dēļ, tostarp, ja pieļauta rupja neuzmanība.  
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[Komisija] [Aģentūra]  nav atbildīga par zaudējumiem, ko Pamatpartnerības nolīguma vai 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma īstenošanas dēļ radījis kāds no konkrētā darbībā 

iesaistītajiem partneriem vai trešām personām. 

 

52.2. Partneru atbildība 

 

Izņemot force majeure gadījumu (sk. 57. pantu), partneri kompensē [Komisijai] [Aģentūrai]  

zaudējumus, kas radušies konkrētas darbības īstenošanas dēļ vai tādēļ, ka konkrēta darbība 

netika īstenota pilnībā atbilstīgi Pamatpartnerības nolīgumam vai Konkrētas darbības 

dotācijas nolīgumam.  

 

 

3. APAKŠIEDAĻA. APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA 

 

53. PANTS. MAKSĀJUMA TERMIŅA ATLIKŠANA  

 

53.1. Nosacījumi 

 

[Komisija] [Aģentūra]  var – jebkurā laikā – atlikt konkrētas darbības dotācijas maksājuma 

termiņu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu), ja maksājuma pieprasījumu 

(sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu) nevar apstiprināt, jo:  

 

(a) tas neatbilst konkrētas darbības dotāciju nolīgumu noteikumiem (sk. Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 16. pantu);  

 

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

informācija, vai 

 

(c) ir šaubas par finanšu pārskatos deklarēto izmaksu atbilstību un ir vajadzīgas papildu 

pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas vai izmeklēšanas. 

 

53.2. Procedūra 

 

[Komisija] [Aģentūra]  oficiāli paziņo koordinatoram par termiņa atlikšanu un atlikšanas 

iemesliem.  

 

Termiņa atlikšana stājas spēkā dienā, kad [Komisija] [Aģentūra]  ir nosūtījusi paziņojumu 

(sk. 58. 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 vai finanšu ziņojumi 

(sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu) un pārskatītais ziņojums vai pārskats 
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nav iesniegts vai ir noraidīts, [Komisija] [Aģentūra]  var arī izbeigt attiecīgo Konkrētas 

darbības dotācijas nolīgumu vai partnera dalību tajā (sk. 56.3.1. panta j) apakšpunktu). 

 

54. PANTS. MAKSĀJUMU APTURĒŠANA  

 

54.1. Nosacījumi  

 

[Komisija] [Aģentūra]  var – jebkurā laikā – attiecībā uz konkrētas darbības dotāciju pilnībā 

vai daļēji vienam vai vairākiem partneriem apturēt maksājumus, ja:  

 

a) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt lēmumus 

tā vārdā) ir (vai tiek turēts aizdomās, ka ir): 

 

(i) izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus vai krāpšanu vai  

 

(ii) saistībā ar Pamatpartnerības nolīguma vai Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma izpildi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā pieļāvis 

pienākumu nopietnu neizpildi (tostarp nepareizi īstenojis konkrēto darbību, 

iesniedzis nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto informāciju, ir 

pārkāpis ētikas principus) vai 

 

b) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt lēmumus 

tā vārdā) ir izdarījis – saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas tam piešķirtas 

saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, – sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, 

krāpšanu vai pieļāvis pienākumu nopietnu neizpildi, tādējādi radot būtisku ietekmi uz 

šo konkrētas darbības dotāciju (konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz 

šo konkrētas darbības dotāciju; sk. 28.5.2. pantu).  

 

Ja vienam vai vairākiem partneriem ir apturēti maksājumi, [Komisija] [Aģentūra] veic 

daļēju(-us) maksājumu(-us) tai (tām) pusei (pusēm), kam tie nav apturēti. Ja apturēts ir 

atlikuma maksājums, tad, tiklīdz apturēšana ir atcelta, attiecīgās(-o) summas(-u) maksājumu 

vai piedziņu uzskata par atlikuma maksājumu, kas attiecīgajā darbībā ir pēdējais maksājums.  

 

54.2. Procedūra 

 

Pirms maksājumu apturēšanas [Komisija] [Aģentūra]  to oficiāli paziņo koordinatoram vai 

attiecīgajam partnerim:  

 

- informējot par savu nodomu apturēt maksājumus un par iemesliem,  

 

- aicinot 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 apturēšanas apstiprināšanu. Pretējā 

gadījumā tā oficiāli paziņo, ka maksājumu apturēšanas procedūra netiek turpināta.  

 

Maksājumu apturēšana stājas spēkā dienā, kad [Komisija] [Aģentūra]  ir nosūtījusi 

apstiprinājuma paziņojumu.  
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Maksājumu apturēšanu atceļ, ja ir izpildīti nosacījumi maksājumu atsākšanai. [Komisija] 

[Aģentūra] to oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam partnerim. 

 

Maksājumu apturēšanas laikā periodiskajā(-ajos) ziņojumā(-os) par visiem pārskata 

periodiem, izņemot pēdējo (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu), neiekļauj 

attiecīgā partnera [un tā saistīto trešo personu]  atsevišķos finanšu pārskatus. Pēc tam, kad 

apturēšana ir atcelta, koordinators tos iekļauj nākamajā periodiskajā ziņojumā vai – ja 

apturēšana nav atcelta līdz darbības beigām – pēdējā periodiskajā ziņojumā. 

 

Partneri var apturēt darbības īstenošanu (sk. 55.1. pantu) vai izbeigt attiecīgo Konkrētas 

darbības dotācijas nolīgumu vai attiecīgā partnera dalību (sk. 56.1. un 56.2. pantu). 

 

55. PANTS. DARBĪBAS ĪSTENOŠANAS APTURĒŠANA  

 

55.1. Darbības īstenošanas apturēšana, ko veic partneri 

 

55.1.1.  Nosacījumi  

 

Partneri var apturēt konkrētas darbības vai kādas tās daļas īstenošanu, ja ārkārtas apstākļi – jo 

īpaši force majeure (sk. 57. pantu) – padara īstenošanu neiespējamu vai to pārmērīgi 

apgrūtina.  

 

55.1.2.  Procedūra 

 

Koordinators nekavējoties oficiāli paziņo par darbības īstenošanas apturēšanu (sk. 58. pantu) 

[Komisijai] [Aģentūrai] , norādot: 

 

- iemeslus un  

 

- paredzamo atsākšanas datumu. 

 

Apturēšana stājas spēkā dienā, kad [Komisija] [Aģentūra]  ir saņēmusi paziņojumu. 

 

Tiklīdz apstākļi ļauj atsākt īstenošanu, koordinators nekavējoties par to oficiāli paziņo 

[Komisijai] [Aģentūrai]  un pieprasa veikt grozījumus attiecīgajā Konkrētas darbības dotācijas 

nolīgumā, lai noteiktu datumu, kurā tiks atsākta konkrētā darbība, pagarinātu konkrētās 

darbības ilgumu un veiktu citas izmaiņas, lai pielāgotu konkrēto darbību jaunajai situācijai 

(sk. 61. pantu) – ja vien Konkrētas darbības dotācijas nolīgums vai partnera dalība tajā nav 

izbeigts (sk. 56. pantu). 

 

Apturēšanu atceļ no grozījumā noteiktā atsākšanas datuma. Šis datums var būt pirms datuma, 

kurā grozījums stājas spēkā.  

 

Izmaksas, kas radušās darbības īstenošanas apturēšanas laikā, nav attiecināmās izmaksas (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 5. pantu).  

 
55.2. Darbības īstenošanas apturēšana, ko veic [Komisija] [Aģentūra] 

 

55.2.1.  Nosacījumi 
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[Komisija] [Aģentūra]  var apturēt konkrētas darbības vai jebkuras tās daļas īstenošanu, ja:  

 

(a) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt lēmumus 

tā vārdā) ir (vai tiek turēts aizdomās, ka ir): 

 

(i) izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus vai krāpšanu vai  

 

(ii) saistībā ar Pamatpartnerības nolīguma vai Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma izpildi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā pieļāvis 

pienākumu nopietnu neizpildi (tostarp nepareizi īstenojis darbību, iesniedzis 

nepatiesu deklarāciju, nav iesniedzis pieprasīto informāciju, ir pārkāpis ētikas 

principus) vai  

 

(b) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt lēmumus 

tā vārdā) ir izdarījis – saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas tam piešķirtas 

saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, – sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, 

krāpšanu vai pieļāvis pienākumu nopietnu neizpildi, tādējādi  radot būtisku ietekmi uz 

šo konkrētas darbības dotāciju (konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz 

šo konkrētas darbības dotāciju; sk. 28.5.2. pantu), vai  

 

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

nozīmību. 

 

55.2.2.  Procedūra 

 

Pirms konkrētās darbības īstenošanas apturēšanas [Komisija] [Aģentūra] to oficiāli paziņo 

koordinatoram vai attiecīgajam partnerim: 

 

- informējot par savu nodomu apturēt īstenošanu un par iemesliem un  

 

- aicinot 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 apturēšanas apstiprināšanu. Pretējā gadījumā tā 

oficiāli paziņo, ka procedūra netiek turpināta.  

 

Apturēšana stājas spēkā pēc piecām dienām no dienas, kad ir saņemts apstiprinājuma 

paziņojums (vai vēlāk, kā norādīts paziņojumā). 

 

Apturēšanu atceļ, ja ir izpildīti nosacījumi darbības īstenošanas atsākšanai.  

 

Koordinatoram vai attiecīgajam partnerim oficiāli paziņo par minēto atcelšanu, un attiecīgajā 

Konkrētas darbības dotācijas nolīgumā veic grozījumus, lai noteiktu konkrētās darbības 

atsākšanas datumu, pagarinātu konkrētās darbības ilgumu un veiktu citas izmaiņas, pielāgojot 

konkrēto darbību jaunajai situācijai (sk. 61. pantu) – ja vien Nolīgums jau nav izbeigts (sk. 

56. pantu). 
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Apturēšanu atceļ no grozījumā noteiktā atsākšanas datuma. Šis datums var būt pirms datuma, 

kurā grozījums stājas spēkā.  

 

Izmaksas, kas radušās apturēšanas laikā, nav attiecināmās izmaksas (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 5. pantu).   

 

Partneri nedrīkst pieprasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies [Komisijas] [Aģentūras]  

piemērotās apturēšanas dēļ (sk. 52. pantu). 

 

Darbības īstenošanas apturēšana neietekmē [Komisijas] [Aģentūras]  tiesības izbeigt 

Nolīgumu vai partnera dalība tajā (sk. 56. pantu), samazināt dotāciju vai piedzīt nepamatoti 

izmaksātās summas (sk. 49. un 50. pantu). 

 

56. PANTS. KONKRĒTAS DARBĪBAS DOTĀCIJU NOLĪGUMU IZBEIGŠANA VAI 

VIENA VAI VAIRĀKU PARTNERU DALĪBAS IZBEIGŠANA 

 

56.1. Konkrētas darbības dotāciju nolīgumu izbeigšana, ko veic partneri  

 

56.1.1.  Nosacījumi un procedūra 

 

Partneri var izbeigt Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu. 

 

Koordinators oficiāli paziņo par izbeigšanu [Komisijai] [Aģentūrai]  (sk. 58. pantu), norādot: 

 

- iemeslus un  

 

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

 

Ja iemesli nav norādīti vai [Komisija] [Aģentūra]  uzskata, ka iemesli nepamato izbeigšanu, 

attiecīgo Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu uzskata par "neatbilstīgi izbeigtu". 

 

Izbeigšana stājas spēkā paziņojumā noteiktajā dienā. 

 

56.1.2.  Ietekme 

 

Koordinators – 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas – iesniedz: 

 

(i) periodisko ziņojumu (attiecībā uz pārskata periodu, kurš izbeigšanas dienā vēl 

nav beidzies; sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu) un 

 

(ii) galīgo ziņojumu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu). 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra] nesaņem minētos ziņojumus noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), ņem 

vērā tikai tās izmaksas, kas ir iekļautas apstiprinātajā periodiskajā ziņojumā.  

 

[Komisija] [Aģentūra]  aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 10.3. pantu) un atlikuma 

maksājumu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu), pamatojoties uz 

iesniegtajiem ziņojumiem. Par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tās izmaksas, kas 
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radušās līdz izbeigšanas dienai. Izmaksas, kas saistītas ar līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc 

izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas. 

 

Neatbilstīgas izbeigšanas dēļ dotāciju var samazināt (sk. 49. pantu). 

 

Pēc izbeigšanas partneru pienākumi (jo īpaši 26., 28., 29. pantā, 3. nodaļas 3. iedaļas 

3. apakšiedaļā, 42., 43., 44., 46., 48., 49. un 50. pantā noteiktie pienākumi) joprojām ir spēkā. 

 

56.2. Viena vai vairāku partneru dalības izbeigšana, ko veic partneri  

 

56.2.1.  Nosacījumi un procedūra 

 

Viena vai vairāku partneru dalību konkrētā darbībā var izbeigt koordinators pēc attiecīgā 

partnera pieprasījuma vai pārējo partneru vārdā.  

 

Koordinators oficiāli paziņo par dalības izbeigšanu [Komisijai] [Aģentūrai]  (sk. 58 pantu) un 

informē attiecīgo partneri. 

 

Ja koordinatora dalība tiek izbeigta bez tā piekrišanas, oficiālo paziņojumu sniedz cits 

partneris (rīkojoties visu pārējo partneru vārdā). 

 

Paziņojumā ietver: 

 

-  iemeslus,  

 

-  attiecīgā partnera atzinumu (vai apstiprinājumu, ka šis atzinums ir bijis pieprasīts 

rakstiski);  

 

-  izbeigšanas stāšanās spēkā datumu. Šis datums ir pēc paziņošanas datuma; 

 

-  grozījuma pieprasījumu (sk. 61. pantu) un ierosinājumu pārdalīt attiecīgā partnera 

uzdevumus un provizorisko budžetu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 1. un 

2. pielikumu) un vajadzības gadījumā pievienot vienu vai vairākus jaunus partnerus 

(sk. 62. pantu). Ja izbeigšana stājas spēkā pēc Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

3. pantā noteiktā termiņa, grozījuma pieprasījumu neiekļauj, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgais partneris ir koordinators. Šajā gadījumā grozījuma pieprasījumā ierosina 

jaunu koordinatoru.  

 

Ja minētā informācija nav norādīta vai [Komisija] [Aģentūra]  uzskata, ka norādītie iemesli 

nepamato izbeigšanu, dalību uzskata par "neatbilstīgi izbeigtu". 

 

Izbeigšana stājas spēkā paziņojumā noteiktajā dienā. 

 

56.2.2.  Ietekme 

 

Koordinators – 30 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas – iesniedz: 

 

(i)  ziņojumu par attiecīgajam partnerim iedalītajiem maksājumiem un, 
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(ii)  ja izbeigšana stājas spēkā Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā 

noteiktajā laikposmā, attiecīgā partnera "izbeigšanas ziņojumu" attiecībā uz 

pārskata periodu, kurš izbeigšanas dienā vēl nav beidzies, un tajā ietver pārskatu 

par paveikto darbu, pārskatu par resursu izmantojumu, atsevišķo finanšu pārskatu 

un attiecīgā gadījumā atzinumu par finanšu pārskatu (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 16. pantu).  

 

Izbeigšanas ziņojumā ietverto informāciju iekļauj arī periodiskajā ziņojumā par nākamo 

pārskata periodu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu). 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  grozījuma pieprasījumu noraida (jo tas liek apšaubīt lēmumu par 

konkrētas darbības dotācijas piešķiršanu vai pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā 

uz pretendentiem), attiecīgo Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu var izbeigt saskaņā ar 

56.3.1. panta c) apakšpunktu. 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  ir apstiprinājusi grozījuma pieprasījumu, Nolīgumā veic 

grozījumus, lai ieviestu vajadzīgās izmaiņas (sk. 61. pantu). 

 

[Komisija] [Aģentūra] , pamatojoties uz periodiskajiem ziņojumiem, izbeigšanas ziņojumu un 

ziņojumu par maksājumu sadali, aprēķina partnerim atmaksājamo summu un to, vai partnera 

saņemtie maksājumi (priekšfinansējums un starpposma maksājums) pārsniedz minēto summu.  

 

Atmaksājamo summu aprēķina šādos posmos: 

 

1. posms – atlīdzināšanas likmes piemērošana attiecināmajām izmaksām. 

 

Partnerim dotācijas summu aprēķina, piemērojot atlīdzināšanas likmi(-es) 

kopējām attiecināmajām izmaksām, kuras deklarējis partneris [un tā 

saistītās trešās personas]  izbeigšanas ziņojumā un apstiprinājusi [Komisija] 

[Aģentūra].  

 

Attiecināmās izmaksas ir tikai tās izmaksas, kas attiecīgajam partnerim 

radušās līdz dienai, kad stājas spēkā izbeigšana (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 5. pantu). Izmaksas, kas saistītas ar līgumiem, kuri 

jāizpilda tikai pēc izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas.  

 

2. posms – samazināšana saistībā ar būtiskām kļūdām, pārkāpumiem vai krāpšanu, vai 

pienākumu nopietnu neizpildi. 

 

Ja tiek veikta samazināšana (sk. 49. pantu), [Komisija] [Aģentūra] aprēķina 

partnerim dotācijas samazināto summu, atņemot samazinājuma summu (ko 

aprēķina proporcionāli pieļauto kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai 

pienākumu neizpildes nopietnībai saskaņā ar 49.2. pantu) no partnerim 

paredzētās dotācijas summas. 

 

Ja saņemtie maksājumi pārsniedz atmaksājamās summas: 

 

- ja izbeigšana stājas spēkā Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā 

noteiktajā laikposmā un grozījuma pieprasījums ir apstiprināts, attiecīgais partneris 



Pamatpartnerības nolīguma numurs: [ierakstīt numuru un akronīmu] 
 

"Apvārsnis 2020" dotāciju nolīgumu paraugi: "Apvārsnis 2020" Pamatpartnerības nolīgums – vairāki partneri. 

v5.0 – 18.10.2017. 

71 

atmaksā koordinatoram nepamatoti saņemto summu. [Komisija] [Aģentūra]  

oficiāli paziņo nepamatoti saņemto summu un pieprasa, lai attiecīgais partneris 

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 Garantiju fonda vārdā iesniedz 

debetnotu attiecīgajam partnerim (sk. 50. pantu);  

 

- visos pārējos gadījumos (jo īpaši, ja izbeigšana stājas spēkā pēc Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā laikposma) [Komisija] [Aģentūra]  

oficiāli iesniedz debetnotu attiecīgajam partnerim. Ja maksājums netiek veikts līdz 

debetnotā noteiktajam termiņam, Garantiju fonds maksā [Komisijai] [Aģentūrai]  

atmaksājamo summu un [Komisija] [Aģentūra]  Garantiju fonda vārdā iesniedz 

debetnotu attiecīgajam partnerim (sk. 50. pantu); 

 

- ja attiecīgais partneris ir bijušais koordinators, tas atmaksā jaunajam 

koordinatoram nepamatoti saņemto summu, izņemot gadījumus, kad:  

 

- izbeigšana stājas spēkā pēc starpposma maksājuma, un 

 

- bijušais koordinators nav sadalījis summas, kas saņemtas kā 

priekšfinansējums vai starpposma maksājums (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 17. pantu). 

 

Šajā gadījumā [Komisija] [Aģentūra]  oficiāli iesniedz debetnotu bijušajam 

koordinatoram. Ja maksājums nav veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, 

Garantiju fonds maksā [Komisijai] [Aģentūrai]  atmaksājamo summu. Pēc tam 

[Komisija] [Aģentūra]   veic maksājumu jaunajam koordinatoram un Garantiju 

fonda vārdā iesniedz debetnotu bijušajam koordinatoram (sk. 50. pantu). 

 

Ja saņemtie maksājumi nepārsniedz atmaksājamās summas: summas, kas pienākas 

attiecīgajam partnerim, 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 periodiskajā ziņojumā. 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  noteiktajā termiņā (sk. iepriekš) nesaņem ziņojumu par maksājumu 

sadali, tā uzskata, ka: 

 

- koordinators nav iedalījis maksājumu attiecīgajam partnerim un ka 

 

- attiecīgajam partnerim nav jāatmaksā koordinatoram nekāda summa.  

 

Neatbilstīgas izbeigšanas dēļ var samazināt konkrētas darbības dotāciju (sk. 49. pantu) vai 

izbeigt attiecīgo Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu (sk. 56. pantu). 

 

Pēc izbeigšanas attiecīgā partnera pienākumi (jo īpaši 26., 28., 29. pantā, 3. nodaļas 3. iedaļas 

3. apakšiedaļā, 42., 43., 44., 46., 48., 49. un 50. pantā noteiktie pienākumi) joprojām ir spēkā. 
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56.3. Konkrētas darbības dotāciju nolīgumu izbeigšana vai viena vai vairāku partneru 
dalības izbeigšana, ko veic [Komisija] [Aģentūra]  

 

56.3.1.  Nosacījumi 

 

[Komisija] [Aģentūra]  var izbeigt Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu vai viena vai 

vairāku konkrētā darbībā iesaistīto partneru dalību, ja 

 

(a) viens vai vairāki partneri nepievienojas Pamatpartnerības nolīgumam; 

 

(b) juridiskas, finansiālas, tehniskas, organizatoriskas pārmaiņas vai izmaiņas partnera 

[(vai ar to saistīto trešo personu)]  īpašumtiesībās var būtiski ietekmēt vai kavēt 

konkrētas darbības īstenošanu vai liek apšaubīt lēmumu par konkrētas darbības 

dotācijas piešķiršanu; 

 

(c) pēc viena vai vairāku partneru dalības izbeigšanas (sk. iepriekš) vajadzīgo izmaiņu 

veikšana Konkrētas darbības dotācijas nolīgumā var likt apšaubīt lēmumu par t 

konkrētas darbības dotācijas piešķiršanu vai pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes principu 

attiecībā uz pretendentiem (sk. 61. pantu);  

 

(d) konkrētās darbības īstenošanu liedz force majeure (sk. 57. pantu) vai to aptur 

koordinators (sk. 55.1. pantu), un vai nu 

 

(i) darbības īstenošanas atsākšana nav iespējama, vai 

 

(ii)  vajadzīgās izmaiņas Konkrētas darbības dotācijas nolīgumā var likt apšaubīt 

lēmumu par konkrētas darbības dotācijas piešķiršanu vai pārkāpt vienlīdzīgas 

attieksmes principu attiecībā uz pretendentiem; 

 

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

tiesa, partneris ir noslēdzis vienošanos ar kreditoriem, pārtraucis uzņēmējdarbību vai ir 

iesaistīts līdzīgā procesā vai procedūrās saskaņā ar valsts tiesību aktiem; 

 

(f) partneris (vai fiziska persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt 

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

jebkuriem līdzekļiem; 

 

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

nodrošinājuma jomā;  

 

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

 

(i) saistībā ar konkrētajām darbībām, kas saskaņā ar konkrētas darbības dotācijas 

nolīgumu ir kopīgās darbības: Konkrētas darbības dotācijas nolīgumā ir izklāstīti 

papildu pamatojumi nolīguma izbeigšanai (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

20. pantu); 

 

(j) saistībā ar konkrētajām darbībām, kas saskaņā ar konkrētas darbības dotācijas 

nolīgumu ir kopīgās darbības: Konkrētas darbības dotācijas nolīgumā ir izklāstīti 
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papildu pamatojumi nolīguma izbeigšanai (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

20. pantu); 

 

(k) partneris (vai fiziska persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt 

lēmumus tā vārdā) ir iesaistīts krāpšanā, korupcijā vai kriminālā organizācijā, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai citā nelikumīgā darbībā; 

 

(l) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt lēmumus 

tā vārdā) ir: 

 

(i) izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus vai krāpšanu vai  

 

(ii) saistībā ar Pamatpartnerības nolīguma vai Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma izpildi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā pieļāvis 

pienākumu nopietnu neizpildi (tostarp nepareizi īstenojis konkrēto darbību, 

iesniedzis nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto informāciju, ir 

pārkāpis ētikas principus) vai 

 

(m) partneris (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt partneri vai pieņemt 

lēmumus tā vārdā) ir izdarījis – saistībā ar citām ES vai Euratom dotācijām, kas tam 

piešķirtas saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, – sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, 

pārkāpumus, krāpšanu vai pieļāvis pienākumu nopietnu neizpildi, tādējādi radot 

būtisku ietekmi uz šo konkrētas darbības dotāciju (konstatējumu paplašināšana no 

citām dotācijām uz šo konkrētas darbības dotāciju; sk. 28.5.2. pantu); 

 
(n) [1. IZVĒLE: neraugoties uz [Komisijas] [Aģentūras] īpašo pieprasījumu, partneris 

nepieprasa – ar koordinatora starpniecību – izdarīt Nolīguma grozījumu nolūkā 

izbeigt tādas savas saistītās trešās personas vai starptautiskā partnera dalību, kas 

atrodas kādā no e), f), g), k), l) vai m) apakšpunktā minētajām situācijām, un nodot to 
uzdevumus] [2. IZVĒLE: nepiemēro]. 

 

56.3.2.  Procedūra  

 

Pirms Konkrētas darbības dotācijas nolīguma izbeigšanas vai viena vai vairāku partneru 

dalības izbeigšanas [Komisija] [Aģentūra] to oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam 

partnerim:  

 

- informējot par savu nodomu izbeigt Nolīgumu vai dalību un par iemesliem un 

 

- aicinot to 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt piezīmes un – 

l) apakšpunkta ii) punkta gadījumā (sk. iepriekš) – informēt [Komisiju] [Aģentūru]  par 

pasākumiem Pamatpartnerības nolīgumā un attiecīgajā Konkrētas darbības dotācijas 

nolīgumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai.   

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, neņemot vērā 

saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam partnerim par 

izbeigšanas apstiprināšanu un stāšanās spēkā datumu. Pretējā gadījumā tā oficiāli paziņo, ka 

procedūra netiek turpināta.  
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Izbeigšana stājas spēkā: 

 

- attiecībā uz izbeigšanu saskaņā ar iepriekš norādīto b), c), e), g), h)  apakšpunktu, 

l) apakšpunkta ii) punktu un n) apakšpunktu: apstiprinājuma paziņojumā noteiktajā 

dienā (sk. iepriekš); 

 

- attiecībā uz izbeigšanu saskaņā ar iepriekš norādīto a), d), f), k) apakšpunktu, l) 

apakšpunkta i) punktu un m) apakšpunktu: dienā pēc tam, kad ir saņemts 

apstiprinājuma paziņojums. 

 

56.3.3. Ietekme  

 

(a) Attiecībā uz Nolīguma izbeigšanu:  

 

Koordinators – 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas – iesniedz: 

 

(i)  periodisko ziņojumu (attiecībā uz pēdējo pārskata periodu, kurš izbeigšanas 

dienā vēl nav beidzies) (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu) 

un 

 

(ii)  galīgo ziņojumu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu). 

 

Ja Konkrētas darbības dotācijas nolīgums tiek izbeigts, jo nav izpildīts pienākums iesniegt 

ziņojumus (sk. 56.3.1. panta l) apakšpunktu un Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

16. pantu), 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 periodiskajā ziņojumā. 

 

[Komisija] [Aģentūra]  aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 10.3. pantu) un atlikuma 

maksājumu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 17. pantu), pamatojoties uz 

iesniegtajiem ziņojumiem. Par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tās izmaksas, kas 

radušās līdz dienai, kad stājas spēkā izbeigšana (sk. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 5. pantu). Izmaksas, kas saistītas ar līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc 

izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas. 

 

Tas neietekmē [Komisijas] [Aģentūras]  tiesības samazināt konkrētas darbības dotāciju 

(sk. 49. pantu) vai piemērot administratīvās sankcijas (sk. 51. pantu).  

 

Partneri nedrīkst pieprasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies [Komisijas] 

[Aģentūras] piemērotās izbeigšanas dēļ (sk. 52. pantu). 

 

Pēc izbeigšanas partneru pienākumi (jo īpaši 26., 28., 29. pantā, 3. nodaļas 3. iedaļas 

3. apakšiedaļā, 42., 43., 44., 46., 48., 49. un 50. pantā noteiktie pienākumi) joprojām ir 

spēkā. 

 

(b) Attiecībā uz viena vai vairāku partneru dalības izbeigšanu:  

 

Koordinators – 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas – iesniedz: 
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(i)  ziņojumu par attiecīgajam partnerim iedalītajiem maksājumiem un,  

 

(ii)  grozījuma pieprasījumu (sk. 61. pantu) un ierosinājumu pārdalīt attiecīgā 

partnera uzdevumus un provizorisko budžetu (sk. Konkrētas darbības dotācijas 

nolīguma 1. un 2. pielikumu) un vajadzības gadījumā pievienot vienu vai 

vairākus jaunus partnerus (sk. 62. pantu). Ja par izbeigšanu paziņo pēc 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā termiņa, grozījuma 

pieprasījumu nedrīkst iesniegt, izņemot gadījumus, kad attiecīgais partneris ir 

koordinators. Šajā gadījumā grozījuma pieprasījumā ierosina jaunu 

koordinatoru; un,  

 

(iii)  ja izbeigšana stājas spēkā Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā 

noteiktajā laikposmā, attiecīgā partnera "izbeigšanas ziņojumu" attiecībā uz 

pārskata periodu, kurš izbeigšanas dienā vēl nav beidzies, un tajā ietver 

pārskatu par paveikto darbu, pārskatu par resursu izmantojumu, atsevišķo 

finanšu pārskatu un attiecīgā gadījumā atzinumu par finanšu pārskatu (sk. 

Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu). 

 

Izbeigšanas ziņojumā ietverto informāciju iekļauj arī periodiskajā ziņojumā par nākamo 

pārskata periodu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 16. pantu). 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  grozījuma pieprasījumu noraida (jo tas liek apšaubīt lēmumu 

par dotācijas piešķiršanu vai pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz 

pretendentiem), Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu var izbeigt saskaņā ar 

56.3.1. panta c) apakšpunktu. 

 

Ja [Komisija] [Aģentūra]  ir apstiprinājusi grozījuma pieprasījumu, Konkrētas darbības 

dotācijas nolīgumā veic grozījumus, lai ieviestu vajadzīgās izmaiņas (sk. 61. pantu). 

 

[Komisija] [Aģentūra] , pamatojoties uz periodiskajiem ziņojumiem, izbeigšanas ziņojumu 

un ziņojumu par maksājumu sadali, aprēķina partnerim atmaksājamo summu un to, vai 

partnera saņemtie maksājumi (priekšfinansējums un starpposma maksājums) pārsniedz 

minēto summu. 

 

Atmaksājamo summu aprēķina šādos posmos: 

 

1. posms –  atlīdzināšanas likmes piemērošana attiecināmajām izmaksām. 

 

Partnerim dotācijas summu aprēķina, piemērojot atlīdzināšanas likmi(-

es) kopējām attiecināmajām izmaksām, kuras deklarējis partneris [un tā 

saistītās trešās personas] izbeigšanas ziņojumā un apstiprinājusi 

[Komisija] [Aģentūra] .  

 

Attiecināmās izmaksas ir tikai tās izmaksas, kas attiecīgajam partnerim 

radušās līdz dienai, kad stājas spēkā izbeigšana (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 5. pantu). Izmaksas, kas saistītas ar līgumiem, kuri 

jāizpilda tikai pēc izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas. 
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2. posms – samazināšana saistībā ar būtiskām kļūdām, pārkāpumiem vai krāpšanu, 

vai pienākumu nopietnu neizpildi. 

 

Ja tiek veikta samazināšana (sk. 43. pantu), [Komisija] [Aģentūra] 

aprēķina partnerim dotācijas samazināto summu, atņemot 

samazinājuma summu (ko aprēķina proporcionāli pieļauto kļūdu, 

pārkāpumu, krāpšanas vai pienākumu neizpildes nopietnībai saskaņā ar 

43.2. pantu) no partnerim paredzētās dotācijas summas. 

 

Ja saņemtie maksājumi pārsniedz atmaksājamās summas:  

 

- ja izbeigšana stājas spēkā Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pantā 

noteiktajā laikposmā un grozījuma pieprasījums ir apstiprināts, attiecīgais 

partneris atmaksā koordinatoram nepamatoti saņemto summu. [Komisija] 

[Aģentūra] oficiāli paziņo nepamatoti saņemto summu un pieprasa, lai 

attiecīgais partneris 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 Garantiju fonda vārdā iesniedz debetnotu attiecīgajam partnerim (sk. 

50. pantu); 

 

- visos pārējos gadījumos (jo īpaši, ja izbeigšana stājas spēkā pēc Konkrētas 

darbības dotācijas nolīguma 3. pantā noteiktā laikposma) [Komisija] 

[Aģentūra] oficiāli iesniedz debetnotu attiecīgajam partnerim. Ja maksājums 

netiek veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, Garantiju fonds maksā 

[Komisijai] [Aģentūrai]  atmaksājamo summu un [Komisija] [Aģentūra]  

Garantiju fonda vārdā iesniedz debetnotu attiecīgajam partnerim (sk. 

50. pantu); 

 

- ja attiecīgais partneris ir bijušais koordinators, tas atmaksā jaunajam 

koordinatoram nepamatoti saņemto summu, izņemot gadījumus, kad:  

 

- izbeigšana stājas spēkā pēc starpposma maksājuma, un 
 

- bijušais koordinators nav sadalījis summas, kas saņemtas kā 

priekšfinansējums vai starpposma maksājums (sk. Konkrētas darbības 

dotācijas nolīguma 17. pantu). 

 

Šajā gadījumā [Komisija] [Aģentūra]  oficiāli iesniedz debetnotu bijušajam 

koordinatoram. Ja maksājums nav veikts līdz debetnotā noteiktajam termiņam, 

Garantiju fonds maksā [Komisijai] [Aģentūrai]  atmaksājamo summu. Pēc tam 

[Komisija] [Aģentūra]   veic maksājumu jaunajam koordinatoram un Garantiju 

fonda vārdā iesniedz debetnotu bijušajam koordinatoram (sk. 50. pantu). 

 

Ja saņemtie maksājumi nepārsniedz atmaksājamās summas: summas, kas pienākas 

attiecīgajam partnerim, 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 periodiskajā ziņojumā.  
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Ja [Komisija] [Aģentūra]  noteiktajā termiņā (sk. iepriekš) nesaņem ziņojumu par 

maksājumu sadali, tā uzskata, ka: 

 

- koordinators nav iedalījis maksājumu attiecīgajam partnerim un ka 

 

- attiecīgajam partnerim nav jāatmaksā koordinatoram nekāda summa.  

 

Pēc izbeigšanas attiecīgā partnera pienākumi (jo īpaši 26., 28., 29. pantā, 3. nodaļas 

3. iedaļas 3. apakšiedaļā, 42., 43., 44., 46., 48., 49. un 50. pantā noteiktie pienākumi) 

joprojām ir spēkā.  

 

 
4. APAKŠIEDAĻA. FORCE MAJEURE 

 
57. PANTS. FORCE MAJEURE  

 

"Force majeure" ir situācija vai notikums, kas: 

 

- liedz kādai no pusēm pildīt Nolīgumā noteiktos pienākumus,  

 

- ir neparedzama ārkārtas situācija un ir ārpus pušu 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 un paredzamās sekas. 

 

Puses nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu force majeure dēļ 

radušos kaitējumu, un cenšas pēc iespējas ātrāk atsākt darbības īstenošanu. 

 

Ja puse nav varējusi izpildīt savus Pamatpartnerības nolīgumā vai Konkrētas darbības 

dotācijas nolīgumā noteiktos pienākumus force majeure dēļ, tā netiek uzskatīta par tādu, kas 

nav izpildījusi minētos pienākumus.  

 

 

4. NODAĻA  NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
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58. PANTS. PAZIŅOJUMI PUŠU STARPĀ 

 

58.1. Paziņojumu veids un līdzekļi  

 

Paziņojumi saistībā ar Pamatpartnerības nolīgumu un konkrētas darbības dotāciju nolīgumiem 

(informācija, pieprasījumi, iesniegumi, oficiāli paziņojumi u. c.): 

 

- tiek sniegti rakstiski un  

 

- ietver Pamatpartnerības nolīguma un attiecīgā Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

numuru. 

 

Visus paziņojumus veic, izmantojot Dalībnieku portāla elektroniskās apmaiņas sistēmu un 

tajā paredzētās veidlapas un veidnes.  

 

Ja – pēc atlikuma maksājuma – [Komisija] [Aģentūra]  konstatē, ka oficiālais paziņojums nav 

skatīts, tiek nosūtīts otrs oficiālais paziņojums ierakstītā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu 

("oficiāls paziņojums papīrformā"). Termiņi tiks aprēķināti no otrā paziņojuma veikšanas 

dienas. 

 

Paziņojumus elektroniskajā apmaiņas sistēmā veic atbilstīgi Dalībnieku portāla noteikumiem 

pilnvarotas personas. Lai norādītu pilnvaroto personu vārdus, katrs partneris nosauc – pirms 

Pamatpartnerības nolīguma parakstīšanas – "tiesību subjekta ieceltu pārstāvi". Tiesību 

subjekta ieceltā pārstāvja pienākumus un uzdevumus nosaka viņa apstiprinājuma vēstulē (sk. 

Dalībnieku portāla noteikumus).   

 

Ja elektroniskās apmaiņas sistēma īslaicīgi nav pieejama, norādījumi tiek sniegti Aģentūras un 

Komisijas tīmekļa vietnēs.   

 

58.2. 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 papīrformā, kas nosūtīti ierakstītā vēstulē ar saņemšanas 

apstiprinājumu (tikai pēc atlikuma maksājuma), uzskata par veiktiem: 

 

- pastā reģistrētajā piegādes dienā vai 

 

- izņemšanai pasta nodaļā noteiktajā termiņā. 

 

Ja elektroniskās apmaiņas sistēma īslaicīgi nav pieejama, netiek uzskatīts, ka nosūtītājs nav 

pildījis savu pienākumu nosūtīt paziņojumu noteiktā termiņā. 
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58.3. Adreses paziņojumu nosūtīšanai 

 

Elektroniskās apmaiņas sistēma ir pieejama, izmantojot šādu vietrādi URL:  

 

[ierakstīt URL] 

 

[Komisija] [Aģentūra]  laikus oficiāli paziņo koordinatoram un partneriem par jebkurām 

izmaiņām šajā URL. 

 
Oficiālus paziņojumus papīrformā (tikai pēc atlikuma maksājuma), kas adresēti [Komisijai] 

[Aģentūrai], nosūta uz oficiālo pasta adresi, kas norādīta [Komisijas] [Aģentūras] tīmekļa 

vietnē.  

 

Oficiālus paziņojumus papīrformā (tikai pēc atlikuma maksājuma), kas adresēti partneriem, 

nosūta uz juridisko adresi, kas norādīta Dalībnieku portāla Saņēmēju reģistrā.  

 

59. PANTS. PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMA UN KONKRĒTAS DARBĪBAS 

DOTĀCIJU NOLĪGUMU INTERPRETĀCIJA 

 

59.1. Noteikumu prioritāte pār pielikumu noteikumiem 

 

Pamatpartnerības nolīguma un konkrētas darbības dotāciju nolīgumu noteikumiem ir augstāks 

spēks nekā to pielikumu noteikumiem. 

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumu 2. pielikumam ir augstāks spēks nekā 1. pielikumam. 

 

59.2. Konkrētas darbības dotāciju nolīgumu noteikumu prioritāte pār 

Pamatpartnerības nolīguma noteikumiem 

 

Konkrētas darbības dotāciju nolīgumu noteikumiem ir augstāks spēks nekā Pamatpartnerības 

nolīguma noteikumiem. 

 

59.3. Privilēģijas un neaizskaramība 

 
[1. IZVĒLE attiecībā uz visām starptautiskajām organizācijām:  Neko Pamatpartnerības 

nolīgumā un konkrētas darbības dotāciju nolīgumos nedrīkst interpretēt kā to privilēģiju vai 

neaizskaramības atcelšanu, kas [ierakstīt starptautiskās(-o) organizācijas(-u) nosaukumu(-
us)] piešķirta dibināšanas dokumentos vai starptautiskajos tiesību aktos.] 

 
[2. IZVĒLE: Nepiemēro.] 

 

60. PANTS. LAIKPOSMU, DATUMU UN TERMIŅU APRĒĶINS  

 

Saskaņā ar Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/7128 dienās, mēnešos vai gados izteiktu 

laikposmu aprēķina no brīža, kurā iestājas attiecīgais notikums.  

                                                 
28  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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Diena, kurā šāds notikums iestājas, nav ieskaitāma attiecīgajā laikposmā. 

 

61. PANTS. PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMA UN KONKRĒTAS DARBĪBAS 

DOTĀCIJU NOLĪGUMU GROZĪJUMI 

 

61.1. Nosacījumi 

 

Pamatpartnerības nolīgumā un konkrētas darbības dotāciju nolīgumos var izdarīt grozījumus, 

ja vien grozījums neparedz tādas izmaiņas šajos nolīgumos, kuras var likt apšaubīt lēmumus 

par pamatpartnerību vai attiecīgo konkrētas darbības dotāciju piešķiršanu vai pārkāpt 

vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz pretendentiem.  

 

Grozījumi Pamatpartnerības nolīgumā nevar pārsniegt pamatpartnerības ilgumu (sk. 3. pantu). 

 

Grozījumus var pieprasīt jebkura no pusēm. 

 

61.2. Procedūra 

 

Puse, kas pieprasa grozījumu, iesniedz grozījuma pieprasījumu, kurš parakstīts elektroniskajā 

datu apmaiņas sistēmā (sk. 58. pantu). 

 

Koordinators iesniedz un saņem grozījuma pieprasījumus partneru vārdā (sk. 3. pielikumu). 

 

Ja koordinatora maiņa tiek pieprasīta bez tā piekrišanas, iesniegumu iesniedz cits partneris 

(rīkojoties pārējo partneru 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.  

 

Grozījumu piemēro no dienas, par kuru puses vienojušās, vai, ja šādas vienošanās nav, no 

dienas, kurā grozījums stājas spēkā.  
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62. PANTS. PIEVIENOŠANĀS PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMAM UN 

KONKRĒTAS DARBĪBAS DOTĀCIJU NOLĪGUMIEM 

 

62.1. Preambulā minēto partneru pievienošanās 

 

Pārējie partneri pievienojas Pamatpartnerības nolīgumam, parakstot Pievienošanās veidlapu 

(sk. 3. pielikumu) elektroniskajā apmaiņas sistēmā (sk. 58. pantu) 30 dienu laikā pēc tā 
stāšanās spēkā (sk. 64. pantu) [IZVĒLE, ja piemēro 19. pantu un ja ir pieprasīta solidāra 

atbildība: , bet partneri, kuriem [Komisija] [Aģentūra] ir pieprasījusi saistītās trešās 

personas solidāru atbildību, arī iesniedzot – līdz ar pievienošanos Pamatpartnerības 

nolīgumam – Deklarāciju par solidāru atbildību (sk. 3.a pielikumu), ko parakstījusi trešā 

persona]. 

 

Visi partneri, kuri ir pievienojušies Pamatpartnerības nolīgumam, ir konkrētas darbības 

dotāciju nolīgumu dalībnieki. Partneri pievienojas konkrētas darbības dotāciju nolīgumiem 

tad, kad tos paraksta koordinators (sk. pilnvarojumu 3. pielikumā). 

 

Tie uzņemas nolīgumos noteiktās tiesības un pienākumus, sākot no to stāšanās spēkā dienas 

(sk. 64. pantu un Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 21. pantu). 

 

Ja partneris nepievienojas Pamatpartnerības nolīgumam iepriekš minētajā termiņā, 

koordinators – 30 dienu laikā – pieprasa izdarīt grozījumu, lai veiktu izmaiņas, kas vajadzīgas 

rīcības plāna pienācīgas īstenošanas nolūkā. Tas neietekmē [Komisijas] [Aģentūras]  tiesības 

izbeigt nolīgumus (sk. 6. un 56. pantu).  

 

62.2. Jaunu partneru pievienošanās 

 

Pamatotos gadījumos partneri var pieprasīt jauna partnera pievienošanu. 

 

Šajā nolūkā koordinators iesniedz Pamatpartnerības nolīguma un konkrētas darbības dotāciju 

nolīgumu grozījuma pieprasījumu saskaņā ar 61. pantu. Pieprasījumā ietver Pievienošanās 

veidlapu (sk. 3. pielikumu), ko parakstījis jaunais partneris elektroniskajā apmaiņas sistēmā 

(sk. 58. pantu).  

 

Jaunie partneri uzņemas nolīgumos noteiktās tiesības un pienākumus, sākot no dienas, kurā tie 

pievienojušies Nolīgumam un kura norādīta Pievienošanās veidlapā (sk. 3. pielikumu). 

 

63. PANTS. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA  

 

63.1. Piemērojamie tiesību akti 

 

Nolīgumu un konkrētas darbības dotāciju nolīgumus reglamentē piemērojamie ES tiesību 

akti, ko vajadzības gadījumā papildina Beļģijas tiesību akti.  
 

[papildu IZVĒLE starptautiskām organizācijām, kas nepiekrīt piemērojamo tiesību aktu 

noteikumiem: Izņēmuma kārtā – [ierakstīt attiecīgās(-o) starptautiskās(-o) organizācijas(-u) 

nosaukumu(-us)] nav piemērojamu tiesību aktu]. 
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[papildu IZVĒLE starptautiskām organizācijām, kas var piekrist piemērojamo tiesību aktu 

noteikumiem, bet nepiekrīt standarta noteikumiem (ES un Beļģijas tiesību aktiem): 

Izņēmuma kārtā attiecībā uz turpmāk norādītajiem partneriem Pamatpartnerības nolīgumu 

un konkrētas darbības dotāciju nolīgumus reglamentē citi piemērojamie tiesību akti:  
 

- [ierakstīt attiecīgās(-o) starptautiskās(-o) organizācijas(-u) nosaukumu(-us)]: 
[piemērojamie ES tiesību akti] [, ko vajadzības gadījumā papildina] [[Beļģijas] 

[ierakstīt citas 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]  

- [ierakstīt attiecīgās(-o) starptautiskās(-o) organizācijas(-u) nosaukumu(-us)]: 
[piemērojamie ES tiesību akti] [, ko vajadzības gadījumā papildina] [[Beļģijas] 

[ierakstīt citas 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]  
[tas pats attiecībā uz citām starptautiskām organizācijām].] 

 

63.2. Strīdu izšķiršana 

 

Ja strīdu par Pamatpartnerības nolīguma vai konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

interpretāciju, piemērošanu vai spēkā esību nevar atrisināt izlīguma ceļā, tā izšķiršana ir 

Vispārējās tiesas – vai, pārsūdzības gadījumā, Eiropas Savienības Tiesas – ekskluzīvā 

jurisdikcijā. Šādas prasības ceļ saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

272. pantu. 

 
[papildu IZVĒLE partneriem, kas nav reģistrēti ES dalībvalstīs (izņemot partnerus, kas 

reģistrēti asociētajā valstī un piedalās "Apvārsnis 2020" asociācijas nolīgumā, kurā 

paredzēta ES Tiesas ekskluzīva jurisdikcija): Izņēmuma kārtā, ja minētais strīds radies starp 

[Komisiju] [Aģentūru] un [ierakstīt partnera(-u), kas nav reģistrēts(-i) ES dalībvalstī, 
nosaukumu(-us)], tā izskatīšana ir kompetento Beļģijas tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.] 

 
[papildu IZVĒLE starptautiskām organizācijām un partneriem, kas nesaņem ES 

finansējumu, jo nav tiesīgi to saņemt (sk. 9. pantu), un ja uz tiem saskaņā ar attiecīgās 

valsts tiesību aktiem nevar attiecināt Beļģijas tiesu jurisdikciju:  Izņēmuma kārtā attiecībā uz 

šādiem partneriem:  

 

- [ierakstīt nosaukumu starptautiskajai organizācijai vai partnerim, kas nav tiesīgs 

saņemt ES finansējumu,]  

- [ierakstīt nosaukumu starptautiskajai organizācijai vai partnerim, kas nav tiesīgs 

saņemt ES finansējumu,] 

[tas pats attiecībā uz citiem partneriem – starptautiskām organizācijām vai partneriem, 

kas nav tiesīgi saņemt ES finansējumu] 

 

 šādus strīdus – ja tos nevar atrisināt izlīguma ceļā – izskata šķīrējtiesā. Abas puses oficiāli 

paziņo viena otrai par savu nodomu izšķirt strīdu šķīrējtiesā un šķīrējtiesneša identitāti.   

Piemēro Pastāvīgās šķīrējtiesas neobligātos noteikumus starptautisku organizāciju un valstu 

starpā radušos strīdu izskatīšanā, kas ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šis Pamatpartnerības  

nolīgums. Pēc rakstiska pieprasījuma, ko iesniegusi kāda no pusēm, iecēlējiestāde ir 

Pastāvīgās šķīrējtiesas ģenerālsekretārs. Šķīrējtiesas process notiek Briselē, un valoda, ko 
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izmanto šķīrējtiesas procesā, ir angļu valoda. Šķīrējtiesas lēmums ir saistošs visām pusēm un 
nav pārsūdzams.] 

 

Ja strīds attiecas uz administratīvām sankcijām, atskaitīšanu vai izpildāmu lēmumu saskaņā ar 

LESD 299. pantu (sk. 50., 51. un 52. pantu), partneri iesniedz prasību Vispārējā tiesā – vai, 

pārsūdzības gadījumā, Eiropas Savienības Tiesā – saskaņā ar LESD 263. pantu. Prasības 

saistībā ar izpildāmiem lēmumiem vienmēr ceļ pret Komisiju (nevis Aģentūru, pat ja tās 

attiecas uz Aģentūras konkrētas darbības dotāciju). 

 

64. PANTS. PAMATPARTNERĪBAS NOLĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ  

 

Pamatpartnerības 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 [latviešu valodā] [elektroniskais laika zīmogs] Sagatavots [latviešu valodā] 

[elektroniskais laika zīmogs] 
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3. PIELIKUMS 

PIEVIENOŠANĀS VEIDLAPA PARTNERIEM 

 

 

[Partnera/ jaunā partnera/ jaunā koordinatora pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais 
nosaukums))], kas reģistrēts [pilna juridiskā adrese], [IZVĒLE partneriem, kuri ir PVN 

maksātāji: PVN maksātāja reģistrācijas numurs [ierakstīt numuru],] (["partneris"] 

["koordinators"]), ko šās Pievienošanās veidlapas parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, 

uzvārds un ieņemamais amats],  
 

ar šo piekrīt 
 

kļūt par [partneri] [koordinatoru] Nr. [ierakstīt partnera numuru])  

 

Pamatpartnerības 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)] [Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)] 

[Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME)] ("Aģentūra") saskaņā ar Eiropas 
Komisijas ("Komisija") piešķirtajām pilnvarām,]   
 

[IZVĒLE partneriem/ jaunajiem partneriem: un pilnvaro  
 

koordinatoru: 
 

- iesniegt priekšlikumus konkrētas darbības dotāciju piešķiršanai, 

- tā vārdā parakstīt visus konkrētas darbības dotāciju nolīgumus, kuri var tikt piešķirti 

(sk. 2. un 62. pantu), 

- tā vārdā iesniegt un parakstīt jebkurus grozījumus Pamatpartnerības nolīgumā un 

konkrētas darbības dotāciju nolīgumos (sk. 61. pantu). 

Parakstot šo pievienošanās veidlapu, partneris pieņem dotāciju un piekrīt [IZVĒLE 

jaunajiem koordinatoriem: uzņemties koordinatora pienākumus un pildīt tā uzdevumus, un] 

izmantot dotāciju saskaņā ar Nolīgumu, pildot visus tajā izklāstītos pienākumus un 
nosacījumus [IZVĒLE jaunajiem partneriem: no [ierakstīt datumu] [Pievienošanās 

veidlapas parakstīšanas datums] [grozījuma spēkā stāšanās diena] ("pievienošanās datums") 

[papildu IZVĒLE, ja daļējas pārņemšanas dēļ tiek mainīts partneris: un uzņemoties 

solidāru atbildību par summām, kas nepamatoti izmaksātas [ierakstīt iepriekšējā partnera 

saīsināto nosaukumu] (t. i., atgūstamās summas)] – ja [Komisija] [Aģentūra] piekrīt 
pieprasījumam veikt grozījumu].  

 

PARAKSTS 

 

Partnera/ jaunā partnera/ jaunā koordinatora vārdā                                                      

[ieņemamais amats/ vārds, uzvārds]                            
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[elektroniskais paraksts]      

Sagatavots [latviešu valodā] [elektroniskais laika zīmogs] 
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3.a PIELIKUMS 

 

 

 

DEKLARĀCIJA PAR SAISTĪTO TREŠO PERSONU SOLIDĀRU ATBILDĪBU 

 

 
(Aizpilda saistītā trešā persona un iesniedz partneris, ja piemēro 19. pantu un ja [Komisija] [Aģentūra] ir 

pieprasījusi saistītās trešās personas atbildību.) 

 

 

[Ar partneri saistītā subjekta pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)], kas 

reģistrēts [pilna oficiālā adrese], [IZVĒLE saistītajām trešām personām, kas ir PVN 

maksātāji: PVN maksātāja reģistrācijas numurs [ierakstīt numuru]] ("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], 

 

kas saistīts ar partneri Nr. [ierakstīt numuru] [partnera pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais 

nosaukums)], kas reģistrēts [pilna juridiskā adrese], [IZVĒLE partneriem, kuri ir PVN 

maksātāji: PVN maksātāja reģistrācijas numurs [ierakstīt numuru]] ("partneris"), 

 

kopā ar partneri uzņemas solidāru atbildību 

 

par jebkuru summu, kuru partneris ir parādā [Komisijai] [Aģentūrai] saskaņā ar kādu no 

konkrētas darbības dotācijas nolīgumiem, kurš piešķirts atbilstīgi Pamatpartnerības 

nolīgumam Nr. [ierakstīt Pamatpartnerības nolīguma numuru] [(ierakstīt akronīmu)], līdz ES 

ieguldījuma maksimālajam apmēram, kas provizoriskajā budžetā ir norādīts attiecībā uz 

saistīto trešo personu (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 2. pielikumu). 

 

Saistītā trešā persona neatsaucami un bez nosacījumiem piekrīt nekavējoties un pēc pirmā 

pieprasījuma maksāt [Komisijai] [Aģentūrai]  saskaņā ar šo deklarāciju pieprasītās summas. 

 

 

Saistītās trešās personas vārdā                                                         

[vārds, uzvārds/ ieņemamais amats] 

paraksts 

   

Sagatavots latviešu valodā [vieta], [datums] 

 

 

 



Pamatpartnerības nolīguma numurs: [ierakstīt numuru un akronīmu] 
Konkrētas darbības dotācijas nolīguma numurs(-i): [ierakstīt numuru(-us) un akronīmu(-us)] 
Dotācijas nolīguma numurs(-i): [ierakstīt numuru(-us) un akronīmu(-us)] 
 

"Apvārsnis 2020" dotāciju nolīgumu paraugi: "Apvārsnis 2020" Pamatpartnerības nolīgums – vairāki partneri. 
5.0 – 18.10.2017. 

 

1 

 

4. PIELIKUMS 

 

 

 

ATZINUMS PAR METODOLOĢIJU (PARAUGS) 
 
 

 
 

 Attiecībā uz izvēlēm [slīprakstā, kvadrātiekavās]: jāizvēlas attiecīgā izvēle. Neizmantotās izvēles 
ir jādzēš. 

 Attiecībā uz laukiem [pelēkā krāsā, kvadrātiekavās]: jāieraksta attiecīgie dati. 

 

 

 

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS 

 

DARBA UZDEVUMS SAISTĪBĀ AR VIENOŠANOS PAR REVĪZIJAS VEIKŠANU, 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 SASKAŅĀ AR 
PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS PAMATPROGRAMMU "APVĀRSNIS 2020"   
            5. 

 

 

TOC
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Darba uzdevums saistībā ar vienošanos par revīzijas veikšanu, lai sniegtu atzinumu par 

metodoloģiju saistībā ar vienu vai vairākiem dotāciju nolīgumiem, ko finansē saskaņā ar 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

 

Šajā dokumentā ir noteikts "darba uzdevums", kura veikšanai  

 

[1. IZVĒLE: [ierakstīt partnera nosaukumu] ("partneris")] [2. IZVĒLE: [ierakstīt saistītās trešās 

personas nosaukumu] ("saistītā trešā persona"), ar partneri [ierakstīt partnera nosaukumu] 

("partneris") saistītā trešā persona,]  

 

apņemas nolīgt  

[ierakstīt revidenta juridisko nosaukumu] ("revidents"), 

 

lai tas sniegtu neatkarīgu ziņojumu par faktiskajiem konstatējumiem ("ziņojums") attiecībā uz 

[partnera] [saistītās trešās personas]  parasto grāmatvedības praksi, kas izmantota to tiešo personāla 

izmaksu aprēķināšanā un deklarēšanā, kas norādītas kā vienības izmaksas ("metodoloģija"), saistībā ar 

dotāciju nolīgumiem, kurus finansē saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Apvārsnis 2020". 

 

Metodoloģijas novērtēšanā izmantojamo procedūru pamatā ir turpmāk norādītais(-ie) dotācijas 

nolīgums(-i): 

 

[dotācijas nolīguma(-u) nosaukums un numurs] ("Nolīgums(-i)") 

 

Nolīgums(-i) noslēgts(-i) starp partneri 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)] [Inovācijas 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 partneri noslēgtā Nolīguma parakstītāja. [Eiropas 

Savienība] [Euratom] [Aģentūra] nav šīs vienošanās puse.   

 

1.1 Vienošanās priekšmets 

 

Saskaņā ar Pamatpartnerības nolīguma 24. pantu partneri [un saistītās trešās personas], kas deklarē 

tiešās personāla izmaksas kā vienības izmaksas, kuras aprēķina saskaņā ar savu parasto izmaksu 

uzskaites praksi, var iesniegt apstiprināšanai [Komisijā] [Aģentūrā] atzinumu par metodoloģiju, 

norādot, ka tajā sniegti atbilstīgi grāmatojumi un dokumentācija, lai pierādītu, ka izmantotā izmaksu 

uzskaites prakse atbilst nosacījumiem, kas noteikti 5.2. panta A daļā.  
 

Šīs vienošanās priekšmets ir atzinums par metodoloģiju, ko veido divi atsevišķi dokumenti: 

- darba uzdevums, ko paraksta [partneris] [saistītā trešā persona]  un revidents; 

- revidenta neatkarīgs ziņojums par faktiskajiem konstatējumiem ("ziņojums"), kuru sagatavo 

uz revidenta oficiālas veidlapas, datē, apzīmogo un paraksta revidents un kurš ietver: standarta 

apgalvojumus ("apgalvojumi"), ko izvērtējis un parakstījis [partneris] [saistītā trešā persona], 

iepriekš saskaņotās procedūras ("procedūras"), ko veicis revidents, un revidenta novērtētos 

standarta faktiskos konstatējumus ("konstatējumi"). Apgalvojumi, procedūras un konstatējumi 

ir apkopoti tabulā, kas ir ziņojuma daļa. 
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Apgalvojumos, procedūrās un konstatējumos sniegtā informācija ļaus Komisijai izdarīt secinājumus 

par to, vai [partnerim] [saistītajai trešai personai]  ir parastā izmaksu uzskaites prakse un vai tā ir 

piemērota, lai nodrošinātu, ka tiešās personāla izmaksas, kuru atlīdzināšana pieprasīta, 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 [partneris] [saistītā trešā persona] un revidents. 

 

[Partneris] [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 [partnera] [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 partneris/ saistītā trešā persona"; 

 iesniedz revidentam parakstītu un datētu apliecinājuma vēstuli; 

 atzīst, ka revidenta iespēja veikt procedūras faktiski ir atkarīga no tā, vai [partneris] [saistītā 

trešā persona] nodrošina pilnīgu un brīvu piekļuvi [partnera] [saistītās trešās personas]  

personālam un grāmatvedības un citai attiecīgajai uzskaitei. 

 

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 partneris vai saistītā trešā persona ir nolīgusi neatkarīgu valsts amatpersonu: ir 

kompetenta un neatkarīga valsts amatpersona, kam attiecīgās valsts iestādes ir piešķīrušas 

tiesībspēju veikt partnera revīziju] . 

 [3. izvēle, ja partneris vai saistītā trešā persona ir starptautiska organizācija: ir [iekšējais] 

[ārējais] revidents saskaņā ar starptautiskās organizācijas iekšējiem finanšu 

noteikumiem un procedūrām]. 

 

Revidents: 

 ir neatkarīgs no partnera [un saistītās trešās personas], proti, tas nedrīkst būt iesaistīts 

partnera [un saistītās trešās personas] finanšu pārskata(-u) sagatavošanā; 

 plāno darbu tā, lai varētu veikt procedūras un novērtēt konstatējumus; 

 ievēro noteiktās procedūras un obligāto ziņojuma formu; 

 pilda vienošanos saskaņā ar šo darba uzdevumu; 

 dokumentē faktus, kas ir svarīgi ziņojuma apliecināšanai; 

 ziņojuma pamatā izmanto iegūtos pierādījumus; 

 iesniedz ziņojumu [partnerim] [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 un1: 

 

- Saistīto pakalpojumu starptautisko standartu (ISRS) 4400 "Vienošanās veikt iepriekš 

saskaņotas procedūras attiecībā uz finanšu informāciju", ko izdevusi Starptautiskā Revīzijas 

un apliecinājuma standartu padome (IAASB); 

- Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes (IESBA) 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 partneri [, 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 Ziņojuma sniegšana 

 

Ziņojumu sagatavo valodā, kādā ir sagatavots Nolīgums (sk. Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 

16.7. pantu).  

 

Saskaņā ar Pamatpartnerības nolīguma 28. pantu Komisijai [, Aģentūrai], Eiropas Birojam krāpšanas 

apkarošanai un Revīzijas palātai ir tiesības revidēt visus saskaņā ar attiecīgo darbību veiktos darbus, 

kuru izmaksu atlīdzināšana ir pieprasīta no [Eiropas Savienības] [Euratom] budžeta. Tas ietver darbu, 

kas saistīts ar šo vienošanos. Revidents nodrošina piekļuvi visiem ar šo vienošanos saistītajiem darba 

dokumentiem, ja tos pieprasa Komisija [, Aģentūra], Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai vai Eiropas 

Revīzijas palāta. 

 

1.5 Termiņš 

 

Ziņojums jāiesniedz līdz [dd.mm.gggg.]. 

 

1.6 Citi noteikumi 

 

[[Partneris] [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] [[partnera] [saistītās trešās personas] juridiskais 

nosaukums]] 

 ] 

[pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats]  [pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds 

un ieņemamais amats] 

                                                 
1  Augstākās revīzijas iestādes, kas piemēro INTOSAI standartus, var Saistīto pakalpojumu starptautiskā 

standarta (ISRS) 4400 un IAASB un IESBA 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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[dd.mm.gggg.]  [dd.mm.gggg.] 
Revidenta paraksts  <[partnera] [saistītās trešās personas] paraksts 
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Neatkarīgs ziņojums par faktiskajiem konstatējumiem attiecībā uz metodoloģiju saistībā ar 

dotāciju nolīgumiem, ko finansē saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Apvārsnis 2020"  
 

(Drukā uz oficiālas revidenta veidlapas) 

 

 

[Kontaktpersonas(-u) vārds, uzvārds], [ieņemamais amats] 

[[Partnera] [saistītās trešās personas] nosaukums] 

[Adrese] 

[dd.mm.gggg.] 

 

God. [kontaktpersonas(-u) uzvārds] kungs/kundze! 

 

Saskaņā ar mūsu [dd.mm.gggg.] vienošanos par darba uzdevumu  

 

ar [1. IZVĒLE: [ierakstīt partnera nosaukumu] ("partneris")] [2. IZVĒLE: [ierakstīt saistītās trešās 

personas nosaukumu] ("saistītā trešā persona"), ar partneri [ierakstīt partnera nosaukumu] 

("partneris") 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 iepriekš saskaņotās procedūras ("procedūras") un sniedzam turpmāk izklāstīto neatkarīgo 

ziņojumu par faktiskajiem konstatējumiem ("ziņojums") attiecībā uz [partnera] [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(-ām)  

 

[dotācijas nolīguma(-u) nosaukums un numurs] ("Nolīgums(-i)"). 

 

Ziņojums 

 

Mūsu vienošanās tika izpildīta saskaņā ar darba uzdevumu, kas pievienots šā ziņojuma pielikumā. 

Ziņojums ietver: standarta apgalvojumus ("apgalvojumi"), ko sniedzis [partneris] [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 [partnera] 

[saistītās trešās personas] izmantotās metodoloģijas pieņemamību.  
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Ziņojums attiecas uz metodoloģiju, kas izmantota no [dd.mm.gggg.]. Ja [partneris] [saistītā trešā 

persona] maina metodoloģiju, ziņojumu nevar attiecināt uz finanšu pārskatiem2, kas iesniegti pēc šo 

izmaiņu izdarīšanas. 

 

Procedūru tvērumu un standarta apgalvojumu un konstatējumu formulējumu noteikusi vienīgi 

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 nesniedzam ticamības deklarāciju par izmaksām, kas deklarētas, izmantojot 

[partnera] [saistītās trešās personas]  metodoloģiju. Ja būtu veiktas papildu procedūras, revīzija vai 

pārskatīšana saskaņā ar minētajiem standartiem, mēs, iespējams, būtu ievērojuši citus faktus, ko mēs 

būtu iekļāvuši ziņojumā. 

 

Izņēmumi  

 

Neatkarīgi no turpmāk minētajiem izņēmumiem [partneris] [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. [Partneris] [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 [partnera] [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 ... 

[Partneris] [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 

 

Jāiesniedz revidentam un, iesniedzot šo atzinumu par metodoloģiju Komisijai, jāpievieno ziņojumam 

šādi dokumenti: 

 

1. īss metodoloģijas apraksts attiecībā uz personāla izmaksu, produktīvo darba stundu un stundas 

likmju aprēķināšanu; 

                                                 
2  Finanšu pārskats šajā kontekstā attiecas tikai uz Konkrētas darbības dotācijas nolīguma 3. pielikumu, kuru 

izmantojot, partneris deklarē izmaksas saskaņā ar Konkrētas darbības dotācijas nolīgumu. 
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2. īss pastāvošās darba laika uzskaites sistēmas apraksts; 

3. [partnera] [saistītās trešās personas]  izmantotās darba laika uzskaites piemērs; 

4. jebkuru budžetā paredzēto vai provizoriski aprēķināto elementu apraksts un paskaidrojums, 

kādēļ tie ir būtiski personāla izmaksu aprēķināšanā un kā tie ir pamatoti ar objektīvu un 

pārbaudāmu informāciju; 

5. kopsavilkums, ietverot tiešā personāla stundas likmi, ko deklarējis [partneris] [saistītā trešā 

persona] un pārrēķinājis revidents attiecībā uz katru izlasē iekļauto darbinieku (vārdi nav 

jānorāda); 

6. salīdzinošā tabula, kurā attiecībā uz katru izlasē iekļauto personu apkopots a) darba laiks, ko 

[partneris] [saistītā trešā persona]  atlīdzināšanai deklarējis finanšu pārskatā(-os), un b) darba 

laiks saskaņā ar revidenta pārbaudīto darba laika uzskaiti; 

7. revidentam iesniegtās apliecinājuma vēstules kopija. 

 

Šī ziņojuma izmantošana 

 

Šis ziņojums izstrādāts tikai 1.1. punktā "Vienošanās pamatojums" norādītajiem mērķiem.  

 

Ziņojums: 

- ir konfidenciāls, un ir paredzēts, ka [partneris] [saistītā trešā persona]  to iesniedz Komisijai 

saistībā ar Pamatpartnerības nolīguma 24. pantu; 

- to ne [partneris] [saistītā trešā persona], ne Komisija nedrīkst izmantot citiem mērķiem un 

izplatīt citām personām; 

- Komisija to drīkst atklāt tikai pilnvarotām personām, īpaši, Eiropas Birojam krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palātai;  

- attiecas tikai uz iepriekš minēto parasto izmaksu uzskaites praksi, un tas nav ziņojums par 

[partnera] [saistītās trešās personas]  finanšu pārskatiem. 

 

Starp revidentu un partneri [un saistīto trešo personu] nav interešu konflikta3, kas varētu ietekmēt šo 

ziņojumu. Par ziņojuma sagatavošanu revidents ir saņēmis kopējo 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 

                                                 
3  Interešu konflikts rodas, ja faktiski vai šķietami tiek apšaubīta revidenta objektivitāte attiecībā uz atzinuma 

nodrošināšanu, piemēram, ja revidents:  
-  bijis iesaistīts finanšu pārskatu sagatavošanā;  
-  ir tiešais labuma guvējs, ja atzinums tiek pieņemts; 

-  ir cieši saistīts ar kādu no partneri pārstāvošajām personām; 
-  ir partnera uzņēmuma direktors, pilnvarotais vai partneris; vai 
-  atrodas situācijā, kas kompromitē viņa neatkarību vai spēju nodrošināt neitrālu atzinumu. 
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Apgalvojumi, ko sniedz partneris/ 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 dažādot apgalvojumus, procedūras vai konstatējumus, rakstiski par to informējot partneri/ 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 "partneri" ir uzskatāma par atsauci uz "saistīto trešo personu". 

 
Visas atšķirības norāda ziņojuma pamattekstā. 

Apgalvojumi, ko sniedz partneris 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 partnera izmantotajā metodoloģijā plānotas no 
[dd.mm.gggg.]. 

Procedūra 

 Revidents pārbauda šos datumus, salīdzinot tos ar partnera iesniegto 
dokumentāciju. 

 

Faktiskais konstatējums 

1. Partnera norādītie datumi atbilst iesniegtajai dokumentācijai 

B. Metodoloģijas apraksts 

 
III. Vienības izmaksu aprēķināšanas metodoloģija ir izmantota konsekventi, un to 

apliecina attiecīgās procedūras. 

[Jāapraksta metodoloģija, ko subjekts izmanto, lai aprēķinātu personāla izmaksas, 
produktīvās darba stundas un stundas likmes, jāiesniedz apraksts revidentam un 
jāpievieno šim atzinumam.] 
 
[Ja partneris nevar apstiprināt apgalvojumu sadaļā "B. Metodoloģijas apraksts" vai 

nav rakstveida metodoloģijas vienību izmaksu aprēķināšanai, to norāda turpmāk, un 
revidents to kā izņēmumu iekļauj galvenajā ziņojumā par faktiskajiem konstatējumiem:  

- …] 
 

Procedūra 

 Revidents ir pārskatījis aprakstu, visas attiecīgās rokasgrāmatas un/ 
vai iekšējos norāžu dokumentus, kuros aprakstīta metodoloģija. 

 

Faktiskais konstatējums 

2. Sniegtais īsais apraksts ir atbilstīgs attiecīgajām rokasgrāmatām, 
iekšējiem norāžu dokumentiem un/ vai citiem revidenta pārskatītajiem 
dokumentārajiem pierādījumiem.  

3. Partneris šo metodoloģiju ir izmantojis kā daļu no savas parastās 

izmaksu uzskaites prakses.  
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Visas atšķirības norāda ziņojuma pamattekstā. 

Apgalvojumi, ko sniedz partneris Procedūras, ko veic revidents, un konstatējumi, kurus apstiprina revidents 

C. Personāla izmaksas 

Vispārīgi 
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 un 
darba līgumu vai līdzīgu norīkojumu darbā. 

V. Partneris pats ir pieņēmis darbā darbiniekus saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
pats uzrauga viņu darbu un uzņemas par to atbildību. 

VI. Partneris atalgo savus darbiniekus saskaņā ar savu parasto praksi. Tas nozīmē, 
ka personāla izmaksas sedz saskaņā ar partnera parasto atalgojuma praksi 

(piemēram, praksi attiecībā uz algām, virsstundām, mainīgo atalgojumu) un 
nav īpašu nosacījumu attiecībā uz darbiniekiem, kam uzticēti ar Eiropas 
Savienību vai Euratom saistīti uzdevumi, ja vien tādi nav skaidri norādīti 
dotācijas nolīgumā(-os). 

VII. Partneris 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. Visas izņēmuma kārtā vajadzīgās faktisko personāla izmaksu korekcijas veiktas 
saistībā ar attiecīgajiem budžetā paredzētajiem vai provizoriski aprēķinātajiem 
elementiem, pamatojoties uz objektīvu un pārbaudāmu informāciju. 
[Jāapraksta "budžetā paredzētie vai provizoriski aprēķinātie elementi" un to 

atbilstība personāla izmaksām un jāpaskaidro, kāpēc tie ir pieņemami un kā tie 
tika pamatoti ar objektīvu un pārbaudāmu informāciju, jāiesniedz šis 
paskaidrojums revidentam un jāpievieno šim atzinumam.] 

X. Atlīdzināšanai iesniegtās personāla izmaksas neietver nevienu no turpmāk 
minētajām neattiecināmajām izmaksām: izmaksas, kas saistītas ar peļņu no 
kapitāla; parādi un parādu apkalpošanas izmaksas; rezerves turpmākajiem 

zaudējumiem vai parādiem; parāda procenti; nedroši parādi; zaudējumi valūtas 
maiņas dēļ; bankas izmaksas, ko partnera banka iekasē par pārskaitījumiem no 
Komisijas/ Aģentūras; pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi; atskaitāmais PVN 

Procedūra 

Revidents izveido darbinieku izlasi, lai veiktu C sadaļā un no D līdz F sadaļai 
norādītās procedūras.  
[Revidents pēc nejaušības principa izveidoja 10 tādu darbinieku izlasi, kuri ir 

iesaistīti pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" darbības(-u) veikšanā. Ja 
"Apvārsnis 2020” darbībā(-ās) iesaistīti mazāk par 10 darbiniekiem, revidents 
izlasē iekļāva visus "Apvārsnis 2020” darbībā(-ās) iesaistītos darbiniekus un 
citus darbiniekus neatkarīgi no veicamā uzdevuma, lai izlasi veidotu 10 
darbinieki.] Attiecībā uz šo izlasi: 

 revidents pārskatīja 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 
atlīdzināšanai iesniegtās personāla izmaksas; 

 revidents īpaši pārskatīja izlasē iekļauto darbinieku darba līgumus, lai 
pārliecinātos, ka: 

i.  partneris tos ir pieņēmis darbā pats saskaņā ar piemērojamajiem 
valsts tiesību aktiem; 

ii. tie strādāja tikai partnera tehniskā uzraudzībā un par tiem bija 
atbildīgs tikai partneris; 

iii.  tie saņēma atalgojumu saskaņā ar partnera parasto praksi;  

iv. tie tika iedalīti pareizajā grupā/ kategorijā/ izmaksu centrā 
vienības izmaksas aprēķināšanas nolūkam saskaņā ar partnera 
parasto izmaksu uzskaites praksi;  

 revidents pārbaudīja, vai personāla izmaksu aprēķinā nav ņemts vērā 
neviens neattiecināmo izmaksu postenis vai citas izmaksas, kas 

deklarētas attiecībā uz citām izmaksu kategorijām vai izmaksām, uz 
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Visas atšķirības norāda ziņojuma pamattekstā. 

Apgalvojumi, ko sniedz partneris Procedūras, ko veic revidents, un konstatējumi, kurus apstiprina revidents 

un izmaksas, kas radušās darbības īstenošanas pārtraukšanas laikā. 

XI. Personāla izmaksas netika deklarētas saistībā ar citu ES vai Euratom dotāciju 
(arī dotācijām, kuras piešķir dalībvalsts un finansē no ES budžeta, un 
dotācijām, ko ES vai Euratom budžeta īstenošanas mērķiem tajā pašā periodā 

piešķīrušas struktūras, kuras nav Komisija/ Aģentūra, ja vien partneris 
nepierāda, ka pamatdarbības dotācija nesedz nekādas darbības izmaksas).  

 
Ja izmaksāts papildu atalgojums, kā minēts dotācijas nolīgumā(-os) 

XII. Partneris ir bezpeļņas tiesību subjekts. 

XIII. Papildu atalgojums ir daļa no partnera parastās atalgojuma prakses un tiek 

konsekventi izmaksāts, ja ir vajadzīga attiecīgā darba izpilde vai zināšanas. 

XIV. Papildu atalgojuma aprēķināšanas kritēriji neatkarīgi no finansējuma avota ir 
objektīvi un vispārēji piemērojami. 

XV. Papildu atalgojums, kas iekļauts personāla izmaksās, kuras izmanto, lai 
aprēķinātu stundas likmes attiecībā uz dotācijas nolīgumu(-iem), ir noteikts līdz 
EUR 8000 uz vienu pilnslodzes ekvivalentu (ko proporcionāli samazina, ja 

darbinieks nav saistīts tikai un vienīgi ar darbības īstenošanu). 

 
 
 
 
 

[Ja partneris nevar apstiprināt noteiktu(-us) apgalvojumu(-us) sadaļā "C. Personāla 
izmaksas", tos norāda turpmāk, un revidents tos kā izņēmumus iekļauj galvenajā 
ziņojumā par faktiskajiem konstatējumiem: 

- …] 

 
 
 

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 iegrāmatotas reglamentētajos grāmatvedības 
kontos un algu izmaksas sistēmā; 

 ja faktiskās personāla izmaksas tika pielāgotas, pamatojoties uz 
budžetā paredzētajiem vai provizoriski aprēķinātajiem elementiem, 
revidents rūpīgi pārbaudīja minētos elementus un informācijas avotu, 
lai pārliecinātos, ka tie atbilst objektīvai un pārbaudāmai informācijai; 

 ja atlīdzināšanai tika iesniegts papildu atalgojums, revidents 
pārbaudīja, vai partneris 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 un vienīgi attiecīgās(-o) darbības(-u) īstenošanā; 

 revidents pārrēķināja personāla izmaksas attiecībā uz izlasē 

iekļautajiem darbiniekiem. 
 
Faktiskais konstatējums 

4. Visi atalgojuma elementi, kas iesniegti atlīdzināšanai kā personāla 
izmaksas, ir pamatoti ar apliecinošiem dokumentiem. 

5. Izlasē iekļautos darbiniekus pieņēmis darbā pats partneris saskaņā ar 

piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, kā arī pats uzraudzīja viņu 
darbu un uzņēmās par to atbildību. 

6. Darbinieku darba līgumi ir saskaņā ar partnera parasto praksi. 

7. Personāla izmaksas ir pienācīgi dokumentētas un ietver tikai algas, 
sociālās nodrošināšanas izmaksas (pensijas iemaksas, veselības 
apdrošināšanas iemaksas, iemaksas bezdarba fondā u. c.), nodokļus un 

citas obligātās izmaksas, kas iekļautas atalgojumā (atvaļinājuma 
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nauda, trīspadsmitā alga u. c.). 

8. Personāla vienības izmaksu aprēķinā izmantotās kopsummas atbilst 
tām, kas reģistrētas algu un grāmatvedības uzskaitē. 

9. Ja faktiskās personāla izmaksas tika pielāgotas, pamatojoties uz 

budžetā paredzētajiem vai provizoriski aprēķinātajiem elementiem, 
minētie elementi ir attiecināmi uz personāla izmaksu aprēķinu un 
atbilstīgi objektīvai un pārbaudāmai informācijai. Izmantotie budžetā 
paredzētie vai provizoriski aprēķinātie elementi ir šādi: – (norāda 
elementus un to vērtības). 

10. Personāla izmaksās nav ietverti neattiecināmi elementi. 

11. Attiecībā uz papildu atalgojuma izmaksām ir izpildīti konkrētie 
atbilstības nosacījumi: a) dotāciju nolīgumos partneris ir reģistrēts kā 
bezpeļņas tiesību subjekts; b) tas ir izmaksāts saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem, ko vispārēji piemēro neatkarīgi no izmantotā finansējuma 
avota, un c) atalgojums ir 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 un vienīgi šīs darbības īstenošanā).  

D. Produktīvās darba stundas 

XVI. Pilnas slodzes darbinieka produktīvo darba stundu skaits ir [lieko svītrot]: 

A. 1720 produktīvās darba stundas gadā personai, kas strādā pilnu slodzi 
(proporcionāli aprēķināts skaits personām, kuras nestrādā pilnu slodzi); 

B. kopējais to stundu skaits gadā, ko persona nostrādājusi partnera labā; 

C. standarta stundu skaits gadā, ko partneris vispārēji piemēro savam 
personālam saskaņā ar savu parasto izmaksu uzskaites praksi. Minētais 
stundu skaits ir vismaz 90 % no "standarta nostrādājamo stundu skaita 
gadā". 

Procedūra (tā pati izlase, kas norādīta sadaļā "C. Personāla izmaksas"): 

 Revidents pārbaudīja, vai produktīvo darba stundu skaits ir piemērots 
atbilstīgi A, B vai C metodei. 

 Revidents pārbaudīja, vai produktīvo darba stundu skaits katram 
pilnas slodzes darbiniekam ir pareizs. 

 Ja izmantota B metode, revidents pārbaudīja, i) kā tika iegūts kopējais 
darba stundu skaits un ii) vai līgumā ir norādīts nostrādājamo stundu 
skaits gadā, un šajā sakarībā pārbaudīja visus attiecīgos dokumentus, 
valsts tiesību aktus, darba koplīgumus un darba līgumus. 

 Ja izmantota C metode, revidents pārskatīja, kā aprēķināts standarta 
darba stundu skaits gadā, un šajā sakarībā pārbaudīja visus attiecīgos 
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 Ja izmantota B metode 

XVII. Kopējais nostrādāto stundu skaits ir aprēķināts šādi: personas nostrādājamo 
stundu skaits gadā saskaņā ar darba līgumu, piemērojamo darba koplīgumu 
vai valsts tiesību aktiem plus nostrādātās virsstundas, mīnus kavējumi 

(piemēram, slimības atvaļinājums vai īpašais atvaļinājums). 

XVIII. "Nostrādājamo stundu skaits gadā" ir stundas, kuras personālam ir 
jānostrādā, 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 nostrādājamo stundu 
skaitu gadā.  

Ja izmantota C metode 

XX. Standarta produktīvo darba stundu skaits gadā ir tāds pats kā pilnslodzes 
ekvivalentam. 

XXI. Produktīvo darba stundu skaits gadā, kas ir stundas likmes pamatā, i) atbilst 

partnera parastajai grāmatvedības praksei, ii) ir vismaz 90 % no standarta 
nostrādājamo (darba) stundu skaita gadā. 

XXII. Standarta nostrādājamās (darba) stundas ir laiks, kurā darbinieki strādā, būdami 
partnera rīcībā un veicot pienākumus, kas noteikti attiecīgajā darba līgumā, 
darba koplīgumā vai valsts tiesību aktos attiecībā uz darba laiku. Partnera 
deklarētais standarta nostrādājamo (darba) stundu skaits gadā ir apstiprināts ar 

darba līgumiem, valsts tiesību aktiem un citiem dokumentāriem pierādījumiem.  

[Ja partneris nevar apstiprināt noteiktu(-us) apgalvojumu(-us) sadaļā "D. Produktīvās 
darba stundas", to(tos) norāda turpmāk, un revidents par to (tiem) ziņo kā par 
izņēmumu(-iem). 

- …] 

 

dokumentus, valsts tiesību aktus, darba koplīgumus un darba līgumus, 
kā arī pārbaudīja, vai minētajā aprēķinā izmantotais produktīvo darba 
stundu skaits gadā bija vismaz 90 % no standarta darba stundu skaita 
gadā. 

 

Faktiskais konstatējums 

Vispārīgi 

12. Partneris ir piemērojis produktīvo darba stundu skaitu, kas atbilst A, B 
vai C metodei, kura sīki izklāstīta kreisajā slejā. 

13. Produktīvo darba stundu skaits gadā uz vienu pilnas slodzes 

darbinieku ir pareizs. 

Ja izmantota B metode 

14. "Nostrādājamo stundu skaits gadā", virsstundas un kavējumi ir 
pārbaudāmi, pamatojoties uz partnera iesniegtajiem dokumentiem, un 
kopējā nostrādāto stundu skaita aprēķins ir pareizs.  

15. Līgumā noteiktais darba laiks ļauj aprēķināt nostrādājamo stundu 

skaitu gadā. 

Ja izmantota C metode 

16. Gada produktīvo darba stundu skaita aprēķins ir atbilstīgs partnera 
parastajai izmaksu uzskaites praksei. 

17. Standarta nostrādājamo (darba) stundu skaita gadā aprēķins ir 
apstiprināts ar partnera iesniegtajiem dokumentiem. 

18. Stundas likmes aprēķināšanai izmantotais produktīvo darba stundu 
skaits gadā ir vismaz 90 % no nostrādājamo (darba) stundu skaita 
gadā. 

E. Stundas likmes Procedūra 
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Stundas likmes ir pareizas. 
 

XXIII. Stundas likmes ir aprēķinātas pareizi, jo tās izriet no personāla izmaksām gadā, 
kas dalītas ar produktīvo darba stundu skaitu konkrētajā gadā un grupā 

(piemēram, personāla kategorija vai departaments, vai izmaksu centrs, ņemot 
vērā izmantoto metodoloģiju), un ir saskaņā ar iepriekš C un D sadaļā 
ietvertajiem apgalvojumiem.  

 
 

 

[Ja partneris nevar apstiprināt apgalvojumu sadaļā "E. Stundas likmes", to norāda 
turpmāk, un revidents par to ziņo kā par izņēmumu. 

- …] 
 

 Revidents ir ieguvis sarakstu, kurā norādītas visas personāla likmes, 
ko partneris 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 darbiniekiem, kas atlasīti pēc nejaušības principa (tā pati izlase, 
kas sadaļā "C. Personāla izmaksas"): 

 revidents pārrēķināja stundas likmes; 

 revidents pārbaudīja, vai izmantotā metodoloģija atbilst parastajai 
organizācijas grāmatvedības praksei un vai tā ir konsekventi 

piemērota visā organizācijas darbībā, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, neatkarīgi no finansējuma avota. 

 

Faktiskais konstatējums 

19. Pārrēķinot izlasē iekļauto darbinieku stundas likmi, nekādas atšķirības 
nav konstatētas. 

 

F. Darba laika uzskaite 

XXIV. Darba laiks ir reģistrēts attiecībā uz visām personām, kas nav saistītas tikai un 
vienīgi ar vienu programmas "Apvārsnis 2020" darbību. Visas saistībā ar 
dotācijas nolīgumu(-iem) nostrādātās stundas ir reģistrētas katru dienu/ nedēļu/ 

mēnesi  [lieko svītrot], izmantojot papīrformu/ datorizētu sistēmu [lieko 
svītrot]. 

XXV. Attiecībā uz personām, kas saistītas tikai ar viena "Apvārsnis 2020" pasākuma 
īstenošanu, partneris ir vai nu parakstījis par to deklarāciju, vai izstrādājis 
sistēmu šo personu darba laika reģistrēšanai. 

XXVI. Darba laika uzskaites ierakstus ir parakstījusi attiecīgā persona (papīrformā vai 
elektroniski), un vismaz reizi mēnesī tos ir apstiprinājis darbības vadītājs vai 

Procedūra 

 Revidents pārskatīja īso aprakstu, visas attiecīgās rokasgrāmatas un/ 
vai iekšējos norāžu dokumentus, kuros aprakstīta darba laika uzskaitei 
izmantotā metode. 

 

Revidents pārskatīja sadaļā "C. Personāla izmaksas" minētās pēc nejaušības 

principa izveidotās 10 darbinieku izlases darba laika uzskaiti, jo īpaši 
pārbaudot: 

 vai darba laika uzskaite bija pieejama visām personām, kas nebija 
saistītas tikai un vienīgi ar darbības īstenošanu; 

 vai personām, kas strādā tikai saistībā ar programmas "Apvārsnis 
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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 produktīvās darba stundas gadā, kas 
izmantotas, lai aprēķinātu stundas likmes;  

iv. reģistrē ārpus darbības perioda nostrādātās stundas. 

XXVIII. Darba laiks nav reģistrēts ārpus darbības perioda. 

XXIX. Atlīdzināšanai nav deklarēts vairāk stundu, nekā ir produktīvās darba stundas, 

kas izmantotas, lai aprēķinātu personāla stundas likmes. 

 

 

[Īsi jāapraksta ieviestā darba laika uzskaites sistēma, kā arī pasākumi, kas veikti, lai 
revidentam nodrošinātu tās ticamību, un apraksts jāpievieno šim atzinumam32.] 

 

 
 [Ja partneris nevar apstiprināt noteiktu(-us) apgalvojumu(-us) sadaļā "F. Darba laika 
uzskaite", to (tos) norāda turpmāk, un revidents par to (tiem) ziņo kā par izņēmumu( -
iem). 

- …] 

 

2020" darbības īstenošanu, bija pieejama darba laika uzskaite vai 
alternatīvā gadījumā – vai tām bija pieejama partnera parakstītā 
deklarācija, kurā apliecināts, ka minētās personas strādā tikai un 
vienīgi saistībā 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 atlīdzināšanai nav deklarēts vairāk stundu, nekā ir produktīvās 
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 produktīvo darba stundu skaits gadā; vai 
darba laiks nav reģistrēts ārpus darbības perioda; 

 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 stundu skaitu 
attiecībā uz vienu personu gadā, nekā ir stundas likmju aprēķināšanai 
izmantotais produktīvo darba stundu skaits gadā, kā arī pārbaudīja, vai 
darba laiks nav deklarēts ārpus darbības perioda. 

 
Faktiskais konstatējums 

20. Partnera iesniegtais īsais apraksts, rokasgrāmatas un/ vai iekšējie 

                                                 
32  Darba laika uzskaites sistēmas aprakstā cita starpā norāda informāciju par darba laika reģistru saturu, tā tvērumu (pilnas slodzes vai darbības laika reģistrēšana attiecībā 

uz visiem darbiniekiem vai tikai "Apvārsnis 2020" iesaistītajiem darbiniekiem), tā detalizācijas pakāpi (vai ir atsauce uz konkrētiem paveiktajiem uzdevumiem), tā 

formu, darba laika reģistrēšanas periodiskumu un apstiprināšanu (papīrforma 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. 
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norāžu dokumenti par darba laika uzskaiti ir saskanīgi ar vadības 
ziņojumiem/ uzskaiti un citiem pārskatītajiem dokumentiem, un 
partneris tos kopumā ir izmantojis finanšu pārskatu sagatavošanai. 

21. Pēc nejaušības principa izveidotajai izlasei darba laiks ir reģistrēts vai, 

ja darbinieki ir strādājuši tikai un vienīgi saistībā ar darbību, ir 
pieejama parakstīta deklarācija vai darba laika uzskaite.  

22. Pēc nejaušības principa izveidotajai izlasei darba laika uzskaiti vismaz 
vienu reizi mēnesī ir parakstījis darbinieks un darbības vadītājs/ tiešais 
vadītājs. 

23. Par darbību deklarētais darba laiks ir īstenots deklarētajos laikposmos. 

24. Nav deklarēts vairāk stundu par produktīvo darba stundu skaitu, kas 
izmantots, lai aprēķinātu personāla stundas likmes. 

25. Ir pierādījumi, ka partneris ir pārliecinājies, ka darba laiks nav 
deklarēts divas reizes, ka tas ir atbilstīgs kavējumu reģistriem un 
produktīvo darba stundu skaitam gadā, un ka darba laiks nav deklarēts 
ārpus darbības perioda. 

26. Atlīdzināšanai deklarētais darba laiks ir atbilstīgs personāla 
departamenta uzskaitē norādītajam. 

 

 
[[partnera] [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.] 

<[partnera] [saistītās trešās personas] paraksts> <revidenta paraksts> 
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