
 

Atruna 
Šā dokumenta mērķis ir palīdzēt pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" finansējuma pretendentiem. Dokumentā ir 
izklāstīti visi noteikumi, kas varētu tikt piemēroti šāda veida dotācijas nolīgumam. Dokumentam ir tikai informatīvs 
raksturs. Juridiski saistošs būs tikai tāds dotācijas nolīgums, kuru parakstīs par katru darbību atbildīgās puses. 
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ATTIECĪBĀ UZ MVU INSTRUMENTA 1. POSMU1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ar MVU instrumenta 1. posma dotācijām tiek finansēti mazi un vidēji uzņēmumi (MVU), kuri veic jaunu 
avangardisku ideju (jauni produkti, procesi, pakalpojumi un tehnoloģijas vai jauns tirgū izmantojams pašreizējo 
tehnoloģiju lietojums) priekšizpēti un arī to komerciālā potenciāla un dzīvotspējas izpēti (koncepcijas 
apliecinājumu). 

   
 

[EUROPEAN COMMISSION/Executive Agency] 
DG 
 
Directorate 
Unit                            

Ievada piezīmes tikai publikācijai dalībnieku portālā 
 
Dotācijas nolīguma attiecībā uz MVU instrumenta 1. posmu paraugā ir 
atšķirības no dotācijas nolīguma vispārīgā parauga šādos pantos: 

• 4. pants (darbības provizoriskais budžets) 

• 5. pants (dotācijas maksimālā summa, dotācijas veids un atlīdzināšanas likme) 

• 6. pants (fiksētās kopsummas īpašais izmaksu veids) 

• 7. pants (īpaši noteikumi attiecībā uz MVU instrumenta 1. posmu) 

• 8., 12., 14., 15., 16., 23.a–33., 37., 39. pants (nepiemēro)  

• 10. pants (īpaši iegādes noteikumi saistībā ar MVU instrumenta 1. posmu) 

• 13. pants (īpaši noteikumi par apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu saistībā ar MVU 
instrumenta 1. posmu) 

• 18. pants (īpaši noteikumi par uzskaites veikšanu saistībā ar MVU instrumenta 
1. posmu) 

• 20. pants (īpaši ziņošanas noteikumi saistībā ar MVU instrumenta 1. posmu) 

• 21. pants (īpaši maksāšanas noteikumi saistībā ar MVU instrumenta 1. posmu) 

• 36. pants (īpaši konfidencialitātes noteikumi saistībā ar MVU instrumenta 1. posmu) 

• 38. pants (īpaši noteikumi par darbības popularizēšanu saistībā ar MVU instrumenta 
1. posmu) 

• 42. pants (īpaši noteikumi attiecībā uz fiksēto kopsummu saistībā ar MVU instrumenta 
1. posmu) 

• 50. pants (īpaši noteikumi attiecībā uz fiksēto kopsummu saistībā ar MVU instrumenta 
1. posmu) 

• 2. pielikums               Darbības provizoriskais budžets (paraugs) 

• 4. pielikums               Finanšu pārskats (paraugs) 



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

 “Apvārsnis 2020”. Paraugs: Dotācijas nolīgums ar vairākiem saņēmējiem attiecībā uz MVU instrumenta 
1. posmu. 2013. gada decembris 

 

2 
 

 
 

 
 Dzeltenā krāsā iekrāsotās zemsvītras piezīmes parādīsies tekstā, kuru datorsistēma 

sagatavos parakstīšanas nolūkā (šajās zemsvītras piezīmēs ir iekļautas definīcijas vai 
atsauces uz juridiskiem dokumentiem). Citas zemsvītras piezīmes tekstā nepaliks (jo tie ir 
norādījumi, kas paredzēti tikai iekšējai lietošanai).  

 Pelēkā krāsā iekrāsotais teksts norāda, ka tekstu, kas iekļauts vispārīgā paraugā "Dotācijas 
nolīgums ar vairākiem saņēmējiem", nepiemēro. 

 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): ierakstiet datorsistēmā attiecīgos datus.  

 Datorsistēma sagatavos datu lapu, kas apstiprinās atlasītās "izvēles" un ierakstītos datus. 
 
 Information on formatting: 

styles 
CHAPTER     style ‘Chapter’ 
SECTION    style ‘Section’ 
SUBSECTION    style ‘Subsection’ 
ARTICLE 1   style ‘Article’ 
4.1 Estimated budget   style ‘Subarticle’ 
Text (without list)   style ‘Normal’ 
Table of Content levels (black) style ‘TOC 1’, ‘TOC 2’, ‘TOC 3’, ‘TOC 4’, ‘TOC 5’  
Footnotes:  Paragraph - special (hanging 0,5) (‘Times New Roman’, ‘10 pt’) 

 
attention: text with a list must be formatted manually (‘Times New Roman’, ‘12 pt’, 

‘Justified’) 
 
 

DOTĀCIJAS NOLĪGUMS  
 

NUMURS [ierakstīt numuru] — [ierakstīt akronīmu] 
 
[1. IZVĒLE: Eiropas Savienība ("ES", ko pārstāv Eiropas Komisija (“Komisija”)2,]  
 
[2. IZVĒLE: Eiropas Atomenerģijas kopiena (“Euratom”), ko pārstāv Eiropas Komisija 
(“Komisija”),]  
 
[3. IZVĒLE: [Pētniecības izpildaģentūra (REA)] [Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūra (ERCEA)] [Jauninājumu un tīklu izpildaģentūra (INEA)] [Mazo un vidējo 
uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)] (“Aģentūra”) saskaņā ar Eiropas Komisijas 
(“Komisija”) piešķirtajām pilnvarām),] 
 
ko šā Nolīguma parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, uzvārds], [[ieņemamais amats, 
ģenerāldirektorāts, direktorāts, nodaļa] [departaments]],3  

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

Nolīgumā. 
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no vienas puses, 
 
un  
 
1. „koordinators”: 
 
[pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)] [juridiskais statuss], [oficiālais 
reģistrācijas Nr.], [pilna juridiskā adrese], [PVN maksātāja reģistrācijas numurs], ko šā 
Nolīguma parakstīšanas nolūkā pārstāv [vārds, uzvārds un ieņemamais amats], 
 
un turpmāk norādītie pārējie saņēmēji, ja tie paraksta savu “Pievienošanās veidlapu” (sk. 
3. pielikumu un 56. pantu): 
 
2. [pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)] [juridiskais statuss], [oficiālais 
reģistrācijas Nr.], [pilna juridiskā adrese], [PVN maksātāja reģistrācijas numurs], 
 
[IZVĒLE attiecībā uz saņēmējiem, kuri nesaņem ES finansējumu: X. [pilns oficiālais 
nosaukums (saīsinātais nosaukums)] [juridiskais statuss], [oficiālais reģistrācijas Nr.], 
[pilna juridiskā adrese], [PVN maksātāja reģistrācijas numurs], kā “saņēmēji, kas nesaņem 
ES finansējumu” (sk. 9. pantu),] 
 
[tas pats attiecībā uz katru saņēmēju] 
 
[IZVĒLE, ja JRC ir saņēmēji: un X. Kopīgais pētniecības centrs (JRC), kas reģistrēts 
[pilna juridiskā adrese], ja tas paraksta administratīvo vienošanos (sk. 3.b pielikumu).]   
 
Ja vien nav norādīts citādi, atsauces uz “saņēmēju” vai “saņēmējiem” ietver koordinatoru 
[IZVĒLE, ja piedalās JRC: un Kopīgais pētniecības centrs (JRC)]. 
 
no otras puses, 
 
ir vienojušies par turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.  
 
Parakstot Nolīgumu vai pievienošanās veidlapu [IZVĒLE, ja JRC ir saņēmējs: vai 
administratīvo vienošanos], saņēmēji pieņem dotāciju un piekrīt īstenot darbību, paši 
uzņemoties atbildību un saskaņā ar Nolīgumu, kā arī visiem tajā paredzētajiem noteikumiem.  
 
Nolīgumu veido turpmāk uzskaitītais. 
 
Noteikumi 
 
1. pielikums.  Darbības apraksts 
 
2. pielikums.  Darbības provizoriskais budžets 
                                                                                                                                                         
3 [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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3.  pielikums. Pievienošanās veidlapas 
  

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

 [IZVĒLE, ja piedalās JRC — 3.b Administratīvā vienošanās] 
 
4. pielikums.  Finanšu pārskati (paraugs) 
 
5. pielikums.  Nepiemēro 
 
6. pielikums.   Nepiemēro 
 
 

NOTEIKUMI 
 
SATURS 
 
1. NODAĻA.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI .................................................................................................9 

1. PANTS. NOLĪGUMA PRIEKŠMETS ..................................................................................................9 
2. NODAĻA.  DARBĪBA ...............................................................................................................................9 

2. PANTS. ĪSTENOJAMĀ DARBĪBA [— PAPILDU DOTĀCIJA] [— KOPĪGI FINANSĒTA 
DARBĪBA] ....................................................................................................................9 

3. PANTS. DARBĪBAS ILGUMS UN SĀKUMA DATUMS ..................................................................9 
4. PANTS. PROVIZORISKAIS BUDŽETS UN BUDŽETA PĀRVEDUMI......................................... 10 

4.1. Provizoriskais budžets ............................................................................................................ 10 
4.2.  Budžeta pārvedumi ................................................................................................................. 10 

3. NODAĻA.  DOTĀCIJA ........................................................................................................................... 10 
5. PANTS. DOTĀCIJAS SUMMA, DOTĀCIJAS VEIDS, ATLĪDZINĀŠANAS LIKMES UN 

IZMAKSU VEIDI ...................................................................................................... 10 
5.1. Dotācijas maksimālā summa .................................................................................................. 10 
5.2. Dotācijas veids, atlīdzināšanas likme un izmaksu veids ......................................................... 10 
5.3.  Dotācijas galīgā summa — aprēķins ...................................................................................... 10 
5.4.  Dotācijas pārskatītā galīgā summa — aprēķins ...................................................................... 11 

6. PANTS. ATTIECINĀMĀS UN NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS ................................................. 11 
6.1. Attiecināmās izmaksas ........................................................................................................... 11 
6.2. Neattiecināmās izmaksas ........................................................................................................ 12 
6.3. Neattiecināmo izmaksu deklarēšanas sekas ............................................................................ 12 

4. NODAĻA. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ....................................................... 12 

1. IEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DARBĪBAS ĪSTENOŠANU......................... 12 
7. PANTS. VISPĀRĪGS PIENĀKUMS PIENĀCĪGI ĪSTENOT DARBĪBU ......................................... 12 

7.1.  Vispārīgs pienākums pienācīgi īstenot darbību ...................................................................... 12 
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1. NODAĻA.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1. PANTS. NOLĪGUMA PRIEKŠMETS  
 
Nolīgumā noteiktas tiesības un pienākumi un noteikumi, ko piemēro dotācijai, kuru piešķir 
saņēmējiem 2. nodaļā minētās darbības īstenošanai. 
 
 
2. NODAĻA.  DARBĪBA 
 
2. PANTS. ĪSTENOJAMĀ DARBĪBA [— PAPILDU DOTĀCIJA] [— KOPĪGI 
FINANSĒTA DARBĪBA] 
 
Dotāciju piešķir darbībai [ierakstīt darbības nosaukumu] — [ierakstīt akronīmu] 
(“darbība”), kā minēts 1. pielikumā. 
 
[IZVĒLE attiecībā uz papildu dotācijām, ja tas paredzēts darba programmā — Dotācija ir 
“papildu dotācija” [dotācijas nolīgums(-i) saskaņā ar uzaicinājumu(-iem) iesniegt 
priekšlikumus [uzaicinājuma identifikators(-i): "Apvārsnis 2020" — temats —]] [nākamā(-o) 
papildu dotācijas nolīguma(-u) Nr.: 
 

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

 
[IZVĒLE attiecībā uz kopīgām darbībām (ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
kopīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus): Darbība ir “kopīgi finansēta darbība”, ko 
koordinē, izmantojot “kopīgu darbību” “[ierakstīt trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas darbības nosaukumu]”, kā norādīts 1. pielikumā.] 
 
3. PANTS. DARBĪBAS ILGUMS UN SĀKUMA DATUMS 
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Darbības ilgums ir [ierakstīt skaitli] mēneši no [IZVĒLE visos gadījumos: nākamā mēneša 
pirmā diena pēc Nolīguma stāšanās spēkā (sk. 58. pantu)] [IZVĒLE, ja vajadzīgs darbībai: 
ierakstīt datumu]4 (“darbības sākuma datums”).  
 
4. PANTS. PROVIZORISKAIS BUDŽETS UN BUDŽETA PĀRVEDUMI  
 
4.1. Provizoriskais budžets 
 
Darbības “provizoriskais budžets” ir noteikts 2. pielikumā. 
 
Tas ietver provizoriskās attiecināmās izmaksas un izmaksu veidu (sk. 5. un 6. pantu).  
 
4.2.  Budžeta pārvedumi  
 
Nepiemēro 

 
 

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

LIKMES UN IZMAKSU VEIDI 
 
5.1. Dotācijas maksimālā summa  
 
Dotācijas maksimālā summa ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro). 
 
5.2. Dotācijas veids, atlīdzināšanas likme un izmaksu veids 
 
Dotācija atlīdzina 70 % no darbības attiecināmajām izmaksām (sk. 6. pantu) (“attiecināmo 
izmaksu atlīdzināšana”) (sk. 2. pielikumu). 
 
Darbības provizoriskās attiecināmās izmaksas ir EUR 71 429 (septiņdesmit viens tūkstotis 
četri simti divdesmit deviņi euro). 
 
Priekšizpētes attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu) jādeklarē kā 2. pielikumā norādītā fiksētā 
kopsumma (t. i. saskaņā ar izmaksu veidu "fiksētā kopsumma"). 
 
5.3.  Dotācijas galīgā summa — aprēķins 
 
Dotācijas galīgā summa ir atkarīga no tā, vai darbība ir pienācīgi īstenota saskaņā ar 
Nolīguma noteikumiem.  
 

                                                 
4 Datums vienmēr ir mēneša pirmā diena un ir vēlāks par Nolīguma stāšanās spēkā datumu, ja vien 

kredītrīkotājs nav apstiprinājis citādi, ja pretendents var pierādīt, kādēļ darbība jāsāk pirms dotācijas 
nolīguma stāšanās spēkā. Jebkurā gadījumā sākuma datums nevar būt agrāks par dotācijas pieteikuma 
datumu (FR 130. pants). 
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Minēto summu aprēķina [Komisija] [Aģentūra]— kad tiek veikts atlikuma maksājums (sk. 
21. pantu) — šādos posmos:  
 

1. posms — atlīdzināšanas likmes piemērošana; 
 
2. posms — samazinājums noteikumu pārkāpuma dēļ. 

 
5.3.1.  1. posms — Atlīdzināšanas likmju piemērošana attiecināmajām izmaksām 
 
Atlīdzināšanas likmi (sk. 5.2. pantu) piemēro attiecināmajām izmaksām (fiksētās kopsummas 
izmaksām; sk. 6. pantu), ko deklarējis saņēmējs un apstiprinājusi [Komisija] [Aģentūra] (sk. 
21. pantu). 
 
5.3.2.  2. posms — Samazinājums nepareizas īstenošanas vai citu noteikumu 
pārkāpuma dēļ — dotācijas samazinātā maksimālā summa — aprēķins 
 
Ja dotācija tiek samazināta (sk. 43. pantu), [Komisija] [Aģentūra] aprēķina dotācijas 
samazināto maksimālo summu, atņemot samazinājuma summu (ko aprēķina proporcionāli 
darbības nepareizai īstenošanai vai noteikumu pārkāpuma nopietnībai saskaņā ar 43.2. pantu) 
no dotācijas maksimālās summas, kura noteikta 5.1. pantā. 

 
Tādā gadījumā dotācijas galīgā summa ir mazāka par: 
 

- summu, kas iegūta 1. posmā, vai 
 

- summu, kas iegūta 2. posmā. 
 
5.4.  Dotācijas pārskatītā galīgā summa — aprēķins 
 
Ja — pēc atlikuma maksājuma (jo īpaši pēc pārbaudēm, pārskatīšanām, revīzijām vai 
izmeklēšanām; sk. 22. pantu) — [Komisija] [Aģentūra] neatzīst izmaksas (sk. 42. pantu) vai 
samazina dotāciju (sk. 43. pantu), tā aprēķina “dotācijas pārskatīto galīgo summu”. 
  
[Komisija] [Aģentūra] šo summu aprēķina, izmantojot rezultātus, šādi: 
 

- ja izmaksas noraida: piemērojot atlīdzināšanas likmi pārskatītajām attiecināmajām 
izmaksām, ko apstiprinājusi [Komisija] [Aģentūra]; 

 
- ja tiek samazināta dotācija: proporcionāli darbības nepareizai īstenošanai vai 

noteikumu pārkāpuma nopietnībai (sk. 43.2. pantu). 
 
Ja noraida izmaksas un tiek samazināta dotācija, dotācijas pārskatītā galīgā summa ir 
mazāka par divām iepriekš minētajām summām. 
 
 
6. PANTS. ATTIECINĀMĀS UN NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 
 
6.1. Attiecināmās izmaksas 
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Priekšizpētes izmaksas (tiešās un netiešās izmaksas) ir attiecināmas ("attiecināmās 
izmaksas", ja tās atbilst 2. pielikumā norādītajai fiksētajai kopsummai un ja atbilstīgie 
darbības uzdevumi vai daļas ir īstenotas saskaņā ar 1. pielikumu. 
 
6.2. Neattiecināmās izmaksas 
 
“Neattiecināmās izmaksas” ir: 
 

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

(b)  izmaksas, kuras atlīdzinātas saskaņā ar citu ES vai Euratom dotāciju (arī dotācijām, 
ko piešķīrusi dalībvalsts un ko finansē no ES vai Euratom budžeta, un dotācijām, ko 
piešķīrušas struktūrvienības, kuras nav [Komisija] [Aģentūra], ES vai Euratom 
budžeta īstenošanas mērķiem). 

 
6.3. Neattiecināmo izmaksu deklarēšanas sekas 
 
Deklarētās izmaksas, kas nav attiecināmās izmaksas, tiks noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Tas var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
 
4. NODAĻA. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
1. IEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DARBĪBAS ĪSTENOŠANU 
 
7. PANTS. VISPĀRĪGS PIENĀKUMS PIENĀCĪGI ĪSTENOT DARBĪBU 
 
7.1.  Vispārīgs pienākums pienācīgi īstenot darbību 
 
Saņēmēji īsteno darbību, kā norādīts 1. pielikumā un saskaņā ar Nolīguma noteikumiem un 
visām juridiskajām saistībām, kas noteiktas piemērojamajos ES, starptautiskajos un valsts 
tiesību aktos. 
 
7.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs pienācīgi neīsteno darbību (vai tās daļu), attiecīgās izmaksas ir neattiecināmās 
(sk. 6. pantu) un tiek noraidītas (sk. 42. pantu).  
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
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8. PANTS. RESURSI DARBĪBAS ĪSTENOŠANAI 
 
Nepiemēro. 
 
9. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC SAŅĒMĒJI, KURI 

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

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

- tās netiks atlīdzinātas un 
 

- tās netiks ņemtas vērā dotācijas aprēķinā (sk. 5.2., 5.3., 5.4. un 21. pantu). 
 

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

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

IZMANTOŠANA 
 
Nepiemēro 
 
13. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC APAKŠUZŅĒMĒJI 
 
13.1. Noteikumi par apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu darbības uzdevumu izpildei 
 
Ja tas ir vajadzīgs darbības uzdevumu izpildei, saņēmēji var piešķirt apakšuzņēmuma līguma 
slēgšanas tiesības,attiecībā uz konkrētiem darbības uzdevumiem, kas minēti 1. pielikumā. 
 
Saņēmēji piešķir apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības, nodrošinot ekonomiski 
izdevīgākos nosacījumus vai, vajadzības gadījumā, zemāko cenu. Šajā procesā saņēmēji 
izvairās no jebkāda interešu konflikta (sk. 35. pantu). 
 
Saņēmēji nodrošina, ka Komisija un Aģentūra, Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas 22. un 23. pantā paredzētās tiesības arī 
attiecībā uz saviem apakšuzņēmējiem. 
 
Saņēmēji nodrošina, ka tā saistības, kas minētas 35., 36., 38. un 46. pantā, tiek piemērotas arī 
apakšuzņēmējiem. 
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13.2.  Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
 
14. PANTS. DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC SAISTĪTĀS TREŠĀS 

PERSONAS 
 
Nepiemēro 
  
15. PANTS. FINANSIĀLS ATBALSTS TREŠĀM PERSONĀM 
 
Nepiemēro 
 
16. PANTS. STARPTAUTISKAS VAI VIRTUĀLAS PIEKĻUVES PĒTNIECĪBAS 

INFRASTRUKTŪRAI NODROŠINĀŠANA 
 
Nepiemēro 
 
 
2. IEDAĻA.  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DOTĀCIJAS 

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

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

 
(a) notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt vai kavēt darbības īstenošanu vai ES finanšu 

intereses, jo īpaši: 
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(i) izmaiņas tā [vai ar to saistīto trešo personu] juridiskajā, finansiālajā, tehniskajā, 

organizatoriskajā vai īpašumtiesību situācijā; 
 

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

 
(b) apstākļi, kas ietekmē: 

 
(i) lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai 

 
(ii) atbilstību Nolīguma prasībām. 

 
17.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
 
18. PANTS. UZSKAITE — APLIECINOŠIE DOKUMENTI 
 
18.1. Pienākums veikt uzskaiti un sagatavot citus apliecinošus dokumentus deklarēto 

izmaksu apliecināšanai 
 
Saņēmēji — trīs gadu laikposmā pēc atlikuma maksājuma — veic pienācīgu uzskaiti un 
sagatavo citus apliecinošus dokumentus, lai apliecinātu, ka attiecīgie 1. pielikumā norādītie 
darbības uzdevumi vai darbības daļa ir pienācīgi īstenoti. Saņēmējiem nav jānorāda faktiskās 
segtās attiecināmās izmaksas vai jāuzrāda apliecinoši dokumenti (piemēram, grāmatvedības 
pārskati), lai pierādītu, ka deklarētā summa ir fiksētā kopsumma. 
 
Minētos dokumentus uzrāda pēc pieprasījuma (sk. 17. pantu) vai saistībā ar pārbaudēm, 
pārskatīšanām, revīzijām vai izmeklēšanām (sk. 22. pantu). 
 
Ja notiek pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas, izmeklēšanas, tiesas process vai cita veida 
prasību izskatīšana saskaņā ar Nolīgumu (tostarp konstatējumu paplašināšana; sk. 22. pantu), 
saņēmēji glabā reģistrus un citus apliecinošus dokumentus līdz minēto procedūru beigām. 
 
Saņēmēji glabā dokumentu oriģinālus. Ciparu formāta dokumentus uzskata par oriģināliem, ja 
tie ir apstiprināti ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem. [Komisija] [Aģentūra] var pieņemt 
dokumentus, kas nav oriģināli, ja tā uzskata, ka tiem ir salīdzināms ticamības līmenis. 
 
18.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 



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

 “Apvārsnis 2020”. Paraugs: Dotācijas nolīgums ar vairākiem saņēmējiem attiecībā uz MVU instrumenta 
1. posmu. 2013. gada decembris 

 

17 
 

Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, nepietiekami 
pamatotās izmaksas tiks uzskatītas par neattiecināmajām izmaksām (sk. 6. pantu) un tiks 
noraidītas (sk. 42. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kādi no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
19. PANTS. NODEVUMU IESNIEGŠANA 
 
19.1. Pienākums iesniegt nodevumus 
 
Koordinators iesniedz “nodevumus”, kas noteikti 1. pielikumā, saskaņā ar tajā noteikto laika 
grafiku un nosacījumiem. 
 
19.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja koordinators nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, [Komisija] 
[Aģentūra] var piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 
 
20. PANTS. ZIŅOJUMU IESNIEGŠANA — MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMI 
 
20.1. Vispārīgs pienākums iesniegt ziņojumu 
 
Koordinators iesniedz [Komisijai] [Aģentūrai] (sk. 52. pantu) galīgo ziņojumu, ieskaitot 
maksājuma pieprasījumu. 
 
Ziņojumu sagatavo, izmantojot [Komisijas] [Aģentūras] nodrošinātās veidlapas un veidnes, 
elektroniskajā apmaiņas sistēmā (sk. 52. pantu). 
 
20.2. Pārskata periods 
 
Darbībai ir viens pārskata periods (RP): 
 
 – RP1: no 1. mēneša līdz [X]. mēnesim. 
 
20.3. Periodiskie ziņojumi — starpposma maksājumu pieprasījumi 
 
Nepiemēro 
 
20.4. Galīgais ziņojums — atlikuma maksājuma pieprasījums 
 
Koordinators iesniedz [Komisijai] [Aģentūrai] (sk. 52. pantu) — 60 dienu laikā pēc pārskata 
perioda beigām — galīgo ziņojumu, tostarp atlikuma maksājuma pieprasījumu.  
 
Galīgajā ziņojumā iekļauj: 

 
(a) “galīgo tehnisko ziņojumu” un kopsavilkumu, ietverot: 
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(i) pārskatu par rezultātiem; 

 
(ii) secinājumus par darbību; 

 
(iii) atbildes "anketā", kurā aptverti jautājumi, kas saistīti ar darbības īstenošanu un 

sociālekonomisko ietekmi, jo īpaši saistībā ar programmas "Apvārsnis 2020" 
galvenajiem darbības rādītājiem un "Apvārsnis 2020" uzraudzības prasībām; 

 
(b) “galīgo finanšu ziņojumu”, ietverot “atsevišķu finanšu pārskatu” attiecībā uz katru 

saņēmēju (sk. 4. pielikumu), ietverot atlikuma maksājuma pieprasījumu. 
 

Atsevišķajā finanšu pārskatā ietver sīki uzskaitītas attiecināmās izmaksas (fiksētās 
kopsummas izmaksas; sk. 6. pantu un 2. pielikumu). 

 
Summas, kas nav deklarētas atsevišķajā finanšu pārskatā, [Komisija] [Aģentūra 
neņems vērā. 

 
Saņēmēji apliecina, ka 
 

- sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa; 
 

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

- izmaksas (t. i., darbības pienācīgu īstenošanu) var pamatot ar atbilstīgu 
uzskaiti un apliecinošiem dokumentiem (sk. 18. pantu), ko sagatavo 
pēc pieprasījuma (sk. 17. pantu) vai saistībā ar pārbaudēm, 
pārskatīšanām, revīzijām un izmeklēšanām (sk. 22. pantu); 
 

20.5. Informācija par kopējiem radītajiem izdevumiem 
 
Nepiemēro 
 
20.6. Valūta finanšu pārskatos 
 
Finanšu pārskatus sagatavo euro valūtā. 
 
20.7. Valoda, kādā iesniedz ziņojumu 
 
Ziņojumu (galīgo tehnisko un finanšu ziņojumu, ieskaitot finanšu pārskatu) iesniedz valodā, 
kādā sagatavots Nolīgums. 
 
20.8. Pienākumu nepildīšanas sekas — maksājuma termiņa atlikšana — Nolīguma 

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

- vienu priekšfinansējuma maksājumu; 
 

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

 
21.2. Priekšfinansējuma maksājums — summa — Garantijas fondam ieturētā summa 
 
Priekšfinansējuma mērķis ir nodrošināt saņēmējiem apgrozāmos līdzekļus. 
 
Tas paliek ES īpašumā līdz atlikuma maksājuma saņemšanai. 
 
Priekšfinansējuma maksājuma summa ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)]. 
   
[Komisija] [Aģentūra] veic — izņemot gadījumu, kad piemēro 48. pantu — 
priekšfinansējuma maksājumu koordinatoram 30 dienu laikā no darbības sākuma dienas (sk. 
3. pantu) vai no Nolīguma stāšanās spēkā dienas (sk. 58. pantu), izvēloties vēlāko termiņu.  
 
[Komisija] [Aģentūra] ietur no priekšfinansējuma maksājuma summu EUR [ierakstīt 
summu (ierakstīt summu vārdiem)] apmērā, kas atbilst 5 % no dotācijas maksimālās summas 
(sk. 5.1. pantu), un ieskaita šo summu “Garantiju fondā”. 
 
21.3. Starpposma maksājumi — summa — aprēķins 
 
Nepiemēro 
 
21.4. Atlikuma maksājums — summa — aprēķins — Garantiju fondam ieturētās 

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

{dotācijas galīgā summa (sk. 5.3.) 
 

mīnus 
 

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

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

 
- negatīva atlikuma gadījumā (atlikuma maksājums kļūst par atgūstamo summu): to 

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

- pozitīva, to izmaksā koordinatoram; 
 

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

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

(b) tikai tiem saņēmējiem, kas ir pievienojušies Nolīgumam (sk. 56. pantu). 
 
21.8. Maksājumiem paredzētais bankas konts 
 
Visus maksājumus veic šajā bankas kontā: 
  

Bankas nosaukums: […]  
Filiāles adrese: […]  
Konta īpašnieka precīzs nosaukums: […]  
Pilns konta numurs (ietverot bankas kodus): […]  
[IBAN kods: […]]5 

 
21.9. Maksājuma pārskaitīšanas izmaksas 
 
Maksājumu pārskaitīšanas izmaksas sedz šādi: 
 

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

- saņēmējs sedz pārskaitījumu maksu, ko iekasējusi tā banka; 
 

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

 
21.10. Maksājuma datums 
 
[Komisijas] [Aģentūras] maksājumus uzskata par veiktiem dienā, kurā tie tiek saņemti tās 
kontā. 
 
21.11. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
21.11.1. Ja [Komisija] [Aģentūra] neveic maksājumu noteiktajos maksājumu termiņos (sk. 
iepriekš), saņēmēji ir tiesīgi saņemt procentus par kavētu maksājumu saskaņā ar likmi, ko 
piemēro Eiropas Centrālās Bankas (ECB) galvenajās refinansēšanas operācijās euro valūtā 

                                                 
5 BIC vai SWIFT kods attiecas uz valstīm, ja netiek piemērots IBAN kods. 
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(“atsauces likme”), pieskaitot 3,5 punktus. Atsauces likme ir likme, kas ir spēkā tā mēneša 
pirmajā dienā, kurā beidzas maksājuma termiņš, un kas ir publicēta Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā. 
 
Ja procenti par kavētu maksājumu ir mazāki par vai vienādi ar EUR 200, tos izmaksā 
koordinatoram tikai pēc pieprasījuma, kas iesniegts divu mēnešu laikā pēc kavētā maksājuma 
saņemšanas. 
 
Procenti par kavētu maksājumu nav jāmaksā, ja visi saņēmēji ir ES dalībvalstis (tostarp 
reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes vai citas publiskas struktūrvienības, kas šajā 
Nolīgumā rīkojas dalībvalsts vārdā). 
 
Maksājuma termiņa vai maksājumu atlikšana (sk. 47. un 48. pantu) nav uzskatāma par kavētu 
maksājumu. 
 
Procenti par kavētu maksājumu attiecas uz laikposmu, sākot no nākamās dienas pēc 
maksājuma veikšanas termiņa beigām (sk. iepriekš) līdz maksājuma veikšanas dienai 
ieskaitot. 
 
Procenti par kavētu maksājumu netiek ņemti vērā dotācijas galīgās summas aprēķinā. 
  
21.11.2. Ja koordinators nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, 
dotāciju var samazināt (sk. 43. pantu) un Nolīgumu vai koordinatora dalību tajā var izbeigt 
(sk. 50. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
 
22. PANTS. PĀRBAUDES, PĀRSKATĪŠANAS, REVĪZIJAS UN IZMEKLĒŠANAS — 

KONSTATĒJUMU PAPLAŠINĀŠANA 
 
22.1. Komisijas [un Aģentūras] veiktās pārbaudes, pārskatīšanas un revīzijas 
 
22.1.1. Tiesības veikt pārbaudes 
 
Komisija [vai Aģentūra] — darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — pārbauda, vai darbība ir 
pienācīgi īstenota un atbilst Nolīguma prasībām, tostarp novērtē nodevumus un ziņojumus. 
 
Šajā nolūkā Komisijai [vai Aģentūrai] var palīdzēt ārējās personas vai struktūrvienības. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var arī pieprasīt papildu informāciju saskaņā ar 17. pantu. Komisija 
[vai Aģentūra] var pieprasīt, lai saņēmēji tai tieši iesniedz minēto informāciju. 
 
Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai un pilnīgai un pieprasītajā formātā, tostarp 
elektroniskā formātā. 
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22.1.2. Tiesības veikt pārskatīšanas 
 
Komisija [vai Aģentūra] — darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — veic pārskatīšanu 
attiecībā uz darbības pienācīgu īstenošanu (tostarp nodevumu un ziņojumu novērtēšanu), 
Nolīgumā noteikto saistību ievērošanu un nepārtrauktu darbības zinātnisko vai tehnoloģisko 
nozīmību. 
 
Pārskatīšanu var sākt laikposmā līdz diviem gadiem pēc atlikuma maksājuma 
saņemšanas. Par to oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam un uzskata, ka 
pārskatīšana ir sākta oficiālā paziņojuma iesniegšanas datumā. 
 
Ja pārskatīšanu veic attiecībā uz trešo personu (sk. 10. līdz 16. pantu), attiecīgais saņēmējs 
informē minēto trešo personu. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var veikt pārskatīšanu tieši (izmantojot savu personālu) vai netieši 
(izmantojot šim uzdevumam pieaicinātas ārējās personas vai struktūrvienības). Komisija 
informē koordinatoru vai attiecīgo saņēmēju par ārējo personu vai struktūrvienību identitāti. 
Tiem ir tiesības iebilst pret ārējo personu vai struktūrvienību pieaicināšanu, pamatojoties uz 
komercnoslēpumu. 
 
Koordinators vai saņēmējs sniedz — pieprasītajā termiņā — visu informāciju un datus 
papildus iesniegtajiem nodevumiem un ziņojumiem (tostarp informāciju par resursu 
izmantošanu). Komisija [vai Aģentūra] var pieprasīt, lai saņēmēji tai tieši iesniedz minēto 
informāciju. 
 
Koordinatoru vai attiecīgo saņēmēju var lūgt piedalīties sanāksmēs, tostarp sanāksmēs ar 
ārējiem ekspertiem. 
 
Attiecībā uz pārskatīšanu uz vietas saņēmēji nodrošina piekļuvi saviem objektiem vai 
telpām, tostarp ārējām personām vai struktūrvienībām, un nodrošina, ka pieprasītā informācija 
ir viegli pieejama. 
 
Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai un pilnīgai un pieprasītajā formātā, tostarp 
elektroniskā formātā. 
  
Pamatojoties uz pārskatīšanas konstatējumiem, izstrādā “pārskata ziņojumu”. 
 
Komisija [vai Aģentūra] oficiāli paziņo par pārskata ziņojumu koordinatoram vai attiecīgajam 
saņēmējam, kura rīcībā ir 30 dienas, lai oficiāli iesniegtu piezīmes (“pretrunu pārskatīšanas 
procedūra”). 
 
Pārskatus (tostarp pārskata ziņojumus) sagatavo valodā, kādā ir sagatavots Nolīgums. 
 
22.1.3.  Tiesības veikt revīzijas 
 
Komisija [vai Aģentūra] var — darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — veikt revīzijas 
saistībā ar darbības pienācīgu īstenošanu un atbilstību Nolīguma prasībām. 
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Revīzijas var sākt laikposmā līdz diviem gadiem pēc atlikuma maksājuma saņemšanas. 
Par to oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam un uzskata, ka revīzija ir 
sākta oficiālā paziņojuma iesniegšanas dienā. 
 
Ja revīziju veic attiecībā uz trešo personu (sk. 10. līdz 16. pantu), attiecīgais saņēmējs informē 
minēto trešo personu. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var veikt revīzijas tieši (izmantojot savu personālu) vai netieši 
(izmantojot šim uzdevumam pieaicinātas ārējās personas vai struktūrvienības). Komisija 
informē koordinatoru vai attiecīgo saņēmēju par ārējo personu vai struktūrvienību identitāti. 
Koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam ir tiesības iebilst pret ārējo personu vai 
struktūrvienību pieaicināšanu, pamatojoties uz komercnoslēpumu. 
 
Koordinators vai attiecīgais saņēmējs sniedz — pieprasītajā termiņā — visu informāciju 
(tostarp pilnīgas atskaites, atsevišķus algas paziņojumus vai citus personas datus), lai 
apliecinātu atbilstību Nolīgumam. Komisija [vai Aģentūra] var pieprasīt, lai saņēmēji tai tieši 
iesniedz minēto informāciju. 
 
Attiecībā uz revīzijām uz vietas saņēmēji nodrošina piekļuvi saviem objektiem vai telpām, 
tostarp ārējām personām vai struktūrvienībām, un nodrošina, ka pieprasītā informācija ir 
viegli pieejama. 
 
Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai un pilnīgai un pieprasītajā formātā, tostarp 
elektroniskā formātā. 
  
Pamatojoties uz revīzijas konstatējumiem, izstrādā “provizorisku revīzijas ziņojumu”. 
 
Komisija [vai Aģentūra] oficiāli paziņo par provizorisko revīzijas ziņojumu koordinatoram 
vai attiecīgajam saņēmējam, kura rīcībā ir 30 dienas, lai oficiāli iesniegtu piezīmes 
(“pretrunu revīzijas procedūra”). Pamatotos gadījumos Komisija [vai Aģentūra] var šo 
termiņu pagarināt. 
 
“Galīgajā revīzijas ziņojumā” ņem vērā koordinatora vai attiecīgā saņēmēja piezīmes. Par 
ziņojumu oficiāli paziņo koordinatoram vai attiecīgajam saņēmējam. 
 
Revīzijas (tostarp revīzijas ziņojumus) sagatavo valodā, kādā ir sagatavots Nolīgums. 
 
Komisija [vai Aģentūra] var arī piekļūt likumā noteiktajai saņēmēju uzskaitei, lai veiktu 
periodisko novērtējumu attiecībā uz vienības izmaksām vai vienotas likmes summām [vai 
fiksētām kopsummām]. 
 
22.2. Izmeklēšanas, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
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Saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/20136 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/967 (un 
saskaņā ar to noteikumiem un procedūrām) Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 
— jebkurā darbības īstenošanas laikā vai pēc tam — veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un 
apskates uz vietas, lai noteiktu, vai attiecībā uz darbību, ko finansē saskaņā ar Nolīgumu, nav 
notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas ietekmē ES finanšu intereses. 
 
22.3. Pārbaudes un revīzijas, ko veic Eiropas Revīzijas palāta 
 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu un Finanšu regulas 
Nr. 966/20128 161. pantu Eiropas Revīzijas palāta var — jebkurā darbības īstenošanas laikā 
vai pēc tam — veikt revīzijas. 
 
Eiropas Revīzijas palātai ir piekļuves tiesības pārbaužu un revīziju veikšanas nolūkā. 
 
22.4. Pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas un izmeklēšanas attiecībā uz starptautiskām 

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

konstatējumu paplašināšana 
 
22.5.1.  Konstatējumi saistībā ar šo dotāciju 
 
Saistībā ar šo dotāciju veikto pārbaužu, pārskatīšanu, revīziju un izmeklēšanu konstatējumu 
dēļ var neapstiprināt neattiecināmās izmaksas (sk. 42. pantu), samazināt dotāciju (sk. 
43. pantu), piedzīt nepamatoti izmaksātās summas (sk. 44. pantu) vai veikt citus 6. nodaļā 
minētos pasākumus. 
 
Izmaksu neapstiprināšana vai dotācijas samazināšana pēc atlikuma maksājuma veikšanas rada 
dotācijas pārskatīto galīgo summu (sk. 5.4. pantu). 
 
                                                 
6  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) par izmeklēšanu, ko veic 

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

7  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). 

8  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 1. pielikumā (sk. 55. pantu). 
 
Pārbaudes, pārskatīšanas, revīzijas vai izmeklēšanas, kurās konstatē sistēmiskas vai atkārtotas 
kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai saistību nepildīšanu, arī var ietekmēt citas ES vai Euratom 
dotācijas, kuras piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem (“konstatējumu paplašināšana no šīs 
dotācijas uz citām dotācijām”). 
 
Turklāt OLAF veiktās izmeklēšanas konstatējumu rezultātā var sākt kriminālvajāšanu saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. 
 
22.5.2. Konstatējumi saistībā ar citām dotācijām 
 
Komisija [vai Aģentūra] var attiecināt uz šo dotāciju konstatējumus, kas ir saistīti ar citām 
dotācijām (“konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz šo dotāciju”), ja: 
 

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

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

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

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

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

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

dotācijām; 
 

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

(i)  uzskata, ka pārskatīto finanšu pārskatu iesniegšana nav iespējama vai 
izpildāma, vai 
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(ii) neiesniedz pārskatītos finanšu pārskatus. 

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

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

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

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

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

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

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

ZINĀŠANĀM UN REZULTĀTIEM 
 
1. APAKŠIEDAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 
 
23.a PANTS. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA 
 
Nepiemēro 
 
2. APAKŠIEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR IEPRIEKŠ 
UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM 
 
24. PANTS. VIENOŠANĀS PAR IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM 
 
Nepiemēro 
 
25. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS IEPRIEKŠ UZKRĀTĀM ZINĀŠANĀM 
 
Nepiemēro 
 
3. APAKŠIEDAĻA. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR REZULTĀTIEM 
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26. PANTS. ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ REZULTĀTIEM  
 
Nepiemēro 
 
27. PANTS. REZULTĀTU AIZSARDZĪBA — ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 
 
Nepiemēro 
 
28. PANTS. REZULTĀTU IZMANTOŠANA 
 
Nepiemēro 
 
29. PANTS. REZULTĀTU IZPLATĪŠANA — BRĪVA PIEKĻUVE — ES 
FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 
 
Nepiemēro 
 
30. PANTS. REZULTĀTU NODOŠANA UN LICENCĒŠANA 
 
Nepiemēro 
 
31. PANTS. PIEKĻUVES TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ REZULTĀTIEM 
 
Nepiemēro 
 
4. IEDAĻA. CITAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
32. PANTS. NOSACĪJUMI PĒTNIEKU PIEŅEMŠANAI DARBĀ UN PĒTNIEKU 

DARBA APSTĀKĻI 
 
Nepiemēro 
 
33. PANTS. DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 
 
Nepiemēro 
 
34. PANTS. ĒTIKA 
 
34.1. Vispārīga prasība ievērot ētikas principus 
 
Saņēmēji veic darbību, ievērojot: 
 

(a) ētikas principus (ietverot augstākos pētniecības integritātes standartus — kā noteikts, 
piemēram, Eiropas Rīcības kodeksā par pētniecības integritāti9 — un jo īpaši ietverot 

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

kodekss par pētniecības integritāti.  
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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izvairīšanos no safabricējumiem, falsifikācijas, plaģiāta vai citiem pārkāpumiem 
pētniecības jomā) un  
 

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

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

(a) vērsti uz cilvēku klonēšanu reproduktīviem nolūkiem; 
 

(b) vērsti uz cilvēka ģenētiskā mantojuma pārveidošanu, kuras rezultātā šādas izmaiņas 
varētu kļūt pārmantojamas (izņemot pētījumus attiecībā uz gonādu vēža ārstēšanu, 
kam var piešķirt finansējumu); 
  

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

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

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

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

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

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

-  tās ir noteiktas 1. pielikumā vai  
 

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

 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
 
34.4. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmēji nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu) un Nolīgumu vai saņēmēja dalību tajā var izbeigt (sk. 50. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
 
35. PANTS. INTEREŠU KONFLIKTS 
 
35.1. Pienākums izvairīties no interešu konflikta 
 
Saņēmēji veic visus pasākumus, lai novērstu jebkuru situāciju, kad neatkarīga un objektīva 
darbības īstenošana tiek apdraudēta ekonomisko interešu, politiskās piederības vai 
valstspiederības, ģimenes vai emocionālo saišu vai jebkādu citu kopīgu interešu dēļ 
(“interešu konflikts”). 
 
Saņēmēji nekavējoties oficiāli paziņo [Komisijai] [Aģentūrai] par ikvienu situāciju, kas rada 
vai varētu radīt interešu konfliktu, un nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu šo problēmu. 
 
[Komisija] [Aģentūra] var pārbaudīt, vai veiktie pasākumi ir pietiekami, un var pieprasīt 
papildu pasākumus, kas jāveic noteiktā termiņā. 
 
35.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu) un Nolīgumu vai saņēmēja dalību tajā var izbeigt (sk. 50. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
 
36. PANTS. KONFIDENCIALITĀTE 
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36.1. Vispārīga prasība saglabāt konfidencialitāti 
 
Līgumslēdzējas puses tur noslēpumā visus datus, dokumentus vai citus materiālus (jebkādā 
formātā), kas ir identificēti kā konfidenciāli brīdī, kad tie tiek atklāti (“konfidenciāla 
informācija”). 
 
Tās var izmantot konfidenciālo informāciju tikai šā Nolīguma īstenošanas nolūkā. 
 
Pienākums ievērot konfidencialitāti vairs nav spēkā, ja: 
 

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

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

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

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

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

36.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šāds pārkāpums var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem. 
 
 
37. PANTS. PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR DROŠĪBU 
 
Nepiemēro 
 
38. PANTS. DARBĪBAS VEICINĀŠANA — ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 
 
38.1. Saņēmēju darbības attiecībā uz saziņu 
 
Saņēmēji veicina darbību un tās rezultātus. 
 
Visās ar saziņu saistītās darbībās ietver: 
 

(a) ES emblēmas izvietošanu un  
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(b) šādu tekstu: 
 

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

 
Visos ar darbību saistītajos saziņas pasākumos norāda, ka tajos atspoguļots tikai autora 
viedoklis un ka [Komisija] [Aģentūra] nav atbildīga par ietvertās informācijas jebkāda veida 
iespējamo izmantošanu. 
 
38.2. [Komisijas] [Aģentūras] darbības, kas saistītas ar saziņu 
Nepiemēro 
 
38.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 
 
Ja saņēmējs nepilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 
samazināt (sk. 43. pantu). 
 
Šādi pārkāpumi var arī radīt situāciju, kad ir jāveic kāds no citiem 6. nodaļā minētajiem 
pasākumiem.  
 
 
39. PANTS. PERSONAS DATU APSTRĀDE  
 
Nepiemēro 
 
 
40. PANTS. MAKSĀJUMU PRASĪJUMU PRET [KOMISIJU] [AĢENTŪRU] 

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

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

 
41. PANTS. SAŅĒMĒJU PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMS [— 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(b) koordinators: 
 

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

īpaši, sniedzot [Komisijai] [Aģentūrai] 17. pantā minēto informāciju), ja vien 
Nolīgumā nav noteikts citādi; 
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(iii) pieprasa un izskata visus [Komisijas] [Aģentūras] pieprasītos dokumentus vai 
informāciju un pārbauda to pilnīgumu un pareizību, pirms nodod tos [Komisijai] 
[Aģentūrai]; 

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

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

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

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

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

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

- konsorcija iekšējā organizācija; 
 

- piekļuves elektroniskajai apmaiņas sistēmai pārvaldība; 
 

- ES finansējuma sadale; 
 

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

- iekšējo strīdu izšķiršana; 
 

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

- efektīvus lēmumu pieņemšanas procesus un 
  

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

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

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

izmantošanu un piekļuves tiesībām); 
 

- iekšējo strīdu izšķiršanu; 
 

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

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

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

 
1. IEDAĻA. IZMAKSU NEAPSTIPRINĀŠANA — DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 “Apvārsnis 2020”. Paraugs: Dotācijas nolīgums ar vairākiem saņēmējiem attiecībā uz MVU instrumenta 
1. posmu. 2013. gada decembris 

 

40 
 

Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 
iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 
21.11. pantā, sākot no dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa beigām līdz dienai, ieskaitot, 
kurā [Komisija] [Aģentūra] saņem pilnu maksājuma summu. 
 
Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 
maksājumu un pēc tam pamatsummu. 
 
Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 
gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK10. 
 
44.1.2. Piedziņa atlikuma maksājuma veikšanas laikā 
 
Ja atlikuma maksājums kļūst par atgūstamo summu (sk. 21.4. pantu), [Komisija] [Aģentūra] 
to oficiāli paziņo koordinatoram ar “informatīvu brīdinājuma vēstuli”: 
 

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

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

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

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

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

 
- oficiāli iesniedz koordinatoram parādzīmi par starpību starp atgūstamo summu un 

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

 
Ja koordinators neatmaksā summu [Komisijai] [Aģentūrai] līdz parādzīmē noteiktajam 
termiņam un neiesniedz ziņojumu par maksājumu sadali: [Komisija] [Aģentūra] piedzen no 
koordinatora parādzīmē noteikto summu (sk. turpmāk). 
 
Ja koordinators neatmaksā summu [Komisijai] [Aģentūrai] līdz parādzīmē noteiktajam 
termiņam, bet ir iesniedzis ziņojumu par maksājumu sadali: [Komisija] [Aģentūra]: 
                                                 
10  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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(a)  nosaka saņēmējus, kuriem summa, kas aprēķināta saskaņā ar turpmāk norādīto, ir 

negatīva: 
 

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

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

{saņēmēja saņemtais priekšfinansējums un starpposma maksājumi}; 
 

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

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

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

 
Izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu ES finanšu intereses, [Komisija] [Aģentūra] var 
veikt atskaitīšanu pirms parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa; 
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(b) izmantojot Garantiju fondu. [Komisija] [Aģentūra] oficiāli iesniedz attiecīgajam 
saņēmējam parādzīmi Garantiju fonda vārdā un piedzen summu: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nolīgumu vai attiecībā uz priekšlikumu iesniegšanu (vai nav iesniedzis minēto 
informāciju). 

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

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

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

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

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

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

- par savu nodomu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, norādot summu un pamatojumu 
un 
 

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

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

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

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

 
Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, atgūstamo summu (sk. 
iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 
21.11. pantā, sākot no dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa beigām līdz dienai, ieskaitot, 
kurā [Komisija] [Aģentūra] saņem pilnu maksājuma summu. 
 
Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 
maksājumu un pēc tam pamatsummu. 
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Banku pakalpojumu izmaksas, kas radušās piedziņas procesā, sedz saņēmēji, izņemot 
gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 
 
 
3. IEDAĻA. ATLIKŠANA UN IZBEIGŠANA 
 
47. PANTS. MAKSĀJUMA TERMIŅA ATLIKŠANA  
 
47.1. Nosacījumi 
 
[Komisija] [Aģentūra] var — jebkurā laikā — atlikt maksājuma termiņu (sk. no 21.2. līdz 
21.4. pantam), ja maksājuma pieprasījumu (sk. 20. pantu) nevar apstiprināt, jo: 
 

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

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

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

 
47.2. Procedūra 
 
[Komisija] [Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram par termiņa atlikšanu un atlikšanas 
iemesliem. 
 
Termiņa atlikšana stājas spēkā no dienas, kad [Komisija] [Aģentūra] ir nosūtījusi 
paziņojumu (sk. 52. pantu). 
 
Ja maksājuma termiņa atlikšanas nosacījumi vairs nepastāv, termiņa atlikšana tiek atcelta — 
un tiek turpināts atlikušais termiņš. 
 
Ja termiņa atlikšana pārsniedz divus mēnešus, koordinators var lūgt [Komisiju] [Aģentūru] 
informēt, vai termiņa atlikšana turpināsies. 
 
Ja maksājuma termiņš ir atlikts tādēļ, ka ir iesniegti neatbilstīgi tehniskie ziņojumi vai finanšu 
ziņojumi (sk. 20. pantu) un pārskatītais ziņojums vai pārskats nav iesniegts vai ir noraidīts, 
[Komisija] [Aģentūra] var arī izbeigt Nolīgumu vai saņēmēja dalību (sk. 50.3.1. panta 
l. punktu). 
 
 
48. PANTS. MAKSĀJUMU ATLIKŠANA 
 
48.1. Nosacījumi  
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[Komisija] [Aģentūra] var — jebkurā laikā — pilnībā vai daļēji apturēt priekšfinansējuma 
maksājumu un starpposma maksājumus vienam vai vairākiem saņēmējiem vai atlikuma 
maksājumu visiem saņēmējiem, ja saņēmēji: 
 

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

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

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

 
48.2. Procedūra 
 
Pirms maksājumu apturēšanas [Komisija] [Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram: 
 

- par savu nodomu atlikt maksājumus un norāda iemeslus, un  
 

- aicina saņēmēju iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 
 
Ja [Komisija] [Aģentūra] nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, neņemot vērā 
saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo par maksājumu atlikšanas apstiprināšanu. Pretējā 
gadījumā tā oficiāli paziņo, ka maksājumu atlikšanas procedūra netiek turpināta. 

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

- iemeslus un  
 

- paredzamo atsākšanas datumu. 
 
Atlikšana stājas spēkā no dienas, kad [Komisija] [Aģentūra] ir saņēmusi paziņojumu. 
 
Tiklīdz apstākļi ļauj atsākt īstenošanu, koordinators nekavējoties par to oficiāli paziņo 
[Komisijai] [Aģentūrai] un pieprasa veikt grozījumus Nolīgumā, lai noteiktu datumu, kurā 
tiks atsākta darbība, pagarinātu darbības ilgumu un veiktu citas izmaiņas, lai pielāgotu 
darbību jaunajai situācijai (sk. 55. pantu) — ja vien Nolīgums vai saņēmēja dalība tajā nav 
izbeigta (sk. 50. pantu). 
 
Atlikšanu atceļ no grozījumā noteiktā atsākšanas datuma. Minētais datums var būt pirms 
datuma, kurā grozījums stājas spēkā. 
 
Izmaksas, kas radušās darbības īstenošanas atlikšanas laikā, nav attiecināmās izmaksas (sk. 
6. pantu). 
 
49.2. Darbības īstenošanas atlikšana, ko veic [Komisija] [Aģentūra] 
 
49.2.1. Nosacījumi 
 
[Komisija] [Aģentūra] var atlikt darbības vai jebkuras tās daļas īstenošanu: 
 

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

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

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

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

49.2.2. Procedūra 
 
Pirms darbības īstenošanas atlikšanas [Komisija] [Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram: 
 

- informējot par savu nodomu atlikt maksājumus un norādot iemeslus, un  
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- aicinot to iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

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

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

- iemeslu un  
 

- izbeigšanas stāšanās spēkā datumu; šis datums ir pēc paziņošanas datuma. 
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Ja iemesli nav norādīti vai [Komisija] [Aģentūra] uzskata, ka iemesli nepamato izbeigšanu, 
Nolīgumu uzskata par “neatbilstīgi izbeigtu”. 
 
Izbeigšana stājas spēkā no paziņojumā noteiktās dienas. 
 
50.1.2. Ietekme 
 
Ja [Komisija] [Aģentūra] nesaņem minēto ziņojumu noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), 
izmaksas netiek atlīdzinātas. 
 
[Komisija] [Aģentūra] aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu) un atlikuma 
maksājumu (sk. 21. pantu), pamatojoties uz iesniegto ziņojumu, attiecināmajām izmaksām un 
citu šā Nolīguma pienākumu ievērošanu. 
 
Neatbilstīgas izbeigšanas dēļ dotāciju samazina par 100 % (sk. 43. pantu). 
 
50.2. Viena vai vairāku saņēmēju dalības izbeigšana, ko veic saņēmēji  
 
50.2.1. Nosacījumi un procedūra 
 
Viena vai vairāku dalībnieku dalību var izbeigt koordinators pēc attiecīgā saņēmēja 
pieprasījuma vai pārējo saņēmēju vārdā. 
 
Koordinators nekavējoties oficiāli paziņo par dalības izbeigšanu [Komisijai] [Aģentūrai] (sk. 
52. pantu) un informē attiecīgo saņēmēju. 
 
Ja koordinatora dalība tiek izbeigta bez tā piekrišanas, oficiālo paziņojumu sniedz cits 
saņēmējs (rīkojoties pārējo saņēmēju vārdā). 
 
Paziņojumā ietver: 
 

-  iemeslus; 
 

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

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

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

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

(i) ziņojumu par iedalītajiem maksājumiem attiecīgajam saņēmējam un, 
 

(ii) ja izbeigšana stājas spēkā 3. pantā noteiktajā laikposmā, attiecīgā saņēmēja iesniegtu 
“izbeigšanas ziņojumu” attiecībā uz pārskata periodu, kurš izbeigšanas dienā vēl nav 
beidzies, ietverot pārskatu par paveikto darbu, pārskatu par resursu izmantojumu, 
atsevišķo finanšu pārskatu un attiecīgā gadījumā atzinumu par finanšu pārskatu (sk. 
20.3. un 20.4. pantu). 
 

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

• Ja saņemtie maksājumi pārsniedz atmaksājamās summas: 
 

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

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

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

 
- ja attiecīgais saņēmējs ir bijušais koordinators, tas atmaksā jaunajam 

koordinatoram nepamatoti saņemto summu, izņemot, ja: 
 

- izbeigšana stājas spēkā pēc starpposma maksājuma un 
 

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

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

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

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

- koordinators nav iedalījis maksājumu attiecīgajam saņēmējam un ka 
 

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

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

 
(a) viens vai vairāki saņēmēji nepievienojas Nolīgumam (sk. 56. pantu); 
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(b) juridiskas, finansiālas, tehniskas, organizatoriskas pārmaiņas vai izmaiņas saņēmēja 
[(vai ar to saistīto trešo personu)] īpašumtiesībās var būtiski ietekmēt vai kavēt 
darbības īstenošanu vai liek apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu; 

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

veikšana Nolīgumā liek apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai ir pretrunā 
principam par vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem (sk. 55. pantu);  

  
(d) darbības īstenošanu liedz force majeure (sk. 51. pantu) vai to atliek koordinators (sk. 

49.1. pantu), un vai nu 
 

(i) darbības īstenošanas atsākšana nav iespējama, vai 
 

(ii)  vajadzīgās izmaiņas Nolīgumā liktu apšaubīt lēmumu par dotācijas 
piešķiršanu vai būtu pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi pret 
pretendentiem; 

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

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

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

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

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

nodrošinājuma jomā;  
 

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

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

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

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

lēmumus tā vārdā) ir iesaistīts krāpšanā, korupcijā vai kriminālā organizācijā, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai citā nelikumīgā darbībā, kas ietekmē ES 
finanšu intereses; 
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(l) saņēmējs (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt 
lēmumus tā vārdā) — līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā vai saistībā ar 
Nolīgumu — ir: 
 

(i) izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai 
 

(ii) nav pildījis saistības, tostarp nepareizi īstenojis darbību, iesniedzis 
nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto informāciju, pārkāpis 
ētikas principus; 

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

saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem, — sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, 
krāpšanu vai nav pildījis saistības, tādējādi radot būtisku ietekmi uz šo dotāciju 
(“konstatējumu paplašināšana no citām dotācijām uz šo dotāciju”). 

 
50.3.2.  Procedūra  
 
Pirms Nolīguma izbeigšanas vai viena vai vairāku saņēmēju dalības izbeigšanas [Komisija] 
[Aģentūra] oficiāli paziņo koordinatoram: 
 

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

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

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

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

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

 
50.3.3. Ietekme 

 
(a) attiecībā uz Nolīguma izbeigšanu: 

 
koordinators — 60 dienu laikā no izbeigšanas stāšanās spēkā dienas — iesniedz galīgo 
ziņojumu (sk. 20. pantu). 
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Ja [Komisija] [Aģentūra] nesaņem minēto ziņojumu noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), 
izmaksas netiek atlīdzinātas. 
 
[Komisija] [Aģentūra] aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. pantu) un atlikuma 
maksājumu (sk. 21.4. pantu), pamatojoties uz iesniegto ziņojumu, attiecināmajām 
izmaksām un citu šā Nolīguma pienākumu ievērošanu. 

 
Tas neietekmē [Komisijas] [Aģentūras] tiesības samazināt dotāciju (sk. 43. pantu) vai 
piemērot administratīvas vai finansiālas sankcijas (sk. 53. pantu). 
 
Saņēmējs nedrīkst pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu [Komisijas] [Aģentūras] piemērotās 
izbeigšanas dēļ (sk. 46. pantu). 
 
Pēc izbeigšanas saņēmēju pienākumi (jo īpaši 20., 22., 23. pantā, 4. nodaļas 3. iedaļā, 36., 
37., 38. un 40. pantā noteiktie) paliek spēkā; 
 

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

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

(i) ziņojumu par attiecīgajam saņēmējam iedalītajiem maksājumiem;  
 

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

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

 
Izbeigšanas ziņojumā ietverto informāciju iekļauj arī periodiskajā ziņojumā par nākamo 
pārskata periodu (sk. 20.3. pantu). 
 
Ja [Komisija] [Aģentūra] grozījumu pieprasījumu noraida, jo tas liek apšaubīt lēmumu 
par dotācijas piešķiršanu vai ir pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi pret 
pretendentiem, Nolīgumu var izbeigt saskaņā ar 50.3.1. panta c) apakšpunktu. 
 
Ja [Komisija] [Aģentūra] ir apstiprinājusi grozījumu pieprasījumu, Nolīgumā veic 
grozījumus, lai ieviestu vajadzīgās izmaiņas (sk. 56. pantu). 
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[Komisija] [Aģentūra] aprēķina — pamatojoties uz periodiskajiem ziņojumiem, 
izbeigšanas ziņojumu un ziņojumu par maksājumu sadali —, vai attiecīgā saņēmēja 
saņemtie maksājumi (priekšfinansējums un starpposma maksājums) pārsniedz saņēmēja 
ES ieguldījumu (ko aprēķina, piemērojot atlīdzināšanas likmi(-es) attiecināmajām 
izmaksām, kuras deklarējis saņēmējs [un ar to saistītās trešās personas] un apstiprinājusi 
[Komisija] [Aģentūra]). Attiecināmās izmaksas ir tikai tās izmaksas, kas radušās 
attiecīgajam saņēmējam, līdz stājas spēkā izbeigšana (sk. 6. pantu). Ar līgumiem saistītās 
izmaksas par izpildi, kuras rodas tikai pēc līguma izbeigšanas, nav attiecināmās izmaksas. 

 
• Ja saņemtie maksājumi pārsniedz atmaksājamās summas: 

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

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

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

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

 
- izbeigšana stājas spēkā pēc starpposma maksājuma un 

 
- bijušais koordinators nav sadalījis saņemtās summas kā 

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

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

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

- koordinators nav iedalījis maksājumu attiecīgajam saņēmējam un ka 
 

- attiecīgajam saņēmējam nav jāatmaksā koordinatoram nekāda summa. 
 

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

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

- liedz kādai no līgumslēdzējām pusēm pildīt Nolīgumā noteiktos pienākumus, 
 

- ir neparedzama ārkārtas situācija un ir ārpus līgumslēdzēju kontroles, 
 

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

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

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

- darba strīdus vai streikus, 
 

- finansiālas problēmas. 
 

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

- tiek sniegti rakstiski un  
 

- ietver Nolīguma numuru. 
 

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

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

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

Oficiālus paziņojumus papīra formātā (tikai pēc atlikuma maksājuma veikšanas), kas adresēti 
saņēmējiem, nosūta uz juridisko adresi, kā norādīts saņēmēja reģistrā (elektroniskajā 
apmaiņas sistēmā). 
 
 
 
53. PANTS — NOLĪGUMA INTERPRETĀCIJA 
 
53.1. Noteikumu prioritāte pār pielikumu noteikumiem 
 
Nolīguma noteikumiem ir augstāks spēks nekā pielikumu noteikumiem. 
 
Noteikumiem, kas ietverti 2. pielikumā, ir augstāks spēks nekā 1. pielikuma noteikumiem. 
 
53.2. Privilēģijas un neaizskaramība 
 
[IZVĒLE attiecībā uz visām starptautiskajām organizācijām: Neko šajā Nolīgumā nedrīkst 
interpretēt kā to privilēģiju vai neaizskaramības atcelšanu, kas [ierakstīt starptautiskās 
organizācijas(-u) nosaukumu] piešķirta dibināšanas dokumentos vai starptautiskajos tiesību 
aktos.] 
 
[IZVĒLE: nepiemēro] 
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54. PANTS. LAIKPOSMU, DATUMU UN TERMIŅU APRĒĶINS 
 
Saskaņā ar Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/7111 dienās, mēnešos vai gados izteiktu 
laikposmu aprēķina no brīža, kurā iestājas attiecīgais notikums. 
 
Diena, kurā šāds notikums iestājas, nav ieskaitāma attiecīgajā laikposmā. 
 
 
55. PANTS. NOLĪGUMA GROZĪJUMI 
 
55.1. Nosacījumi 
 
Nolīgumā var izdarīt grozījumus, ja vien grozījums neparedz tādas izmaiņas Nolīgumā, kuras 
varētu likt apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai kuras ir pretrunā principam par 
vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem. 
 
Grozījumus var pieprasīt jebkura no līgumslēdzējām pusēm. 
 
55.2. Procedūra 
 
Līgumslēdzēja puse, kas pieprasa grozījumu, iesniedz grozījuma pieprasījumu, kurš parakstīts 
elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (sk. 52. pantu). 
 
Koordinators iesniedz un saņem grozījuma pieprasījumus saņēmēju vārdā (sk. 3. pielikumu). 
 
Ja koordinatora maiņa tiek pieprasīta bez tā piekrišanas, iesniegumu iesniedz cits saņēmēji 
(rīkojoties pārējo saņēmēju vārdā). 
 
Grozījuma pieprasījumā ietver: 
 

- iemeslus, 
 

- atbilstīgos apliecinošos dokumentus un 
 

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

 
[Komisija] [Aģentūra] var pieprasīt papildu informāciju. 
 
Ja puse, kas saņem pieprasījumu, to apstiprina, tā paraksta grozījumu elektroniskajā apmaiņas 
sistēmā 45 dienu laikā no paziņojuma (vai jebkuras papildu informācijas, ko pieprasījusi 
[Komisija] [Aģentūra]) saņemšanas dienas. Ja pieprasījuma saņēmēja puse to neapstiprina, tā 
oficiāli paziņo par atteikumu tādā pašā termiņā. Termiņu var pagarināt, ja tas vajadzīgs 
pieprasījuma novērtēšanai. Ja paziņojums netiek saņemts noteiktajā termiņā, pieprasījumu 
uzskata par noraidītu. 
                                                 
11  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.). 



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

 “Apvārsnis 2020”. Paraugs: Dotācijas nolīgums ar vairākiem saņēmējiem attiecībā uz MVU instrumenta 
1. posmu. 2013. gada decembris 

 

63 
 

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

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

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

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

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

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

[elektroniskais laika zīmogs]  
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 drukas formāts A4

2. PIELIKUMS

Kopējās 
izmaksas

Atlīdzināšan
as likme %

Maksimālais 
ES ieguldījums 

**

Dotācijas 
maksimālā 

summa

Izmaksu veids***

Konsorcijs 71 429 70% 50 000 50 000

PARAUGS: 2. PIELIKUMS, MVU INSTRUMENTA 1. POSMS

DARBĪBAS PROVIZORISKAIS BUDŽETS

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

50 000

A. Priekšizpētes 
izmaksas/Darbības tiešās un 

netiešās izmaksas

** Ja atlīdzināšanas likme tiek piemērota visām  budžetā paredzētajām izmaksām, šī summa ir ES ieguldījuma teorētiskā summa. ES ieguldījuma teorētiskā summa konkrētai 
darbībai nedrīkst pārsniegt piešķīruma maksimālo summu.
*** Sk. 5. pantu, kurā ir minēti izmaksu veidi.

Provizoriskās attiecināmās* izmaksas (katrai 
budžeta kategorijai)

ES ieguldījums

Fiksētā kopsumma
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          3. PIELIKUMS 
 

 
SAŅĒMĒJU PIEVIENOŠANĀS VEIDLAPA 

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

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

darbības [ierakstīt darbības nosaukumu (ierakstīt akronīmu)] īstenošanai 
 

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

Kopējās 
izmaksas

Atlīdzināšan
as likme %

Maksimālais 
ES ieguldījums 

**

Dotācijas 
maksimālā 

summa

Izmaksu veids***

Konsorcijs 71 429 70% 50 000 50 000

SAŅĒMĒJA [nosaukums] FINANŠU PĀRSKATS

*** Sk. 5. pantu, kurā ir minēti izmaksu veidi.
** Ja atlīdzināšanas likme tiek piemērota visām  budžetā paredzētajām izmaksām, šī summa ir ES ieguldījuma teorētiskā summa. ES ieguldījuma teorētiskā summa konkrētai darbībai nedrīkst pārsniegt piešķīruma 
* Sk. 6. pantu, kurā ir izklāstīti nosacījumi izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām.

Saņēmējs ar šo  apliecina, ka:
sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa;
deklarētās izmaksas ir attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu);
izmaksas (t. i., darbības pienācīgu īstenošanu) var apliecināt ar atbilstīgu uzskaiti un apliecinošiem dokumentiem, kas tiks uzrādīti pēc pieprasījuma vai kontroles, pārbaudes, revīzijas un izmeklēšanas laikā (sk. 17., 18. un 
22. pantu).

Fiksētā kopsumma

50 000

                                                  PARAUGS: 4. PIELIKUMS, MVU INSTRUMENTA 1. POSMS

Attiecināmās* izmaksas (katrai budžeta 
kategorijai)

ES ieguldījums

A. Priekšizpētes 
izmaksas/Darbības tiešās un 

netiešās izmaksas
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	Priekšfinansējuma maksājuma summa ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)].
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	Ja procenti par kavētu maksājumu ir mazāki par vai vienādi ar EUR 200, tos izmaksā koordinatoram tikai pēc pieprasījuma, kas iesniegts divu mēnešu laikā pēc kavētā maksājuma saņemšanas.
	43.1.1. [Komisija] 12T[A12Tģentūra] var 11T— 11Tatlikuma11T maksājuma veikšanas laikā11T 11Tvai pēc tam11T 11T—11T 11Tsamazināt dotācijas11T 11Tmaksimālo11T 12Tsummu (12Tsk. 11T5.1. pantu11T, 11Tja11T 11Tdarbība nav11T 11Tīstenota11T 11Tpareizi, kā11T...
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