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Atruna 

Šajā dotācijas nolīguma paraugā ir izklāstīti visi noteikumi, ko var piemērot šāda veida 

dotācijas nolīgumam, un tam ir tikai informatīvs raksturs. Juridiski saistošs būs tikai dotācijas 

nolīgums, kuru parakstījušas puses. 

 

 

 

Norādījumi par DNP izmantošanu 

 Pelēkā krāsā iekrāsotais teksts norāda, ka citos ES DNP iekļauto tekstu šajā dotācijas 

nolīgumā nepiemēro. 

 Attiecībā uz “izvēlēm” [slīprakstā, kvadrātiekavās]: jāizmanto attiecīgā izvēle. 

Neizmantotās “izvēles” jāizdzēš. 

 Attiecībā uz laukiem [pelēkā krāsā, kvadrātiekavās]: jāieraksta attiecīgie 

dati / informācija. 

 

 

Piezīmes par lietotajiem terminiem 

 

Šajā nolīgumā lietotie termini Līdzvērtīgi termini, kas lietoti leģislatīvajos 

aktos 

Darbība Programma 

(Dotācijas) nolīgums Līgums 

Saņēmējs Programmas iesniedzēja organizācija 

Dotācija Savienības finansiālais ieguldījums 

Parādzīme Iekasēšanas rīkojums 

Starpposma ziņojums Periodiskais ziņojums 

Priekšfinansējuma garantija Nodrošinājums 

Priekšfinansējums (maksājums) Avanss (maksājums) 

Apakšuzņēmējs Apakšuzņēmējs, arī īstenotājorganizācija 
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DOTĀCIJAS NOLĪGUMS 

 

ATSAUCES NUMURS [ierakstīt numuru] – [ierakstīt akronīmu] 

 

Šis Nolīgums (“Nolīgums”) ir noslēgts starp šādām pusēm: 

 

no vienas puses, 

 

[pilns kompetentās iestādes oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums), adrese], kas 

rīkojas [dalībvalsts nosaukums] (“dalībvalsts”) vārdā vai uz tās rēķina un ko šā Nolīguma 

parakstīšanas nolūkos pārstāv [amata nosaukums, vārds, uzvārds], 

 

un, 

 

no otras puses, 

 

“saņēmējs”: 

 

[pilns oficiālais nosaukums (saīsinātais nosaukums)], [juridiskā forma], [oficiālais 

reģistrācijas numurs], kas veic uzņēmējdarbību [pilna juridiskā adrese], [IZVĒLE 

saņēmējiem, kas ir PVN maksātāji: PVN maksātāja reģistrācijas numurs [ierakstīt numuru]] 

un ko šā Nolīguma parakstīšanas nolūkā pārstāv [ieņemamais amats, vārds, uzvārds], 

 

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) 

Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 

lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008
1
, 

ņemot vērā Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģēto regulu (ES) 2015/1829, ar ko papildina 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un 

veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un 

trešās valstīs
2
, 

 

ņemot vērā Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regulu (ES) 2015/1831, kurā 

noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par 

tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, 

ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs
3
, 

 

iepriekš minētās puses ir vienojušās noslēgt Nolīgumu saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem 

noteikumiem. 

 

                                                 
1 OV L 317, 4.11.2014., 56. lpp. 
2 OV L 266, 13.10.2015., 3. lpp. 
3 OV L 266, 13.10.2015., 14. lpp. 
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Parakstīdams Nolīgumu, saņēmējs pieņem Savienības finansiālo ieguldījumu (“dotācija”) un 

piekrīt īstenot to, pats uzņemoties atbildību un saskaņā ar Nolīgumu, kā arī visiem tajā 

paredzētajiem pienākumiem un nosacījumiem. 

 

Nolīgumu veido šādas daļas. 

 

Noteikumi 

 

1. pielikums – Darbības apraksts – pieteikuma B daļa 

 

2. pielikums – Aplēstais darbības budžets 

 

3. pielikums – Nepiemēro 

 

4. pielikums – Finanšu pārskata paraugs 

 

5. pielikums – Finanšu pārskata apliecinājuma paraugs 

 

6. pielikums – Periodiskā tehniskā ziņojuma paraugs 

 

7. pielikums – Galīgā tehniskā ziņojuma paraugs 

 

[14. pantā paredzētā IZVĒLE: 

8. pielikums Nosacījumi attiecībā uz uzraudzību] 
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1. NODAĻA – VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. PANTS – NOLĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

Šajā Nolīgumā ir noteiktas tiesības, pienākumi un noteikumi, ko piemēro dotācijai, kuru 

saņēmējam piešķir 2. nodaļā minētās darbības īstenošanai. 

 

 

2. NODAĻA – DARBĪBA 

 

2. PANTS – ĪSTENOJAMĀ DARBĪBA 

 

Dotāciju piešķir darbībai [ierakstīt darbības nosaukumu] – [ierakstīt akronīmu] 

(“darbība”), kas aprakstīta 1. pielikumā. 

 

 

3. PANTS – DARBĪBAS ILGUMS UN SĀKUMA DATUMS 

 

Darbības ilgums ir [ierakstīt skaitli] mēneši no [1. IZVĒLE visos gadījumos: nākamā 

mēneša pirmās dienas pēc Nolīguma stāšanās spēkā (sk. 42. pantu)] [2. IZVĒLE, ja tas 

nepieciešams darbībai: [ierakstīt datumu]
 4
] (“darbības sākuma datums”). 

 

4. PANTS – APLĒSTAIS BUDŽETS UN BUDŽETA PĀRVIETOJUMI 

 

4.1. Aplēstais budžets 

 

Darbības “aplēstais budžets” ir noteikts 2. pielikumā. 

 

Tas ietver aplēstās attiecināmās izmaksas un izmaksu veidus sadalījumā pa budžeta 

kategorijām (sk. 5. un 6. pantu). 

 

4.2. Budžeta pārvietojumi 

 

Aplēstā budžeta sadalījumu, kas norādīts 2. pielikumā, var koriģēt, neizdarot grozījumu (sk. 

39. pantu), proti, pārvietojot summas starp budžeta kategorijām, ja darbība tiek īstenota 

atbilstīgi 1. pielikumā norādītajam. 

 

Tomēr saņēmējs nedrīkst pievienot izmaksas, kas saistītas ar 1. pielikumā neparedzētiem 

apakšuzņēmuma līgumiem, ja vien minētie papildu apakšuzņēmuma līgumi nav apstiprināti ar 

grozījumu vai saskaņā ar 10. pantu. 

 

                                                 
4 Darbības īstenošanas sākuma datums ir tā mēneša pirmā diena, kas ir pēc dienas, kad stājies spēkā Nolīgums. 

Darbības īstenošanas sākuma datums nevar būt vēlāk kā 6 mēnešus pēc dienas, kad stājies spēkā Nolīgums, 

un tam jābūt norādītam un pamatotam 1. pielikuma aprakstā par darbību, piemēram, lai programmā ņemtu 

vērā attiecīgā produkta sezonalitāti vai dalību konkrētā pasākumā vai gadatirgū (Komisijas Īstenošanas 

regulas (ES) 2015/1831 10. panta 4. punkts). 
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3. NODAĻA – DOTĀCIJA 

 

5. PANTS – DOTĀCIJAS SUMMA, DOTĀCIJAS VEIDS, ATLĪDZINĀŠANAS 

LIKME UN IZMAKSU VEIDI 

 

5.1. Dotācijas maksimālā summa 

 

“Dotācijas maksimālā summa” ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)]. 

 

5.2. Dotācijas veids, atlīdzināšanas likmes un izmaksu veidi 

 

Ar dotāciju atlīdzina 

[IZVĒLE vienas dalībvalsts programmām iekšējā tirgū: 70 % no darbības attiecināmajām 

izmaksām] 

[IZVĒLE vienas dalībvalsts programmām trešās valstīs: 80 % no darbības attiecināmajām 

izmaksām] 

[IZVĒLE vienas dalībvalsts programmām nopietna tirgus traucējuma, patērētāju uzticības 

zaudēšanas vai cita veida specifiskas problēmas gadījumā: 85 % no darbības 

attiecināmajām izmaksām] 

[IZVĒLE vienas dalībvalsts programmām iekšējā tirgū, ja saņēmējs veic uzņēmējdarbību 

dalībvalstīs, kas saņem finansiālu palīdzību: 75 % no darbības attiecināmajām izmaksām] 

[IZVĒLE vienas dalībvalsts programmām trešās valstīs, ja saņēmējs veic uzņēmējdarbību 

dalībvalstīs, kas saņem finansiālu palīdzību: 85 % no darbības attiecināmajām izmaksām] 

[IZVĒLE vienas dalībvalsts programmām nopietna tirgus traucējuma, patērētāju uzticības 

zaudēšanas vai cita veida specifiskas problēmas gadījumā, ja saņēmējs veic 

uzņēmējdarbību dalībvalstīs, kas saņem finansiālu palīdzību: 90 % no darbības 

attiecināmajām izmaksām] 

(sk. 6. pantu) (“dotācija attiecināmo izmaksu atlīdzināšanai”) (sk. 2. pielikumu). 

 

Aplēstās attiecināmās darbības izmaksas ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu 

vārdiem)]. 

 

Attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu) jādeklarē, kā norādīts turpmāk (“izmaksu veidi”): 

 

(a) tiešās personāla izmaksas – kā faktiski radušās izmaksas (“faktiskās izmaksas”); 

 

(b) apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiešās izmaksas – kā faktiski radušās izmaksas 

(faktiskās izmaksas); 

 

(c) citas tiešās izmaksas – kā faktiski radušās izmaksas (faktiskās izmaksas); 

 

(d) netiešās izmaksas – pamatojoties uz vienotu likmi, kas noteikta 6.2. punkta 

D apakšpunktā (“vienotas likmes izmaksas”). 
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Pārējās darbības izmaksas ir jāsedz saņēmējam. Finansiālie ieguldījumi, ko trešās personas 

sniedz, lai ar tiem konkrēti segtu darbības attiecināmās izmaksas, nav atļauti (izņemot tad, ja 

tos veic saņēmēja organizācijas locekļi). 

 

 

5.3. Dotācijas galīgā summa – aprēķins 

 

“Dotācijas galīgā summa” ir atkarīga no tā, kādā mērā darbība ir faktiski īstenota saskaņā ar 

Nolīguma noteikumiem. 

 

Šo summu dalībvalsts aprēķina pēc atlikuma maksājuma veikšanas, ievērojot šādus posmus: 

 

1. posms – atlīdzināšanas likmes piemērošana attiecināmajām izmaksām 

 

2. posms – dotācijas maksimālās summas ierobežojums 

 

3. posms – samazinājums bezpeļņas noteikuma dēļ 

 

4. posms – samazinājums būtisku kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai nopietnas pienākumu 

neizpildes dēļ 

 

5.3.1. 1. posms – atlīdzināšanas likmes piemērošana attiecināmajām izmaksām 

 

Atlīdzināšanas likmi (sk. 5.2. punktu) piemēro attiecināmajām izmaksām (faktiskajām 

izmaksām un vienotas likmes izmaksām; sk. 6. pantu), ko deklarējis saņēmējs (sk. 15. pantu) 

un apstiprinājusi dalībvalsts (sk. 16. pantu). 

 

5.3.2. 2. posms – dotācijas maksimālās summas ierobežojums 

 

Ja 1. posmā iegūtā summa ir lielāka par dotācijas maksimālo summu, kas noteikta 5.1. punktā, 

to ierobežo līdz otrajai minētajai summai. 

 

5.3.3.  3. posms – samazinājums bezpeļņas noteikuma dēļ 

 

Dotācija nedrīkst radīt peļņu. 

 

“Peļņa” ir 1. un 2. posmā iegūtās summas un darbības kopējo ieņēmumu atlikums, par kādu ir 

pārsniegtas darbības kopējās attiecināmās izmaksas. 

 

“Darbības kopējās attiecināmās izmaksas” ir konsolidētās kopējās attiecināmās izmaksas, 

ko apstiprinājusi dalībvalsts. 

 

“Darbības kopējie ieņēmumi” ir konsolidētie kopējie ieņēmumi, kas iegūti darbības laikā 

(sk. 3. pantu). 

 

Par ieņēmumiem tiek uzskatīti: 
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(a) darbības rezultātā radušies ienākumi; 

 

(b) finansiālie ieguldījumi, ko saņēmējam snieguši tā locekļi, lai ar tiem konkrēti segtu 

darbības attiecināmās izmaksas. 

 

Par ieņēmumiem netiek uzskatīti: 

 

(a) finansiālie ieguldījumi, ko veic locekļi vai citas trešās personas, ja tos var izmantot, lai 

segtu izmaksas, kuras nav attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu); 

 

(b) finansiālie ieguldījumi, ko veic locekļi vai citas trešās personas, bez pienākuma 

atmaksāt visas summas, kas 3. pantā noteiktā laikposma beigās nav izmantotas. 

 

Ja ir radusies peļņa, to proporcionāli galīgajai atlīdzināšanas likmei atskaita no 

attiecināmajām faktiskajām izmaksām, ko apstiprinājusi dalībvalsts (salīdzinājumā ar summu, 

kas iegūta pēc 1. un 2. posma izpildes). 

 

 

5.3.4. 4. posms – samazinājums būtisku kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai nopietnas 

pienākumu neizpildes dēļ – samazinātā dotācijas summa – aprēķins 

 

Ja dotācija tiek samazināta (sk. 27. pantu), dalībvalsts aprēķina samazināto dotācijas summu, 

samazinājuma summu (ko aprēķina proporcionāli kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai 

pienākumu neizpildes būtiskumam saskaņā ar 27.2. punktu) atņemot no dotācijas maksimālās 

summas, kura noteikta 5.1. punktā. 

 

Dotācijas galīgā summa ir mazāka par: 

 

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

 

- samazināto dotācijas summu, kas iegūta pēc 4. posma izpildes. 

 

5.4. Pārskatītā galīgā dotācijas summa – aprēķins 

 

Ja dalībvalsts pēc atlikuma maksājuma veikšanas (jo īpaši pēc pārbaudēm, revīzijām vai 

izmeklēšanas; sk. 17. pantu) noraida izmaksas (sk. 26. pantu) vai samazina dotāciju (sk. 

27. pantu), tā aprēķina “pārskatīto galīgo dotācijas summu” attiecīgajai darbībai. 

 

Dalībvalsts, pamatojoties uz konstatējumiem, šo summu aprēķina šādi: 

 

- ja izmaksas tiek noraidītas: piemērojot atlīdzināšanas likmi pārskatītajām 

attiecināmajām izmaksām, ko dalībvalsts apstiprinājusi attiecīgajai darbībai, 

 

- ja dotācija tiek samazināta: samazinājuma summu (ko aprēķina proporcionāli kļūdu, 

pārkāpumu, krāpšanas vai pienākumu neizpildes būtiskumam saskaņā ar 27.2. punktu) 

atņemot no dotācijas maksimālās summas, kura noteikta 5.1. punktā. 

 



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

 

Dotācijas nolīguma paraugs: Vienas dalībv. lauks. prod. veicināšanas DNP – viens saņēmējs. V2.0. – 

16.01.2018. 
 

 

13 
 

 

 

Ja izmaksas tiek noraidītas un dotācija tiek samazināta, pārskatītā galīgā dotācijas summa 

attiecīgajai darbībai ir mazāka par abām iepriekš minētajām summām. 

 

6. PANTS – ATTIECINĀMĀS UN NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 

 

6.1. Vispārīgi izmaksu attiecināmības nosacījumi 

 

“Attiecināmās izmaksas” ir izmaksas, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

 

(a) attiecībā uz faktiskajām izmaksām: 

 

(i) tām jābūt izmaksām, kas faktiski radušās saņēmējam, 

 

(ii) tām jārodas laikposmā, kas noteikts 3. pantā, izņemot izmaksas, kuras saistītas 

ar [IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un 

starpposma maksājumiem: periodiskā ziņojuma par pēdējo pārskata periodu,] 

galīgā ziņojuma (sk. 15. pantu) un pētījuma, kurā izvērtēti veikto pasākumu 

rezultāti (sk. 14. pantu), iesniegšanu, 

 

(iii) tām jābūt norādītām aplēstajā budžetā, kas iekļauts 2. pielikumā, 

 

(iv) tām jārodas saistībā ar darbību, kas aprakstīta 1. pielikumā, un tām jābūt 

nepieciešamām šīs darbības īstenošanai, 

 

(v) tām jābūt identificējamām un verificējamām, jo īpaši iegrāmatotām saņēmēja 

grāmatvedības kontos saskaņā ar grāmatvedības standartiem, kas piemērojami 

valstī, kurā saņēmējs veic uzņēmējdarbību, un saskaņā ar saņēmēja parasto 

izmaksu uzskaites praksi, 

 

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

sociālā nodrošinājuma jomā, un 

 

(vii) tām jābūt pieņemamām, pamatotām un jāatbilst pareizas finanšu pārvaldības 

principam, jo īpaši attiecībā uz ekonomiskumu un efektivitāti; 

 

(b) attiecībā uz vienotas likmes izmaksām: 

 

(i) tās jāaprēķina, piemērojot vienoto likmi, kas noteikta 2. pielikumā, un 

 

(ii) izmaksām (faktiskajām izmaksām), kurām piemēro vienoto likmi, jābūt 

saskaņā ar šajā pantā noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem. 

 

6.2. Īpaši izmaksu attiecināmības nosacījumi 

 

Izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās atbilst vispārīgajiem nosacījumiem (sk. iepriekš) un 

īpašajiem nosacījumiem, kas izklāstīti turpmāk attiecībā uz katru budžeta kategoriju: 
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A) tiešās personāla izmaksas; 

B) apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiešās izmaksas; 

C) citas tiešās izmaksas; 

D) netiešās izmaksas. 

 

“Tiešās izmaksas” ir izmaksas, kas ir tieši saistītas ar darbības īstenošanu, un tāpēc tās var 

tieši attiecināt uz šo darbību. Tās nedrīkst ietvert nekādas netiešās izmaksas (sk. 

D apakšpunktu turpmāk). 

 

“Netiešās izmaksas” ir izmaksas, kas nav tieši saistītas ar darbības īstenošanu, un tāpēc tās 

nevar tieši attiecināt uz šo darbību. 

 

A. Tiešās personāla izmaksas 

 

Attiecināmo personāla izmaksu veidi 

 

A.1. Personāla izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās ir saistītas ar personālu, kas strādā 

saņēmēja labā saskaņā ar darba līgumu (vai līdzīgu norīkojumu darbā) un ir iesaistīts darbībā 

(“izmaksas par darbiniekiem (vai ekvivalentu)”). Šīs izmaksas drīkst ietvert tikai algas, 

sociālā nodrošinājuma iemaksas, nodokļus un citas atalgojumā ietvertās izmaksas, ja tās ir 

radušās saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai darba līgumu (vai līdzīgu norīkojumu darbā). 

 

Saņēmējs var iekļaut arī papildu atalgojumu darbībā iesaistītajam personālam (tostarp 

maksājumus, kas veikti, pamatojoties uz papildu līgumiem neatkarīgi no to veida), ja: 

 

(a) tas ir saskaņā ar saņēmēja parasto atalgojuma praksi un tiek konsekventi izmaksāts 

gadījumos, kad ir nepieciešams tāda paša veida darbs vai kompetence; 

 

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

parasti piemēro neatkarīgi no izmantotā finansējuma avota. 

 

A.2. Izmaksas attiecībā uz fiziskām personām, kuras strādā saskaņā ar līgumu, kas tieši 

noslēgts ar saņēmēju un kas nav darba līgums, vai kuras par samaksu norīkojusi trešā 

persona, ir attiecināmās personāla izmaksas, ja: 

 

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

citāda vienošanās, saņēmēja telpās; 

 

(b) paveiktā darba rezultāts pieder saņēmējam un 

 

(c) izmaksas būtiski neatšķiras no izmaksām par personālu, kurš veic līdzīgus uzdevumus 

saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts ar saņēmēju. 

 

Aprēķins 

 

Personāla izmaksas saņēmējam jāaprēķina šādi: 
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- attiecībā uz personām, kas strādā tikai saistībā ar darbību: 

 

{mēneša likmi vienai personai 

 

reizinot ar 

 

faktisko mēnešu skaitu, kas nostrādāti saistībā ar darbību}. 

 

Par šīm personām deklarētos mēnešus nevar deklarēt attiecībā uz citu ES dotāciju. 

 

“Mēneša likmi” aprēķina šādi: 

 
{gada personāla izmaksas par personu 

 

dalot ar 

 

12}, 
 

izmantojot personāla izmaksas par katru pilnu finanšu gadu, uz kuru attiecas attiecīgais 

pārskata periods. Ja finanšu gads pārskata perioda beigās nav noslēgts, saņēmējam jāizmanto 

pēdējā pieejamā noslēgtā finanšu gada mēneša likme; 

 

- attiecībā uz visām citām personām: 

 

{dienas likmi par personu 

 

reizinot ar 

 

faktisko dienu skaitu, kas nostrādātas saistībā ar darbību (noapaļo uz augšu vai uz leju līdz 

tuvākajai pusei dienas)}. 

 

Par personu deklarētajam faktisko dienu skaitam jābūt identificējamam un verificējamam (sk. 

13. pantu). 

 

Kopējais dienu skaits, kas personai gadā deklarēts attiecībā uz ES dotācijām, nevar pārsniegt 

gada produktīvo dienu skaitu, kas izmantots dienas likmes aprēķinos. Tādēļ maksimālo dienu 

skaitu, ko var deklarēt attiecībā uz dotāciju, aprēķina šādi: 

 
{no produktīvo dienu skaita attiecīgajā gadā (sk. turpmāk) 

 

atņemot 

 

kopējo dienu skaitu, ko saņēmējs attiecīgajā gadā deklarējis attiecīgajai personai attiecībā uz 

citām ES dotācijām}. 

 

“Dienas likmi” aprēķina šādi: 

 
{gada personāla izmaksas par personu 

 

dalot ar 
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individuālo gada produktīvo dienu skaitu}, 
 

izmantojot personāla izmaksas un produktīvo dienu skaitu gadā attiecībā uz katru pilnu 

finanšu gadu attiecīgajā pārskata periodā. Ja finanšu gads pārskata perioda beigās nav 

noslēgts, saņēmējam jāizmanto pēdējā pieejamā noslēgtā finanšu gada dienas likme. 

 

“Individuālo produktīvo dienu skaits gadā” ir kopējais faktiskais personas nostrādāto dienu 

skaits gadā. Tajā netiek iekļautas svētku dienas un prombūtnes periodi citu iemeslu dēļ 

(piemēram, slimības atvaļinājums, grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, īpašais 

atvaļinājums u. c.). Tomēr tajā var būt iekļautas nostrādātās virsstundas, kā arī sanāksmēs, 

apmācībās un citos līdzīgos pasākumos pavadītais laiks. 

 

B. Apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiešās izmaksas (tostarp attiecīgās nodevas, nodokļi 

un maksas, piemēram, neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ko samaksājis 

saņēmējs, ja tas nav publiskā sektora struktūra, kas darbojas kā publiska iestāde) ir 

attiecināmās izmaksas, ja ir izpildīti 10.1.1. punkta nosacījumi. 

 

C. Citas tiešās izmaksas 

 

C.1. Ceļa izdevumi un attiecīgās uzturēšanās piemaksas (tostarp attiecīgās nodevas, 

nodokļi un maksas, piemēram, neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ko 

samaksājis saņēmējs, ja tas nav publiskā sektora struktūra, kas darbojas kā publiska iestāde) ir 

attiecināmās izmaksas, ja tās ir saskaņā ar saņēmēja parasto praksi attiecībā uz 

komandējumiem. 

 

C.2. Aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu (jaunu vai lietotu) amortizācijas 

izmaksas, kas iegrāmatotas saņēmēja grāmatvedības kontos, ir attiecināmās izmaksas, ja 

minētais aprīkojums, infrastruktūra vai citi aktīvi ir iegādāti saskaņā ar 9.1.1. punktu un 

norakstīti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un saņēmēja parasto 

grāmatvedības praksi. 

 

Aprīkojuma, infrastruktūras vai citu aktīvu īres vai nomas izmaksas (tostarp attiecīgās 

nodevas, nodokļi un maksas, piemēram, neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis (PVN), 

ko samaksājis saņēmējs, ja tas nav publiskā sektora struktūra, kas darbojas kā publiska 

iestāde) arī ir attiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz līdzīga aprīkojuma, infrastruktūras vai 

aktīvu amortizācijas izmaksas un neietver nekādas finansēšanas maksas. 

 

Ņem vērā tikai to izmaksu daļu, kas atbilst darbības ilgumam un faktiskajai izmantošanai 

darbības nolūkā. 

 

C.3. Citu preču un pakalpojumu izmaksas (tostarp attiecīgās nodevas, nodokļi un maksas, 

piemēram, neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ko samaksājis saņēmējs, ja tas 

nav publiskā sektora struktūra, kas darbojas kā publiska iestāde) ir attiecināmās izmaksas, ja 

preces un pakalpojumi ir iegādāti tieši darbības vajadzībām un saskaņā ar 9.1.1. punktu. 
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Šādas preces un pakalpojumi ietver, piemēram, palīgmateriālus un piegādes, rezultātu 

izplatīšanu, aizsardzību, finanšu pārskatu apliecinājumus (ja tādi paredzēti Nolīgumā), 

tulkojumus un publikācijas. 

 

D. Netiešās izmaksas 

 

Netiešās izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās ir deklarētas, pamatojoties uz vienotu 

likmi 4 % apmērā no attiecināmajām personāla izmaksām (sk. 5.2. punktu un iepriekšējo 

A) apakšpunktu). 

 

Ja saņēmējs saņem darbības dotāciju
5
, ko finansē no ES budžeta, tas nevar deklarēt netiešās 

izmaksas par periodu, uz kuru attiecas darbības dotācija. 

 

6.3. Saistīto subjektu izmaksu attiecināmības nosacījumi 

 

Nepiemēro. 

 

6.4. Neattiecināmās izmaksas 

 

“Neattiecināmās izmaksas” ir: 

 

(a) izmaksas, kas neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem (6.1.–6.3. punkts), jo īpaši: 

 

(i) izmaksas, kas saistītas ar peļņu no kapitāla, 

 

(ii) parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, 

 

(iii) rezerves turpmākiem zaudējumiem vai parādiem, 

 

(iv) maksājamie procenti, 

 

(v) nedroši parādi, 

 

(vi) zaudējumi valūtas maiņas dēļ, 

 

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

 

(viii) pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi, 

 

(ix) atskaitāmais PVN, 

                                                 
5 Definīcija sniegta 121. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 

25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (“Finanšu regula 

Nr. 966/2012”) (OV L 218, 26.10.2012., 1. lpp.): “darbības dotācija” ir tiešas finanšu iemaksas no budžeta 

ziedojumu veidā, lai finansētu tādas struktūras darbību, kura īsteno kādu mērķi, kam ir vispārēja Savienības 

nozīme, vai kuras mērķis ietilpst Savienības politikā un atbalsta to. 
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(x) izmaksas, kas radušās laikā, kad darbības īstenošana ir apturēta (sk. 33. pantu), 

 

(xi) trešo personu ieguldījumi natūrā; 

 

(b) izmaksas, kas deklarētas saistībā ar citu ES dotāciju, kuru finansē no ES budžeta, jo 

īpaši netiešās izmaksas, ja saņēmējs jau saņem darbības dotāciju, ko finansē no ES 

budžeta tajā pašā periodā; 

 

(c) valsts (vietējā) līmeņa pārvaldes iestāžu personāla izmaksas par darbībām, kas ir 

pārvaldes iestāžu parasto veicamo darbību daļa (t. i., ko neveic tikai saistībā ar 

dotāciju); 

 

(d) izmaksas (jo īpaši ceļa un uzturēšanās izdevumi) ES institūciju, struktūru vai aģentūru 

personālam vai pārstāvjiem; 

 

[(e) IZVĒLE izmaksu kategorijām, kas skaidri izslēgtas darba programmā un 

uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus
6
: [ierakstīt izslēgto izmaksu kategoriju]]. 

 

6.5. Neattiecināmu izmaksu deklarēšanas sekas 

 

Deklarētās izmaksas, kas ir neattiecināmās izmaksas, tiks noraidītas (sk. 26. pantu). 

 

Tas var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu.  

 

 

4. NODAĻA – 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 

 

Saņēmējam jāīsteno darbība, kā aprakstīts 1. pielikumā un saskaņā ar Nolīguma noteikumiem 

un visiem juridiskajiem pienākumiem, kas noteikti piemērojamajos ES, starptautiskajos un 

valsts tiesību aktos. 

 

7.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var samazināt 

(sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

                                                 
6 Ja uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nav, lasīt kā “aicinājums iesniegt priekšlikumu.” 
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8. PANTS – RESURSI DARBĪBAS ĪSTENOŠANAI – DARBĪBĀ IESAISTĪTĀS 

TREŠĀS PERSONAS 

 

Saņēmēja rīcībā jābūt darbības īstenošanai atbilstošiem resursiem. 

 

Ja tas ir vajadzīgs darbības īstenošanai, saņēmējs var: 

 

- iegādāties preces, būvdarbus un pakalpojumus (sk. 9. pantu); 

 

- aicināt apakšuzņēmējus īstenot darbības uzdevumus, kas aprakstīti 1. pielikumā 

(sk. 10. pantu). 

 

Minētajos gadījumos saņēmējs uzņemas pilnu atbildību dalībvalsts priekšā par darbības 

īstenošanu. 

 

8.A PANTS – DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC SAŅĒMĒJI, KURI 

NESAŅEM ES FINANSĒJUMU 

 

Nepiemēro. 

 

9. PANTS – PREČU, BŪVDARBU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDE 

 

9.1. Noteikumi par preču, būvdarbu vai pakalpojumu iegādi 

 

9.1.1. Ja tas ir vajadzīgs darbības īstenošanai, saņēmējs var iegādāties preces, būvdarbus vai 

pakalpojumus. 

 

Saņēmējam šāds pirkums jāveic saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākajiem nosacījumiem vai, 

vajadzības gadījumā, zemāko cenu. Šajā procesā tam jāizvairās no jebkāda interešu konflikta 

(sk. 20. pantu). 

 

Saņēmējam jānodrošina tas, ka dalībvalsts, Komisija, Eiropas Revīzijas palāta (ERP) un 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) savas 17. un 18. pantā paredzētās tiesības var 

izmantot arī attiecībā uz saņēmēja līgumslēdzējiem. 

 

9.1.2. Ja saņēmējs ir “publisko tiesību subjekts” Direktīvas 2004/18/EK
7
 (vai 2014/24/ES8) 

nozīmē, tam jāievēro piemērojamie valsts tiesību akti publiskā iepirkuma jomā. 

 

9.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

                                                 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par būvdarbu valsts līgumu, 

piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras koordinēšanu 

(OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.). 
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar 

ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem 9.1.1. punktā noteiktajiem pienākumiem, ar attiecīgo 

līgumu saistītās izmaksas tiek uzskatītas par neattiecināmām (sk. 6. pantu) un noraidītas (sk. 

26. pantu). 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem 9.1.2. punktā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

10. PANTS – DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC APAKŠUZŅĒMĒJI 

 

10.1. Noteikumi par apakšuzņēmuma līguma slēgšanu darbības uzdevumu izpildei 

 

10.1.1. Ja tas ir vajadzīgs darbības īstenošanai, saņēmējs var piešķirt apakšuzņēmuma līguma 

slēgšanas tiesības attiecībā uz konkrētiem darbības uzdevumiem, kas aprakstīti 1. pielikumā. 

 

Saņēmējam apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības jāpiešķir saskaņā ar saimnieciski 

visizdevīgākajiem nosacījumiem vai, vajadzības gadījumā, zemāko cenu. Šajā procesā tam 

jāizvairās no jebkāda interešu konflikta (sk. 20. pantu). 

 

Apakšuzņēmuma līgumus var noslēgt arī ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar 

saņēmēju
9

, bet tikai tad, ja cena nepārsniedz subjektam faktiski radušās izmaksas (t. i., bez 

peļņas normas). 

 

Veicamie uzdevumi un aplēstās izmaksas attiecībā uz katru apakšuzņēmuma līgumu jānosaka 

1. pielikumā, un apakšuzņēmuma līguma slēgšanas kopējās aplēstās izmaksas jānorāda 

2. pielikumā. Apakšuzņēmuma līgumiem ar subjektiem, kuriem ir strukturāla saikne ar 

saņēmēju, jābūt sīki aprakstītiem 1. pielikumā. 

 

Tomēr dalībvalsts var 1. un 2. pielikumā nenorādītus apakšuzņēmuma līgumus apstiprināt bez 

grozījuma (sk. 39. pantu), ja: 

 

- tie ir konkrēti pamatoti [periodiskajā] tehniskajā ziņojumā un 

 

- to izmantošanas dēļ Nolīgumā nav jāveic izmaiņas, kas varētu likt apšaubīt lēmumu 

par dotācijas piešķiršanu vai pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz 

pretendentiem. 

 

Saņēmējam jānodrošina tas, ka dalībvalsts, Komisija, Eiropas Revīzijas palāta (ERP) un 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) savas 17. un 18. pantā paredzētās tiesības var 

izmantot arī attiecībā uz saņēmēja apakšuzņēmējiem. 

 

Turklāt saņēmējam jāpārliecinās par to, ka apakšuzņēmēji kārto savu izmaksu uzskaiti. 

                                                 
9 “Subjekti, kam ir strukturāla saikne ar saņēmēju” ir subjekti, kam ir saikne ar saņēmēju, jo īpaši juridiska 

vai kapitāla saikne, kura neaprobežojas ar šo darbību un nav izveidota tikai šīs darbības īstenošanas nolūkā. 
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10.1.2. Saņēmējam jānodrošina tas, ka pienākumi, kas tam noteikti 20., 21., 22. un 30. pantā, 

tiek piemēroti arī apakšuzņēmējiem. 

 

Ja saņēmējs ir “publisko tiesību subjekts” Direktīvas 2004/18/EK (vai 2014/24/ES) nozīmē, 

tam jāievēro piemērojamie valsts tiesību akti publiskā iepirkuma jomā. 

 

10.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem 10.1.1. punktā noteiktajiem pienākumiem, ar attiecīgo 

apakšuzņēmuma līgumu saistītās izmaksas tiek uzskatītas par neattiecināmām (sk. 6. pantu) 

un noraidītas (sk. 26. pantu). 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem 10.1.2. punktā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

11. PANTS – DARBĪBAS UZDEVUMU IZPILDE, KO VEIC SAISTĪTIE SUBJEKTI 

 

Nepiemēro. 

 

11.A PANTS – FINANSIĀLS ATBALSTS TREŠĀM PERSONĀM 

 

Nepiemēro. 

 

 

2. IEDAĻA – AR DOTĀCIJAS PĀRVALDĪBU SAISTĪTĀS TIESĪBAS UN 

PIENĀKUMI 

 

12. PANTS – VISPĀRĪGS PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU 

 

12.1. Vispārīgs pienākums sniegt informāciju pēc pieprasījuma 

 

Saņēmējam darbības īstenošanas laikā vai pēc tam jāsniedz visa informācija, kas pieprasīta, 

lai verificētu izmaksu attiecināmību, darbības pienācīgu īstenošanu un visu citu Nolīgumā 

paredzēto pienākumu izpildi. 

 

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

kas varētu ietekmēt Nolīgumu 

 

Saņēmējam jāatjaunina Dalībnieku portāla saņēmēju reģistrā glabātā informācija, jo īpaši 

nosaukums, adrese, juridiskie pārstāvji, juridiskā forma un organizācijas veids. 

 

Saņēmējam nekavējoties jāinformē dalībvalsts par jebkuru no turpmāk minētajiem 

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

intereses, jo īpaši: 

 

(i) izmaiņas tā juridiskajā, finansiālajā, tehniskajā, organizatoriskajā vai 

īpašumtiesību situācijā; 

 

(b) apstākļi, kas ietekmē: 

 

(i) lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai 

 

(ii) atbilstību Nolīguma prasībām. 

 

12.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

13. PANTS – UZSKAITE – APLIECINOŠI DOKUMENTI 

 

13.1. Pienākums glabāt uzskaiti un citus apliecinošus dokumentus 

 

Saņēmējam un apakšuzņēmējiem trīs gadus pēc atlikuma maksājuma ir jāglabā uzskaite un 

citi apliecinošie dokumenti, lai pierādītu, ka darbība ir pienācīgi īstenota un tā deklarētās 

izmaksas ir attiecināmās izmaksas. 

 

Minētie dokumenti jāuzrāda pēc pieprasījuma (sk. 12. pantu) vai saistībā ar pārbaudēm, 

revīzijām vai izmeklēšanām (sk. 17. pantu). 

 

Ja notiek pārbaudes, revīzijas, izmeklēšana, tiesvedība vai cita veida prasību izskatīšana 

saskaņā ar Nolīgumu (sk. 17. pantu), saņēmējam un apakšuzņēmējiem uzskaite un citi 

apliecinošie dokumenti jāglabā līdz minēto procedūru beigām. 

 

Saņēmējam un apakšuzņēmējiem ir jāglabā dokumentu oriģināli. Digitālus un digitalizētus 

dokumentus uzskata par oriģināliem, ja tie ir atļauti saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 

aktiem. Dalībvalsts var pieņemt dokumentus, kas nav oriģināli, ja tā uzskata, ka tiem ir 

salīdzināms ticamības līmenis. 

 

13.1.1. Uzskaite un citi apliecinoši dokumenti par tehnisko īstenošanu 

 

Saņēmējam un apakšuzņēmējiem ir jāglabā uzskaite un citi apliecinošie dokumenti par 

darbības tehnisko īstenošanu saskaņā ar attiecīgajā jomā pieņemtajiem standartiem. 

 

13.1.2. Uzskaite un citi dokumenti deklarēto izmaksu apliecināšanai 
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Saņēmējam un apakšuzņēmējiem ir jāglabā uzskaite un citi dokumenti, kas apliecina 

deklarētās izmaksas, jo īpaši šādi: 

 

(a) attiecībā uz faktiskajām izmaksām: atbilstīga uzskaite un citi apliecinošie 

dokumenti, kas apliecina deklarētās izmaksas, piemēram, līgumi, apakšuzņēmuma 

līgumi, rēķini un grāmatvedības dokumenti. Turklāt saņēmēja un apakšuzņēmēju 

parastajai izmaksu uzskaites praksei un iekšējām kontroles procedūrām 

jānodrošina iespēja tieši salīdzināt deklarētās summas, tā kontos iegrāmatotās 

summas un apliecinošajos dokumentos norādītās summas; 

 

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

dokumenti, kas apliecina to izmaksu atbilstību, kurām piemēro vienoto likmi. 

Saņēmējam nav jānorāda segtās izmaksas vai jāuzrāda apliecinoši dokumenti 

(piemēram, grāmatvedības pārskati), lai apliecinātu summu, kas deklarēta par 

vienotu likmi. 

 

Attiecībā uz personāla izmaksām (kas deklarētas kā faktiskās izmaksas) saņēmējam jākārto 

laika uzskaite par deklarēto dienu skaitu. Laika uzskaite jākārto rakstiski, un vismaz vienu 

reizi mēnesī tā jāapstiprina personām, kas strādā saistībā ar darbību, un to darba 

uzraudzītājiem. Ja nav uzticamas uzskaites, kurā reģistrēts pasākuma īstenošanā nostrādāto 

dienu skaits, dalībvalsts var pieņemt citu pierādījumu, kas pamato deklarēto dienu skaitu, ja tā 

uzskata, ka tas nodrošina atbilstošu ticamības līmeni. 

 

Izņēmuma kārtā attiecībā uz personām, kas strādā tikai saistībā ar darbību, laika uzskaite 

nav jākārto, ja saņēmējs paraksta deklarāciju, kurā apstiprina, ka attiecīgās personas ir 

strādājušas tikai saistībā ar darbību. 

 

13.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs un apakšuzņēmēji neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem 

pienākumiem, nepietiekami pamatotās izmaksas tiek uzskatītas par neattiecināmām (sk. 

6. pantu) un noraidītas (sk. 26. pantu), un dotāciju var samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

14. PANTS – NODEVUMU IESNIEGŠANA 

 

14.1. Pienākums iesniegt nodevumus 

 

[IZVĒLE visos gadījumos: Saņēmējam jāiesniedz “nodevumi”, kas noteikti 1. pielikumā.] 

 

[IZVĒLE gadījumā, ja dalībvalsts pieprasa veikt nepārtrauktu uzraudzību: Saņēmējam 

jāiesniedz “nodevumi”, kas noteikti 1. pielikumā, saskaņā ar 8. pantā paredzēto laika grafiku 

un nosacījumiem.] 

 

14.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 
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Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dalībvalsts var 

piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 

 

15. PANTS – ZIŅOJUMU IESNIEGŠANA – MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMI 

 

15.1. Pienākums sniegt ziņojumus 

 

Saņēmējam jāiesniedz dalībvalstij (sk. 36. pantu) šajā pantā paredzētais tehniskais un finanšu 

ziņojums (ziņojumi). [1. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vienu pārskata periodu un BEZ 

starpposma maksājumiem: Šajā ziņojumā iekļauj] [2. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar 

vairākiem pārskata periodiem un starpposma maksājumiem: Šajos ziņojumos iekļauj] 

maksājuma pieprasījumu (pieprasījumus), un to (tos) sagatavo, izmantojot veidlapas un 

veidnes, ja tādas nodrošinātas. 

 

15.2. Pārskata periodi 

 

[1. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vienu pārskata periodu un BEZ starpposma 

maksājumiem: Darbībai ir viens “pārskata periods”
 10

] [2. IZVĒLE attiecībā uz darbībām 

ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma maksājumiem: Darbība ir sadalīta šādos 

“pārskata periodos”
11

]: 

 

 – 1. pārskata periods: no 1. mēneša līdz [X]. mēnesim 

 [– 2. pārskata periods: no [X+1]. mēneša līdz [Y]. mēnesim 

– 3. pārskata periods: no [Y+1]. mēneša līdz [Z]. mēnesim] 

 

[1. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vienu pārskata periodu un BEZ starpposma 

maksājumiem: 15.3. Periodiskie ziņojumi – starpposma maksājuma pieprasījumi 

 

Nepiemēro. 

 

15.4. Galīgais ziņojums – atlikuma maksājuma pieprasījums 

 

Saņēmējam 90 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām jāiesniedz galīgais ziņojums, kurā 

ietverts atlikuma maksājuma pieprasījums. 

 

Galīgajā ziņojumā jāiekļauj: 

 

(a) “galīgais tehniskais ziņojums” (sk. 7. pielikumu), kurā ietverts: 

 

(i) darbības īstenošanas pārskats, tostarp 1. pielikumā noteiktie nodevumi. 

 

                                                 
10 Ilgst 12 mēnešus. 
11 Katrs ilgst 12 mēnešus. 
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Šajā ziņojumā jāizmanto 1. pielikumā noteiktie atdeves, rezultātu un ietekmes 

rādītāji un jāietver skaidrojums, kas pamato atšķirības starp darbu, ko 

paredzēts veikt saskaņā ar 1. pielikumu, un faktiski paveikto darbu, 

 

(ii) publicējamais kopsavilkums; 

 

(b) “galīgais finanšu ziņojums”, kurā ietverts: 

 

(i) saņēmēja “individuāls finanšu pārskats” (sk. 4. pielikumu) par pārskata 

periodu. 

 

Individuālajā finanšu pārskatā jāietver sīki uzskaitītas attiecināmās izmaksas 

(faktiskās izmaksas un vienotas likmes izmaksas; sk. 6. pantu) attiecībā uz 

katru budžeta kategoriju (sk. 2. pielikumu). 

 

Saņēmējam jādeklarē visas attiecināmās izmaksas pat tad, ja – attiecībā uz 

faktiskajām izmaksām un vienotas likmes izmaksām – tās pārsniedz aplēstajā 

budžetā norādītās summas (sk. 2. pielikumu). Summas, kas nav deklarētas 

individuālajā finanšu pārskatā, dalībvalsts neņems vērā. 

 

Individuālajā finanšu pārskatā sīki jānorāda arī ieņēmumi no konkrētās 

darbības (sk. 5.3.3. punktu). 

 

Saņēmējam jāapliecina, ka: 

 

- sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa, 

 

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

 

- izmaksas var pamatot ar atbilstīgu uzskaiti un apliecinošiem 

dokumentiem (sk. 13. pantu), kas tiks uzrādīti pēc pieprasījuma 

(sk. 12. pantu) vai saistībā ar pārbaudēm, revīzijām un izmeklēšanām 

(sk. 17. pantu), 

 

- ka visi ieņēmumi ir deklarēti (sk. 5.3.3. punktu); 

 

(ii) atlikuma maksājuma pieprasījums; 

 

(iii) “finanšu pārskatu apliecinājums” (kas sagatavots saskaņā ar starptautiskiem 

revīzijas standartiem, pamatots ar revīzijas ziņojumu un ir saskaņā ar 

5. pielikumu) attiecībā uz saņēmēju, ja: 

 

- tas pieprasa kopēju ieguldījumu EUR 325 000 vai lielākā apmērā kā 

faktisko izmaksu atlīdzinājumu un  
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- ES ieguldījuma maksimālais apmērs, kas saņēmējam norādīts aplēstajā 

budžetā (sk. 2. pielikumu) kā faktisko izmaksu atlīdzinājums, ir 

EUR 750 000 vai lielāks; 

 

(iv) attiecīgo rēķinu un apliecinošo dokumentu kopijas, kas apliecina izmaksu 

atbilstību, ja iii) apakšpunktā minētais apliecinājums nav prasīts; 

 

c) pētījums, kurā izvērtēti veicināšanas un informācijas pasākumu rezultāti, kuru veikusi 

neatkarīga ārēja institūcija un kurā izmantoti 1. pielikumā noteiktie ietekmes rādītāji. 

 

[2. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma 

maksājumiem: 15.3. Periodiskie ziņojumi – starpposma maksājumu pieprasījumi 

 

Saņēmējam 60 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām jāsniedz periodiskais ziņojums. 

 

Periodiskajā ziņojumā jāiekļauj: 

 

(a) “periodiskais tehniskais ziņojums” (sk. 6. pielikumu), kurā ietverts: 

 

(i) skaidrojums par pasākumiem, ko veicis saņēmējs, un pārskats par progresu 

darbības mērķu sasniegšanā, tostarp 1. pielikumā noteikto nodevumu 

sagatavošanā. 

 

Šajā ziņojumā jāizmanto 1. pielikumā noteiktie atdeves un rezultātu rādītāji un 

jāietver skaidrojums, kurā pamatotas atšķirības starp plānotajiem veicamajiem 

pasākumiem un gaidāmo iznākumu saskaņā ar 1. pielikumu un faktiski 

veiktajiem pasākumiem un iegūto iznākumu, 

 

(ii) izmantoto materiālu un uzskates līdzekļu kopijas, kas vēl nav nosūtītas 

dalībvalstij; 

 

(b) “periodiskais finanšu ziņojums”, kurā ietverts: 

 

(i) saņēmēja “individuāls finanšu pārskats” (sk. 4. pielikumu) par attiecīgo 

pārskata periodu. 

 

Individuālajā finanšu pārskatā jāietver sīki uzskaitītas attiecināmās izmaksas 

(faktiskās izmaksas un vienotas likmes izmaksas; sk. 6. pantu) attiecībā uz 

katru budžeta kategoriju (sk. 2. pielikumu). 

 

Saņēmējam jādeklarē visas attiecināmās izmaksas pat tad, ja – attiecībā uz 

faktiskajām izmaksām un vienotas likmes izmaksām – tās pārsniedz aplēstajā 

budžetā norādītās summas (sk. 2. pielikumu). Summas, kas nav deklarētas 

individuālajā finanšu pārskatā, dalībvalsts neņems vērā. 

 

Ja par pārskata periodu nav iesniegts individuāls finanšu pārskats, to var 

ietvert periodiskajā finanšu ziņojumā par nākamo pārskata periodu. 
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Individuālajos finanšu pārskatos par pēdējo pārskata periodu sīki jānorāda arī 

ieņēmumi no darbības (sk. 5.3.3. punktu). 

 

Saņēmējam jāapliecina, ka: 

 

- sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa, 

 

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

 

- izmaksas var pamatot ar atbilstīgu uzskaiti un apliecinošiem 

dokumentiem (sk. 13. pantu), kas tiks uzrādīti pēc pieprasījuma 

(sk. 12. pantu) vai saistībā ar pārbaudēm, revīzijām un izmeklēšanām 

(sk. 17. pantu), un 

 

- attiecībā uz pēdējo pārskata periodu: ka visi ieņēmumi ir deklarēti (sk. 

5.3.3. punktu); 

 

(ii) “finanšu pārskatu apliecinājums” (kas sagatavots saskaņā ar starptautiskiem 

revīzijas standartiem, pamatots ar revīzijas ziņojumu un ir saskaņā ar 

5. pielikumu) attiecībā uz saņēmēju, ja: 

 

- maksājumu summa, ko tas pieprasa kā faktisko izmaksu atlīdzinājumu, 

ir EUR 325 000 vai lielāka, un  

 

- ES ieguldījuma maksimālais apmērs, kas saņēmējam norādīts aplēstajā 

budžetā (sk. 2. pielikumu) kā faktisko izmaksu atlīdzinājums, ir 

EUR 750 000 vai lielāks; 

 

(iii) attiecīgo rēķinu un apliecinošo dokumentu kopijas, kas apliecina izmaksu 

atbilstību, ja ii) apakšpunktā minētais apliecinājums nav prasīts; 

 

(iv) un iekļauts starpposma maksājuma pieprasījums, izņemot par pēdējo 

pārskata periodu. 

 

 

15.4. Galīgais ziņojums – atlikuma maksājuma pieprasījums 

 

Papildus periodiskajam ziņojumam par pēdējo pārskata periodu saņēmējam 90 dienu laikā 

pēc pēdējā pārskata perioda beigām jāsniedz galīgais ziņojums. 

 

Galīgajā ziņojumā jāiekļauj: 

 

(a) “galīgais tehniskais ziņojums” (sk. 7. pielikumu), kurā ietverts: 

 

(i) pārskats par veiktajiem pasākumiem un sasniegto darbības iznākumu, jo īpaši 

izmantojot 1. pielikumā noteiktos ietekmes rādītājus, 
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(ii) publicējamais kopsavilkums; 

 

(b) “galīgais finanšu ziņojums”, kurā ietverts “galīgais kopsavilkuma finanšu 

pārskats”, kurā apkopoti individuālie finanšu pārskati par visiem pārskata periodiem 

un iekļauts atlikuma maksājuma pieprasījums, un 

 

(c) pētījums, kurā izvērtēti veicināšanas un informācijas pasākumu rezultāti, kuru veikusi 

neatkarīga ārēja institūcija un kurā izmantoti 1. pielikumā noteiktie ietekmes rādītāji. 

 

15.5. Informācija par kumulatīvajiem izdevumiem 

 

Nepiemēro. 

 

15.6. Valūta finanšu pārskatos un konvertēšana euro 

 

Finanšu pārskati jāsagatavo euro, bet dalībvalstīm, kuras neietilpst eurozonā, – arī valsts 

valūtā. 

 

Lai konvertētu izdevumus, kas saņēmējam vai apakšuzņēmējiem radušies pirms to 

deklarēšanas Komisijai, dalībvalsts nosaka saskaņā ar valsts noteikumiem piemērojamo 

valūtas maiņas kursu. 

 

15.7. Valoda, kādā iesniedz ziņojumus 

 

Ziņojums vai ziņojumi (tostarp finanšu pārskati) jāiesniedz valodā, kādā sagatavots Nolīgums. 

 

15.8. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja iesniegtais ziņojums vai ziņojumi neatbilst šā panta nosacījumiem, dalībvalsts var atlikt 

maksājuma termiņu (sk. 31. pantu) un piemērot citus 6. nodaļā minētos pasākumus. 

 

Ja saņēmējs nepilda tam noteikto pienākumu sniegt ziņojumu vai ziņojumus un ja tas 

neizpilda šo pienākumu 30 dienu laikā pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas, dalībvalsts var 

izbeigt šo Nolīgumu (sk. 34. pantu) vai piemērot citus 6. nodaļā minētos pasākumus. 

 

 

16. PANTS – MAKSĀJUMI UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

16.1. Veicamie maksājumi 

 

Veic šādus maksājumus saņēmējam: 

 

- priekšfinansējuma maksājumu; 
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- [IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma 

maksājumiem: vienu vai vairākus starpposma maksājumus, pamatojoties uz starpposma 

maksājuma pieprasījumu vai pieprasījumiem (sk. 15. pantu), un] 

 

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

15. pantu). 

 

16.2. Priekšfinansējuma maksājums – summa – priekšfinansējuma garantija 

 

Priekšfinansējuma mērķis ir nodrošināt saņēmējam apgrozāmos līdzekļus.  

 

Tas paliek ES īpašumā līdz atlikuma maksājuma veikšanai. 

 

Priekšfinansējuma maksājuma summa ir EUR [ierakstīt summu (ierakstīt summu vārdiem)
 

12
]. 

 

30 kalendāro dienu laikā pēc šā Nolīguma stāšanās spēkā saņēmējs var attiecīgajai dalībvalstij 

iesniegt priekšfinansējuma maksājuma pieteikumu kopā ar finanšu garantiju par tādu pašu 

summu kā priekšfinansējuma summa un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 

Nr. 907/2014
13

 IV nodaļu. 

 

[IZVĒLE attiecībā uz saņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, kuras saņem 

finansiālu palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 15. panta 3. punktu: Saņēmējs, 

kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, kuras saņem finansiālu palīdzību, priekšfinansējuma 

pieteikumu var iesniegt divās daļās: priekšfinansējuma pieteikuma pirmo daļu iesniedz 

iepriekšējā daļā paredzētajā termiņā, pieteikuma otro (atlikušo) daļu iesniedz tikai pēc tam, 

kad ir pārskaitīta priekšfinansējuma pirmajā daļā norādītā summa.] 

 

Izņemot gadījumu, kad piemēro 32. pantu, dalībvalsts priekšfinansējuma maksājumu 

saņēmējam veic 30 dienu laikā no 10. dienas pirms darbības sākuma datuma (sk. 3. pantu) vai 

no priekšfinansējuma garantijas saņemšanas dienas, izvēloties vēlāko termiņu.  

 

16.3. Starpposma maksājumi – summa – aprēķins 

 

[1. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vienu pārskata periodu un BEZ starpposma 

maksājumiem: Nepiemēro.] 

 

[2. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma 

maksājumiem: Ar starpposma maksājumiem atlīdzina attiecināmās izmaksas, kas radušās 

saistībā ar darbības īstenošanu atbilstošajos pārskata periodos. 

 

                                                 
12 Priekšfinansējuma summa nedrīkst būt lielāka par 20 % no dotācijas maksimālās summas. 
13 Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, 

grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.). 
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Summu, kas maksājama kā starpposma maksājums, dalībvalsts saņēmējam izmaksā 60 dienu 

laikā no periodiskā ziņojuma (sk. 15.3. punktu) saņemšanas dienas, izņemot gadījumu, kad 

piemēro 31. vai 32. pantu. 

 

Maksājums ir atkarīgs no periodiskā ziņojuma apstiprināšanas. Ziņojuma apstiprinājums 

nenozīmē, ka ir atzīta tā satura atbilstība, autentiskums, pilnīgums vai pareizība. 

 

Summu, kas maksājama kā starpposma maksājums, dalībvalsts aprēķina, ievērojot šādus 

posmus: 

 

1. posms – atlīdzināšanas likmes piemērošana; 

 

2. posms – ierobežojums līdz 90 % no dotācijas maksimālās summas. 

 

16.3.1. 1. posms – atlīdzināšanas likmes piemērošana 

 

Atlīdzināšanas likmi (sk. 5.2. punktu) piemēro attiecināmajām izmaksām (faktiskajām 

izmaksām un vienības izmaksām; sk. 6. pantu), ko par attiecīgo pārskata periodu deklarējis 

saņēmējs (sk. 15. pantu) un apstiprinājusi dalībvalsts (sk. iepriekš). 

 

16.3.2. 2. posms – ierobežojums līdz 90 % no dotācijas maksimālās summas 

 

Priekšfinansējuma un starpposma maksājumu kopējā summa nepārsniedz 90 % no 

5.1. punktā noteiktās dotācijas maksimālās summas. Starpposma maksājuma maksimālo 

summu aprēķina šādi: 

 

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

 

atņemot 

 

{priekšfinansējumu un iepriekšējos starpposma maksājumus}}.] 

 

16.4. Atlikuma maksājums – summa – aprēķins 

 

Ar atlikuma maksājumu atlīdzina atlikušo daļu no attiecināmajām izmaksām, kas saņēmējam 

radušās, īstenojot darbību. 

 

Ja iepriekš veikto maksājumu kopējā summa pārsniedz dotācijas galīgo summu (sk. 

5.3. punktu), atlikuma maksājums kļūst par atgūstamo summu (sk. 28. pantu). 

 

Ja iepriekšējo maksājumu kopējā summa ir mazāka par dotācijas galīgo summu, dalībvalsts 

samaksā atlikuma maksājumu 60 dienu laikā no galīgā ziņojuma saņemšanas dienas (sk. 

15.4. punktu), izņemot gadījumu, kad piemēro 31. vai 32. pantu. 

 

Maksājums ir atkarīgs no galīgā ziņojuma apstiprināšanas. Ziņojuma apstiprinājums 

nenozīmē, ka ir atzīta tā satura atbilstība, autentiskums, pilnīgums vai pareizība. 
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Summu, kas maksājama kā atlikuma maksājums, dalībvalsts aprēķina, veikto 

priekšfinansējuma un starpposma maksājumu (ja tādi ir veikti) kopējo summu atņemot no 

dotācijas galīgās summas, kas noteikta saskaņā ar 5.3. punktu: 

 

{no dotācijas galīgās summas (sk. 5.3. punktu) 

 

atņemot 

 

{ priekšfinansējuma un starpposma maksājumus (ja tādi ir veikti)}}. 

 

Ja atlikums ir pozitīvs, to izmaksā saņēmējam. 

 

Tomēr maksājamo summu bez saņēmēja piekrišanas var kompensēt no ikvienas citas 

summas, ko saņēmējs ir parādā Komisijai no ES budžeta, līdz maksimālajam ES ieguldījuma 

apmēram, kurš attiecībā uz saņēmēju norādīts aplēstajā budžetā (sk. 2. pielikumu). 

 

Ja atlikums ir negatīvs, to atgūst (sk. 28. pantu). 

 

16.5. Paziņojums par piekritīgajām summām 

 

Kad dalībvalsts veic maksājumus, tā oficiāli paziņo saņēmējam piekritīgo summu, norādot, ka 

tā attiecas uz [IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un 

starpposma maksājumiem: starpposma maksājumu vai] atlikuma maksājumu. 

 

Attiecībā uz atlikuma maksājumu paziņojumā norāda arī dotācijas galīgo summu. 

 

Dotācijas samazinājuma vai nepamatoti izmaksātu summu atgūšanas gadījumā pirms 

paziņojuma piemēro pretrunu procedūru, kas izklāstīta 27. un 28. pantā. 

 

16.6. Maksājumu valūta 

 

Nepiemēro. 

 

16.7. Maksājumi saņēmējam 

 

Maksājumus veic saņēmējam. 

 

Veicot maksājumus saņēmējam, dalībvalsts izpilda savu maksāšanas pienākumu. 

 

16.8. Maksājumiem paredzētais bankas konts 

 

Visus maksājumus veic šādā bankas kontā: 

  

Bankas nosaukums: […] 
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Konta turētāja pilns nosaukums: […]  

Pilns konta numurs (ietverot bankas kodus): […]  

[IBAN kods: […]]
14

 

 

16.9. Maksājumu pārskaitījumu izmaksas 

 

Maksājumu pārskaitījumu izmaksas sedz šādi: 

 

- dalībvalsts sedz pārskaitījumu izmaksas, ko iekasējusi tās banka; 

 

- saņēmējs sedz pārskaitījumu izmaksas, ko iekasējusi tā banka; 

 

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

izmaksas. 

 

16.10. Maksājuma datums 

 

Dalībvalsts maksājumus uzskata par veiktiem dienā, kurā tiek debitēts tās konts. 

 

16.11. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

16.11.1. Ja dalībvalsts neveic maksājumu noteiktajos maksājumu termiņos (sk. iepriekš), 

piemēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 5. panta noteikumus. 

 

16.11.2. Nepiemēro. 

 

17. PANTS – PĀRBAUDES, IZSKATĪŠANAS, REVĪZIJAS UN IZMEKLĒŠANAS – 

KONSTATĒJUMU PAPLAŠINĀŠANA 

 

17.1. Dalībvalsts un Komisijas veiktās pārbaudes, izskatīšanas un revīzijas 

 

17.1.1. Dalībvalsts tiesības veikt pārbaudes 

 

Dalībvalsts darbības īstenošanas laikā vai pēc tam pārbauda darbības pienācīgu īstenošanu un 

Nolīgumā paredzēto pienākumu izpildi, tostarp novērtē nodevumus un ziņojumus. 

 

Dalībvalsts var pieprasīt arī papildu informāciju saskaņā ar 12. pantu. 

 

Sniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīzai, pilnīgai un pieprasītajā formā, arī elektroniskā 

formātā. 

 

17.1.2. Tiesības veikt izskatīšanas 

 

Nepiemēro. 

                                                 
14 Ja netiek piemērots IBAN kods, uz valstīm attiecas BIC vai SWIFT kods. 
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17.1.3. Komisijas tiesības veikt revīzijas 

 

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013
15

 un saskaņā ar tās noteikumiem un procedūrām 

Komisija var veikt pārbaudes uz vietas, lai konstatētu, vai izdevumi ir radušies atbilstīgi 

Savienības tiesību aktiem. 

 

17.2. Izmeklēšanas, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 

 

Saskaņā ar Regulām Nr. 883/2013
16

 un Nr. 2185/96
17

 (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 inspekcijas uz vietas, lai noteiktu, 

vai nav notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas ietekmē ES finanšu 

intereses. 

 

17.3. Pārbaudes un revīzijas, ko veic Eiropas Revīzijas palāta (ERP) 

 

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

Nr. 966/2012
18

 161. pantu Eiropas Revīzijas palāta var veikt revīzijas jebkurā darbības 

īstenošanas laikā vai pēc tam. 

 

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

 

17.4. Pārbaudes, izskatīšanas, revīzijas un izmeklēšanas attiecībā uz starptautiskām 

organizācijām 

 

Nepiemēro. 

 

17.5. Pārbaužu, izskatīšanu, revīziju un izmeklēšanu konstatējumu ietekme – 

konstatējumu paplašināšana 

 

17.5.1. Konstatējumi saistībā ar šo dotāciju 

 

                                                 
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās 

lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, 

(EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu 

(OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.). 
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par 

izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 

1. lpp.). 
17 Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/1996 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.). 
18 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.). 



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

 

Dotācijas nolīguma paraugs: Vienas dalībv. lauks. prod. veicināšanas DNP – viens saņēmējs. V2.0. – 

16.01.2018. 
 

 

34 
 

 

 

Saistībā ar šo dotāciju veikto pārbaužu, revīziju un izmeklēšanu konstatējumu dēļ var noraidīt 

neattiecināmas izmaksas (sk. 26. pantu), samazināt dotāciju (sk. 27. pantu), atgūt nepamatoti 

izmaksātas summas (sk. 28. pantu) vai veikt citus 6. nodaļā minētos pasākumus. 

 

Ja izmaksas noraida vai dotāciju samazina pēc atlikuma maksājuma, aprēķina pārskatīto 

galīgo dotācijas summu (sk. 5.4. punktu). 

 

Pārbaužu, revīziju vai izmeklēšanu konstatējumu dēļ var pieprasīt grozījumu, lai izdarītu 

izmaiņas 1. pielikumā (sk. 39. pantu). 

 

Turklāt OLAF veiktas izmeklēšanas konstatējumu rezultātā var sākt kriminālvajāšanu saskaņā 

ar valsts tiesību aktiem. 

 

17.5.2. Konstatējumi saistībā ar citām dotācijām 

 

Nepiemēro. 

 

17.5.3. Procedūra 

 

Nepiemēro. 

 

17.6. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, visas 

nepietiekami pamatotās izmaksas tiek uzskatītas par neattiecināmām (sk. 6. pantu) un 

noraidītas (sk. 26. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

18. PANTS – DARBĪBAS IETEKMES NOVĒRTĒŠANA 

 

Nepiemēro. 

 

3. IEDAĻA – CITAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

18.a PANTS – INFORMĀCIJAS UN VEICINĀŠANAS PASĀKUMU VEIKŠANAS 

NOSACĪJUMI 

 

18.a.1. Pienākums veikt informācijas un veicināšanas pasākumus 

 

Kad saņēmējs veic informācijas un veicināšanas pasākumus, tam jāievēro šādi nosacījumi: 

 

(a) jānodrošina, ka informācijas un veicināšanas pasākumi notiek objektīvā, neitrālā un 

nediskriminējošā veidā; 

 

(b) jānodrošina, ka informācijas un veicināšanas pasākumi popularizē arī ES darbību (sk. 

22. pantu); 
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(c) attiecībā uz popularizējamo produktu izcelsmes norādēm: 

 

(i) jānodrošina, ka informācijas un veicināšanas pasākumi nav orientēti uz 

izcelsmi; 

 

- jānodrošina, ka galvenais vēstījums ir orientēts uz ES (un nav vērsts uz 

konkrētu izcelsmi), un jo īpaši, ka: 

 

- izcelsmes norāde papildina ES galveno vēstījumu, 

 

- izcelsmes norāde nerosina patērētājus iegādāties vietējās preces tikai to 

izcelsmes dēļ, un tiek sniegta arī informācija par produkta īpašajām 

iezīmēm, 

 

- izcelsmes norāde ir sekundāra (piemēram, teksts vai simbols (simboli), kas 

attiecas uz izcelsmi, [1. IZVĒLE darbībām, kas attiecas uz informācijas 

un veicināšanas pasākumiem ES dalībvalstīs: ir mazāk] [2. IZVĒLE 

darbībām, kas attiecas uz informācijas un veicināšanas pasākumiem 

ārpus ES valstīm: nav vairāk] pamanāmi nekā teksts vai simbols 

(simboli), kas attiecas uz ES galveno vēstījumu), 

 

- ar izcelsmes norādi saistītie materiāli (piemēram, attēli, krāsas, simboli 

u. c.) neaizēno ES galveno vēstījumu, un tie ir izvietoti atsevišķā laukumā; 

 

(ii) jānodrošina, ka izcelsmes norāde attiecas uz valsti vai augstāku līmeni (t. i., tā 

attiecas uz pārvalstisku teritoriju vai dalībvalsti, nevis uz zemāka līmeņa 

vienību), izņemot gadījumus, kad izcelsmes norāde ir daļa no: 

 

- attālāko reģionu logotipa (“RUP logo”)
19

 vai ar to saistītā vizuālā 

materiāla, 

 

- valsts kvalitātes shēmas, kuras nosaukumā norādīta izcelsme, 

 

- izcelsmes, kas minēta tāda produkta nosaukumā, kurš atzīts saskaņā ar 

vienu no šādām ES kvalitātes shēmām: 

 

- aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), 

 

- aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) vai 

 

                                                 
19 Skatīt I pielikumu Komisijas 2013. gada 6. novembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 179/2014 par Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013 papildināšanu attiecībā uz ekonomikas dalībnieku 

reģistru, atbalsta summām par produktu tirdzniecību ārpus reģiona, logotipu, atbrīvojumu no ievedmuitas 

par atsevišķu veidu liellopiem un uz finansējumu dažiem pasākumiem, kas saistīti ar īpašiem pasākumiem 

lauksaimniecības jomā attālākajos Savienības reģionos (OV L 63, 4.3.2014., 3. lpp.). 
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- garantētas tradicionālās īpatnības (GTĪ)
20

; 

  

(iii) izcelsme tiek norādīta tikai vizuālajos materiālos (t. i., to nemin 

audiomateriālos); 

 

(d) attiecībā uz zīmolu lietošanu: 

 

(i) jānodrošina, ka informācijas un veicināšanas pasākumi nav orientēti uz zīmolu; 

 

(ii) izņemot informācijas un veicināšanas pasākumus, kas saistīti ar valsts 

kvalitātes shēmām, kuras reģistrētas kā preču zīmes, – jānodrošina, ka zīmolu 

lietošana: 

 

- notiek tikai: 

 

- demonstrācijās vai degustācijās (izstādēs, savstarpējos 

uzņēmumu pasākumos, tīmekļa vietnēs vai tirdzniecības vietās) 

un 

 

- drukātos informācijas un veicināšanas materiālos, kurus izdala 

šādu demonstrāciju un degustāciju laikā, 

 

un 

 

- atbilst šādām prasībām: 

 

- tiek izmantoti tikai tādi zīmoli, kas ietilpst preču zīmju definīcijā 

Regulas (EK) Nr. 207/2009
21

 4. un 66. pantā vai 

Direktīvas 2008/95/EK
22

 2. pantā, 

 

- zīmolu izrādīšana nemazina ES galvenā vēstījuma nozīmi un jo 

īpaši: 

 

- zīmolu izrādīšana ir sekundāra (t. i., mazākā formātā nekā ES 

galvenais vēstījums), 

 

                                                 
20 Komisijas 2013. gada 18. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 664/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas 

nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un 

attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem 

papildu pārejas noteikumiem (OV L 179, 19.6.2014, 17. lpp.). 
21 Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 24.3.2009., 

1. lpp.). 
22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobris Direktīva 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu 

tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 299, 8.11.2008., 25. lpp.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- zīmolotā materiāla (piemēram, attēlu, krāsu, simbolu) izrādīšana 

neaizēno galveno ES vēstījumu, 

 

- zīmoli tiek izrādīti tikai vizuālajos materiālos (t. i., tos nemin 

audiomateriālos), 

 

- visiem saņēmējas organizācijas locekļiem ir nodrošinātas 

vienlīdzīgas iespējas izrādīt savus zīmolus, un zīmoli ir izrādīti 

vienuviet, vienlīdz pamanāmā veidā zonā, kas nodalīta no ES 

galvenajam vēstījumam paredzētās zonas, 

 

- zīmoli tiek izrādīti šādi: 

 

- izstādēs, savstarpējos uzņēmumu pasākumos vai tirdzniecības 

vietās: 

 

- visi zīmoli vienuviet reklāmplakātā, kas novietots letes 

priekšpusē, turklāt reklāmplakāts nepārsniedz 5 % no letes 

priekšpuses kopējā virsmas laukuma (vai proporcionāli 

mazāk, ja tiek izrādīti mazāk nekā 5 zīmoli), 

 

vai 

 

- individuāli zīmoli katram zīmolam atsevišķos un identiskos 

galdiņos neitrālā un identiskā veidā letes priekšpusē, turklāt 

izrādītais zīmols nepārsniedz 5 % no letes priekšpuses 

kopējā virsmas laukuma (vai proporcionāli mazāk, ja tiek 

izrādīti mazāk nekā 5 zīmoli), 

 

- tīmekļa vietnēs: visi zīmoli vienuviet: 

 

- tīmekļa vietnes apakšējā daļā izvietotā reklāmkarogā ar 

nosacījumu, ka: 

  

- reklāmkarogs nepārsniedz 5 % no tīmekļa lapas kopējā 

virsmas laukuma (vai proporcionāli mazāk, ja tiek 

izrādīti mazāk nekā 5 zīmoli) un 

 

- katrs zīmols ir mazāks par ES emblēmu (sk. 22. pantu), 

 

vai 

 

- tam paredzētā tīmekļa lapā, kas nav mājas lapa, neitrālā un 

identiskā veidā visiem zīmoliem, 

 

- demonstrāciju vai degustāciju laikā izplatītajos 

iespiedmateriālos: visi zīmoli vienuviet vienā reklāmplakātā 
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lapas apakšējā daļā, turklāt reklāmplakāts nepārsniedz 5 % no 

šīs lapas kopējā virsmas laukuma (vai proporcionāli mazāk, ja 

tiek izrādīti mazāk nekā 5 zīmoli); 

 

(e) attiecībā uz veselīguma norādēm (t. i., informācija par produkta ietekmi uz veselību): 

 

(i) jānodrošina, ka veselīguma norādes [1. IZVĒLE darbībām, kas attiecas uz 

informācijas un veicināšanas pasākumiem ES dalībvalstīs: atbilst Regulas 

(EK) Nr. 1924/2006
23

 pielikumam vai ir saņēmušas par sabiedrības veselību 

atbildīgās valsts iestādes apstiprinājumu dalībvalstī, kurā tiek veiktas 

darbības] [2. IZVĒLE darbībām, kas attiecas uz informācijas un 

veicināšanas pasākumiem ārpus ES valstīm: ir saņēmušas par sabiedrības 

veselību atbildīgās valsts iestādes apstiprinājumu valstī, kurā tiek veiktas 

darbības.][;][.] 

 

(f) [1. IZVĒLE darbībām, kas attiecas uz informācijas un veicināšanas pasākumiem 

ES dalībvalstīs: informācijas un veicināšanas pasākumi, kas attiecas uz valsts 

kvalitātes shēmu, ir vērsti uz shēmu, nevis atsevišķiem produktiem (t. i., atsevišķi 

produkti tiek izmantoti tikai shēmas ilustrēšanai un parādās sekundārā vēstījumā, kas 

nevājina ES galveno vēstījumu).] 

                                                                                                                                                           

18.a.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

 

19. PANTS – IEPRIEKŠ PASTĀVĒJUŠĀS TIESĪBAS UN REZULTĀTU 

ĪPAŠUMTIESĪBAS (IESKAITOT INTELEKTUĀLĀ UN 

RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS) 
 

19.1. Iepriekš pastāvējušās tiesības un tiesības piekļūt iepriekš pastāvējušām tiesībām 

 

Ja pirms Nolīguma stāšanās spēkā ir pastāvējušas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības 

(tostarp trešo personu tiesības), saņēmējam jāizveido saraksts ar šīm iepriekš pastāvējušajām 

rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesībām un tajā jānorāda īpašnieks un ikviena persona, 

kurai ir tiesības tās izmantot. 

 

Saņēmējam pirms darbības uzsākšanas šis saraksts jāiesniedz dalībvalstij. 

 

19.2. Rezultātu īpašumtiesības un izmantošanas tiesības 

                                                 
23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 

veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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Darbības rezultāti (tostarp ziņojumi un citi ar to saistīti dokumenti) ir saņēmēja īpašums.  

 

Saņēmējam jāpiešķir Komisijai tiesības izmantot rezultātus komunikācijas pasākumos 

saskaņā ar 22. pantu. 

 

19.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

20. PANTS – INTEREŠU KONFLIKTS 

 

20.1. Pienākums izvairīties no interešu konflikta 

 

Saņēmējam jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai novērstu jebkādu 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”). 

 

Saņēmējam nekavējoties oficiāli jāpaziņo dalībvalstij par ikvienu situāciju, kas rada vai varētu 

radīt interešu konfliktu, un nekavējoties jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai situāciju 

labotu. 

 

Dalībvalsts var pārbaudīt, vai veiktie pasākumi ir pietiekami, un var pieprasīt papildu 

pasākumus, kas jāveic noteiktā termiņā. 

 

20.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu) un Nolīgumu var izbeigt (sk. 34. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

21. PANTS – KONFIDENCIALITĀTE 

 

21.1. Vispārīgs pienākums saglabāt konfidencialitāti 

 

Darbības īstenošanas laikā un trīs gadus pēc atlikuma maksājuma pusēm jātur noslēpumā visi 

dati, dokumenti vai citi materiāli (jebkādā formā), kas ir noteikti par konfidenciāliem brīdī, 

kad tie tikuši izpausti (“konfidenciāla informācija”). 

 

Puses var izmantot konfidenciālu informāciju, lai īstenotu šo Nolīgumu. 

 

Pienākums ievērot konfidencialitāti vairs nav spēkā, ja: 
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(a) puse, kas izpauž informāciju, piekrīt atbrīvot otru pusi no konfidencialitātes 

ievērošanas pienākuma; 

 

(b) informācija kļūst vispārēji un publiski pieejama, kaut arī konfidencialitātes 

ievērošanas pienākums nav pārkāpts; 

 

(c) konfidenciālās informācijas izpaušana tiek prasīta saskaņā ar ES vai valsts tiesību 

aktiem. 

 

21.2. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu).  

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

22. PANTS – DARBĪBAS POPULARIZĒŠANA – ES FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 

 

22.1. Saņēmēja veiktie komunikācijas pasākumi 

 

22.1.1. Vispārīgs pienākums popularizēt darbību un tās rezultātus 

 

Saņēmējam ir jāpopularizē darbība un tās rezultāti. 

 

22.1.2. Informācija par ES finansējumu – pienākums un tiesības izmantot ES 

emblēmu – pienākums un tiesības izmantot parakstu “Enjoy it’s from Europe!” (Izbaudi, 

ražots Eiropā!) 

 

22.1.2.1. Visos izmantotajos informācijas un veicināšanas materiālos ir jāizrāda ES emblēma 

un jāietver šāds pavadteksts mērķa tirgus (tirgu) valodā (valodās): 

 

 
 

Jānodrošina ES emblēmas pienācīga redzamība, kad to izrāda saistībā ar citiem saņēmēja 

logotipiem. 

 

Kad izmanto vizuālos medijus, emblēmai un tekstam jābūt skaidri redzamiem vēstījuma 

sākumā, tā laikā vai beigās. Kad izmanto audio medijus, tekstam jābūt skaidri sadzirdamam 

vēstījuma beigās. 

 

Lai izpildītu šajā pantā noteiktos pienākumus, saņēmējs drīkst izmantot ES emblēmu bez 

iepriekšējas atļaujas no Komisijas. 

 



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

 

Dotācijas nolīguma paraugs: Vienas dalībv. lauks. prod. veicināšanas DNP – viens saņēmējs. V2.0. – 

16.01.2018. 
 

 

41 
 

 

 

Tomēr tas viņam nedod tiesības uz ekskluzīvu izmantošanu. 

 

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

reģistrējot, ne izmantojot citus līdzekļus. 

 

22.1.2.2. Visos izmantotajos informācijas un veicināšanas materiālos jāiekļauj paraksts 

“Enjoy it’s from Europe!” (Izbaudi, ražots Eiropā!): 

 
 

kuram jābūt: 

 

- angļu valodā, taču tekstu var iztulkot un norādīt zemteksta piezīmē, 

 

- novietotam vertikāli, 

 

- krāsainam (oranžais 8-M74-Y90-k0) vai melnbaltam (oranžais aizstāts ar melno K100 

un zilais ar pelēko K60), 

 

- izmēros, kas ir proporcionāli tā materiāla lielumam, uz kura tas ir izvietots. 

 

Atkarībā no kampaņas tēmas parakstu var papildināt ar kādu no šādiem tekstiem. 

 
Temats Teksts 

Vide Eiropas Savienība atbalsta kampaņas, kas veicina saudzīgu 

attieksmi pret vidi. 

Kvalitāte un pārtikas 

nekaitīgums 

Eiropas Savienība atbalsta kampaņas, kas veicina kvalitatīvus 

lauksaimniecības produktus. 

Veselība Eiropas Savienība atbalsta kampaņas, kas veicina veselīgu 

dzīvesveidu. 

Daudzveidība Eiropas Savienība atbalsta kampaņas, kas veicina lauksaimniecības 

produktu klāsta dažādību. 

Tradīcijas Eiropas Savienība atbalsta kampaņas, kas veicina lauksaimniecības 

tradīcijas. 

 

Paraksts nevar aizstāt ES emblēmu (vai tās pavadtekstu; sk. iepriekš). 
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22.1.3. Atruna, kas atbrīvo Komisiju no atbildības 

 

Visos izmantotajos vizuālajos informācijas un veicināšanas materiālos, izņemot mazus 

reklāmas priekšmetus (piemēram, mazus suvenīrus, tādus kā pildspalvas) un mazas reklāmas 

(piemēram reklāmkarogus), ir jāiekļauj šāda atruna: 
 

“Šīs reklāmas kampaņas saturs atspoguļo vienīgi autora uzskatus, ko viņš pauž uz savu atbildību. 

Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajos materiālos ietvertās informācijas 

izmantošanu.” 

 

Tīmekļa vietnēs šī atruna jāiekļauj juridiskajā paziņojumā. Sociālo mediju kontos tā jāiekļauj 

konta prezentācijas daļā. 

 

22.2. Komunikācijas pasākumi 

 

22.2.1. Tiesības izmantot saņēmēja materiālus, dokumentus vai informāciju 

 

Komisija drīkst izmantot informāciju, kas attiecas uz darbību, dokumentus, jo īpaši 

publicējamos kopsavilkumus, un publiskos nodevumus, kā arī visus citus materiālus, 

piemēram, attēlus vai audiovizuālos materiālus, kas saņemti no saņēmēja (tostarp elektroniskā 

formātā). 

 

Tas nemaina 21. pantā noteiktos konfidencialitātes pienākumus, kuri joprojām ir piemērojami. 

 

Tiesības izmantot saņēmēja materiālus, dokumentus un informāciju ietver: 

 

(a) izmantošanu savām vajadzībām (jo īpaši piekļuves nodrošināšanu personām, kas 

strādā Komisijā vai kādā citā ES iestādē, struktūrā, birojā vai aģentūrā vai ES 

dalībvalstu struktūrās vai iestādēs, un visa materiāla vai tā daļu kopēšanu vai 

reproducēšanu neierobežotā skaitā); 

 

(b) izplatīšanu sabiedrībai (jo īpaši publicēšanu drukātā, elektroniskā vai digitālā 

formātā, publicēšanu internetā kā lejupielādējamu datni vai datni, ko nevar 

lejupielādēt, pārraidīšanu jebkurā kanālā, publisku izrādīšanu vai prezentēšanu, 

paziņošanu ar preses informācijas dienestu starpniecību vai iekļaušanu plaši pieejamās 

datubāzēs vai sarakstos); 

 

(c) rediģēšanu vai pārstrādāšanu komunikācijas un publiskošanas pasākumu 

vajadzībām (tostarp saīsināšanu, rezumējuma sagatavošanu, citu elementu (piemēram, 

metadatu, leģendu, citu grafisku, vizuālu, audio vai teksta elementu) ievietošanu, daļu 

(piemēram, audio vai video failu) izvilkšanu, sadalīšanu daļās, izmantošanu 

kompilācijā); 

 

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

Nr. 1049/2001
24

 bez pavairošanas vai izmantošanas tiesībām; 

 

(f) glabāšanu papīra, elektroniskā vai citā formā; 

 

(g) arhivēšanu saskaņā ar piemērojamajiem dokumentu pārvaldības noteikumiem un 

 

(h) tiesības ļaut trešām personām rīkoties saņēmēja vārdā vai trešām personām piešķirtas 

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

vajadzīgs Komisijas komunikācijas un publiskošanas pasākumiem. 

 

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

saņēmējam jānodrošina savu šajā Nolīgumā noteikto pienākumu izpilde (jo īpaši iegūstot 

vajadzīgo apstiprinājumu no attiecīgajām trešām personām). 

 

Attiecīgā gadījumā (un ja saņēmējs to nodrošina) Komisija iekļauj šādu informāciju: 

 
“© – [gads] – [autortiesību īpašnieka nosaukums]. Visas tiesības aizsargātas. Licencēts Eiropas 

Komisijai saskaņā ar nosacījumiem.” 
 

22.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem šajā pantā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var 

samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Šāda neizpilde var izraisīt arī citu 6. nodaļā minēto pasākumu piemērošanu. 

 

23. PANTS – PERSONAS DATU APSTRĀDE 

 

23.1. Personas datu apstrāde, ko veic Komisija un dalībvalsts 

 

Komisija visus ar Nolīgumu saistītos personas datus apstrādā saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 45/2001
25

 un atbilstīgi piemērojamajiem ES tiesību aktiem par datu aizsardzību (tostarp 

prasībām attiecībā uz atļaujām vai paziņojumiem). 

 

Dalībvalsts visus ar Nolīgumu saistītos personas datus apstrādā saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem par datu aizsardzību (tostarp prasībām attiecībā uz atļaujām vai paziņojumiem). 

 

23.2. Personas datu apstrāde, ko veic saņēmējs 

 

                                                 
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). 
25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 

(OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.). 



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

 

Dotācijas nolīguma paraugs: Vienas dalībv. lauks. prod. veicināšanas DNP – viens saņēmējs. V2.0. – 

16.01.2018. 
 

 

44 
 

 

 

Ar Nolīgumu saistītie personas dati saņēmējam jāapstrādā atbilstīgi piemērojamajiem ES un 

valsts tiesību aktiem par datu aizsardzību (tostarp prasībām attiecībā uz atļaujām vai 

paziņojumiem). 

 

Saņēmējs drīkst piešķirt savam personālam piekļuvi tikai tiem datiem, kas ir obligāti 

nepieciešami Nolīguma īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības nolūkā. 

 

Saņēmējiem jāinformē darbinieki, kuru personas datus vāc un apstrādā dalībvalsts vai 

Komisija. 

 

23.3. Pienākumu nepildīšanas sekas 

 

Ja saņēmējs neizpilda kādu no saviem 23.2. punktā noteiktajiem pienākumiem, dalībvalsts var 

piemērot kādu no 6. nodaļā minētajiem pasākumiem. 

 

24. PANTS – MAKSĀJUMU PRASĪJUMU PRET AĢENTŪRU NODOŠANA 

 

Nepiemēro. 

 

5. NODAĻA – SAŅĒMĒJA FUNKCIJAS UN ATBILDĪBA 

 

25. PANTS – SAŅĒMĒJA FUNKCIJAS UN ATBILDĪBA 

 

25.1. Funkcijas un atbildība pret dalībvalsti 

 

Saņēmējs ir pilnībā atbildīgi par darbības īstenošanu un Nolīguma izpildīšanu. 

 

Saņēmējs pats ir atbildīgs par: 

 

(a) darbības pareizas īstenošanas uzraudzību (sk. 7. pantu); 

 

(b) dalībvalsts tūlītēju informēšanu par visiem notikumiem un apstākļiem, kas var būtiski 

ietekmēt vai kavēt darbības īstenošanu (sk. 12. pantu); 

 

(c) nodevumu un ziņojumu iesniegšanu dalībvalstij (sk. 14. un 15. pantu); 

 

(d)  visu prasīto dokumentu un informācijas laicīgu iesniegšanu dalībvalstij, 

 

un tas nevar slēgt apakšuzņēmuma līgumus par šo uzdevumu izpildi. 

 

25.2. Funkciju un atbildības iekšējais sadalījums 

 

Nepiemēro. 

 

25.3. Iekšējā kārtība saņēmēju starpā – konsorcija nolīgums 

 

Nepiemēro. 
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6. NODAĻA – IZMAKSU NORAIDĪŠANA – DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA – 

ATGŪŠANA – SODI – ZAUDĒJUMI – APTURĒŠANA – 

IZBEIGŠANA – FORCE MAJEURE 

 

1. IEDAĻA – IZMAKSU NORAIDĪŠANA – DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA – 

ATGŪŠANA – SODI 

 

26. PANTS – NEATTIECINĀMO IZMAKSU NORAIDĪŠANA 

 

26.1. Nosacījumi 

 

Dalībvalsts [IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un 

starpposma maksājumiem: starpposma maksājuma laikā,] atlikuma maksājuma laikā vai 

pēc tam noraida neattiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu), jo īpaši pēc pārbaudēm, revīzijām vai 

izmeklēšanas (sk. 17. pantu). 

 

26.2. Noraidāmās neattiecināmās izmaksas – aprēķins – procedūra 

 

Neattiecināmās izmaksas noraida pilnībā. 

 

Ja izmaksu noraidīšana neizraisa izmaksu atgūšanu (sk. 28. pantu), dalībvalsts oficiāli paziņo 

saņēmējam par izmaksu noraidīšanu, attiecīgajām summām un noraidīšanas iemesliem 

(attiecīgā gadījumā kopā ar paziņojumu par piekritīgajām summām; sk. 16.5. punktu). 

Saņēmējs 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var oficiāli paziņot dalībvalstij par savu 

nepiekrišanu un tās iemesliem. 

 

Ja izmaksu noraidīšana izraisa izmaksu atgūšanu, dalībvalsts ievēro 28. pantā izklāstīto 

pretrunu procedūru ar iepriekšēju informatīvu vēstuli. 

 

26.3. Ietekme 

 

Ja dalībvalsts noraida izmaksas [IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata 

periodiem un starpposma maksājumiem: starpposma maksājuma vai] atlikuma 

maksājuma laikā, tā atskaita tās no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas attiecībā uz 

darbību deklarētas [periodiskajā finanšu pārskatā vai] galīgajā kopsavilkuma finanšu 

pārskatā (sk. 15.3. un 15.4. punktu). Pēc tam tā aprēķina [starpposma maksājumu vai] 

atlikuma maksājumu, kā noteikts 16.3. vai 16.4. punktā. 

 

[IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma 

maksājumiem: Ja dalībvalsts pēc starpposma maksājuma, bet pirms atlikuma maksājuma 

noraida periodiskajā finanšu pārskatā deklarētās izmaksas, tā atskaita tās no kopējām 

attiecināmajām izmaksām, kas attiecībā uz darbību deklarētas nākamajā periodiskajā finanšu 

pārskatā vai galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā. Pēc tam tā aprēķina starpposma 

maksājumu vai atlikuma maksājumu, kā noteikts 16.3. vai 16.4. punktā.] 
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Ja dalībvalsts izmaksas noraida pēc atlikuma maksājuma, tā noraidīto summu atskaita no 

kopējām attiecināmajām izmaksām, kas deklarētas galīgajā kopsavilkuma finanšu pārskatā. 

Pēc tam tā aprēķina dotācijas pārskatīto galīgo summu, kā noteikts 5.4. punktā. 

 

27. PANTS – DOTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA 

 

27.1. Nosacījumi 

 

Ja saņēmējs (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt lēmumus tā 

vārdā) ir izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai nopietni pārkāpis savus 

pienākumus saistībā ar Nolīguma izpildi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā 

(tostarp nepareizi īstenojis darbību, iesniedzis nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, ir pārkāpis ētikas principus), dalībvalsts atlikuma maksājuma laikā vai pēc tam 

var samazināt dotācijas maksimālo summu (sk. 5.1. punktu). 

 

27.2. Samazināmā summa – aprēķins – procedūra 

 

Samazinājuma summa ir proporcionāla kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai pienākumu 

neizpildes būtiskumam. 

 

Pirms dotācijas samazināšanas dalībvalsts to oficiāli paziņo saņēmējam “iepriekšējā 

informatīvā vēstulē”, kurā: 

 

- informē par savu nodomu samazināt dotāciju, plānotā samazinājuma summu un 

samazinājuma iemesliem un 

 

- aicina iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

 

Ja dalībvalsts nesaņem piezīmes vai nolemj veikt samazināšanu, neņemot vērā saņemtās 

piezīmes, tā oficiāli paziņo par samazinājuma apstiprināšanu (attiecīgā gadījumā kopā ar 

paziņojumu par piekritīgajām summām; sk. 16. pantu). 

 

27.3. Ietekme 

 

Ja dalībvalsts samazina dotāciju atlikuma maksājuma laikā, tā aprēķina samazināto dotācijas 

summu attiecīgajai darbībai un pēc tam nosaka summu, kas izmaksājama kā atlikuma 

maksājums (sk. 5.3.4. un 16.4. punktu). 

 

Ja dalībvalsts samazina dotāciju pēc atlikuma maksājuma, tā aprēķina pārskatīto galīgo 

dotācijas summu attiecīgajai darbībai (sk. 5.4. punktu). Ja pārskatītā galīgā dotācijas summa ir 

mazāka par dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. punktu), dalībvalsts atgūst starpību (sk. 

28. pantu). 

 

28. PANTS – NEPAMATOTI IZMAKSĀTO SUMMU ATGŪŠANA 

 

28.1. Atgūstamā summa – aprēķins – procedūra 

 



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

 

Dotācijas nolīguma paraugs: Vienas dalībv. lauks. prod. veicināšanas DNP – viens saņēmējs. V2.0. – 

16.01.2018. 
 

 

47 
 

 

 

Dalībvalsts atlikuma maksājuma laikā vai pēc tam pieprasa atpakaļ visas izmaksātās 

summas, kas nav piekritīgas saskaņā ar Nolīgumu. 

 

28.1.1. Atlikuma maksājuma atgūšana 

 

Ja atlikuma maksājums kļūst par atgūstamo summu (sk. 16.4. punktu), dalībvalsts to oficiāli 

paziņo saņēmējam “iepriekšējā informatīvā vēstulē”, kurā: 

 

- informē par savu nodomu veikt atgūšanu, piekritīgo atlikuma summu un atgūšanas 

iemesliem un 

 

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

 

Ja piezīmes netiek iesniegtas vai dalībvalsts nolemj veikt atgūšanu, neņemot vērā saņemtās 

piezīmes, tā apstiprina atgūstamo summu un oficiāli iesniedz saņēmējam parādzīmi, kurā 

norādīta maksāšanas kārtība un termiņš (kopā ar paziņojumu par piekritīgajām summām; sk. 

16.5. punktu). 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, dalībvalsts summu atgūst: 

 

(a) to bez saņēmēja piekrišanas kompensējot no jebkuras summas, kuru Komisija ir 

parādā saņēmējam no ES budžeta; 

 

(b) izmantojot finanšu garantiju (sk. 16.2. punktu); 

 

(c) uzsākot tiesvedību (sk. 41. pantu). 

 

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

iepriekš) palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu no nākamās dienas pēc 

parādzīmē noteiktā termiņa līdz dienai, kurā dalībvalsts saņem pilnu maksājuma summu. 

 

Procenti par kavētu maksājumu ir likme, ko Eiropas Centrālā banka (ECB) piemēro savām 

galvenajām refinansēšanas operācijām euro (“atsauces likme”), kas ir publicēta Eiropas 

Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, ir spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurā beidzas 

maksājuma termiņš, un ir palielināta par trīsarpus procentpunktiem. 

 

Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 

maksājumu un tikai pēc tam pamatsummu. 

 

Bankas pakalpojumu izmaksas, kas radušās atgūšanas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 

gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 

 

28.1.2. Summu atgūšana pēc atlikuma maksājuma 

 

Ja dalībvalsts pēc atlikuma maksājuma veikšanas pārskata darbībai paredzētās dotācijas 

galīgo summu (sk. 5.4. punktu) izmaksu noraidīšanas vai dotācijas samazināšanas dēļ un 
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pārskatītā galīgā dotācijas summa ir mazāka par galīgo dotācijas summu (sk. 5.3. punktu), 

dalībvalsts pieprasa saņēmējam atmaksāt starpību. 

 

Dalībvalsts to oficiāli paziņo saņēmējam “iepriekšējā informatīvā vēstulē”, kurā: 

 

- informē par savu nodomu veikt atgūšanu, atmaksājamo summu un atgūšanas 

iemesliem un 

 

- aicina iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

 

Ja piezīmes netiek iesniegtas vai dalībvalsts nolemj veikt atgūšanu, neņemot vērā saņemtās 

piezīmes, tā apstiprina atgūstamo summu un oficiāli iesniedz saņēmējam parādzīmi. 

Parādzīmē norāda arī maksāšanas kārtību un termiņu. 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, dalībvalsts summu atgūst: 

 

(a) to bez saņēmēja piekrišanas kompensējot no jebkuras summas, kuru Komisija ir 

parādā saņēmējam no ES budžeta; 

 

(b) uzsākot tiesvedību (sk. 41. pantu). 

 

Ja maksājums netiek veikts parādzīmē noteiktajā termiņā, atgūstamo summu (sk. iepriekš) 

palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 

28.1.1. punktā, no nākamās dienas pēc parādzīmē noteiktā termiņa līdz dienai, kurā 

dalībvalsts saņem pilnu maksājuma summu. 

 

Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 

maksājumu un tikai pēc tam pamatsummu. 

 

Bankas pakalpojumu izmaksas, kas radušās atgūšanas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 

gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 

 

29. PANTS – ADMINISTRATĪVIE SODI 

 

29.1. Nosacījumi 

 

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 5. pantu dalībvalsts piemēro 

administratīvos sodus, ja saņēmējs: 

 

(a) ir izdarījis pārkāpumus vai 

 

(b) ir nopietni pārkāpis savus pienākumus darbības atlases procedūrā vai darbības 

īstenošanā saskaņā ar Nolīgumu. 

 

Saņēmējs ir atbildīgs par tam piemēroto sodu samaksu. 

 

29.2. Ilgums – soda apmērs – aprēķins 
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Pārkāpumu gadījumā saņēmējs maksā divkāršotu starpību starp sākotnēji samaksāto vai 

pieprasīto summu un faktiski piekritīgo summu. 

 

Smaga pārkāpuma gadījumā, 29.1. punkta a) apakšpunktā minēto pārkāpumu atkārtošanās 

gadījumā vai gadījumos, kad ir konstatēts, ka saņēmējs ir nopietni pārkāpis savus pienākumus 

darbības atlases procedūrā vai darbības īstenošanā saskaņā ar Nolīgumu, kā minēts 

29.1. punkta b) apakšpunktā, saņēmējs tiek izslēgts no tiesībām piedalīties informācijas un 

veicināšanas pasākumos uz trim gadiem no dienas, kad konstatēts pārkāpums. 

 

29.3. Procedūra 

 

Pirms soda piemērošanas dalībvalsts par to oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam, kuru: 

 

- informē par savu nodomu uzlikt sodu, par tā ilgumu vai apmēru un piemērošanas 

iemesliem un 

 

- aicina iesniegt piezīmes 30 dienu laikā. 

 

Ja dalībvalsts nesaņem piezīmes vai nolemj piemērot sodu, neņemot vērā saņemtās piezīmes, 

tā oficiāli paziņo saņēmējam par soda apstiprināšanu un – finansiālu sankciju gadījumā – 

atskaita sodu no atlikuma maksājuma vai oficiāli iesniedz parādzīmi, kurā norāda atgūstamo 

summu, maksāšanas kārtību un termiņu. 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, dalībvalsts summu var 

atgūt: 

 

a) to bez saņēmēja piekrišanas kompensējot no jebkuras summas, kuru Komisija ir 

parādā saņēmējam no ES budžeta; 

 

b) uzsākot tiesvedību (sk. 41. pantu). 

 

Ja maksājums netiek veikts parādzīmē noteiktajā termiņā, atgūstamo summu (sk. iepriekš) 

palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 

28.1.1. punktā, no nākamās dienas pēc parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa līdz dienai, 

kurā dalībvalsts saņem pilnu maksājuma summu. 

 

Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 

maksājumu un tikai pēc tam pamatsummu. 

 

Bankas pakalpojumu izmaksas, kas radušās atgūšanas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 

gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 

 

2. IEDAĻA – ATBILDĪBA PAR NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM 

 

30. PANTS – ATBILDĪBA PAR NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM 
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30.1. Dalībvalsts un Komisijas atbildība 

 

Dalībvalsts vai Komisija nav atbildīga par zaudējumiem, kas saņēmējam (vai trešām 

personām) nodarīti šā Nolīguma īstenošanas rezultātā, tostarp rupjas nolaidības dēļ. 

 

Dalībvalsts vai Komisija nav atbildīga par zaudējumiem, ko šā Nolīguma īstenošanas 

rezultātā radījis saņēmējs vai trešās personas, kas iesaistītas darbībā. 

 

30.2. Saņēmēja atbildība 

 

30.2.1. Nosacījumi 

 

Izņemot force majeure gadījumu (sk. 35. pantu), saņēmējam ir jākompensē dalībvalstij visi 

zaudējumi, kas radušies darbības īstenošanas rezultātā vai tāpēc, ka darbība netika īstenota 

pilnībā atbilstīgi Nolīgumam. 

 

Saņēmējs ir atbildīgs par tam pieprasīto zaudējumu atlīdzināšanu. 

 

30.2.2. Zaudējumu summa – aprēķins 

 

Summa, ko dalībvalsts var pieprasīt no saņēmēja, atbilst tā nodarītajiem zaudējumiem. 

 

30.2.3. Procedūra 

 

Pirms zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanas dalībvalsts par to oficiāli paziņo saņēmējam, 

kuru: 

 

- informē par savu nodomu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, par summu un 

pieprasīšanas iemesliem un 

 

- aicina iesniegt piezīmes 30 dienu laikā. 

 

Ja dalībvalsts nesaņem piezīmes vai nolemj pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, neņemot vērā 

saņemtās piezīmes, tā oficiāli paziņo par zaudējumu atlīdzināšanas prasības apstiprināšanu 

un nosūta parādzīmi, kurā norāda atgūstamo summu, maksāšanas kārtību un termiņu. 

 

Ja maksājums netiek veikts līdz parādzīmē noteiktajam termiņam, dalībvalsts summu var 

atgūt: 

 

a) to bez saņēmēja piekrišanas kompensējot no jebkuras summas, kuru Komisija ir 

parādā saņēmējam no ES budžeta; 

 

b) uzsākot tiesvedību (sk. 41. pantu). 

 

Ja maksājums netiek veikts parādzīmē noteiktajā termiņā, atgūstamo summu (sk. iepriekš) 

palielina, piemērojot procentus par kavētu maksājumu ar likmi, kas noteikta 
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28.1.1. punktā, no nākamās dienas pēc parādzīmē noteiktā maksājuma termiņa līdz dienai, 

kurā dalībvalsts saņem pilnu maksājuma summu. 

 

Ar daļējiem maksājumiem vispirms sedz izdevumus, maksas un procentus par kavētu 

maksājumu un tikai pēc tam pamatsummu. 

 

Bankas pakalpojumu izmaksas, kas radušās atgūšanas procesā, sedz saņēmējs, izņemot 

gadījumus, kad piemēro Direktīvu 2007/64/EK. 

 

3. IEDAĻA – APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA 

 

31. PANTS – MAKSĀJUMA TERMIŅA ATLIKŠANA 

 

31.1. Nosacījumi 

 

Dalībvalsts var jebkurā laikā atlikt maksājuma termiņu (sk. 16.2.–16.4. punktu), ja maksājuma 

pieprasījumu (sk. 15. pantu) nevar apstiprināt tāpēc, ka: 

 

(a) tas neatbilst Nolīguma noteikumiem (sk. 15. pantu); 

 

(b) tehniskie vai finanšu ziņojumi nav iesniegti vai ir nepilnīgi, vai ir vajadzīga 

papildu informācija, vai 

 

(c) ir šaubas par finanšu pārskatā deklarēto izmaksu attiecināmību un ir vajadzīgas 

papildu pārbaudes, revīzijas vai izmeklēšanas. 

 

31.2. Procedūra 

 

Dalībvalsts oficiāli paziņo saņēmējam par termiņa atlikšanu un tās iemesliem. 

 

Atlikšana stājas spēkā dienā, kad dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu (sk. 36. pantu). 

 

Ja maksājuma termiņa atlikšanas nosacījumi vairs nepastāv, termiņa atlikšana tiek atcelta un 

tiek turpināts atlikušais termiņš. 

 

Ja termiņa atlikšana pārsniedz divus mēnešus, saņēmējs var lūgt dalībvalsti informēt, vai 

termiņa atlikšana turpināsies. 

 

Ja maksājuma termiņš ir atlikts tāpēc, ka ir iesniegts neatbilstīgs tehniskais vai finanšu 

ziņojums (sk. 15. pantu) un pārskatītais ziņojums vai pārskats nav iesniegts vai ir noraidīts, 

dalībvalsts var arī izbeigt Nolīgumu (sk. 34.3.1. punkta i) apakšpunktu). 

 

32. PANTS – MAKSĀJUMU APTURĒŠANA 

 

32.1. Nosacījumi 
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Ja saņēmējs (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt lēmumus tā 

vārdā) ir izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai nopietni pārkāpis savus 

pienākumus saistībā ar Nolīguma izpildi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā 

(tostarp nepareizi īstenojis darbību, iesniedzis nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, ir pārkāpis ētikas principus), dalībvalsts var jebkurā laikā pilnībā vai daļēji 

apturēt priekšfinansējuma maksājumu [IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem 

pārskata periodiem un starpposma maksājumiem: un starpposma maksājumus] vai atlikuma 

maksājumu. 

 

Ja apturēšana attiecas uz atlikuma maksājumu, attiecīgās summas samaksa (vai atgūšana) pēc 

apturēšanas atcelšanas tiek uzskatīta par maksājumu, ar ko slēdz darbību. 

 

32.2. Procedūra 

 

Pirms maksājumu apturēšanas dalībvalsts par to oficiāli paziņo saņēmējam, kuru: 

 

- informē par savu nodomu apturēt maksājumus un par apturēšanas iemesliem un 

 

- aicina iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

 

Ja dalībvalsts nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, neņemot vērā saņemtās 

piezīmes, tā oficiāli paziņo par maksājumu apturēšanas apstiprināšanu. Pretējā gadījumā tā 

oficiāli paziņo, ka apturēšanas procedūra netiek turpināta. 

 

Maksājumu apturēšana stājas spēkā dienā, kad dalībvalsts ir nosūtījusi apstiprinājuma 

paziņojumu. 

 

Maksājumu apturēšanu atceļ, ja ir izpildīti nosacījumi maksājumu atsākšanai. Dalībvalsts to 

oficiāli paziņo saņēmējam. 

 

[IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma 

maksājumiem: Maksājumu apturēšanas laikā periodiskajā ziņojumā (ziņojumos) par visiem 

pārskata periodiem, izņemot pēdējo periodu (sk. 15.3. punktu), nedrīkst iekļaut nevienu 

saņēmēja finanšu pārskatu. Saņēmējam tie jāiekļauj nākamajā periodiskajā ziņojumā pēc 

apturēšanas atcelšanas vai – ja apturēšana nav atcelta pirms darbības beigām – pēdējā 

periodiskajā ziņojumā.] 

 

Saņēmējs var apturēt darbības īstenošanu (sk. 33.1. punktu) vai izbeigt Nolīgumu (sk. 34.1. un 

34.2. punktu). 

 

33. PANTS – DARBĪBAS ĪSTENOŠANAS APTURĒŠANA 

 

33.1. Darbības īstenošanas apturēšana, ko veic saņēmējs 

 

33.1.1. Nosacījumi 
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Saņēmējs var apturēt darbības vai kādas tās daļas īstenošanu, ja ārkārtas apstākļi, jo īpaši 

force majeure (sk. 35. pantu), padara īstenošanu neiespējamu vai to pārmērīgi apgrūtina. 

 

33.1.2. Procedūra 

 

Saņēmējam nekavējoties oficiāli jāpaziņo dalībvalstij par darbības īstenošanas apturēšanu (sk. 

36. pantu) un jānorāda: 

 

- apturēšanas iemesli un 

 

- paredzamais atsākšanas datums. 

 

Apturēšana stājas spēkā dienā, kad dalībvalsts ir saņēmusi paziņojumu. 

 

Tiklīdz apstākļi ļauj atsākt īstenošanu, saņēmējam tas nekavējoties oficiāli jāpaziņo 

dalībvalstij un jāpieprasa Nolīgumā izdarīt grozījumu, lai noteiktu datumu, kurā darbība tiks 

atsākta, pagarinātu darbības ilgumu un veiktu citas izmaiņas, kas vajadzīgas, lai darbību 

pielāgotu jaunajai situācijai (sk. 39. pantu), ja vien Nolīgums nav izbeigts (sk. 34. pantu). 

 

Apturēšanu atceļ no grozījumā noteiktā atsākšanas datuma. Šis datums var būt pirms datuma, 

kurā stājas spēkā grozījums. 

 

Izmaksas, kas radušās laikā, kad darbības īstenošana ir apturēta, nav attiecināmās izmaksas 

(sk. 6. pantu). 

 

33.2. Darbības īstenošanas apturēšana, ko veic dalībvalsts 

 

33.2.1. Nosacījumi 

 

Ja saņēmējs (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt lēmumus tā 

vārdā) ir izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai nopietni pārkāpis pienākumus 

saistībā ar Nolīguma izpildi vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā (tostarp 

nepareizi īstenojis darbību, sniedzis nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, ir pārkāpis ētikas principus), dalībvalsts var apturēt darbības vai jebkuras tās 

daļas īstenošanu. 

 

33.2.2. Procedūra 

 

Pirms darbības īstenošanas apturēšanas dalībvalsts to oficiāli paziņo saņēmējam, kuru: 

 

- informē par savu nodomu apturēt īstenošanu un par apturēšanas iemesliem un 

 

- aicina iesniegt piezīmes 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

 

Ja dalībvalsts nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, neņemot vērā saņemtās 

piezīmes, tā oficiāli paziņo par darbības īstenošanas apturēšanas apstiprināšanu. Pretējā 

gadījumā tā oficiāli paziņo, ka procedūra netiek turpināta. 
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Apturēšana stājas spēkā piecas dienas pēc tam, kad saņēmējs ir saņēmis apstiprinājuma 

paziņojumu (vai vēlākā datumā, kas norādīts paziņojumā). 

 

Apturēšanu atceļ, ja ir izpildīti nosacījumi darbības īstenošanas atsākšanai. 

 

Saņēmējam oficiāli paziņo par minēto atcelšanu un Nolīgumā izdara grozījumus, lai noteiktu 

darbības atsākšanas datumu, pagarinātu darbības ilgumu un veiktu citas izmaiņas, kas 

vajadzīgas, lai darbību pielāgotu jaunajai situācijai (sk. 39. pantu), ja vien Nolīgums jau nav 

izbeigts (sk. 34. pantu). 

 

Apturēšanu atceļ no grozījumā noteiktā atsākšanas datuma. Šis datums var būt pirms datuma, 

kurā stājas spēkā grozījums. 

 

Izmaksas, kas radušās apturēšanas laikā, nav attiecināmās izmaksas (sk. 6. pantu).  

 

Saņēmējs nedrīkst pieprasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies dalībvalsts veiktas 

apturēšanas dēļ (sk. 30. pantu). 

 

Darbības īstenošanas apturēšana neietekmē dalībvalsts tiesības izbeigt Nolīgumu (sk. 

34. pantu), samazināt dotāciju vai atgūt nepamatoti izmaksātās summas (sk. 27. un 28. pantu). 

 

34. PANTS – NOLĪGUMA IZBEIGŠANA 

 

34.1. Nolīguma izbeigšana, ko veic saņēmējs 

 

34.1.1. Nosacījumi un procedūra 

 

Saņēmējs var izbeigt Nolīgumu. 

 

Saņēmējam oficiāli jāpaziņo dalībvalstij par izbeigšanu (sk. 36. pantu) un jānorāda: 

 

- izbeigšanas iemesli un 

 

- izbeigšanas spēkā stāšanās datums. Šim datumam jābūt pēc paziņošanas datuma. 

 

Ja iemesli nav norādīti vai ja dalībvalsts uzskata, ka iemesli nepamato izbeigšanu, Nolīgumu 

uzskata par “neatbilstīgi izbeigtu”. 

 

Izbeigšana stājas spēkā paziņojumā noteiktajā dienā. 

 

34.1.2. Ietekme 

 

Saņēmējam 90 dienu laikā no izbeigšanas spēkā stāšanās dienas jāiesniedz [IZVĒLE attiecībā 

uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma maksājumiem: periodiskais 

ziņojums (attiecībā uz pārskata periodu, kurš izbeigšanas dienā vēl nav beidzies; sk. 

15.3. punktu)] un galīgais ziņojums (sk. 15.4. punktu). 
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Ja dalībvalsts nesaņem ziņojumu (ziņojumus) noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), [1. IZVĒLE 

attiecībā uz darbībām ar vienu pārskata periodu un BEZ starpposma maksājumiem: 

nekādas izmaksas neņem vērā] [2. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata 

periodiem un starpposma maksājumiem: ņem vērā tikai tās izmaksas, kas iekļautas 

apstiprinātajā periodiskajā ziņojumā]. 

 

Dalībvalsts aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. punktu) un atlikumu (sk. 

16.4. punktu), pamatojoties uz iesniegto ziņojumu (ziņojumiem). Attiecināmas ir tikai 

izmaksas, kas radušās līdz izbeigšanas dienai (sk. 6. pantu). Izmaksas, kas saistītas ar 

līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc izbeigšanas, nav attiecināmas. 

 

Neatbilstīgas izbeigšanas dēļ dotāciju var samazināt (sk. 27. pantu). 

 

Pēc izbeigšanas saņēmēja pienākumi (jo īpaši 15., 17., 18., 19., 21., 22., 24., 26., 27. un 

28. pantā noteiktie pienākumi) paliek spēkā. 

 

34.2. Viena vai vairāku saņēmēju dalības izbeigšana, ko veic saņēmēji 

 

Nepiemēro. 

 

34.3. Nolīguma izbeigšana, ko veic dalībvalsts 

 

34.3.1. Nosacījumi 

 

Dalībvalsts var izbeigt Nolīgumu, ja 

 

(a) nepiemēro; 

 

(b) juridiskas, finansiālas, tehniskas, organizatoriskas pārmaiņas vai izmaiņas saņēmēja 

īpašumtiesībās var būtiski ietekmēt vai kavēt darbības īstenošanu vai liek apšaubīt 

lēmumu par dotācijas piešķiršanu; 

 

(c) nepiemēro; 

 

(d) darbības īstenošanu liedz force majeure (sk. 35. pantu) vai to aptur saņēmējs (sk. 

33.1. punktu), un vai nu 

 

(i) darbības atsākšana nav iespējama vai 

 

(ii) vajadzīgās izmaiņas Nolīgumā var likt apšaubīt lēmumu par dotācijas 

piešķiršanu vai pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz 

pretendentiem; 

 

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

saņēmējs ir noslēdzis vienošanos ar kreditoriem, pārtraucis darījumdarbību vai ir 

iesaistīts līdzīgā procesā vai procedūrās saskaņā ar valsts tiesību aktiem; 
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(f) saņēmējs (vai fiziska persona, kas 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) saņēmējs (vai fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt saņēmēju vai pieņemt 

lēmumus tā vārdā) ir iesaistīts krāpšanā, korupcijā vai kriminālā organizācijā, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai citā nelikumīgā darbībā; 

 

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

lēmumus tā vārdā) ir: 

 

(i) izdarījis būtiskas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai 

 

(ii) ir nopietni pārkāpis pienākumus saistībā ar Nolīguma izpildi vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, tostarp nepareizi īstenojis 

darbību, iesniedzis nepatiesu informāciju, nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, ir pārkāpis ētikas principus; 

 

(j) nepiemēro; 

 

(k) nepiemēro. 

 

34.3.2. Procedūra 

 

Pirms Nolīguma izbeigšanas dalībvalsts to oficiāli paziņo saņēmējam, kuru: 

 

- informē par savu nodomu izbeigt Nolīgumu vai dalību un par izbeigšanas iemesliem 

un 

 

- aicina to 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt piezīmes un – 

i) apakšpunkta ii) punkta gadījumā (sk. iepriekš) – informēt dalībvalsti par 

pasākumiem, kas nodrošinās Nolīgumā noteikto pienākumu izpildi. 

 

Ja dalībvalsts nav saņēmusi piezīmes vai nolemj turpināt procedūru, neņemot vērā saņemtās 

piezīmes, tā oficiāli paziņo saņēmējam par izbeigšanas apstiprināšanu un spēkā stāšanās 

datumu. Pretējā gadījumā tā oficiāli paziņo, ka procedūra netiek turpināta. 

 

Izbeigšana stājas spēkā: 

 

- attiecībā uz izbeigšanu saskaņā ar b), g) apakšpunktu un i) apakšpunkta ii) punktu: 

apstiprinājuma paziņojumā noteiktajā dienā (sk. iepriekš); 
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- attiecībā uz izbeigšanu saskaņā ar d), f), h) apakšpunktu un i) apakšpunkta i) punktu: 

nākamajā dienā pēc tam, kad saņēmējs ir saņēmis apstiprinājuma paziņojumu. 

 

34.3.3. Ietekme 

 

(a) Attiecībā uz Nolīguma izbeigšanu 

 

Saņēmējam 90 dienu laikā no izbeigšanas spēkā stāšanās dienas jāiesniedz [IZVĒLE 

attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma maksājumiem: 

periodiskais ziņojums (attiecībā uz pēdējo pārskata periodu, kurš izbeigšanas dienā vēl 

nav beidzies; sk. 15.3. punktu) un] galīgais ziņojums (sk. 15.4. punktu). 

 

Ja Nolīgums tiek izbeigts tāpēc, ka ir pārkāpts pienākums iesniegt ziņojumu vai 

ziņojumus (sk. 15.8. punktu un 34.3.1. punkta i) apakšpunktu), saņēmējs pēc Nolīguma 

izbeigšanas var neiesniegt nekādus ziņojumus. 

 

Ja dalībvalsts nesaņem minēto ziņojumu vai ziņojumus noteiktajā termiņā (sk. iepriekš), 

[1. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vienu pārskata periodu un BEZ starpposma 

maksājumiem: neņem vērā nekādas izmaksas] [2. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar 

vairākiem pārskata periodiem un starpposma maksājumiem: ņem vērā tikai tās 

izmaksas, kas ir iekļautas apstiprinātajā periodiskajā ziņojumā]. 

 

Dalībvalsts aprēķina dotācijas galīgo summu (sk. 5.3. punktu) un atlikumu (sk. 

16.4. punktu), pamatojoties uz iesniegto ziņojumu vai ziņojumiem. Attiecināmas ir tikai 

tās izmaksas, kas radušās līdz dienai, kad stājas spēkā izbeigšana (sk. 6. pantu). Izmaksas, 

kas saistītas ar līgumiem, kuri jāizpilda tikai pēc izbeigšanas, nav attiecināmas. 

 

Tas neietekmē dalībvalsts tiesības samazināt dotāciju (sk. 27. pantu) vai piemērot 

administratīvus sodus (sk. 29. pantu). 

 

Saņēmējs nedrīkst pieprasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies dalībvalsts veiktas 

Nolīguma izbeigšanas dēļ (sk. 30. pantu). 

 

Pēc izbeigšanas saņēmēja pienākumi (jo īpaši 15., 17., 18., 19., 21., 22., 24., 26., 27. un 

28. pantā noteiktie pienākumi) paliek spēkā. 

 

 

4. IEDAĻA – FORCE MAJEURE 

 

35. PANTS – FORCE MAJEURE 

 

“Force majeure” ir jebkura situācija vai notikums, kas: 

 

- liedz kādai no pusēm pildīt Nolīgumā noteiktos pienākumus, 

 

- ir neparedzama ārkārtas situācija, kas ir ārpus pušu kontroles, 
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- 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, aprīkojuma vai materiālu bojājumus vai to saņemšanas 

nokavējumus, izņemot gadījumus, kad tie ir force majeure tiešas sekas, 

 

- darba strīdus vai streikus, 

 

- finansiālas grūtības. 

 

Par jebkuriem force majeure apstākļiem ir nekavējoties oficiāli jāpaziņo otrai pusei, norādot 

šo apstākļu veidu, iespējamo ilgumu un paredzamās sekas. 

 

Pusēm nekavējoties jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai ierobežotu force majeure radīto 

kaitējumu, un jācenšas iespējami drīzāk atsākt darbības īstenošanu. 

 

Ja puse nav varējusi izpildīt savus Nolīgumā noteiktos pienākumus force majeure dēļ, tā 

netiek uzskatīta par tādu, kas ir pārkāpusi minētos pienākumus. 

 

 

7. NODAĻA – NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

36. PANTS – PAZIŅOJUMI PUŠU STARPĀ 

 

36.1. Saziņas veids un līdzekļi 

 

Ar Nolīgumu saistītā saziņa (informācija, pieprasījumi, iesniegumi, oficiāli paziņojumi u. c.): 

 

- notiek rakstiski, 

 

- satur atsauci uz Nolīguma numuru, un 

 

- tajā izmanto veidlapas un veidnes, ja tādas nodrošinātas. 

 

Puses saziņai izmanto elektroniskus līdzekļus, izņemot oficiālu paziņojumu iesniegšanu. 

 

Oficiālus paziņojumus nosūta ierakstītā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu (“oficiāls 

paziņojums papīra formā”). 

 

36.2. Paziņojuma datums 

 

Paziņojumus uzskata par izdarītiem tad, kad nosūtītāja puse tos ir nosūtījusi (t. i., paziņojumu 

nosūtīšanas dienā un laikā). 
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Oficiālus paziņojumus papīra formā, kas nosūtīti ierakstītā vēstulē ar saņemšanas 

apstiprinājumu, uzskata par izdarītiem: 

 

- pastā reģistrētajā piegādes dienā vai 

 

- izņemšanai pasta nodaļā noteiktajā termiņā. 

 

36.3. Adreses paziņojumu nosūtīšanai 

 

Oficiālus paziņojumus papīra formā, kas adresēti dalībvalstij, nosūta uz šādu adresi: 

 

Dalībvalsts 

Struktūrvienība [aizpildīt]  

Adrese 

E-pasts: [aizpildīt] 

 

Oficiālus paziņojumus papīra formā, kas adresēti saņēmējam, nosūta uz tā juridisko adresi, 

kas norādīta Dalībnieku portāla saņēmēju reģistrā. 

 

37. PANTS – NOLĪGUMA INTERPRETĀCIJA 

 

37.1. Noteikumu prioritāte pār pielikumiem 

 

Nolīguma noteikumiem ir augstāks spēks nekā pielikumiem. 

 

2. pielikumam ir augstāks spēks nekā 1. pielikumam. 

 

37.2. Privilēģijas un imunitāte 

 

Nepiemēro. 

 

38. PANTS – LAIKPOSMU, DATUMU UN TERMIŅU APRĒĶINS 

 

Saskaņā ar Regulu Nr. 1182/71
26

 dienās, mēnešos vai gados izteiktu laikposmu aprēķina no 

brīža, kurā iestājies attiecīgais notikums. 

 

Diena, kurā minētais notikums iestājies, attiecīgajā laikposmā ieskaitīta netiek. 

 

39. PANTS – NOLĪGUMA GROZĪJUMI 

 

39.1. Nosacījumi 

 

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

termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.). 
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Nolīgumā var izdarīt grozījumus, ja vien grozījums neparedz tādas izmaiņas Nolīgumā, kuras 

var likt apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes 

principu attiecībā uz pretendentiem. 

 

Grozījumus var pieprasīt jebkura no pusēm. 

 

39.2. Procedūra 

 

Pusei, kas pieprasa grozījumu, jāiesniedz grozījuma pieprasījums (sk. 36. pantu). 

 

Grozījuma pieprasījumā jāietver: 

 

- grozījuma iemesli un 

 

- atbilstīgie apliecinošie dokumenti. 

 

Dalībvalsts var pieprasīt papildu informāciju. 

 

Ja pieprasījuma saņēmēja puse piekrīt, tai jāparaksta grozījums 45 dienu laikā no paziņojuma 

(vai jebkuras papildu informācijas, ko pieprasījusi dalībvalsts) saņemšanas dienas. Ja 

pieprasījuma saņēmēja puse nepiekrīt, tai ir oficiāli jāpaziņo par savu nepiekrišanu tādā pašā 

termiņā. Termiņu var pagarināt, ja tas vajadzīgs pieprasījuma novērtēšanai. Ja noteiktajā 

termiņā paziņojums netiek saņemts, pieprasījumu uzskata par noraidītu. 

 

Grozījums stājas spēkā dienā, kad saņēmēja puse to paraksta. 

 

Grozījumu piemēro no dienas, par kuru puses ir vienojušās, vai – ja šādas vienošanās nav – 

no dienas, kurā stājas spēkā grozījums. 

 

40. PANTS – PIEVIENOŠANĀS NOLĪGUMAM 

 

Nepiemēro. 

 

41. PANTS – PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

 

41.1. Piemērojamie tiesību akti 

 

Nolīgumu reglamentē piemērojamie ES tiesību akti, ko vajadzības gadījumā papildina 

dalībvalsts tiesību akti. 

 

41.2. Strīdu izšķiršana 

 

Ja strīdu par Nolīguma interpretāciju, piemērošanu vai spēkā esību nevar atrisināt izlīguma 

ceļā, tā izšķiršanu izskata dalībvalsts tiesa. 

 

42. PANTS – NOLĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ 
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Nolīgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi dalībvalsts vai saņēmējs, atkarībā no tā, kura 

diena ir vēlāk. 

 

 

 

PARAKSTI 

 

Saņēmēja vārdā –      Dalībvalsts vārdā – 

 

[ieņemamais amats / vārds / uzvārds]    [vārds / uzvārds] 

 

[Vieta], [datums] [Vieta], [datums] 

 



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

 

Dotācijas nolīguma paraugs: Vienas dalībv. lauks. prod. veicināšanas DNP – viens saņēmējs. V2.0. – 

16.01.2018. 
 

 

1 

1. PIELIKUMS 

 

DARBĪBAS APRAKSTS – pieteikuma B daļa 
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i print format 

A4 landscape

A. Tiešās personāla 

izmaksas

B. Apakš-

uzņēmuma 

līguma slēgšanas 

tiešās izmaksas

C. Citas tiešās 

izmaksas

D. Netiešās 

izmaksas
2 Kopējās izmaksas

Atlīdzinā-

šanas likme 

%
3 

Maksimālais ES 

ieguldījums
4

Maksimālā 

dotācijas 

summa
5

Darbības 

rezultātā 

radušies 

ienākumi

Finanšu 

ieguldījumi, ko 

saņēmējam 

snieguši tā 

locekļi 
6

Darbības 

kopējie 

ieņēmumi

A.1. Darbinieki (vai 

ekvivalents)   
C.1. Ceļa 

izmaksas

C.2. Aprīkojuma 

izmaksas

C.3. Citu preču 

un pakalpojumu 

izmaksas

Vienotā likme8

4%

Kopā saņēmējam 

[saīsinātais 

saņēmēja 

nosaukums]

2 Pieprasītās netiešās izmaksas nedrīkst ietvert summas, ko sedz ar darbības dotāciju (operational grant ), kas saņemta saskaņā ar ES vai Euratom  finansējuma programmu. Saņēmējs, kas šīs darbības laikā saņem 

darbības dotāciju, nevar pieprasīt atlīdzināt netiešās izmaksas par gadu (gadiem)/pārskata periodu (periodiem), uz ko attiecas darbības dotācija (sk. 6.2. punkta D apakšp.).

4 Šī ir ES ieguldījuma teorētiskā summa, ko aprēķina, saņēmēja kopējās izmaksas reizinot ar atlīdzināšanas likmi (sk. 5.2. punktu). Šī teorētiskā summa nevar pārsniegt “maksimālo dotācijas summu”.

6
 VIENAS DALĪBVALSTS LAUKS. PROD. VEICINĀŠANAS dotācijās ir atļauti tikai tādi finanšu ieguldījumi, ko saņēmējam snieguši tā locekļi. Finanšu ieguldījumi, ko veikušas trešās personas, kas nav locekļi, NAV 

atļauti. 

k = i  + j

3  Atlīdzināšanas likmi sk. 5.2. punktā.

5 “Maksimālā dotācijas summa” parasti atbilst pieprasītajai dotācijai, bet var būt arī mazāka.

7 Izmaksu veidus sk. 5.2. punktā.

8 Vienotā likme : 4 % no attiecināmajām tiešajām personāla izmaksām (sk. 6.2. punkta D apakšp.).

1 Nosacījumus izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām sk. 6. pantā.

e = 

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

A.2. Fiziskas 

personas uz tiešā 

l īguma pamata vai 

norīkotās personas

a b c
d = 

0,04 * a
ji

Izmaksu veids  7

2. PIELIKUMA PARAUGS: VIENAS DALĪBVALSTS LAUKS. PROD. VEICINĀŠANAS DNP — VIENS SAŅĒMĒJS

APLĒSTAIS DARBĪBAS BUDŽETS

Aplēstās attiecināmās 
1 izmaksas (pa budžeta kategorijām)

Faktiskās Faktiskās Faktiskās

ES ieguldījums Aplēstie ieņēmumi no darbības
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SAŅĒMĒJU PIEVIENOŠANĀS VEIDLAPA 

 

Nepiemēro. 
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i print format A4 

landscape

A. Tiešās 

personāla 

izmaksas

B. 

Apakšuzņēmum

a līguma 

slēgšanas tiešās 

izmaksas

C. Citas tiešās 

izmaksas

D. Netiešās 

izmaksas
2 Kopējās izmaksas

Darbības 

rezultātā 

radušies 

ienākumi

Finanšu 

ieguldījumi, ko 

saņēmējam 

snieguši tā 

locekļi
3

Kopējie ieņēmumi

Atlīdzinā-

šanas likme 

%
4

Maksimālais ES 

ieguldījums 
5

Pieprasītais ES 

ieguldījums 6

A.1. Darbinieki (vai 

ekvivalents) 
C.1. Ceļa izmaksas

A.2. Fiziskās 

personas uz tiešā 

l īguma pamata

C.2. Aprīkojuma 

izmaksas

un norīkotās 

personas
C.3. Citu preču un 

pakalpojumu 

izmaksas

Vienotā likme
8

4%

[saņēmēja saīsinātais 

nosaukums]

3
 VIENAS DALĪBVALSTS LAUKS. PROD. VEICINĀŠANAS dotācijās ir atļauti tikai saņēmēja locekļu veikti finanšu ieguldījumi. Finanšu ieguldījumi, ko veikušas trešās personas, kas nav locekļi, NAV atļauti.

4
 Atlīdzināšanas likmi sk. 5.2. punktā.

Saņēmējs apliecina, ka:

sniegtā informācija ir pilnīga, ticama un patiesa,

deklarētās izmaksas ir attiecināmas (sk. 6. pantu),

izmaksas var pamatot ar atbilstošiem ierakstiem un apliecinošiem dokumentiem, kas tiks uzrādīti pēc pieprasījuma vai saistība ar pārbaudēm, izskatīšanām, revīzijām un izmeklēšanu (sk. 12., 13. un 17. pantu),

5 
Šī ir ES ieguldījuma teorētiskā summa, ko aprēķina, atlīdzināšanas likmi reizinot ar kopējām deklarētajām izmaksām. 

7
   Izmaksu veidus sk. 5. pantā.

8 
  Vienotā likme : 4% no attiecināmajām tiešajām personāla izmaksām (sk. 6.2. punkta D apakšp.).

attiecībā uz pēdējo pārskata periodu - visi ieņēmumi ir deklarēti (sk. 5.3.3. punktu).

i Deklarējiet VISAS attiecināmās izmaksas, pat ja tās pārsniedz aplēstajā budžetā norādītās summas (sk. 2. pielikumu). Ja izrādīsies, ka kādas no izmaksām nav attiecināmas, vēlāk varēs ņemt vērā tikai tās summas, kas būs deklarētas 

individuālajos finanšu pārskatos.

2
 Pieprasītās netiešās izmaksas nedrīkst ietvert summas, ko sedz ar darbības dotāciju (operational grant ), kas saņemta saskaņā ar ES vai Euratom  finansējuma programmu. Saņēmējs, kas šīs darbības laikā saņem darbības dotāciju, 

nevar pieprasīt atlīdzināt netiešās izmaksas par gadu (gadiem), uz ko attiecas darbības dotācija (sk. 6.2. punkta D apakšp.).

1
 Nosacījumus izmaksu atzīšanai par attiecināmajām izmaksām sk. 6. pantā.

6  Pieprasītā summa var būt “maksimālā ES ieguldījuma” apmērā, taču dažos gadījumos tai jābūt mazākai.

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h = f + gf g

4. PIELIKUMA PARAUGS: VIENAS DALĪBVALSTS LAUKS. PROD. VEICINĀŠANAS DNP - VIENS SAŅĒMĒJS

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

Attiecināmās 
1 izmaksas (pa budžeta kategorijām) ES ieguldījums

Izmaksu veids
7 Faktiskās Faktiskās Faktiskās

Ieņēmumi
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5. PIELIKUMS 

 

 

 

FINANŠU PĀRSKATA APLIECINĀJUMA PARAUGS 

 

 
Šajā dokumentā ir noteikti: 

 

- mērķi un darbības joma neatkarīgam ziņojumam par faktiskajiem konstatējumiem par 

izmaksām, kas deklarētas saskaņā ar dotācijas nolīgumu un ar ko finansē 

lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus – vienas dalībvalsts programmu, 

un 

 

- finanšu pārskata apliecinājuma paraugs. 

 

1. Konteksts un priekšmets 

 

[1. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vienu pārskata periodu un BEZ starpposma 

maksājumiem: Saņēmējam 90 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām jāiesniedz dalībvalstij 

galīgais ziņojums, kurā ietverts (citu dokumentu starpā un ja vien dotācijas nolīguma 

15. pantā nav norādīts citādi) apliecināts finanšu pārskats (sk. ierosināto paraugu), ja: 

 

- maksājumu summa, ko saņēmējs pieprasa kā faktisko izmaksu atlīdzinājumu, ir EUR 

325 000 vai lielāka, un 

 

- ES ieguldījuma maksimālais apmērs, kas saņēmējam norādīts aplēstajā budžetā (sk. 

2. pielikumu) kā faktisko izmaksu atlīdzinājums, ir EUR 750 000 vai lielāks.] 

 

[2. IZVĒLE attiecībā uz darbībām ar vairākiem pārskata periodiem un starpposma 

maksājumiem: Saņēmējam 60 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām jāiesniedz 

dalībvalstij periodiskais ziņojums, kurā ietverts (citu dokumentu starpā un ja vien dotācijas 

nolīguma 15. pantā nav norādīts citādi) apliecināts finanšu pārskats (sk. ierosināto paraugu), 

ja: 

 

- maksājumu summa, ko saņēmējs pieprasa kā faktisko izmaksu atlīdzinājumu, ir EUR 

325 000 vai lielāka, un 

 

- ES ieguldījuma maksimālais apmērs, kas saņēmējam norādīts aplēstajā budžetā (sk. 

2. pielikumu) kā faktisko izmaksu atlīdzinājums, ir EUR 750 000 vai lielāks.] 

 

Tās revīzijas mērķis, uz kuras pamata tiek izdots finanšu pārskata apliecinājums, ir sniegt 

dalībvalstij pietiekamu pārliecību
1
, ka izmaksas, kas deklarētas kā uz dotāciju attiecināmas 

                                                 
1 Tas nozīmē augstu uzticības līmeni. 
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izmaksas (un attiecīgā gadījumā darbības rezultātā radušies ieņēmumi), saņēmējs ir pieprasījis 

saskaņā ar attiecīgajiem dotācijas nolīguma juridiskajiem un finanšu noteikumiem. 

 

Revīzijas darbības joma aprobežojas ar apliecinātajā finanšu pārskatā iekļauto attiecināmo 

izmaksu verifikāciju. Revīziju veic saskaņā ar 3. punktu. 

 

Apliecinātājiem revidentiem revīzijas jāveic atbilstoši vispārpieņemtajiem revīzijas 

standartiem un jānorāda, kurus standartus tie piemēro. Revidentiem jāņem vērā, ka finanšu 

pārskata apliecinājuma izdošanas vajadzībām ir jāveic atbilstības revīzija, nevis parasta 

obligātā revīzija. Dotācijas nolīgumā ietvertie izmaksu attiecināmības kritēriji vienmēr 

prevalē pār parasto grāmatvedības praksi. 

 

Visi jautājumi, kas saistīti ar faktiskajiem datiem vai detalizētajiem aprēķiniem, 

saņēmējam un revidentam ir jāatrisina pirms finanšu pārskata un pievienotā apliecinājuma 

iesniegšanas. Saņēmējam ir ieteicams ņemt vērā revidenta provizoriskās piezīmes un 

ierosinājumus, lai netiktu sniegts revīzijas atzinums ar iebildēm vai iebilžu tvērums būtu 

mazāks. 

 

Tā kā apliecinājums ir galvenā izmaksu pieprasījumu un maksājumu ticamības garantija, 

summas ir vieglāk atzīt par attiecināmām, ja ir izsniegts apliecinājums bez iebildēm. 

 

Apliecinājuma iesniegšana neietekmē dalībvalsts tiesības veikt savu novērtējumu vai 

revīzijas. Tāpat to izmaksu atlīdzināšana, uz kurām attiecas apliecinājums, neliedz 

dalībvalstij, Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai vai Eiropas Revīzijas palātai 

veikt pārbaudes, revīzijas un izmeklēšanas saskaņā ar Dotācijas nolīguma 17. pantu. 

 

Dalībvalsts sagaida, ka revidenti sniegs apliecinājumus, kas atbilst augstākajiem 

profesionālajiem standartiem. 

 

2. Revidenti, kas var sniegt apliecinājumu 

 

Saņēmējs var brīvi izvēlēties kvalificētu ārējo revidentu, tostarp savu parasto ārējo 

revidentu, ja: 

 

- ārējais revidents ir neatkarīgs no saņēmēja un 

 

- ir ievēroti Direktīvas 2006/43/EK
2
 noteikumi. 

 

Neatkarība ir viena no īpašībām, kas ļauj revidentam izdarīt objektīvu spriedumu un veikt 

objektīvu izvērtējumu faktu konstatēšanai, lai sagatavotu atzinumu vai lēmumu. Tāpat tas 

nozīmē, ka revidents darbojas bez jebkādiem saņēmēja norādījumiem vai iejaukšanās. 

 

Uzskata, ka revidenti sniedz saņēmējam pakalpojumu saskaņā ar pirkuma līgumu dotācijas 

nolīguma 9. panta nozīmē. Tas nozīmē, ka finanšu pārskata apliecinājuma izmaksas parasti 

                                                 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 

konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, vai līdzīgi valsts noteikumi (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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var deklarēt kā izmaksas, kas radušās saistībā ar darbību, ja ir izpildīti dotācijas nolīguma 

6. pantā un 9.1.1. punktā minētie izmaksu attiecināmības noteikumi (jo īpaši: saimnieciski 

visizdevīgākie nosacījumi un interešu konflikta neesība; skatīt arī turpmāk norādīto 

informāciju par citu preču un pakalpojumu izmaksu attiecināmību). Ja saņēmējs izmanto savu 

parasto ārējo revidentu, tiek pieņemts, ka starp tiem ir noslēgta vienošanās, kas atbilst šiem 

noteikumiem, un jaunu piedāvājumu meklēšana nav obligāta. Ja saņēmējs izmanto ārējo 

revidentu, kas nav tā parastais ārējais revidents, revidents ir jāizvēlas saskaņā ar noteikumiem, 

kas izklāstīti 9.1.1. punktā. 

 

Publiskā sektora struktūras var izvēlēties ārējo revidentu vai kompetentu valsts 

amatpersonu. Pēdējā gadījumā revidenta neatkarību parasti definē kā “faktisku un šķietamu” 

neatkarību no revidējamā saņēmēja. Obligāts priekšnosacījums ir tāds, lai šī amatpersona 

nekādā veidā nebūtu iesaistīta finanšu pārskatu sagatavošanā. Attiecīgās valsts iestādes 

nosaka amatpersonas tiesībspēju veikt šīs konkrētās publiskā sektora struktūras revīzijas. 

Apliecinājumā jāiekļauj atsauce uz šo norīkojumu. 

 

3. Revīzijas metode un sagaidāmie rezultāti 

 

3.1. Deklarēto izmaksu attiecināmības verifikācija 

 

Revidenta veiktā verifikācija pamatojas uz izziņas darbu un analīzi, (atkārtotiem) aprēķiniem, 

salīdzinājumu, citām pareizības pārbaudēm, novērojumiem, uzskaites un dokumentu 

pārbaudēm un pārrunām ar saņēmēju (un personām, kas strādā tā labā). 

 

Revidentam jāpārbauda šāda dokumentācija: 

 dotācijas nolīgums un visi tajā izdarītie grozījumi; 

 periodiskie un/vai galīgie ziņojumi; 

 saistībā ar personāla izmaksām: 

o algas izraksti, 

o laika uzskaites grafiki, 

o darba līgumi, 

o citi dokumenti (piemēram, personāla uzskaite, sociālās nodrošināšanas tiesību 

akti, rēķini, kvītis u. c.), 

o maksājumu apliecinājumi; 

 saistībā ar ceļa un uzturēšanās izdevumiem: 

o saņēmēja iekšējie noteikumi par braucieniem, 

o transporta rēķini un biļetes (vajadzības gadījumā), 

o saņēmēja deklarācijas, 

o citi dokumenti (klātbūtnes apliecinājumi, piemēram, sanāksmju protokoli, 

ziņojumi u. c.), 

o maksājumu apliecinājumi; 

 saistībā ar aprīkojuma izmaksām: 

o rēķini; 

o piegādes pavadzīmes / pirmās izmantošanas apliecinājumi, 

o maksājumu apliecinājumi, 

o nolietojuma aprēķināšanas metode; 

 saistībā ar apakšuzņēmuma līgumiem: 
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o uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, 

o piedāvājumi (attiecīgā gadījumā), 

o apakšuzņēmēja izvēles pamatojums, 

o apakšuzņēmēju līgumi, 

o rēķini, 

o saņēmēja deklarācijas, 

o maksājumu apliecinājumi, 

o citi dokumenti, piemēram, valsts noteikumi par publisko iepirkumu, ja 

piemērojami, ES direktīvas u. c.; 

 saistībā ar citu preču un pakalpojumu izmaksām: 

o rēķini, 

o maksājumu apliecinājumi un 

o citi relevanti grāmatvedības dokumenti. 

 

Vispārīgi izmaksu attiecināmības noteikumi 

 

Revidentam jāverificē, vai deklarētās izmaksas atbilst vispārīgajiem attiecināmības 

noteikumiem, kas izklāstīti dotācijas nolīguma 6.1. punktā. 

 

Konkrēti, izmaksām: 

 jābūt faktiskām; 

 jābūt saistītām ar dotācijas nolīguma priekšmetu un norādītām saņēmēja aplēstajā 

budžetā (piemēram, 2. pielikuma jaunākajā redakcijā); 

 jābūt nepieciešamām tās darbības īstenošanai, kas ir dotācijas priekšmets; 

 jābūt saprātīgām, pamatotām un atbilstošām pareizas finanšu pārvaldības prasībām, jo 

īpaši attiecībā uz ekonomiskumu un efektivitāti
3
; 

 jābūt radušamies darbības laikā, kas noteikts dotācijas nolīguma 3. pantā (izņemot 

rēķinu par revīzijas apliecinājumu un izmaksas, kas saistītas ar galīgā ziņojuma 

iesniegšanu); 

 jābūt izmaksām, kuras nesedz cita ES dotācija (sk. turpmāk norādīto informāciju par 

neattiecināmajām izmaksām); 

 jābūt identificējamām, verificējamām, reģistrētām saņēmēja grāmatvedības uzskaitē 

un noteiktām saskaņā ar tajā valstī spēkā esošajiem grāmatvedības standartiem, kurā 

saņēmējs veic uzņēmējdarbību, un tā parasto izmaksu uzskaites praksi; 

 jāatbilst piemērojamiem valsts tiesību aktiem par nodokļu, darba un sociālā 

nodrošinājuma prasībām; 

 jābūt saskaņā ar dotācijas nolīguma noteikumiem (jo īpaši sk. 6. pantu un 9.–

11.a pantu) un 

 jābūt konvertētām euro pēc dotācijas nolīguma 15.6. punktā noteiktā kursa: 

o attiecībā uz saņēmēju, kura grāmatvedības uzskaite tiek kārtota citā valūtā, nevis 

euro: 

citā valūtā radušās izmaksas jākonvertē euro saskaņā ar valsts noteikumiem, ko 

noteikušas dalībvalsts kompetentās iestādes, 

o attiecībā uz saņēmēju, kura grāmatvedības uzskaite tiek kārtota euro: 

                                                 
3 Jāizvērtē, jo īpaši pamatojoties uz iepirkuma un atlases procedūru pakalpojumu sniedzējiem. 
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citā valūtā radušās izmaksas jākonvertē euro, izmantojot saņēmēja parasto 

grāmatvedības praksi. 

 

Revidentam jāverificē, vai izdevumos ir iekļauts PVN un, ja tas tā ir, jāverificē, vai saņēmējs: 

- nevar atgūt PVN (jābūt pamatotam ar kompetentās iestādes paziņojumu) un 

- nav publiskā sektora struktūra, kas darbojas kā publiska iestāde. 

 

Revidentam jāizvēlas revīzijas pieeja atkarībā no ticamības līmeņa, kas noteikts pēc 

saņēmēja iekšējās kontroles sistēmas izskatīšanas. Ja izmanto revīzijas paraugu, revidentam 

jānorāda un jāpamato revīzijas parauga apjoms saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šī informācija jāiekļauj revīzijas ziņojumā, kas pamato revīzijas apliecinājumu. 

 

Īpaši izmaksu attiecināmības noteikumi 

 

Papildus revidentam jāverificē, vai deklarētās izmaksas atbilst īpašajiem attiecināmības 

noteikumiem, kas izklāstīti dotācijas nolīguma 6.2. punktā, 9.1.1. punktā un 10.1.1. punktā. 

 

Personāla izmaksas 

 

Revidentam jāverificē, vai: 

 personāla izmaksas ir pieprasītas un apmaksātas atbilstoši laikam, ko saņēmēja 

personāls faktiski veltījis darbības īstenošanai (pamatojums, kas balstās uz laika 

uzskaites grafikiem vai citām attiecīgām laika uzskaites sistēmām); 

 personāla izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz gada bruto algu, darba samaksu vai 

izpeļņu (ieskaitot obligātās sociālās iemaksas, bet izņemot jebkuras citas izmaksas), 

kas noteiktas darba vai cita veida līgumā un nepārsniedz vidējo likmi, kura atbilst 

saņēmēja parastajai atalgojuma politikai; 

 darbs ir veikts darbības īstenošanas laikposmā, kas noteikts dotācijas nolīguma 

3. pantā; 

 personāla izmaksas nesedz cita ES dotācija (skatīt turpmāk norādīto informāciju par 

neattiecināmajām izmaksām); 

 attiecībā uz papildu atlīdzību: ir izpildīti 2 nosacījumi, kas izklāstīti 6.2. punkta 

A.1. apakšpunktā (t. i., atlīdzība ir saskaņā ar saņēmēja parasto atalgojuma praksi un 

tiek konsekventi izmaksāta gadījumos, kad ir nepieciešams tāda paša veida darbs vai 

kompetence, un kritēriji, ko izmanto papildu maksājumu aprēķinam, ir objektīvi un 

saņēmējs tos parasti piemēro neatkarīgi no izmantotā finansējuma avota); 

 attiecībā uz iekšējiem konsultantiem: ir izpildīti 3 nosacījumi, kas izklāstīti 6.2. punkta 

A.2. apakšpunktā (t. i., iekšējais konsultants darbojas saskaņā ar saņēmēja 

norādījumiem, veiktā darba rezultāts pieder saņēmējam, un izmaksas būtiski neatšķiras 

no izmaksām par personālu, kas veic līdzīgus uzdevumus saskaņā ar darba līgumu). 

 

Revidentam jāgūst pārliecība par to, ka pārvaldības un grāmatvedības sistēma nodrošina 

pareizu personāla izmaksu sadali starp dažādām darbībām, ko veic saņēmējs un ko finansē 

dažādi līdzekļu devēji. 

 

Ceļa un uzturēšanās izdevumi 
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Revidentam jāverificē, vai ceļa un uzturēšanās izdevumi: 

 ir pieprasīti un samaksāti saskaņā ar saņēmēja iekšējiem noteikumiem vai parasto 

praksi; 

 netiek segti ar citu ES dotāciju (skatīt turpmāk norādīto informāciju par 

neattiecināmajām izmaksām); 

 ir radušies par braucieniem, kuri saistīti ar dotācijas nolīguma 1. pielikumā 

norādītajiem darbības uzdevumiem. 

 

Aprīkojuma izmaksas 

 

Revidentam jāverificē, vai: 

 aprīkojums ir nopirkts, tiek īrēts vai nomāts par parasto tirgus cenu; 

 publiskā sektora struktūras ir ievērojušas valsts noteikumus publiskā iepirkuma jomā; 

 aprīkojums tiek norakstīts, nolietojums tiek aprēķināts saskaņā ar nodokļu un 

grāmatvedības noteikumiem, ko piemēro saņēmējam, un ir deklarēta tikai tā daļa, kas 

atbilst aprīkojuma izmantošanai darbības laikposmā, un 

 izmaksas nesedz cita ES dotācija (skatīt turpmāk norādīto informāciju par 

neattiecināmajām izmaksām). 

 

Citu preču un pakalpojumu izmaksas 

 

Revidentam jāverificē, vai: 

 iegāde atbilst vislabākajai cenas un vērtības attiecībai (vai viszemākajai cenai) un nav 

radies interešu konflikts; 

 publiskā sektora struktūras ir ievērojušas valsts noteikumus publiskā iepirkuma jomā 

un 

 izmaksas nesedz cita ES dotācija (skatīt turpmāk norādīto informāciju par 

neattiecināmajām izmaksām). 

 

Apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksas 

 

Revidentam jāverificē, vai: 

 apakšuzņēmuma līgums atbilst vislabākajai cenas un vērtības attiecībai (vai 

viszemākajai cenai) un nav radies interešu konflikts; 

 apakšuzņēmuma līguma slēgšana ir vajadzīga tās darbības īstenošanai, par kuru tiek 

pieprasīta dotācija; 

 apakšuzņēmuma līguma slēgšana ir bijusi paredzēta 1. pielikumā un 2. pielikumā vai 

par to vēlāk ir panākta vienošanās ar dalībvalsti; 

 apakšuzņēmuma līguma slēgšana ir pamatota ar grāmatvedības dokumentiem, kas ir 

saskaņā ar valsts grāmatvedības tiesību aktiem; 

 izmaksas par apakšuzņēmuma līgumiem ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar 

saņēmēju, nepārsniedz subjektam radušās izmaksas (t. i., bez peļņas normas; sk. 

dotācijas nolīguma 10. pantu.) 

 publiskā sektora struktūras ir ievērojušas valsts noteikumus publiskā iepirkuma jomā. 

 

Neattiecināmās izmaksas 
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Revidentam jāverificē, vai saņēmējs nav deklarējis izmaksas, kas saskaņā ar dotācijas 

nolīguma 6.4. punktu nav attiecināmās izmaksas: 

 izmaksas, kas saistītas ar peļņu no kapitāla; 

 parādi un parādu apkalpošanas izmaksas; 

 rezerves turpmākiem zaudējumiem vai parādiem; 

 maksājamie procenti; 

 nedroši parādi; 

 zaudējumi valūtas maiņas dēļ; 

 bankas izmaksas, ko saņēmēja banka iekasē par pārskaitījumiem no dalībvalsts; 

 pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi; 

 atskaitāmais PVN; 

 PVN, ko samaksājusi publiskā sektora struktūra, kas darbojas kā publiska iestāde; 

 izmaksas, kas radušās laikā, kad darbības īstenošana ir apturēta; 

 trešo personu ieguldījums natūrā; 

 izmaksas, kuras deklarētas saistībā ar citu ES dotāciju, ko finansē no ES budžeta, jo 

īpaši netiešās izmaksas, ja saņēmējs jau saņem darbības dotāciju, ko finansē no ES 

budžeta tajā pašā periodā; 

 ar valsts pārvaldes iestāžu pastāvīgajiem darbiniekiem saistītas izmaksas par 

darbībām, kas ir to parastā darba daļa (t. i., ko neveic tikai sakarā ar dotāciju); 

 izmaksas, kas radušās saistībā ar ES institūciju, struktūru vai aģentūru personālu vai 

pārstāvjiem. 

 

3.2. Ieņēmumu verifikācija 

 

Revidentam jāverificē, vai saņēmējs ir deklarējis ieņēmumus dotācijas nolīguma 5.3.3. punkta 

nozīmē, proti, 

 darbības rezultātā radušos ienākumus (piemēram, par preču un pakalpojumu 

pārdošanu un publikācijām, konferenču maksas); 

 finansiālos ieguldījumus, ko saņēmējam snieguši tā locekļi, lai tos konkrēti izmantotu 

darbības attiecināmo izmaksu segšanai. 

 

Turklāt revidentam jāverificē, vai pārējos darbības rezultātā radušos izdevumus sedz 

saņēmējs, t. i., vai trešās personas nav veikušas finansiālus ieguldījumus, lai tos konkrēti 

izmantotu darbības attiecināmo izmaksu segšanai (izņemot locekļu sniegtos ieguldījumus) 

(sk. dotācijas nolīguma 5.2. punktu un 5.3.3. punktu). 

 

 

3.3. Saņēmēja grāmatvedības sistēmas verifikācija 

 

Revidentam jāverificē, vai: 

 ar grāmatvedības sistēmu (analītisko vai citu atbilstošu iekšējo sistēmu) var identificēt 

darbības finansēšanas avotus un ar tiem saistītos izdevumus, kas radušies līgumā 

noteiktajā laikā, un 

 izdevumi/ienākumi saistībā ar dotāciju ir reģistrēti sistemātiski, izmantojot 

numerācijas sistēmu, kas tos nodala no citu projektu izdevumiem/ienākumiem. 
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Finanšu pārskata apliecinājums 

 

Izdots saņēmējam: 

[pilns saņēmēja nosaukums 

adrese] 

 

 

Mēs, [pilns revīzijas uzņēmuma / organizācijas nosaukums], kas veic uzņēmējdarbību 

[pilna adrese/pilsēta/valsts] un ko šā revīzijas atzinuma nolūkā pārstāv [pilnvarotā pārstāvja 

ieņemamais amats un vārds, uzvārds], 

 

apliecinām, 

 

ka: 

 

1. Esam veikuši revīziju attiecībā uz izmaksām, kas deklarētas [saņēmēja nosaukums] 

(“saņēmējs”) finanšu pārskatā, kuram pievienots šis revīzijas apliecinājums un kurš 

jāiesniedz dalībvalstij saskaņā ar dotācijas nolīguma Nr. [ierakstīt numuru] – [ierakstīt 

akronīmu], un kurš aptver šāda pārskata perioda (periodu) izmaksas: [ierakstīt pārskata 

periodu (periodus)]. 

 

2. Apstiprinām, ka revīzija tika veikta saskaņā ar vispārpieņemtiem revīzijas 

standartiem, ievērojot ētikas normas un pamatojoties uz dotācijas nolīguma un tā 

pielikumu noteikumiem (un jo īpaši 5. pielikumā aprakstīto revīzijas metodi). 

 

3. Tika pārbaudīts finanšu pārskats, un tika veiktas visas nepieciešamās [visu] [[X]%] 

apliecinošo dokumentu un grāmatvedības ierakstu pārbaudes
4
, lai gūtu pamatotu 

pārliecību par to, ka, pēc mūsu ieskatiem un uz mūsu veiktās revīzijas pamata: 

 

 kopējās izmaksas EUR [ierakstīt skaitli] ([ierakstīt summu ar vārdiem]) apmērā ir 

attiecināmas, t. i.: 

 faktiskas, 

 noteiktas saskaņā ar saņēmēja grāmatvedības principiem, 

 radušās dotācijas nolīguma 3. pantā norādītajā laikposmā, 

 reģistrētas saņēmēja grāmatvedības kontos (šā revīzijas apliecinājuma datumā), 

 atbilst īpašajiem izmaksu attiecināmības noteikumiem, kas izklāstīti dotācijas 

nolīguma 6.2. punktā, 

 tajās neietilpst izmaksas, kas saskaņā ar dotācijas nolīguma 6.4. punktu nav 

attiecināmas, jo īpaši: 

 izmaksas, kas saistītas ar peļņu no kapitāla, 

 parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, 

 rezerves turpmākiem zaudējumiem vai parādiem, 

 maksājamie procenti, 

                                                 
4 Ja atlasa revīzijas paraugu, revīzijas ziņojumā pamato parauga atlases metodi un ziņojumā norāda pārbaudīto 

paraugu. 
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 nedroši parādi, 

 zaudējumi valūtas maiņas dēļ, 

 bankas izmaksas, ko saņēmēja banka iekasē par pārskaitījumiem no 

dalībvalsts, 

 pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi, 

 atskaitāmais PVN, 

 PVN, ko samaksājusi publiskā sektora struktūra, kas darbojas kā 

publiska iestāde, 

 izmaksas, kas radušās laikā, kad darbības īstenošana bija apturēta, 

 trešo personu ieguldījumi natūrā, 

 izmaksas, kuras deklarētas saistībā ar citām ES dotācijām, ko finansē 

no ES budžeta, jo īpaši netiešās izmaksas, ja saņēmējs jau saņem 

darbības dotāciju, ko finansē no ES budžeta tajā pašā periodā, 

 ar valsts pārvaldes iestāžu pastāvīgajiem darbiniekiem saistītas 

izmaksas par darbībām, kas ir to parastā darba daļa (t. i., ko neveic tikai 

sakarā ar dotāciju), 

 izmaksas, kas radušās saistībā ar ES institūciju, struktūru vai aģentūru 

personālu vai pārstāvjiem; 

 [pieprasītas saskaņā ar dotācijas nolīguma 15.6. punktā minēto euro maiņas 

kursu;] 

 

 kopējie ieņēmumi EUR [ierakstīt skaitli] ([ierakstīt summu ar vārdiem]) apmērā ir 

deklarēti saskaņā ar dotācijas nolīguma 5.3.3. punktu un 

 

 saņēmēja grāmatvedības procedūras atbilst tās dalībvalsts grāmatvedības 

noteikumiem, kurā saņēmējs veic uzņēmējdarbību, un ļauj tieši salīdzināt darbības 

īstenošanas izmaksas, uz ko attiecas ES dotācija, ar vispārējo kontu pārskatu, kas 

attiecas uz tā vispārējo darbību. 

 

[Tomēr mūsu revīzijas atzinumā ir iebildes attiecībā uz: 

 

 izmaksām EUR [ierakstīt skaitli] apmērā, 

 

 ieņēmumiem EUR [ierakstīt skaitli] apmērā,  

 

kas, mūsuprāt, neatbilst piemērojamajiem noteikumiem.] 

 

4. Esam kvalificēti/pilnvaroti sniegt šo revīzijas apliecinājumu [(papildu informāciju skatīt 

šā apliecinājuma pielikumā)]. 

 

5. Saņēmējs par šo revīziju ir samaksājis EUR [ierakstīt skaitli] (ieskaitot PVN EUR 

[ierakstīt skaitli] apmērā). [1. IZVĒLE: Šīs izmaksas ir attiecināmas (t. i., radušās 

90 dienu laikā pēc darbības beigām, kas minētas dotācijas nolīguma 3. pantā) un ir 

iekļautas finanšu pārskatā.] [2. IZVĒLE: Minētās izmaksas finanšu pārskatā nav 

iekļautas.] 
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Datums, paraksts un zīmogs  

 

 

 

 

Pielikumā: revīzijas ziņojums, kas ir saskaņā ar ISRS 4400 vai līdzvērtīgu starptautisku 

revīzijas standartu un ir šā apliecinājuma pamatā. 



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

 

Dotācijas nolīguma paraugs: Vienas dalībv. lauks. prod. veicināšanas DNP – viens saņēmējs. V2.0. – 

16.01.2018. 
 

 

11 
 

 

 

6. PIELIKUMS 

 

PERIODISKĀ TEHNISKĀ ZIŅOJUMA PARAUGS 

 

 

[1.] [2.] [3.] periodiskais tehniskais ziņojums par darbību [ierakstīt akronīmu] 

 

 

Dotācijas nolīguma numurs:   [ierakstīt dotācijas nolīguma numuru] 

Darbības nosaukums:    [ierakstīt darbības nosaukumu] 

Darbības sākuma datums:   [ierakstīt datumu dd.mm.gggg.] 

Darbības ilgums:    [ierakstīt ilgumu mēnešos] 

Laikposms, uz kuru attiecas ziņojums: no [dd.mm.gggg.] līdz [dd.mm.gggg.] 

 

 

1) Veikto pasākumu apraksts un pamatojums par jebkurām atkāpēm no paredzētajiem 

pasākumiem (maks. 1500 rakstzīmes par pasākumu) 

 
 Projektā1) paredzēto 

pasākumu apraksts, 

tostarp gaidāmās 

atdeves un rezultātu 

rādītāji2) 

Veikto pasākumu 

apraksts, kas 

atspoguļo atdeves 

un rezultātu 

rādītājus 

Skaidrojumi, kas pamato 

atšķirības starp veicamajiem un 

faktiski veiktajiem pasākumiem 

1. pasākums  

[nosaukums] 

 

 

 

 

  

2. pasākums 

[nosaukums] 

 

   

3. pasākums 

[nosaukums] 

 

 

 

  

N pasākums 

[nosaukums] 

 

   

1) Dotācijas nolīguma 1. pielikums. 
2) Sk. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 22. pantu. 

 

 

2) Pievienotas izmantoto materiālu un uzskates līdzekļu kopijas, kas vēl nav nosūtītas 
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7. PIELIKUMS 

 

GALĪGĀ TEHNISKĀ ZIŅOJUMA PARAUGS 

 

Galīgais tehniskais ziņojums par darbību [ierakstīt akronīmu] 

 

Dotācijas nolīguma numurs:  [ierakstīt dotācijas nolīguma numuru] 

Darbības nosaukums:   [ierakstīt darbības nosaukumu] 

Darbības sākuma datums:  [ierakstīt datumu dd.mm.gggg.] 

Darbības ilgums:   [ierakstīt ilgumu mēnešos] 

 

 

1) Pārskats par veiktajiem pasākumiem un darbības īstenošanā sasniegto iznākumu, jo īpaši 

izmantojot Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 22. pantā minētos ietekmes 

rādītājus (maks. 6000 rakstzīmes) 

 
 

 

 

 

 

2) Publicējamais kopsavilkums (maks. 3000 rakstzīmes) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


