SUBSĪDIJAS LĪGUMS
- EIROPAS KOPIENAS ĀRĒJIE SAKARI <Subsīdijas līguma identifikācijas numurs>
Projekts <„Projekta nosaukums”>

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija,
Šventaragio str. 2, LT 01510, Viļņa (Vilnius),
kā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Kopīgā vadības iestāde
(„Līgumslēdzēja iestāde”),
no vienas puses,
un
<Subsīdijas saņēmēja pilnais nosaukums, kā norādīts juridisko personu datnē>
[<Juridiskais statuss>]
[<Organizācijas reģistrācijas numurs>]
<Pilna juridiskā adrese>
[PVN reģ. Nr., ja Subsīdijas saņēmējs ir reģistrēts PVN maksātājs],
(„Subsīdijas saņēmējs”),
no otras puses,
vienojas par šo:

Īpašie noteikumi

1. pants. Mērķis
1.1.

Šā līguma mērķis ir Līgumslēdzējas iestādes subsīdijas piešķiršana I pielikumā aprakstītā Projekta
<Projekta nosaukums> (turpmāk —– „Projekts”) īstenošanai. Subsīdiju finansē Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instruments Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.–2013. gadam ietvaros.

1.2.

Līgums tiek noslēgts saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (turpmāk — „Programma”) Kopīgās
uzraudzības komitejas <diena/mēnesis/gads> lēmumu piešķirt subsīdiju Projektam.

1.3.

Subsīdijas saņēmējam subsīdija tiek piešķirta saskaņā ar šā līguma noteikumiem un nosacījumiem, kas
sastāv no šiem īpašajiem noteikumiem (turpmāk — „Īpašie noteikumi)” un pielikumiem, un Subsīdijas
saņēmējs ar šo apliecina, ka ir ar tiem iepazinies un piekrīt tiem.

1.4.

Subsīdijas saņēmējs pieņem subsīdiju un apņemas īstenot Projektu, uzņemoties par to visu atbildību.
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2. pants. Projekta īstenošanas periods
2.1.

Šis līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Līgumslēdzējas puses.

2.2.
Projekta īstenošana sākas:
norādiet vienu no šiem variantiem:
[nākošajā dienā pēc tam, kad abas Līgumslēdzējas puses ir parakstījušas līgumu];
[pirmajā nākamā mēneša dienā, pēc datuma, kad Līgumslēdzēja iestāde izmaksā pirmo
priekšfinansējuma maksājuma daļu];
vēlāk;
izņēmuma kārtā un ievērojot Praktiskās rokasgrāmatas nosacījumus par atpakaļejošu datumu,
datumā pirms Līguma parakstīšanas, bet ne pirms Subsīdijas saņēmēja subsīdijas pieteikuma iesniegšanas vai
pirms jebkāda atbilstoša līguma noslēgšanas starp Eiropas Komisiju un saņēmēju valsti].
2.3.

I pielikumā noteiktais Projekta īstenošanas periods ir <mēnešu skaits>.

2.4.

Šā līguma izpildes periods beidzas brīdī, kad Līgumslēdzēja iestāde izmaksā pēdējo maksājumu, bet
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc 2.3. punktā noteiktā īstenošanas perioda beigām.

3. pants. Projekta finansējums
3.1.

Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar III pielikumu ir EUR ............

3.2.

Līgumslēdzēja iestāde apņemas piešķirt finansējumu ne vairāk kā EUR ........ apmērā, kas atbilst ..... %
no plānotajām kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām; galīgā attiecināmo izmaksu summa tiek
noteikta atbilstoši II pielikuma 14. un 17. pantam.

3.3.

Saskaņā ar II pielikuma 14.4. punktu Subsīdijas saņēmējam ir tiesības kā netiešās izmaksas pieprasīt
<…> (ne vairāk kā .....%) no Projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas noteiktas
atbilstoši II pielikuma 14. un 17. pantam.

3.4.

Saskaņā ar II pielikuma 14.6. punktu Regula, saskaņā ar kuru tiek finansēts šis līgums, pieļauj
nodokļu, tostarp PVN, samaksu ar nosacījumu, ka Subsīdijas saņēmējs un partneri var pierādīt, ka nav
iespējama nodokļu atgūšana.

4. pants. Pārskata un finanšu atskaites, ziņojumi par projekta gaitu un maksājumu kārtība
4.1.

Lai pamatotu maksājumu pieprasījumus, saskaņā ar II pielikuma 2. pantu un 15.1. punktu jāsagatavo
pārskata un finanšu atskaites, kas apstiprināti ar auditora izdevumu pārbaudes atskaitēm.

4.2.

Projekta īstenošanas laikā par katru sešu mēnešu periodu, sākot no Projekta sākuma datuma,
Subsīdijas saņēmējam saskaņā ar Īpašo noteikumu 2.3. punktu jāsagatavo īsi ziņojumi par projekta
gaitu par Projekta aktivitāšu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu un produktu īstenošanu un jāiesniedz
tie Līgumslēdzēja iestādei piecpadsmit darbdienu laikā pēc attiecīgā perioda beigām.

4.3.

Maksājumi tiek veikti saskaņā II pielikuma 15. pantu. Atkarībā no 15.1. punktā minētajiem variantiem
ir spēkā šāda kārtība:
1. variants
Priekšfinansējuma maksājums: EUR .........
Plānotais gala maksājums (atbilstoši II pielikuma noteikumiem):

EUR .........

2. variants
Pirmais priekšfinansējuma maksājums (80% no pirmo divpadsmit īstenošanas mēnešu plānotā
budžeta, ko finansē Līgumslēdzēja iestāde, bet ne vairāk kā 40% no Īpašo noteikumu 3.2. punktā
minētās summas): EUR ..........
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Plānotais (-ie) turpmākais (-ie) priekšfinansējuma maksājums (-i): EUR ...................
(Atbilstoši II pielikumam.)
Plānotais gala maksājums (atbilstoši II pielikumam): EUR ..........
3. variants
Plānotais gala (vienīgais) maksājums
(atbilstoši II pielikumam): EUR ...........
4.4.

Ja Līgumslēdzēja iestāde veic priekšfinansējuma maksājumus, pirmais maksājums jāizmaksā
Subsīdijas saņēmējam 45 dienu laikā no brīža, kad Līgumslēdzēja iestāde ir saņēmusi no Subsīdijas
saņēmēja parakstīto līgumu ar maksājuma pieprasījumu, kam pievienota finanšu garantija, ja tāda
nepieciešama saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 15.7. punktu, un paziņojumu par audita kompāniju (ām) saskaņā ar Īpašo noteikumu 5.2. punktu.
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5. pants. Kontaktinformācija
5.1.

Jebkādai komunikācijai saistībā ar šo līgumu, jābūt rakstveida, jāietver Projekta numurs un
nosaukums, un tā jānosūta Līgumslēdzējai iestādei ar Apvienotā tehniskā sekretariāta starpniecību uz
šādām adresēm:
Līgumslēdzēja iestādei
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Konstitucijos av. 7
LT-09308, Viļņa, Lietuva (Vilnius, Lithuania)
Subsīdijas saņēmējam
<Subsīdijas saņēmēja korespondences adrese >

5.2.

Audita kompānija (s), kas veiks II pielikuma 15.6. punktā minēto (-ās) pārbaudi (-es), ir <nosaukums,
adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasts, ja zināms>. Ja minētā s) audita kompānija (s) nav
izraudzīta s) šā līguma noslēgšanas laikā, Subsīdijas saņēmējam jāpaziņo par audita kompāniju (-ām),
kas veiks II pielikuma 15.6. punktā minēto pārbaudi (-es), nosūtot tās nosaukumu (s) un
kontaktinformāciju Līgumslēdzēja iestādei, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk par pirmā
priekšfinansējuma maksājuma pieprasīšanu Līgumslēdzēja iestādei.

6. pants. Pielikumi
6.1.

Šiem Īpašajiem noteikumiem ir pievienoti šādi dokumenti, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa:

I pielikums:

Projekta apraksts

II pielikums:

Vispārīgie noteikumi par Eiropas Kopienas finansētajiem ārējo sakaru subsīdiju līgumiem
(2008. gada Praktiskā rokasgrāmata un subsīdiju pielikumi. Piemērojami no 2009. gada
1. janvāra)

III pielikums: Projekta budžets
IV pielikums: Līgumu slēgšanas procedūras
V pielikums:

Maksājuma standarta pieprasījums un finanšu identifikācijas veidlapa

VI pielikums: Pārskata un finanšu starpposma un gala atskaišu paraugi
VII pielikums: Paraugs ziņojumam par EK finansēta ārējo sakaru subsīdijas līguma izdevumu pārbaudes
faktiskajiem konstatējumiem un tehnisko specifikāciju
VIII pielikums: Finanšu garantijas paraugs
6.2.

Ja pastāv atšķirības starp pielikumu un Īpašo noteikumu nosacījumiem, noteicošie ir Īpašo noteikumu
nosacījumi. Ja pastāv atšķirības starp II pielikuma nosacījumiem un citu pielikumu nosacījumiem,
noteicošie ir II pielikuma nosacījumi.
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7. pants. Citi Projektam piemērojami īpaši nosacījumi
7.1.

Visas atsauces uz Līgumslēdzēju iestādi Vispārīgajos noteikumos saprotamas kā atsauces uz Kopīgo
vadības iestādi/ Apvienoto tehnisko sekretariātu.

7.2.

Vispārīgie noteikumi tiek papildināti šādi:

7.2.1. 1.3. punkta pirmā rindkopa tiek papildināta šādi:
„Subsīdijas saņēmējs darbojas kopā ar Projekta aprakstā norādītajiem partneriem. Tam ir tiesības
ierobežotu Projekta daļu nodot izpildei apakšuzņēmējiem. Tomēr Projekta lielākās daļas īstenošana
jāuzņemas pašam Subsīdijas saņēmējam vai tā partneriem, ja tādi ir.”
7.2.2. 2.3. punkta pirmā rindkopa tiek papildināta šādi:
„Atskaites un ziņojumi par projekta gaitu jāsagatavo Līguma valodā. Pavaddokumentus var
iesniegt oriģinālvalodās. Tie jāiesniedz Līgumslēdzējai iestādei, ievērojot šādus intervālus:”
7.2.3. 2.4. punkta pēdējā rindkopa tiek papildināta šādi:
„Subsīdijas saņēmējam ieteicams informāciju par Projekta tuvākajiem lielajiem vai publiskajiem
pasākumiem nosūtīt Līgumslēdzējai iestādei pirms šo pasākumu realizēšanas.
Subsīdijas saņēmējam jāpublicē informācija par Projektu, izstrādātajiem produktiem un
sasniegtajiem rezultātiem, ja tādi ir, savā un/vai Projekta tīmekļa vietnē. Partneriem jāpublicē
Projekta informācija savās tīmekļa vietnēs, kad vien tas iespējams.”
7.2.4. 6.2. punkts tiek papildināts šādi:
„It sevišķi Subsīdijas saņēmējam ir jānorāda Projekta un Eiropas Savienības finanšu ieguldījums tajā
informācijā, kas tiek sniegta Projekta gala saņēmējiem, tā iekšējās un gada atskaitēs, kā arī jebkurā
saskarsmē ar masu saziņas līdzekļiem. Kur nepieciešams, tam jālieto ES un Programmas logotips.”
7.2.5. 6.4. punkts tiek papildināts šādi:
„Subsīdijas saņēmējs pilnvaro Līgumslēdzēja iestādi un Eiropas Komisiju (ja tā nav Līgumslēdzēja
iestāde) publicēt savu nosaukumu un adresi, valstisko piederību, partneru nosaukumus un
adreses, subsīdijas mērķi, Projekta aprakstu, tā sasniegumus un notikumus, kā arī produktus
un rezultātus, ilgumu un vietu, kā arī maksimālo subsīdijas summu un Projekta attiecināmo
izmaksu finansēšanas gaitu, kas noteikta Īpašo noteikumu 3.2. punktā. Ja informācijas publiskošana
var apdraudēt Subsīdijas saņēmēju vai nodarīt kaitējumu tā komerciālajām interesēm, ir iespējams
saņemt atļauju atkāpties no šī noteikuma.” ”
7.2.6. 7.2. punkts tiek papildināts šādi:
„Neraugoties uz 7.1. punkta nosacījumiem un pamatojoties uz 5. pantu, Subsīdijas saņēmējs piešķir
Līgumslēdzēja iestādei (kā arī Eiropas Komisijai, ja tā nav Līgumslēdzēja iestāde) tiesības brīvi, bez
atlīdzības un pēc abu pušu ieskatiem izmantot visus dokumentus, kas ir saistīti ar Projektu,
neatkarīgi no to veida ar nosacījumu, ka tādējādi netiek pārkāptas spēkā esošās rūpnieciskā un
intelektuālā īpašuma tiesības.”
7.2.7. 8.1. punkts tiek papildināts šādi:
„Ja Komisija/Līgumslēdzēja iestāde veic starpposma novērtējumu vai ex post novērtējumu, vai
uzraudzības darbības, Subsīdijas saņēmējs apņemas nodrošināt tās un/vai to pilnvarotos pārstāvjus ar
jebkādiem dokumentiem vai informāciju, kas tiem var palīdzēt novērtēšanas vai uzraudzības
veikšanā, kā arī piešķirt tiem 16.2. punktā noteiktās piekļuves tiesības.”
7.2.8. 16.2. punkta pirmā un otrā rindkopa tiek papildināta šādi:
„Subsīdijas saņēmējs ļauj Eiropas Komisijai, Eiropas Krāpšanas apkarošanas Birojam, Eiropas
Revīzijas palātai, Līgumslēdzējai iestādei, kā arī jebkuram ārējam auditoram, ko Līgumslēdzēja
iestāde pilnvarojusi veikt 15.6. punktā noteiktās pārbaudes, izpētot dokumentus vai veicot pārbaudes
uz vietas, pārbaudīt Projekta īstenošanu un, ja nepieciešams, veikt pilnu revīziju, pamatojoties uz
uzskaites apstiprinājuma dokumentiem, grāmatvedības dokumentiem, kā arī jebkuriem citiem ar
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Projekta finansējumu saistītiem dokumentiem. Šādas pārbaudes var veikt līdz pat septiņiem gadiem
pēc gala maksājuma izmaksas. Subsīdijas saņēmējam jānodrošina, lai visi ar Projekta īstenošanu
saistīto dokumentu oriģināli ir pieejami līdz iepriekšminētajam iespējamo pārbaužu beigu
datumam.”
Turklāt Subsīdijas saņēmējs ļauj Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam, kā arī jebkuram ārējam
auditoram, ko Līgumslēdzēja iestāde pilnvarojusi veikt 15.6. punktā noteiktās pārbaudes, un
Līgumslēdzējai iestādei veikt revīziju un pārbaudes uz vietas atbilstoši kārtībai, kas noteikta
Eiropas Kopienas tiesību aktos par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un
citiem pārkāpumiem.
Šajā nolūkā Subsīdijas saņēmējs apņemas nodrošināt Eiropas Komisijas, Eiropas Krāpšanas
apkarošanas biroja un Eiropas Revīzijas palātas, Līgumslēdzējas iestādes, kā arī jebkura ārējā
auditora, ko Līgumslēdzēja iestāde pilnvarojusi veikt 15.6. punktā noteiktās pārbaudes, personālam
vai pārstāvjiem piemērotu piekļuvi objektiem un vietām, kur tiek īstenots Projekts, tostarp savām
informācijas sistēmām, kā arī visiem dokumentiem un datu bāzēm, kas attiecas uz Projekta tehnisko
un finanšu pārvaldību, un veikt visus pasākumus, lai sekmētu viņu darbu. Uz Eiropas Komisijas,
Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja un Eiropas Revīzijas palātas, Līgumslēdzējas iestādes, kā
arī jebkura ārējā auditora, ko Līgumslēdzēja iestāde pilnvarojusi veikt 15.6. punktā noteiktās
pārbaudes, pārstāvjiem nodrošināto piekļuvi attiecas konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz
trešajām personām, neierobežojot tiem piemērojamās publiskajās tiesībās noteiktās saistības.
Dokumentiem jābūt viegli pieejamiem un tā sakārtotiem, lai atvieglinātu to pārbaudīšanu, un
Subsīdijas saņēmēja pienākums ir informēt Līgumslēdzēja iestādi par to precīzu atrašanās vietu.”
7.3.

Jāievēro turpmāk noteiktās atkāpes no Vispārējiem noteikumiem.

7.3.1. Pēdējās divas 1.3. punkta rindkopas tiek aizvietotas, pievienojot vēl papildu rindkopu, šādi:
„Ja Subsīdijas saņēmējs noslēdz līgumus Projekta īstenošanai, kā minēts pirmajā rindkopā,
Subsīdijas saņēmējam jāievēro šā Līguma IV pielikumā noteiktā līgumu piešķiršanas kārtība, kā arī
valsts piederības un izcelsmes nosacījumi. Ja Subsīdijas saņēmēji un partneri ir no Dalībvalstīm,
projektu īstenošanas apakšuzņēmumu līgumu noteikumiem jāatbilst šo valstu publiskā
iepirkuma normatīvajiem aktiem un noteikumiem atkarībā no Subsīdijas saņēmēja un tā
partnera (-u) juridiskā statusa saskaņā ar Kopienas direktīvām, kas nosaka iepirkuma
procedūras kārtību.
Vienīgi Subsīdijas saņēmējs ir atbildīgs Līgumslēdzēja iestādes priekšā par Projekta īstenošanu.
Subsīdijas saņēmējs piekrīt, ka uz to attiecināmie 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14., 16. un 17. panta
nosacījumi ir saistoši arī tā partneriem un uz to attiecināmie 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. un 16. panta
nosacījumi ir saistoši visiem tā apakšuzņēmējiem. Subsīdijas saņēmēja pienākums ir pēc
nepieciešamības ietvert šos nosacījumus savos līgumos ar tiem.
Pienācīgi pamatotos gadījumos apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas ierobežojums neattiecas uz
projektiem, kuru mērķis ir investīciju aktivitāšu īstenošana, it īpaši tas attiecas uz liela mēroga
projektiem.”
7.3.2. 1.4. punkts tiek aizvietots šādi:
„Subsīdijas saņēmējs un Līgumslēdzēja iestāde ir šī Līguma vienīgās puses („Puses”). Ja Eiropas
Komisija nav Līgumslēdzēja iestāde, tā nav šā Līguma Puse, un šādā gadījumā tai tiek piešķirtas
tikai tas tiesības un uzlikti tie pienākumi, kas skaidri noteikti šajā Līgumā. Neraugoties uz to, tai
jānodrošina Līgumslēdzēja iestādes subsīdijas finansēšana no Eiropas Kopienu budžeta, un
attiecīgi ir piemērojami šajā Līgumā noteiktie publicitātes nosacījumi.”
7.3.3. 2.1. punkts tiek aizvietots šādi:
„Subsīdijas saņēmējam jānodrošina Līgumslēdzēja iestādei visa pieprasītā informācija par Projekta
īstenošanu. Šajā nolūkā Subsīdijas saņēmējam jāizstrādā starpposma un gala atskaites. Šīm
atskaitēm jāietver pārskata daļa un finanšu daļa, un tiem jāatbilst VI pielikumā sniegtajam
paraugam. Starpposma un gala atskaites jāiesniedz kopā ar auditora sagatavoto izmaksu
pārbaudes atskaiti. Atskaitēm jāaptver Projekts kā vienots veselums neatkarīgi no tā, kuru
tā daļu finansē Līgumslēdzēja iestāde. Katrā atskaitē jāsniedz pilns pārskats par visiem
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Projekta īstenošanas aspektiem attiecīgajā periodā. Gala atskaitei jāpievieno
īpašumtiesību nodošanas apstiprinājuma dokumenti, kas minēti 7.3. punktā.”

arī

7.3.4. 14.6. punkta neattiecināmo izmaksu uzskaitījums jāpapildina šādi:
„- soda naudas un sankcijas.”
7.3.5. 15.1. punktā turpmāk norādītās rindkopas tiek aizvietotas šādi:
„1. variants. Projekta īstenošanas periods nepārsniedz 12 mēnešus vai Līgumslēdzēja iestādes
nodrošinātais finansējums nepārsniedz 100 000 eiro.
Līgumslēdzēja iestāde izmaksā subsīdiju Subsīdijas saņēmējam šādi:
• priekšfinansējuma maksājumu 80% apmērā no summas, kas minēta Īpašo noteikumu 3.2. punktā,
ievērojot Īpašo noteikumu 4.4. punkta nosacījumus.
• atlikumu 45 dienu laikā pēc tam, kad Kopīgā vadības iestāde atbilstoši Vispārīgo noteikumu
15.2. punkta noteikumiem ir apstiprinājusi gala atskaiti, kuram pievienots maksājuma
pieprasījums par atlikušo summu, kas atbilst V pielikumā norādītajam paraugam, un izmaksu
pārbaudes atskaite atbilstoši 15.6. punktam.
2. variants. Projekta īstenošanas periods pārsniedz divpadsmit mēnešus vai Līgumslēdzēja iestādes
nodrošinātais finansējums pārsniedz 100 000 eiro.
Līgumslēdzēja iestāde izmaksā subsīdiju Subsīdijas saņēmējam šādi:
• sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 80% apmērā no pirmajiem 12 mēnešiem aprēķinātā
budžeta daļas, kuru finansē Līgumslēdzēja iestāde, atbilstoši Īpašo noteikumu 4. pantam,
ievērojot Īpašo noteikumu 4.4. punkta nosacījumus, bet nepārsniedzot 40% no Īpašo
noteikumu 3.2. punktā noteiktās summas.
• turpmākās priekšfinansējuma maksājuma daļas apjomā, kas norādīts Īpašo noteikumu 4. pantā un
kas paredzēts pietiekošai Subsīdijas saņēmēja finansiālo vajadzību nodrošināšanai katram
Projekta īstenošanas divpadsmit mēnešu periodam, 45 dienu laikā pēc tam, kad Līgumslēdzēja
iestāde atbilstoši 15.2. punktam ir apstiprinājusi starpposma atskaiti, kurai pievienots:
– maksājuma pieprasījums, kas atbilst V pielikumā sniegtajam paraugam;
– izdevumu pārbaudes atskaite atbilstoši 15.6. punktam;
– finanšu garantija, ja tā nepieciešama saskaņā ar 15.7. punktu;
• atlikumu 45 dienu laikā pēc tam, kad Līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 15.2. punkta noteikumiem
ir apstiprinājusi gala atskaiti, kurai pievienots:
– maksājuma pieprasījums par atlikušo summu, kas atbilst V pielikumā sniegtajam paraugam;
– izdevumu pārbaudes atskaite, kas nepieciešama saskaņā ar 15.6. punktu.
Papildus priekšfinansējuma maksājumi var tikt veikti tikai tad, ja daļa no izmaksām, kas ir faktiski
radušās un kuras sedz Līgumslēdzēja iestāde (piemērojot procentu likmi, kas noteikta Īpašo
noteikumu 3.2. punktā) veido vismaz 70% no iepriekšējā maksājuma un to apstiprina atbilstošā
starpposma atskaite un, ja nepieciešams, 15.6. punktā noteiktā izdevumu pārbaudes atskaite.
Ja iepriekšējā priekšfinansējuma maksājuma patēriņš ir mazāks nekā 70%, jaunā priekšfinansējuma
maksājuma summa tiek samazināta par iepriekšējā priekšfinansējuma maksājuma neizmantoto daļu.
Kopējais priekšfinansējuma apjoms Līguma ietvaros nedrīkst pārsniegt 80% no Īpašo noteikumu
3.2. punktā minētās summas. Ar Līgumslēdzējas iestādes lēmumu kopējo priekšfinansējuma
summu Līguma ietvaros var palielināt līdz 90%.”
7.3.6. 15.5. punkts tiek papildināts šādi:
7.3.7. „Ja Līguma piešķiršanas procedūru vai izpildi anulē Subsīdijas saņēmēja vai partnera (-u) izdarītu
būtisku kļūdu, pārkāpumu vai krāpšanas dēļ, Līgumslēdzēja iestāde var atteikties veikt maksājumus
vai atgūt jau samaksātās summas proporcionāli kļūdu, pārkāpumu vai krāpšanas gadījumu
nopietnībai. Līgumslēdzēja iestāde var arī apturēt maksājumu veikšanu, ja rodas aizdomas par
Subsīdijas saņēmēja vai partnera (-u) izdarītām kļūdām, pārkāpumiem vai krāpšanu, tam izpildot
2009.g. Neoficiāls tulkojums.
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citu no Eiropas Kopienas vispārējā budžeta vai tās pārvaldītiem budžetiem finansētu līgumu, kas
varētu ietekmēt šā Līguma izpildi. Apturēšana stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumslēdzēja iestāde nosūta
par to paziņojumu.”
7.3.8. 15.6. punkta otrā un trešā rindkopa tiek aizvietota šādi:
„Atskaite par Projekta izdevumu pārbaudi, kuru sagatavo apstiprināts auditors, kurš atbilst īpašajiem
nosacījumiem darba uzdevumā izdevumu pārbaudīšanas, jāpievieno katram maksājuma
pieprasījumam, izņemot pirmo priekšfinansējuma maksājumu.”
7.3.9. 15.7. punkta pēdējā rindkopa tiek papildināta šādi:
„Šis nosacījums netiek piemērots, ja Subsīdijas saņēmējs ir valsts pārvaldes departaments vai valsts
iestāde, vai starptautiska organizācija, ja vien Īpašajos noteikumos nav noteikts citādi.
Līgumslēdzējas iestādes nesamaksātie maksājumi ieskaitāmi norēķinu kontā vai subkontā, kas
norādīts V pielikumā sniegtajā finanšu identifikācijas veidlapā, kurā identificēti Līgumslēdzējas
iestādes samaksātie finanšu līdzekļi un kas ļauj aprēķināt šo finanšu līdzekļu uzkrātos procentus.
Projekta vajadzībām Subsīdijas saņēmējs atver atsevišķu norēķinu kontu.”
7.3.10. 15.8. punkts tiek aizvietots šādi:
„Līgumslēdzēja iestāde veic maksājumus tās valsts valūtā, kurai tā ir piederīga, vai arī eiro —
atbilstoši Īpašajiem noteikumiem. Pēdējā gadījumā jebkura citās valūtās radušos faktisko izdevumu
konvertēšana eiro tiek veikta pēc likmes, kas vienāda ar likmi, kura publicēta InforEuro par mēnesi,
kurā veiktas izmaksas, ja vien Īpašajos noteikumos nav noteikts citādi.”
7.3.11. 15.9. punkts tiek aizvietots šādi:
„Visi procenti vai tamlīdzīgi ienākumi, kas uzkrāti no priekšfinansējuma, ko Subsīdijas saņēmējam
izmaksājusi Līgumslēdzēja iestāde, jāuzrāda starpposma un gala atskaitēs. Saskaņā ar
pamatdokumenta nosacījumiem visi no priekšfinansējuma uzkrātie procenti tiek piešķirti
Projektam un atskaitīti no Subsīdijas saņēmējam pienākošās atlikuma summas, ja vien
Līgumslēdzēja iestāde nepieprasa Subsīdijas saņēmējam atlīdzināt no priekšfinansējuma uzkrātos
procentus pirms atlikušās summas samaksas.”
7.3.12. 15.11. punkts tiek aizvietots šādi:
„Procenti tiek ņemti vērā, aprēķinot Līgumā noteikto atlikuma summu, un tos uzskata par Projekta
ieņēmumiem 17. pantā minētās gala summas izpratnē.”

Sastādīts angļu valodā divos oriģināleksemplāros, no kuriem viens izsniedzams Līgumslēdzēja iestādei,
viens — Subsīdijas saņēmējam.
Subsīdijas saņēmēja vārdā

Līgumslēdzēja iestādes vārdā

Vārds

Vārds

Amats

Amats

Paraksts

Paraksts

Datums

Datums
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