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VISPĀRĪGIE UN ADMINISTRATĪVIE NOSACĪJUMI
1. PANTS . V ISPĀRĪGIE PIENĀKUMI
1.1.

Subsīdijas saņēmējs uzņemas atbildību par Projekta īstenošanu atbilstoši I pielikumā
sniegtajam Projekta aprakstam ar nolūku sasniegt tajā norādītos mērķus.

1.2.

Subsīdijas saņēmējs rūpīgi, uzcītīgi, produktīvi un caurskatāmi īsteno Projektu,
ievērojot konkrētās jomas labāko praksi un saskaņā ar šo Līgumu.
Šim nolūkam Subsīdijas saņēmējs mobilizē visus finanšu, cilvēku un materiālu
resursus, kas nepieciešami pilnīgai Projekta īstenošanai saskaņā ar Projekta aprakstu.

1.3.

Subsīdijas saņēmējs darbojas individuāli vai partnerībā ar vienu vai vairākām
nevalstiskajām organizācijām vai citām Projekta aprakstā norādītām organizācijām.
Tam ir tiesības ierobežotu Projekta daļu nodot izpildei apakšuzņēmējiem. Tomēr
Projekta lielākās daļas īstenošana jāuzņemas pašam Subsīdijas saņēmējam vai tā
partneriem, ja tādi ir.
Partneri piedalās Projekta īstenošanā, un tiem radušās izmaksas ir attiecināmas tādā
pašā veidā kā Subsīdijas saņēmēja izmaksas.
Ja Subsīdijas saņēmējs noslēdz līgumus Projekta īstenošanai, kā minēts pirmajā
rindkopā, Subsīdijas saņēmējam jāievēro šī Līguma IV pielikumā noteiktā līgumu
piešķiršanas kārtība, kā arī valsts piederības un izcelsmes vietas nosacījumi.
Vienīgi Subsīdijas saņēmējs ir atbildīgs Līgumslēdzējas 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.

1.4.

Subsīdijas saņēmējs un Līgumslēdzēja iestāde ir šā Līguma vienīgās puses („Puses”). Ja
Eiropas Komisija nav Līgumslēdzēja iestāde, tā nav šī Līguma Puse, un šādā gadījumā
tai tiek piešķirtas tikai tās tiesības un uzlikti tie pienākumi, kas skaidri noteikti šajā
Līgumā. Neraugoties uz to, tai Līgums ir jāapstiprina, lai nodrošinātu Līgumslēdzējas
iestādes subsīdijas finansēšanu no Eiropas Kopienu budžeta1, un attiecīgi ir
piemērojami šajā Līgumā noteiktie publicitātes nosacījumi.

2. PANTS . P IENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU , KĀ ARĪ FINANŠU UN PĀRSKATA ATSKAITES
2.1.

1

Subsīdijas saņēmējam jānodrošina Līgumslēdzējai 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. Atskaitēm jāaptver Projekts
kā vienots veselums neatkarīgi no tā, kuru tā daļu finansē Līgumslēdzēja
iestāde. Katrā atskaitē jāsniedz pilns pārskats par visiem Projekta īstenošanas
aspektiem attiecīgajā periodā. Ja saskaņā ar 15.6. punktu nav jāiesniedz izdevumu
pārbaudes atskaite, Subsīdijas saņēmējam jāiesniedz detalizēts saraksts ar izdevumu
pozīcijām par atskaitē aptverto laika periodu, norādot katras pozīcijas nosaukumu,
summu, atbilstošo Projekta budžeta pozīciju un atsauci uz pamatojuma dokumentu.

Ja subsīdija tiek finansēta no Eiropas Attīstības fonda līdzekļiem, jebkura atsauce uz Kopienu finansējumu
attiecas uz Eiropas Attīstības fonda finansējumu.
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Gala atskaitei jāpievieno arī īpašumtiesību nodošanas apstiprinājuma dokumenti, kas
minēti 7.3. punktā.
2.2.

Līgumslēdzējai iestādei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildu informāciju, un šī
informācija iesniedzama trīsdesmit dienu laikā pēc tās pieprasījuma.

2.3.

Atskaites jāsagatavo Līguma valodā. Tie jāiesniedz Līgumslēdzējai iestādei, ievērojot
šādus intervālus:
• ja maksājumi tiek veikti atbilstoši 15.1. punkta 1. vai 3. variantam: jāiesniedz
tikai viena gala atskaite ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc Īpašo noteikumu 2. pantā
noteiktā īstenošanas perioda beigām;
• ja maksājumi tiek veikti atbilstoši 15.1. punkta 2. variantam:
- katram maksājuma pieprasījumam jāpievieno starpposma atskaite;
- gala atskaite jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc Īpašo noteikumu 2. pantā
noteiktā īstenošanas perioda beigām.
Gala atskaites iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz sešiem mēnešiem, ja Subsīdijas
saņēmēja galvenā mītne neatrodas valstī, kurā tiek īstenots Projekts.

2.4.

Papildu nosacījumi attiecībā uz atskaišu iesniegšanu nosakāmi Īpašajos noteikumos.

2.5.

Ja Subsīdijas saņēmējs neiesniedz Līgumslēdzējai iestādei gala atskaiti līdz 2.3. punktā
noteiktā termiņa beigām un nespēj rakstveidā sniegt pieņemamu un apmierinošu
paskaidrojumu par iemesliem, kuru dēļ tas šo pienākumu nevar izpildīt, Līgumslēdzējai
iestādei ir tiesības lauzt šo Līgumu saskaņā ar 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu un
atgūt izmaksātās summas, kas nav tikušas pamatotas.
Turklāt, ja maksājumi tiek veikti atbilstoši 15.1. punktā minētajam 2. variantam, bet
Subsīdijas saņēmējs neiesniedz starpposma atskaiti un maksājuma pieprasījumu līdz katra
divpadsmit mēnešu perioda beigām, balstoties uz Īpašo noteikumu 2.2. punktā noteikto
datumu, Subsīdijas saņēmēja pienākums ir informēt Līgumslēdzēju iestādi par iemesliem,
kuru dēļ tas šo pienākumu nav varējis izpildīt, un iesniegt Projekta īstenošanas gaitas
kopsavilkumu. Ja Subsīdijas saņēmējs nepilda šo pienākumu, Līgumslēdzējai iestādei ir
tiesības lauzt šo Līgumu saskaņā ar 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu un atgūt
izmaksātās summas, kas nav tikušas pamatotas.

3. PANTS . A TBILDĪBA
3.1.

Līgumslēdzēja iestāde nekādos apstākļos un nekādu iemeslu dēļ nevar būt atbildīga par
zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies Subsīdijas saņēmēja personālam vai
īpašumam Projekta īstenošanas laikā vai rezultātā. Šī iemesla dēļ Līgumslēdzēja iestāde
nepieņem prasības par kompensācijām vai maksājumu palielinājumu saistībā ar šādiem
zaudējumiem vai kaitējumiem.

3.2.

Subsīdijas saņēmējs uzņemas pilnu atbildību attiecībā pret trešajām personām, tostarp
atbildību par kaitējumiem vai bojājumiem, kas radušies Projekta īstenošanas laikā vai
tā rezultātā. Subsīdijas saņēmējs atbrīvo Līgumslēdzēja iestādi no jebkādas atbildības,
kas izriet no jebkādām prasībām vai darbības, kas īstenota Subsīdijas saņēmēja vai tā
darbinieku, vai personu, par kurām darbinieki ir atbildīgi, noteikumu vai tiesību aktu
pārkāpumu rezultātā vai trešo personu tiesību pārkāpuma rezultātā.
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4. PANTS . I NTEREŠU KONFLIKTS
Subsīdijas saņēmējs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no
interešu konfliktiem, un tā pienākums ir nekavējoties informēt Līgumslēdzēju iestādi
par jebkuru situāciju, kas rada vai var radīt šādu konfliktu.
Interešu konflikts rodas, ja kādas personas šajā Līgumā noteikto funkciju objektīvu un
godīgu izpildi negatīvi ietekmē iemesli, ka saistīti ar ģimenes vai jūtu dzīvi, politisko
piederību vai valsts piederību, mantiskām interesēm vai jebkādām citām interesēm, kas
attiecīgajai personai ir kopējas ar citu personu.
5. PANTS . K ONFIDENCIALITĀTE
Pamatojoties uz 16. pantu, Līgumslēdzēja iestāde un Subsīdijas saņēmējs apņemas
saglabāt jebkura tiem konfidenciāli uzticēta dokumenta, informācijas vai citu materiālu
konfidencialitāti vismaz septiņus gadus pēc gala maksājuma veikšanas. Ja Eiropas
Komisija nav Līgumslēdzēja iestāde, tai tik un tā ir nodrošināma piekļuve visiem
Līgumslēdzēja iestādei nodotajiem dokumentiem un tā ievēro šos pašus
konfidencialitātes nosacījumus.
6. PANTS . P UBLICITĀTE
6.1.

Ja vien Eiropas Komisija nevienojas vai nepieprasa citādi, Subsīdijas saņēmējam jāveic
visi nepieciešamie pasākumi, lai darītu plaši zināmu faktu, ka Eiropas Savienība ir
finansējusi vai līdzfinansējusi Projektu. Šādiem pasākumiem jāatbilst Komisijas
noteiktajiem un publicētajiem „Eiropas Savienības ārējo sakaru komunikācijas un
publicitātes rokasgrāmatas” noteikumiem.

6.2.

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 logotips.

6.3.

Jebkurā Subsīdijas saņēmēja paziņojumā vai publikācijā par Projektu, tostarp tādos, kas
sniegti konferencēs vai semināros, jānorāda, ka Projekts ir saņēmis ES finansējumu.
Jebkurai Subsīdijas saņēmēja publikācijai neatkarīgi no tās formāta un masu saziņas
līdzekļa, kādā tā ir publicēta, tostarp internetā, jāietver šis paziņojums: „Šis dokuments
ir izstrādāts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu
atbildību pilnībā uzņemas <Subsīdijas saņēmēja nosaukums>, un tas nekādā gadījumā
nav uzskatāms par Eiropas Savienības viedokļa atspoguļojumu.”

6.4.

Subsīdijas saņēmējs pilnvaro Līgumslēdzēju iestādi un Eiropas Komisiju (ja tā nav
Līgumslēdzēja iestāde) publicēt savu nosaukumu un adresi, valsts piederību, subsīdijas
mērķi, Projekta 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. PANTS . Ī PAŠUMTIESĪBAS / REZULTĀTU UN APRĪKOJUMA LIETOŠANA
7.1.

Īpašumtiesības uz Projekta rezultātiem, atskaitēm un citiem ar to saistītiem
dokumentiem, nosaukuma īpašumtiesības, intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības
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pieder Subsīdijas saņēmējam.
7.2.

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 un pēc saviem 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.

7.3.

Ja Subsīdijas saņēmēja galvenā mītne neatrodas valstī, kurā tiek īstenots Projekts un ja
Īpašajos noteikumos nav noteikts citādi, aprīkojums, transportlīdzekļi un materiāli, par
kuriem samaksāts no Projekta budžeta, jānodod Subsīdijas saņēmēja vietējiem partneriem
un/vai Projekta gala saņēmējiem līdz Projekta īstenošanas beigām. Gala atskaitei ir
jāpievieno aprīkojuma un transportlīdzekļu, kuru iegādes cena pārsniegusi 5000 eiro par
vienību, nodošanas apliecinājuma dokumentu kopijas. Visos citos gadījumos šādi
apliecinājuma dokumenti jāsaglabā pārbaudes vajadzībām.

8. PANTS . P ROJEKTA NOVĒRTĒJUMS/UZRAUDZĪBA
8.1.

Ja Komisija veic starpposma novērtējumu vai ex post novērtējumu, vai uzraudzības
darbības, Subsīdijas saņēmējs apņemas nodrošināt Komisiju un/vai tās 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.

8.2.

Ja kāda no Pusēm (vai Eiropas Komisija) veic vai uzdod veikt novērtēšanu Projekta
laikā, tai jāiesniedz otrajai Pusei un Eiropas Komisijai (jeb Pusēm) novērtējuma
atskaites kopija.

9. PANTS . L ĪGUMA GROZĪJUMI
9.1.

Jebkādi grozījumi Līgumā, tostarp tā pielikumos, izdarāmi rakstveidā papildinājumos.
Šo Līgumu atļauts grozīt tikai tā izpildes periodā.
Ja grozījumus izdarīt lūdz Subsīdijas saņēmējs, tam jāiesniedz šis lūgums
Līgumslēdzēja iestādei vienu mēnesi pirms datuma, kurā grozījumiem būtu jāstājas
spēkā, ja vien nepastāv kādi īpaši, Subsīdijas saņēmēja pienācīgi pamatoti un
Līgumslēdzēja iestādes apstiprināti apstākļi.

9.2.

Taču gadījumos, kad budžeta vai Projekta apraksta grozījumi neietekmē Projekta
pamatmērķi un finansiālā ietekme ir saistīta tikai ar pārvedumu starp posteņiem vienas
budžeta pamatpozīcijas ietvaros, tostarp posteņa atcelšanu vai ieviešanu, vai pārvedumu
starp budžeta pamatpozīcijām, pieļaujot sākotnējās (vai ar papildinājumu mainītās)
summas izmaiņas par ne vairāk kā 15% attiecībā uz katru saistīto attiecināmo izmaksu
pamatpozīciju, Subsīdijas saņēmējs ir tiesīgs grozīt budžetu un nekavējoties rakstveidā par
to informēt Līgumslēdzēju iestādi. Šo metodi nav atļauts izmantot, lai grozītu
administratīvo izmaksu vai neparedzēto izdevumu pozīciju.
Par adreses, bankas konta vai auditora maiņu ir tikai jāinformē, taču tas neliedz
Līgumslēdzējai iestādei iebilst pret Subsīdijas saņēmēja bankas konta vai auditora
izvēli.
Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt, lai Īpašo noteikumu 5.2. punktā minētais
auditors tiktu aizvietots ar citu, ja apsvērumi, kas nebija zināmi Līguma parakstīšanas
brīdī, rada šaubas par auditora neatkarību vai profesionālajiem standartiem.
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9.3.

Grozījumu mērķis vai sekas nedrīkst būt tādu Līguma grozījumu ieviešana, kas varētu readõt
šaubas par subsīdijas piešķiršanas lēmumu vai būtu pretrunā vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu
pret pieteikumu iesniedzējiem. Nav atļauts palielināt Īpašo noteikumu 3.2. punktā noteikto
maksimālo subsīdijas summu.

10. PANTS . L ĪDZEKĻU NODOŠANA
Līgumu un ar to saistītos maksājumus nav atļauts nekādā veidā nodot trešajām personām
bez Līgumslēdzējas iestādes iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
11. PANTS . P ROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS , TĀ PAGARINĀŠANA , APTURĒŠANA ,
NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI UN BEIGU DATUMS

11.1.

Projekta īstenošanas periods ir noteikts Īpašo noteikumu 2. pantā. Subsīdijas saņēmējs
nekavējoties informē Līgumslēdzēju iestādi par jebkādiem apstākļiem, kas varētu traucēt
vai aizkavēt Projekta īstenošanu. Subsīdijas saņēmējs var lūgt Projekta īstenošanas
perioda pagarinājumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms šā perioda beigām. Pieprasījumam
jāpievieno visi tā novērtēšanai nepieciešamie pierādījumi.

11.2.

Subsīdijas saņēmējs var apturēt visa Projekta vai tā daļas īstenošanu, ja rodas apstākļi
(galvenokārt nepārvaramas varas apstākļi), kas tā turpināšanu padara pārāk sarežģītu vai
bīstamu. Subsīdijas saņēmējam nekavējoties jāinformē Līgumslēdzēja iestāde un jāsniedz
visa nepieciešamā informācija. Katra Puse var izbeigt Līgumu saskaņā ar 12.1. punktu. Ja
Līgums netiek izbeigts, Subsīdijas saņēmējam jācenšas saīsināt pārtraukuma laiku un
jāatsāk Līguma izpilde, tiklīdz apstākļi to atļauj, un par to jāinformē Līgumslēdzēja
iestāde.

11.3.

Līgumslēdzējai iestādei ir tiesības lūgt Subsīdijas saņēmēju apturēt visa Projekta vai tā
daļas īstenošanu, ja rodas apstākļi (galvenokārt nepārvaramas varas apstākļi), kas tā
turpināšanu padara pārāk sarežģītu vai bīstamu. Katra Puse var izbeigt Līgumu saskaņā
ar 12.1. punktu. Ja Līgums netiek izbeigts, Subsīdijas saņēmējam jācenšas saīsināt
pārtraukuma laiku un jāatsāk Līguma izpilde, tiklīdz apstākļi to atļauj, kad saņemta
Līgumslēdzējas iestādes iepriekšēja rakstveida piekrišana.

11.4.

Projekta īstenošanas periodu pagarina par laiku, kas vienlīdzīgs ar pārtraukuma laiku, kas
nav pretrunā ar Līguma grozījumiem, kādi varētu būt nepieciešami, lai pielāgotu Projektu
jaunajiem īstenošanas nosacījumiem.

11.5.

Nepārvaramas varas apstākļi ir neparedzēti ārkārtas apstākļi vai notikumi ārpus Pušu
kontroles, kuri neļauj kādai no Pusēm izpildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām un
kuru iemesls nav Pušu (vai to apakšuzņēmēju, pilnvaroto vai darbinieku) kļūdaina rīcība
vai nolaidība, un kuri ir nepārvarami, neraugoties uz centieniem tos novērst. Aprīkojuma
vai materiālu defekti vai to pieejamības aizkavēšanās, darba strīdi, streiki vai finanšu
grūtības nav uzskatāmas par nepārvaramas varas apstākļiem. Netiek uzskatīts, ka Puse
nepilda Līgumā noteiktās saistības, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi.
Neierobežojot 12.2. un 12.4. punktu, Puse, kurai radušies nepārvaramas varas apstākļi,
nekavējoties informē otru Pusi, norādot problēmas būtību, iespējamo ilgumu un
paredzamos efektus, kā arī veic visus iespējamos pasākumus potenciālo zaudējumu
samazināšanai.

11.6.

Šajā Līgumā noteiktais Eiropas Kopienas pienākums veikt maksājumus beidzas
18 mēnešus pēc Īpašo noteikumu 2. pantā noteiktā īstenošanas perioda, ja vien Līgums
netiek izbeigts atbilstoši 12. pantā noteiktajam.
Līgumslēdzēja iestāde jāpaziņo Subsīdijas saņēmējam par beigu datuma pārcelšanu uz vēlāku
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laiku.
12. PANTS . L ĪGUMA L AUŠANA
12.1.

Ja Puse uzskata, ka Līgums vairs nav efektīvi vai pienācīgi izpildāms, tā apspriežas ar
otru Pusi. Ja netiek panākta vienošanās par risinājumu, jebkura no Pusēm var lauzt
Līgumu, iesniedzot par to paziņojumu divus mēnešus iepriekš, bez pienākuma maksāt
kompensāciju.

12.2.

Līgumslēdzējai iestādei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšēja paziņojuma un
nemaksājot nekāda veida kompensāciju:
a)

ja Subsīdijas saņēmējs bez attaisnojuma nepilda kādu no saviem pienākumiem un
arī pēc tam, kad tam nosūtīta vēstule ar brīdinājumu par šo pienākumu izpildi, tos
neizpilda un nesniedz apmierinošu paskaidrojumu 30 dienu laikā pēc vēstules
nosūtīšanas;

b)

ja Subsīdijas saņēmējs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta, tā lietu administrēšana
ir nodota tiesai, tas ir uzņēmies saistības ar kreditoriem, ir apturējis savu
uzņēmējdarbību, ir tiesvedības procesa subjekts iepriekšminētajās lietās vai atrodas
līdzīgā situācijā, kuru izraisījis līdzīgs process, ko nosaka valsts tiesību akti un
noteikumi;

c)

ja Līgumslēdzējai iestādei ir pierādījumi par Subsīdijas saņēmēja vai jebkuras
saistītas organizācijas vai personas nopietnu profesionālās darbības pārkāpumu; šis
nosacījums attiecas arī uz Subsīdijas saņēmēja partneriem un pilnvarotajiem;

d)

ja Līgumslēdzējai iestādei ir pierādījumi par Subsīdijas saņēmēja vai jebkuras
saistītas organizācijas vai personas iesaistīšanos krāpšanā, korupcijā, kriminālās
organizācijās vai jebkādā citā nelikumīgā darbībā, kas kaitē Kopienas finanšu
interesēm; šis nosacījums attiecas arī uz Subsīdijas saņēmēja partneriem un
pilnvarotajiem;

e)

ja Subsīdijas saņēmējs maina savu juridisko statusu, ja vien par šo faktu netiek
izveidots rakstveida papildinājums;

f)

ja Subsīdijas saņēmējs neievēro 4., 10. un 16. pantu;

g)

ja Subsīdijas saņēmējs izmanto nepatiesus vai nepilnīgus apgalvojumus, lai iegūtu
Līgumā noteikto subsīdiju, vai iesniedz atskaites, kas neatspoguļo patieso situāciju;

h)

ja Subsīdijas saņēmējs nav izpildījis saistības, kas attiecas uz sociālās
apdrošināšanas iemaksu vai nodokļu maksājumiem atbilstoši juridiskajiem
nosacījumiem, kas ir spēkā valstī, kurā tas ir reģistrēts;

i)

ja Līgumslēdzējai iestādei ir pierādījumi par Subsīdijas saņēmēja vai jebkuras
saistītas organizācijas vai personas būtiskām kļūdām, neprecizitātēm vai krāpšanu
subsīdijas piešķiršanas vai apgūšanas procedūrā; šis nosacījums attiecas arī uz
Subsīdijas saņēmēja partneriem un pilnvarotajiem;
(c), (d) un (i) punktos minētajos gadījumos jebkura saistītā persona nozīmē
jebkuru fizisku personu ar pārstāvniecības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles
tiesībām saistībā ar Subsīdijas saņēmēju. Jebkura saistītā organizācija nozīmē it
sevišķi jebkuru organizāciju, kas atbilst 1983. gada 13. jūnija Septītās Padomes
Direktīvas Nr. 83/349/EEK 1. pantā izklāstītajiem kritērijiem.
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12.3.

Subsīdijas saņēmēju, kas izteicis nepatiesus apgalvojumus, pieļāvis būtiskas kļūdas vai
neprecizitātes vai kas ir vainojams krāpšanā vai nopietnos līgumsaistību pārkāpumos, var
izslēgt no visiem Līgumslēdzējas iestādes finansētajiem līgumiem uz laiku līdz pieciem
gadiem pēc datuma, kurā pārkāpums ticis konstatēts saskaņā ar pret Subsīdijas saņēmēju
uzsākto procesu. Šo periodu var pagarināt uz desmit gadiem, ja piecu gadu laikā pēc
iepriekšminētā datuma tiek izdarīts atkārtots pārkāpums.

12.4.

Līguma izbeigšanas gadījumā Subsīdijas saņēmējs ir tiesīgs saņemt subsīdiju tikai par
īstenoto Projekta daļu, izslēdzot izmaksas, kas saistītas ar tā brīža uzdevumiem, kas tiktu
īstenoti pēc Līguma laušanas. Šajā nolūkā Subsīdijas saņēmējs iesniedz maksājuma
pieprasījumu un gala atskaiti saskaņā ar 2. pantu.

12.5.

Taču, ja Līgumu izbeidz Subsīdijas saņēmējs gadījumos, kas noteikti 12.2. punkta d), e)
un g) apakšpunktos, Līgumslēdzēja iestāde ir tiesīga pieprasīt pilnu vai daļēju no
subsīdijas jau izmaksāto summu atmaksu proporcionāli attiecīgo pārkāpumu nopietnībai,
pēc tam ļaujot Subsīdijas saņēmējam par to iesniegt savus novērojumus.

12.6.

Pirms šajā punktā noteiktās Līguma laušanas vai tās vietā Līgumslēdzēja iestāde var
piesardzības nolūkos bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt maksājumus.

12.7.

Šis Līgums izbeidzas automātiski, ja Līgumslēdzēja iestāde tā ietvaros nav veikusi
nevienu maksājumu trīs gadu laikā pēc tā parakstīšanas.

13. PANTS . P IEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
13.1.

Šim Līgumam piemērojami Līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību akti, bet gadījumos,
kad Līgumslēdzēja iestāde ir Eiropas Komisija, Eiropas Kopienas tiesību akti, ko pēc
nepieciešamības papildina Beļģijas tiesību akti.

13.2.

Pusēm jāpieliek visas pūles, lai savstarpēju pārrunu ceļā atrisinātu jebkuru strīdu, kas
starp tām radies šā Līguma izpildes laikā. Šajā nolūkā tās rakstveidā paziņo viena otrai
savu nostāju un sev pieņemamos risinājumus un tiekas viena ar otru pēc jebkuras Puses
uzaicinājuma. Pusei ir pienākums atbildēt uz izlīguma pieprasījumu 30 dienu laikā. Pēc
šā termiņa beigām vai ja mēģinājumi panākt izlīgumu nav devuši rezultātu 120 dienu
laikā pēc pirmā pieprasījuma, katra no Pusēm ir tiesīga paziņot otrai Pusei, ka uzskata
procesu par noslēgušos neveiksmīgi.

13.3.

Ja izlīgumu neizdodas panākt, strīdu pēc Pušu kopīgas vienošanās var nodot
samierināšanai Eiropas Komisijā, ja vien tā nav Līgumslēdzēja iestāde. Ja strīds netiek
atrisināts 120 dienu laikā pēc samierināšanas procesa uzsākšanas, katra no Pusēm ir
tiesīga paziņot otrai Pusei, ka uzskata procesu par noslēgušos neveiksmīgi.

13.4.

Iepriekš minēto procedūru neveiksmīga noslēguma gadījumā katrai Pusei ir tiesības
iesniegt strīdu izskatīšanai Līgumslēdzējas iestādes valsts tiesā vai, ja Līgumslēdzēja
iestāde ir Eiropas Komisija, — Briseles tiesā.
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FINANŠU NOTEIKUMI
14. PANTS . A TTIECINĀMĀS IZMAKSAS
14.1.

14.2.

Attiecināmās izmaksas ir visas šīs subsīdijas saņēmējam faktiski radušās izmaksas, kas
atbilst visiem šiem kritērijiem:
a)

tās ir radušās Īpašo noteikumu 2. pantā noteiktajā Projekta īstenošanas laikā,
izņemot izmaksas, kas saistītas ar gala atskaitēm, izdevumu pārbaudi un Projekta
novērtēšanu, neatkarīgi no tā, kad Subsīdijas saņēmējs un/vai tā partneri faktiski
veikuši
norēķinu.
Drīkst
uzsākt
1.3. punkta
3. daļā
noteiktās
preču/pakalpojumu/darbu apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas procedūras, taču
Subsīdijas saņēmējam vai tā partneriem nav tiesību slēgt šos līgumus pirms Projekta
īstenošanas perioda sākuma, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti IV pielikuma noteikumi;

b)

tās ir uzrādītas Projekta paredzētajā kopējā budžetā;

c)

tās ir nepieciešamas tā Projekta īstenošanai, kas ir subsīdijas priekšmets;

d)

tās ir identificējamas un pārbaudāmas, un – jo īpaši — atspoguļotas Subsīdijas
saņēmēja grāmatvedības dokumentos un noteiktas atbilstoši spēkā esošajiem tās
valsts grāmatvedības standartiem, kurā dibināts Subsīdijas saņēmējs, kā arī saskaņā
ar parasto Subsīdijas saņēmēja izmaksu uzskaites praksi;

e)

tās ir saprātīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu pārvaldības prasībām, it īpaši
attiecībā uz ekonomijas un efektivitātes principiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un gadījumos, kur tas ir atbilstoši IV pielikuma
noteikumiem, par attiecināmām tiek uzskatītas šādas Subsīdijas saņēmēja un tā partneru
tiešās izmaksas:
- Projektā iesaistītā personāla izmaksas, kas atbilst faktiskajām bruto algām,
tostarp sociālās apdrošināšanas maksājumiem un citām ar atlīdzību saistītajām
izmaksām; algas un izmaksas nedrīkst pārsniegt maksājumus, kādus Subsīdijas
saņēmējs vai — atkarībā no apstākļiem — tā partneri veic parastās darbības
ietvaros, ja vien tas netiek pamatots, pierādot, ka tas ir būtiski Projekta
īstenošanai;
- ceļa izdevumi un komandējuma izmaksas personālam un personām, kas piedalās
Projektā, ar nosacījumu, ka šīs izmaksas nepārsniedz maksājumus, kādus
Subsīdijas saņēmējs vai — atkarībā no apstākļiem — tā partneri veic parastās
darbības ietvaros. Ja komandējuma izmaksas tiek atlīdzinātas pēc vienotām
likmēm, tās nedrīkst pārsniegt III pielikumā noteiktās likmes, kas atbilst Eiropas
Komisijas publicētajai skalai šā Līguma parakstīšanas brīdī;
- tieši Projektam paredzēta aprīkojuma un materiālu (jaunu vai lietotu) iegādes vai
nomas izmaksas, kā arī pakalpojumu izmaksas ar nosacījumu, ka tās atbilst
tirgus likmēm;
- kancelejas preču izmaksas;
- apakšuzņēmuma līgumu izdevumi;
- izmaksas, kas tieši izriet no Līguma prasībām (informācijas izplatīšana, Projekta
specifiskais novērtējums, revīzijas, tulkojumi, reproducēšana, apdrošināšana
utt.), tostarp finanšu pakalpojumu izmaksas (it īpaši naudas pārskaitījumu un
finanšu garantiju izmaksas).

14.3.

Projekta budžetā var ietvert neparedzēto izdevumu pozīciju, kas nepārsniedz 5% no
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tiešajām attiecināmajām izmaksām. To drīkst izmantot tikai ar Līgumslēdzējas iestādes
iepriekšēju rakstveida atļauju.
14.4.

Kā netiešās izmaksas, lai segtu Subsīdijas saņēmējam Projekta vajadzībām radušās
papildu administratīvās izmaksas, var pieprasīt summu, kas nepārsniedz 7% no kopējās
Projekta tiešo attiecināmo izmaksu summas, izņemot gadījumus, kad Subsīdijas saņēmējs
saņem subsīdiju darbības nodrošināšanai, kas tiek finansēta no Kopienu ES budžeta.
Netiešo izmaksu finansēšanu pēc vienotajām likmēm nav nepieciešams pamatot ar
grāmatvedības dokumentiem.
Netiešās izmaksas uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām, ja tās neietver izmaksas,
kas iekļautas citā šā Līguma budžeta pozīcijā.
Subsīdiju darbības nodrošināšanai gadījumā šie 14.4. punkta nosacījumi netiek
piemēroti.

14.5.

Ieguldījumi natūrā, kas atsevišķi uzskaitāmi III pielikumā, nav uzskatāmi par faktiskajām
izmaksām un nav attiecināmās izmaksas. Ja vien Īpašajos noteikumos nav norādīts citādi,
ieguldījumi natūrā nav uzskatāmi par Subsīdijas saņēmēja līdzfinansējumu. Projektam
piesaistītā personāla izmaksas nav uzskatāmas par ieguldījumu natūrā un, ja tās sedz
Subsīdijas saņēmējs vai tā partneri, tās var būt uzskatāmas par līdzfinansējumu.
Neraugoties uz iepriekš minēto, ja Projekta aprakstā paredzēti ieguldījumi natūrā, šie
ieguldījumi ir jānodrošina.

14.6.

Šīs izmaksas nav uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām:
- parādi un uzkrājumi paredzamajiem zaudējumiem un parādiem;
- nesamaksāti procentu maksājumi;
- pozīcijas, kas jau tiek finansētas no citiem avotiem;
- zemes vai ēku iegāde, izņemot, ja tā ir nepieciešama tiešai projekta īstenošanai,
un šādā gadījumā īpašumtiesības ir jānodod gala labuma saņēmējiem un/vai
vietējiem partneriem, vēlākais, projekta beigās;
- zaudējumi, kas izriet no valūtas maiņas;
- nodokļi, tostarp PVN, ja vien Subsīdijas saņēmējs (vai attiecīgi tā partneri)
nepierāda, ka nevar nodokļus atgūt, un ja spēkā esošie noteikumi atļauj segt
nodokļus;
- aizdevumi trešajām personām.

15. PANTS . I ZMAKSU KĀRTĪBA UN PROCENTI PAR KAVĒTIEM MAKSĀJUMIEM
15.1.

Maksājumu veikšanas kārtība ir noteikta Īpašo noteikumu 4. pantā un atbilst vienam no
trim turpmāk minētajiem variantiem:
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 4.3. punkta nosacījumus;
• atlikumu 45 dienu laikā pēc tam, kad Līgumslēdzēja iestāde atbilstoši 15.2. punkta
noteikumiem ir apstiprinājusi gala atskaiti, kurai pievienots maksājuma pieprasījums par
atlikušo summu, kas atbilst V pielikumā norādītajam paraugam.
2. variants. Projekta īstenošanas periods pārsniedz 12 mēnešus vai Līgumslēdzēja
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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 4.3. punkta nosacījumus.
• 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 saskaņā ar 15.6. punktu, ja tas ir prasīts;
- 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.
Papildu 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
100% no visiem iepriekšējiem maksājumiem) un to apstiprina atbilstošā starpposma
atskaite un, ja nepieciešams, 15.6. punktā noteiktā izdevumu pārbaudes atskaite. Ja
iepriekšējais priekšfinansējuma maksājuma patēriņš ir mazāks nekā 70%, jaunā
priekšfinansējuma maksājuma summa tiek samazināta par iepriekšējā priekšfinansējuma
maksājuma neizmantoto daļu.
Kopējais priekšfinansējuma maksājumu apjoms Līguma ietvaros nedrīkst pārsniegt 90%
no Īpašo noteikumu 3.2 punktā minētās summas.
3. variants. Visi projekti
Līgumslēdzēja iestāde izmaksā subsīdiju Subsīdijas saņēmējam vienā maksājumā
45 dienu laikā pēc tam, kad Līgumslēdzēja iestāde atbilstoši 15.2. punktam ir
apstiprinājusi gala atskaiti, kurai pievienots:
- atlikušās summas maksājuma pieprasījums, kas atbilst V pielikumā sniegtajam
paraugam;
- izdevumu pārbaudes atskaite, ja tā nepieciešama saskaņā ar 15.6. punktu.
15.2. Jebkura atskaite uzskatāma par apstiprinātu, ja no Līgumslēdzējas iestādes 45 dienu laikā pēc
atskaites saņemšanas kopā ar pieprasītajiem dokumentiem netiek saņemta rakstveida atbilde.
Atskaites apstiprināšana nenozīmē tā regularitātes, tajos ietverto paziņojumu un informācijas
patiesuma, pilnīguma un pareizības atzīšanu.
Līgumslēdzēja iestādei ir tiesības apturēt atskaites apstiprināšanas termiņu, paziņojot
Subsīdijas saņēmējam, ka atskaiti nav iespējams apstiprināt un ka nepieciešamas papildu
pārbaudes. Termiņa apturēšana stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumslēdzēja iestāde par to nosūta
2008.g. Neoficiāls tulkojums.
EKPI PS Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas 1. projektu pieteikumu konkurss

11. lapa no 17

paziņojumu. Šādos gadījumos Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt precizējumus, izmaiņas
vai papildu informāciju, kas jāiesniedz 30 dienu laikā pēc pieprasījuma. Termiņš atsākas
dienā, kad saņemta pieprasītā informācija.
Atskaites iesniedzamas saskaņā ar 2. pantu.
15.3.

Iepriekš 15.1. punktā minētais 45 dienu samaksas termiņš beidzas dienā, kurā tiek
debetēts Līgumslēdzējas iestādes konts. Neierobežojot 12.6. punktu, Līgumslēdzējai
iestādei ir tiesības apturēt šo termiņu, paziņojot Subsīdijas saņēmējam par maksājuma
pieprasījuma nepieņemšanu vai nu tāpēc, ka pieprasītā summa nepienākas, vai tāpēc, ka
nav tikuši iesniegti nepieciešamie apstiprinājuma dokumenti, vai tāpēc, ka tā uzskata, ka
ir nepieciešams veikt papildu pārbaudes, tostarp pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos, ka
konkrētās izmaksas ir attiecināmas. Apturēšana stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumslēdzēja
iestāde par to nosūta paziņojumu. Samaksas termiņš atsākas dienā, kad tiek reģistrēts pareizi
formulēts maksājuma pieprasījums.

15.4.

Pēc iepriekš minētā termiņa beigām Subsīdijas saņēmējam, ja vien Subsīdijas saņēmējs
nav valsts pārvaldes departaments vai valsts iestāde Kopienas dalībvalstī, ir tiesības divu
mēnešu laikā pēc kavētā maksājuma saņemšanas pieprasīt nokavējuma procentu samaksu:
- pēc Līgumslēdzējas iestādes valsts centrālās bankas rediskonta likmes, ja
maksājumi tiek veikti šīs valsts valūtā;
- pēc Eiropas Centrālās bankas galvenajiem refinansēšanas darījumiem eiro valūtā
piemērotās likmes, kuru publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”
(C sērija), ja maksājumi tiek veikti eiro,

15.5.

pirmajā tā mēneša dienā, kurā izbeidzas termiņš, papildus piemērojot trīs, komats, piecus
procentpunktus. Procentu samaksu veic par periodu, kas pagājis starp samaksas termiņa
beigām un datumu, kurā debetēts Līgumslēdzējas iestādes konts. Šie procentu maksājumi
nav uzskatāmi par ieņēmumiem 17.3. punkta izpratnē. Jebkuri daļēji maksājumi vispirms
sedz sākotnēji piemērotos nokavējuma procentus. Ja Līguma piešķiršanas procedūru vai
izpildi anulē Subsīdijas saņēmēja 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
izdarītām kļūdām, pārkāpumiem vai krāpšanu, tam izpildot 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.

15.6.

Atskaite par Projekta izdevumu pārbaudi, kuru sagatavo apstiprināts auditors, kurš atbilst
tehniskās specifikācijā noteiktajiem izdevumu pārbaudīšanas nosacījumiem, jāpievieno:
- priekšfinansējuma maksājumu pieprasījumiem par finanšu gadu, ja subsīdijas
apjoms ir 750 000 eiro vai vairāk;
- gala atskaitei, ja subsīdijas apjoms pārsniedz 100 000 eiro;
- maksājuma pieprasījumam, kas pārsniedz 100 000 eiro viena finanšu gada ietvaros,
ja subsīdija ir darbības finansēšanas subsīdija.
Auditors pārbauda, vai Subsīdijas saņēmēja deklarētās izmaksas ir faktiskas, precīzi
reģistrētas un attiecināmas saskaņā ar Līgumu, kā arī pārbauda Projekta ieņēmumus un
sniedz izdevumu pārbaudes atskaiti atbilstoši VII pielikumā sniegtajam paraugam.
Subsīdijas saņēmējs piešķir auditoram visas 16.2. punktā minētās piekļuves tiesības.
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Izdevumu pārbaudes atskaite, kas pievienojama gala maksājuma pieprasījumam, aptver
visas izmaksas, kas nav ietvertas iepriekšējās izdevumu pārbaudes atskaitēs.
Pamatojoties uz izdevumu pārbaudes atskaiti, Līgumslēdzēja iestāde nosaka attiecināmo
izdevumu kopsummu, kuru var atskaitīt no Līgumā noteiktās kopējās priekšfinansējuma
summas (dzēšana).
Ja Subsīdijas saņēmējs ir valsts pārvaldes departaments vai valsts iestāde, Līgumslēdzēja
iestāde var nepieprasīt no tās izdevumu pārbaudes atskaites.
15.7.

Ja kopējā priekšfinansējuma summa, kas samaksāta Līguma ietvaros, pārsniedz 80% no
Līguma summas un ir lielāka nekā 60 000 eiro, maksājumam pilnā apmēra jābūt
nosegtam ar finanšu garantiju. Ja Subsīdijas saņēmējs ir nevalstiska organizācija, šāds
galvojums tiek pieprasīts, ja kopējā priekšfinansējuma summa, kas samaksāta Līguma
ietvaros, ir lielāka nekā 1 miljons eiro vai pārsniedz 90% no Līguma summas. Finanšu
garantijas valūta ir eiro vai vietējā valūta, tā noformējumam jāatbilst VIII pielikumā
sniegtajam paraugam un, ja vien Līgumslēdzēja iestāde nepiekrīt citādai kārtībai, to
sniedz apstiprināta banka vai finanšu institūcija, kas dibināta kādā no Eiropas Kopienas
dalībvalstīm. Galvojums ir spēkā, līdz Līgumslēdzēja iestāde atļauj to atsaukt — kad
kopējā priekšfinansējuma summa atbilstoši Līgumam atkal ir mazāka nekā 1 miljons eiro
vai pēc gala maksājuma samaksas.
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 bankas 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.

15.8.

Līgumslēdzēja iestāde veic maksājumus tās valsts valūtā, kurai tā ir piederīga, vai eiro —
atbilstoši Īpašajiem noteikumiem. Pēdējā gadījumā jebkura citās valūtās radušos faktisko
izdevumu konvertēšana eiro tiek veikta pēc likmes, kas vienāda ar vidējo rādītāju
likmēm, kuras publicētas InforEuro par mēnešiem, kurus aptver attiecīgā atskaite, ja vien
Īpašajos noteikumos nav noteikts citādi.
Sevišķi lielu valūtas kursa likmju svārstību gadījumā Puses konsultējas viena ar otru
nolūkā restrukturizēt Projektu, lai samazinātu šādu svārstību ietekmi. Ja nepieciešams,
Līgumslēdzēja iestāde var veikt papildu pasākumus.

15.9.

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 procenti, kas tiek uzkrāti no
Līgumslēdzējas iestādes izmaksātā priekšfinansējuma, kas vienāds ar vai mazāks par
250 000 eiro, Līgumslēdzējai iestādei netiek atmaksāti, un Subsīdijas saņēmējam ir
tiesības tos izlietot Projekta vajadzībām. Visi procenti, kas tiek uzkrāti no Līgumslēdzēja
iestādes izmaksātā priekšfinansējuma, kas pārsniedz 250 000 eiro, 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.
Procenti, kas uzkrāti no ES dalībvalstīm izmaksātā priekšfinansējuma, Līgumslēdzējai
iestādei izmaksāti netiek.

15.10. Saskaņā ar pamatdokumenta nosacījumiem krīzes vadības pasākumu gadījumos, kurus
par tādiem atzinusi Līgumslēdzēja iestāde, procenti, kas uzkrājas no priekšfinansējuma,
kas nepārsniedz 750 000 eiro, Līgumslēdzējai iestādei netiek atmaksāti, un Subsīdijas
saņēmējam ir tiesības tos izlietot Projekta vajadzībām. Visi procenti, kas tiek uzkrāti no
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priekšfinansējuma, kas pārsniedz 750 000 eiro, pienākas Līgumslēdzējai iestādei.
15.11. Procenti netiek ņemti vērā, aprēķinot Līgumā noteikto kopējo priekšfinansējuma summu,
un tos neuzskata par Projekta ieņēmumiem 17. pantā minētās gala summas izpratnē.
15.12. Saskaņā ar pamatdokumenta nosacījumiem Līgumslēdzēja iestāde katra finanšu gada
beigās atgūst procentus, kas katrā pārskata periodā uzkrājas no priekšfinansējuma, kas
pārsniedz 750 000 eiro.
15.13. Visas 15. pantā minētās dienas ir kalendārās dienas.
16. PANTS . U ZSKAITE UN TEHNISKĀS UN FINANŠU PĀRBAUDES
16.1.

Subsīdijas saņēmējs ved precīzu un regulāru uzskaiti par Projekta īstenošanu, izmantojot
piemērotas pārskatu un divkāršās grāmatvedības sistēmas. Šīs sistēmas var būt Subsīdijas
saņēmēja parastās grāmatvedības sistēmas integrēta daļa vai šīs sistēmas papildinājums.
Sistēma vadāma saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošo likumdošanu un noteikumiem
par grāmatvedību un uzskaiti. Ar Projektu saistītajiem reģistriem un izdevumiem jābūt
viegli identificējamiem un pārbaudāmiem. To var panākt, izveidojot atsevišķu kontu
attiecīgajam Projektam vai nodrošinot, ka attiecīgā projekta izdevumi ir viegli
identificējami un izsekojami Subsīdijas saņēmēja uzskaites un grāmatvedības sistēmās.
Uzskaitē jāuzrāda detalizēti dati par procentiem, kas tiek uzkrāti par Līgumslēdzējas
iestādes samaksātajiem naudas līdzekļiem.
Subsīdijas saņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai 2. pantā noteiktā finanšu atskaite (gan
starpposma, gan gala) ir pareizi un vienkārši salīdzināma ar Subsīdijas saņēmēja
uzskaites un grāmatvedības sistēmu, tai pamatā esošo uzskaiti un citiem atbilstošiem
reģistriem. Šajā nolūkā Subsīdijas saņēmējam jāsagatavo un jāuztur piemēroti
saskaņošanas akti, pamatojoši pielikumi, analīze un sadalījums revīzijas un pārbaudes
vajadzībām.

16.2.

Subsīdijas saņēmējs ļauj Eiropas Komisijai, Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam,
Eiropas Revīzijas palātai, 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 Projekta finansējumu saistītiem dokumentiem.
Šādas pārbaudes var veikt līdz pat septiņiem gadiem pēc gala maksājuma izmaksas.
Turklāt Subsīdijas saņēmējs ļauj Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam, kā arī
jebkuram ārējam auditoram, ko Līgumslēdzēja iestāde pilnvarojusi veikt 15.6. punktā
noteiktās pārbaudes, 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, kā arī jebkura ārējā auditora,
ko Līgumslēdzēja iestāde pilnvarojusi veikt 15.6. punktā noteiktās pārbaudes,
personālam vai pārstāvjiem piemērotu piekļuvi objektiem un vietām, kurās 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, 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.
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Dokumentiem jābūt viegli pieejamiem un tā sakārtotiem, lai atvieglinātu to
pārbaudīšanu, un Subsīdijas saņēmēja pienākums ir informēt Līgumslēdzēju iestādi par
to precīzu atrašanās vietu.
Līguma slēdzējs garantē, ka Eiropas Komisijas, Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja,
Eiropas Revīzijas palātas, kā arī jebkura ārējā auditora, ko Līgumslēdzēja iestāde
pilnvarojusi veikt 15.6. punktā noteiktās pārbaudes, tiesības veikt revīziju un pārbaudes
tādā pašā mērā, atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem un tiem pašiem noteikumiem, kas
noteikti šajā 16. pantā, tiks piemērotas Subsīdijas saņēmēja partneriem un
apakšuzņēmējiem. Ja partneris vai apakšuzņēmējs ir starptautiska organizācija, spēkā ir
starp šo organizāciju un Eiropas Komisiju noslēgtā vienošanās par pārbaužu veikšanu.
16.3.

Papildus 2. pantā minētajām atskaitēm 16.2. punktā minētie dokumenti ietver:
- grāmatvedības reģistrus (datorizētus vai papīra formātā) no Subsīdijas saņēmēja
grāmatvedības sistēmas, piemēram, virsgrāmatu, palīggrāmatas un algu
sarakstus, pamatlīdzekļu uzskaites reģistrus un citu saistītu grāmatvedības
informāciju;
- pierādījumus par iepirkuma konkursu procedūrām, piemēram, konkursu
dokumentus, konkursantu piedāvājumus un novērtēšanas ziņojumus/atskaites;
- pierādījumus par saistībām, piemēram, līgumus un pasūtījumu veidlapas;
- pierādījumus par pakalpojumu sniegšanu, piemēram, apstiprinātus
ziņojumus/atskaites, laika atskaites, transporta biļetes (tostarp iekāpšanas
kartes), pierādījumus par semināru, konferenču un apmācības kursu
apmeklēšanu (tostarp attiecīgo dokumentāciju, saņemtos materiālus, apliecības)
utt.;
- pierādījumus par preču saņemšanu, piemēram, piegādātāju izsniegtās piegādes
kvītis;
- pierādījumus par darbu pabeigšanu, piemēram, pieņemšanas un nodošanas
aktus;
- pierādījumus par pirkumu izdarīšanu, piemēram, rēķinus un čekus.
- pierādījumus par samaksu veikšanu, piemēram, konta izrakstus, konta
debetēšanas
paziņojumus,
veikto
maksājumu
apliecinājumus
no
apakšuzņēmējiem;
- attiecībā uz izdevumiem par degvielu un eļļu — kopsavilkuma sarakstu par
nobrauktajiem attālumiem, izmantoto transporta līdzekļu vidējo degvielas
patēriņu, degvielas izmaksām un tehniskās apkopes izmaksām;
- personāla un algu saraksta reģistrus, piemēram, līgumus, algu izmaksas
paziņojumus, laika atskaites. Par vietējo personālu, ar ko noslēgti darba līgumi
uz noteiktu laiku, jānorāda informācija par izmaksāto atlīdzību, kas pienācīgi
jāpamato uz vietas esošajai atbildīgajai personai, atspoguļojot atlīdzības
sadalījumu bruto algā, sociālās apdrošināšanas iemaksās, apdrošināšanas
maksājumos un neto algā. Par ārzemēs esošo un/vai Eiropas personālu (ja
Projekts tiek īstenots Eiropā) jānorāda izdevumu analīze un sadalījums attiecībā
pret faktiskā darba mēnešiem; tas jānovērtē, pamatojoties uz vienību cenām par
pārbaudāmu nostrādātā laika posmu, atspoguļojot sadalījumu bruto algā,
sociālās apdrošināšanas iemaksās, apdrošināšanas maksājumos un neto algā.

17. PANTS . L ĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES IZMAKSĀTĀ FINANSĒJUMA GALA SUMMA
17.1.

Kopējā summa, kas Līgumslēdzējai iestādei jāizmaksā Subsīdijas saņēmējam, nedrīkst
pārsniegt Īpašo noteikumu 3.2. punktā norādīto maksimālo subsīdijas summu ne absolūtā
apjoma ziņā, ne procentuāli attiecībā pret kopējām plānotajām Projekta izmaksām.
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17.2.

Ja kopējās Projekta izmaksas Projekta beigās ir mazākas nekā Īpašo noteikumu
3.1. punktā norādītās plānotās kopējās izmaksas, Līgumslēdzējas iestādes ieguldījums
tiek samazināts līdz summai, kas tiek aprēķināta, Līgumslēdzējas iestādes
apstiprinātajām Projekta kopējām izmaksām piemērojot procentu likmi, kas norādīta
Īpašo noteikumu 3.2. punktā.

17.3.

Subsīdijas saņēmējs piekrīt, ka subsīdija nekādā gadījumā nedrīkst radīt peļņu pašam
Subsīdijas saņēmējam un ka tai jāatbilst apmēram, kāds nepieciešams Projekta ienākumu
un izdevumu līdzsvarošanai. Peļņa tiek definēta šādi:
- ja subsīdija tiek piešķirta Projekta finansēšanai, peļņa ir faktiski saņemto summu
pārsniegums pār faktiskajām Projekta izmaksām laikā, kad tiek pieprasīta gala
summas samaksa. Taču, ja Projekts paredzēts konkrēti Subsīdijas saņēmēja
finanšu kapacitātes palielināšanai, peļņa ir Subsīdijas saņēmēja darbības
rezultātā radītā ieņēmumu pārpalikuma sadalījums tā dalībniekiem, tādējādi
vairojot to personiskos ieņēmumus;
- subsīdijas darbības nodrošināšanai gadījumā peļņa ir Subsīdijas saņēmēja
pamatdarbības budžeta bilances pārsniegums.
Šie nosacījumi nav attiecināmi uz fiziskām personām izmaksātām studiju, pētniecības
vai apmācības stipendijām vai uz konkursos piešķirtām balvām.

17.4.

Papildus un neesot pretrunā ar tiesībām izbeigt šo Līgumu atbilstoši 12.2. punktam, ja
Projekts netiek īstenots vai tiek īstenots sliktā kvalitātē, daļēji vai ar novēlošanos,
Līgumslēdzējai iestādei ir tiesības ar pienācīgi pamatotu lēmumu samazināt sākotnēji
piešķirto subsīdiju atbilstoši faktiski īstenotajam Projektam, ievērojot šā Līguma
nosacījumus.

18. PANTS . M AKSĀJUMU ATGŪŠANA
18.1.

Subsīdijas saņēmējs apņemas atmaksāt visas Līgumslēdzējai iestādei pienākošās
summas, kas pārsniedz gala maksājuma summu, 45 dienu laikā pēc parāda paziņojuma
izdošanas, ar parāda paziņojumu saprotot Līgumslēdzējas iestādes vēstuli, kurā tā
pieprasa summu, kuru Subsīdijas saņēmējs ir parādā.

18.2.

Ja Subsīdijas saņēmējs neveic atmaksu Līgumslēdzējas iestādes noteiktajā termiņā,
Līgumslēdzēja iestāde var palielināt maksājamās summas, piemērojot kavējuma
procentus:
- pēc Līgumslēdzējas iestādes valsts centrālās bankas rediskonta likmes, ja
maksājumi tiek veikti šīs valsts valūtā;
- pēc Eiropas Centrālās bankas galvenajiem refinansēšanas darījumiem eiro
valūtā piemērotās likmes, kuru publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī” (C sērija), ja maksājumi tiek veikti eiro,
pirmajā tā mēneša dienā, kurā izbeidzas termiņš, papildus piemērojot trīs, komats, piecus
procentpunktus. Nokavējuma procentu samaksu veic par periodu, kas pagājis starp
Līgumslēdzējas iestādes noteiktā samaksas termiņa beigām un datumu, kurā faktiski tiek
veikts maksājums. Jebkuri daļēji maksājumi vispirms sedz šādi piemērotos procentus.

18.3.

Summas, kas jāatgriež Līgumslēdzēja iestādei, var tikt segtas no jebkurām summām, kas
pienākas Subsīdijas saņēmējam. Tas neietekmē Pušu tiesības vienoties par maksājumiem
pa daļām.

18.4.

Ar Līgumslēdzējai iestādei pienākošos summu atmaksu saistītās banku komisijas maksas
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pilnībā sedz Subsīdijas saņēmējs.
18.5.

Ja nepieciešams, Eiropas Kopiena var aizvietot Līgumslēdzēju iestādi donororganizācijas
statusā.
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