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ERASMUS+ PROGRAMMAS1   projekta FINANSĒJUMA LĪGUMS 

LĪGUMA NUMURS – 2017-1-TR01-KA219-046009_6 

 
 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – NA (Nacionālā aģentūra)), nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numurs 90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050, 

Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktores Dārtas Darbiņas personā, 

kura rīkojas saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2017. gada 7. septembra rīkojumu 

Nr.  1.-30.2/146,  Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem  Nr.  934  „Valsts 

izglītības attīstības aģentūras nolikums” un Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) 

deleģējumu Nr.EAC-2017-0028, 

no vienas puses, 

un 
 

Rīgas  Pārdaugavas  pamatskola,  izglītības  iestādes  reģistrācijas  numurs:  3812900704, 

adrese:  Kartupeļu  iela  2,  Rīga,  LV-1058,  PIC  numurs  939718153,  direktores  Irēnas 

Šinkarevas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk – Saņēmējs), 
 

no otras puses, 
 

abi kopā turpmāk saukti – Puses, 
 

 
 
 

IR VIENOJUŠĀS PAR 
 

Īpašajiem noteikumiem ("Īpašie noteikumi") un šādiem Pielikumiem: 
 

I pielikums                 Vispārīgie noteikumi ("Vispārīgie noteikumi"), kas publicēti interneta 

vietnē www.viaa.gov.lv 
 

II pielikums                Projekta apraksts; Projekta budžets 
 

III pielikums               Finanšu un Līguma noteikumi, kas publicēti interneta vietnē 

www.viaa.gov.lv 
 

 
1 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1288/2013 (2013.gada 11.decembris), ar ko izveido Savienības programmu 

izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK.

http://www.viaa.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
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IV pielikums              Attiecināmās likmes, kas publicētas interneta vietnē  www.viaa.gov.lv 
 

kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas (turpmāk – Līgums). 
 
Līguma Īpašajiem noteikumiem ir augstāks spēks nekā tā Pielikumiem. 

 
Līguma I pielikuma "Vispārīgie noteikumi" noteikumiem ir augstāks spēks nekā Pielikumos 

noteiktajam. 
 
Līguma III pielikuma noteikumiem ir augstāks spēks nekā citos Pielikumos, izņemot Līguma 

I pielikumā , noteiktajam. 
 
Līguma II pielikuma daļai par Projekta budžetu ir augstāks spēks nekā daļai par Projekta 

aprakstu.

http://www.viaa.gov.lv/
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ĪPAŠIE NOTEIKUMI 
 

I.1 LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

I.1.1   NA   ir   pieņēmusi   lēmumu   piešķirt   finansējumu   Erasmus+   programmas   2. 

pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektam “Every student is special” 

(turpmāk - "Projekts") saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas ietverti Īpašajos 

noteikumos, Vispārīgajos noteikumos un citos Līguma Pielikumos. 
 
I.1.2 Parakstot  Līgumu,  Saņēmējs  piekrīt  piešķirtajam  Projekta finansējuma apmēram  un 

apņemas īstenot Projektu saskaņā ar Līguma nosacījumiem, uzņemoties par to pilnu 

atbildību. 

 
I.2 LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN ĪSTENOŠANAS PERIODS 

 

I.2.1 Līgums stājas spēkā pēc Pušu abpusējas Līguma parakstīšanas. 

 
I.2.2  Projekta  ilgums  32  mēneši.  Projekta  sākuma  datums  2017.  gada  30.  oktobris  un 

Projekta beigu datums 2020. gada 29. jūnijs. 

 
I.3 FINANSĒJUMA MAKSIMĀLĀ SUMMA UN VEIDS 

 

I.3.1 Finansējuma maksimālā summa ir EUR 26 075,00 (divdesmit seši tūkstoši septiņdesmit 

pieci euro, 00 centi). 

 
I.3.2  Finansējumu  veido  vienības  izmaksas  un  faktiskās  izmaksas  saskaņā  ar  šādiem 

noteikumiem: 

(a)  attiecināmās izmaksas, kas noteiktas Līguma III pielikumā; 

(b) Projekta budžets, kas noteikts Līguma II pielikumā; 

(c) finanšu nosacījumi, kas noteikti Līguma III pielikumā. 

 
I.3.3 Budžeta pārdale bez Līguma grozījumiem 

 
Neskarot Līguma II.13 punktu, maksimālās likmes katrai budžeta kategorijai, kas norādītas 

Līguma IV pielikumā un nodrošinot, ka Projekts tiek īstenots atbilstoši Līguma II pielikumā 

noteiktajam, Saņēmēji drīkst mainīt Līguma II pielikumā noteikto projekta budžetu, pārdalot 

finansējumu starp dažādām budžeta kategorijām, un šādas izmaiņas netiek uzskatītas par 

Līguma  grozījumu  Līguma  II.13  punkta  izpratnē  ar  nosacījumu,  ka  tiek  ievēroti  šādi 

noteikumi: 

 
(a) Saņēmējs drīkst pārdalīt līdz 20% (divdesmit procenti) no piešķirtā finansējuma katrai 

no šādām budžeta kategorijām: Projekta vadība un īstenošana, Starpvalstu Projekta 

sanāksmes, Mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes un Ārkārtas izmaksas uz citām 

budžeta kategorijām, izņemot budžeta kategorijas Projekta vadība un īstenošana un 

Ārkārtas izmaksas.
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(b) Maksimālā  Projekta  budžeta  pārdale  jebkurā  Projekta  budžeta  kategorijā  nedrīkst 

pārsniegt 20% (divdesmit procenti) palielinājumu no šai Projekta budžeta kategorijai 

piešķirtās finansējuma summas, kas noteikta Līguma II pielikumā. 

 
(c) Saņēmējs   drīkst   pārdalīt   piešķirto   finansējumu   no   jebkuras   Projekta   budžeta 

kategorijas uz Projekta budžeta kategoriju – Atbalsts īpašām vajadzībām, pat, ja 

Projekta   budžeta   kategorijā   –   Atbalsts   īpašām   vajadzībām   –   netika   plānots 

finansējums saskaņā ar Līguma II pielikumu. Šādā gadījumā Projekta budžeta 

kategorijai – Atbalsts īpašām vajadzībām – nepiemēro maksimālo palielinājuma 

ierobežojumu 20% (divdesmit procenti). 

 
(d) Atkāpjoties no šā punkta a) apakšpunkta, Saņēmējiem ir atļauts pārdalīt līdzekļus, kas 

piešķirti jebkurai budžeta kategorijai, izņemot budžeta kategoriju Atbalsts īpašām 

vajadzībām, budžeta kategorijai Ārkārtas izmaksas, lai sniegtu ieguldījumu finansiālās 

garantijas izmaksu segšanai, ja to pieprasa NA I.4.2. punktā, un pat ja Ārkārtas 

izmaksām atbilstoši Līguma II pielikumā noteiktajam līdzekļi nav piešķirti. Šādā 

gadījumā nosacījums par 20% (divdesmit procenti) maksimālo palielinājumu budžeta 

kategorijā Ārkārtas izmaksas netiek piemērots. 

 
I.4 ATSKAIŠU UN MAKSĀJUMU NOTEIKUMI 

Piemērojami šādi atskaišu un maksājumu noteikumi: 

I.4.1 Veicamie maksājumi 

NA jāveic Saņēmējam šādi maksājumi: 

 
-  pirmais avansa maksājums; 

 
-  turpmāks  (-i)  avansa  maksājums  (-i),  pamatojoties  uz  turpmāka  avansa  maksājuma 

pieprasījumu, kas norādīts Līguma I.4.3. punktā; 

 
-  viens noslēguma maksājums, pamatojoties uz noslēguma maksājuma pieprasījumu, kas 

norādīts Līguma I.4.4. punktā. 

 
I.4.2 Pirmais avansa maksājums 

 
Avansa  maksājuma  mērķis  ir  nodrošināt  Saņēmējam  finanšu  līdzekļu  plūsmu  Projekta 

īstenošanai. NA patur tiesības uz avansa maksājumu līdz noslēguma maksājuma veikšanai. 

 
NA 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā izmaksā Saņēmējam pirmo avansa 

maksājumu EUR 10 430,00 (desmit tūkstoši četri simti trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā, kas 

atbilst 40% (četrdesmit procenti) no Līguma I.3.1. punktā noteiktās maksimālās finansējuma 

summas.
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I.4.3    Starpatskaites un turpmākie avansa maksājumi 
 
Līdz 2018. gada 31. maijam Saņēmējs iesniedz tehnisko atskaiti (Progress report) par 

Projekta īstenošanu periodā no Līguma I.2.2. punktā noteiktā Projekta īstenošanas sākuma 

līdz 2018.gada 30. aprīlim. 

 
Līdz 2018.gada 30. novembrim Saņēmējs iesniedz progresa atskaiti (Interim Report) par 

Projekta īstenošanu,  iekļaujot  atskaites  periodu  no  Līguma  I.2.2.punktā noteiktā Projekta 

īstenošanas sākuma līdz 2018.gada 31. oktobrim. 
 

Ja no progresa atskaites izriet, ka Saņēmējs ir izlietojis vismaz 70% (septiņdesmit procenti) 

no pirmā avansa maksājuma summas, progresa atskaite ir uzskatāma par nākamā avansa 

maksājuma pieprasījumu un tajā jānorāda pieprasītā summa, kas nepārsniedz EUR 9 126,25 

(deviņi tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, 25 centi), kas atbilst 35% (trīsdesmit pieci 

procenti) no Līguma I.3.1. punktā norādītās maksimālās summas. 

 
Ja  no  progresa  atskaites  izriet,  ka  Projekta  izmaksu  segšanai  izlietots  mazāk  par  70% 

(septiņdesmit procenti) no iepriekšējā avansa maksājuma: 

 
Saņēmējs iesniedz nākamo progresa atskaiti pēc tam kad izlietoti vismaz 70% (septiņdesmit 

procenti) no pirmā avansa maksājuma, kas uzskatāma par nākamā avansa maksājuma 

pieprasījumu un kurā jānorāda pieprasītā summa EUR 9 126,25 (deviņi tūkstoši viens simts 

divdesmit seši euro, 25 centi), kas atbilst 35% (trīsdesmit pieci procenti) no Līguma I.3.1. 

punktā norādītās maksimālās finansējuma summas. 

 
Pēc tam, kad NA apstiprinājusi atskaiti, NA izmaksā Saņēmējam nākamo avansa maksājumu 

60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc progresa atskaites saņemšanas, izņemot, ja tiek 

piemērots Līguma II.24.1. vai II.24.2. punkts. 

 
I.4.4 Noslēguma atskaite un noslēguma maksājuma pieprasījums 

 
40  (četrdesmit)  kalendāro  dienu  laikā  pēc  Līguma  I.2.2.  punktā  noteiktā  Projekta  beigu 

datuma Saņēmējam ir jāiesniedz noslēguma atskaite par Projekta īstenošanu, norādot 

informāciju par tām Projekta aktivitātēm, par kurām bijis atbildīgs Saņēmējs. Saņēmējam 

atskaitē jānorāda visa informācija, kas pamato pieprasīto summu vienības izmaksās, ja 

finansējums izmaksājams vienības izmaksās, vai faktiskajās attiecināmajās izmaksās saskaņā 

ar Līguma III pielikumu, kā arī īss apraksts par Saņēmēja dalību Projekta aktivitātēs. 

 
Projekta koordinatoram jāaizpilda visaptveroša noslēguma atskaite par Projekta īstenošanu, 

tostarp aktivitātēm, ko veikušas partnerorganizācijas, kas piedalās Projektā, un jāievieto visi 

Projekta rezultāti Erasmus+ projektu rezultātu Izplatīšanas platformā, kā noteikts Līguma 

I.9.2.   punktā.   Saņēmējam   jāsniedz   koordinatoram   visa   nepieciešamā   informācija,   lai 

sagatavotu noslēguma atskaiti un augšupielādētu Projekta rezultātus. 

 
Noslēguma atskaite uzskatāma par Saņēmēja pieprasījumu finansējuma noslēguma 

maksājumam. Noslēguma atskaites iesniegšanu uzskata par pabeigtu pēc tam, kad iesniegtas 

visas partnerorganizāciju atskaites.
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Saņēmējam jāapliecina, ka noslēguma maksājuma pieprasījumā sniegtā informācija ir pilnīga, 

ticama un patiesa. Tam arī jāapliecina, ka radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām 

saskaņā ar Līgumu un ka maksājuma pieprasījums ir pamatots ar atbilstošiem dokumentiem, 

ko var uzrādīt pārbaudēs vai revīzijās, kas norādītas Līguma II.27. punktā. 

 
I.4.5 Noslēguma maksājums 

 
Noslēguma maksājums paredzēts Projekta attiecināmo izmaksu, kas radušās Saņēmējam, 

īstenojot Projektu, atlikušās daļas atlīdzināšanai. 

 
NA  nosaka  summu,  kas  izmaksājama  kā  noslēguma  maksājums,  atskaitot  kopējo  jau 

izmaksāto avansa summu no galīgās finansējuma summas, kas noteikta saskaņā ar Līguma 

II.25. punktu. 
 

Ja iepriekš veikto maksājumu kopsumma pārsniedz galīgo finansējuma summu, kas noteikta 

saskaņā  ar  Līguma  II.25.  punktu,  noslēguma  maksājums  ir  atmaksas  formā,  kā  noteikts 

Līguma II.26. punktā. 
 

Ja iepriekš veikto maksājumu summa ir mazāka par galīgo finansējuma summu, kas noteikta 

saskaņā ar Līguma II.25. punktu, NA jāsamaksā noslēguma maksājums 60 (sešdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi Līguma I.4.4. punktā noteiktos dokumentus, 

izņemot, ja tiek piemērots Līguma II.24.1. vai II.24.2. punkts. 
 

Saskaņā ar līguma II.24.2 punktu Aģentūra var pagarināt noslēguma maksājuma termiņu, ja 

visas   partnerorganizācijas   nav   iesniegušas   savus   ieguldījumus   partnerības   noslēguma 

atskaitei. 
 

Maksājuma veikšanas priekšnosacījums ir noslēguma maksājuma pieprasījuma un pievienoto 

dokumentu apstiprināšana. Noslēguma atskaites apstiprināšana nenozīmē tajā ietverto 

apgalvojumu un informācijas atbilstības vai autentiskuma, pilnīguma un pareizības atzīšanu. 
 

Attiecībā pret veicamo noslēguma maksājumu, NA bez Saņēmēja piekrišanas var veikt 

finansējuma ieturēšanu  no  veicamā maksājuma,  ja Saņēmējs  nav  veicis  cita finansējuma 

atmaksu NA, nepārsniedzot maksimālo finansējuma summu. 
 

I.4.6    Paziņojums par pienākošām summām 

NA jānosūta Saņēmējam oficiāls paziņojums: 

(a) informējot par pienākošos summu; un 
(b) norādot,  vai  paziņojums  attiecas  uz  turpmāku  avansa  maksājumu  vai  noslēguma 

maksājumu.
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Attiecībā uz noslēguma maksājumu NA jānorāda arī finansējuma galīgā summa, kas 

noteikta saskaņā ar Līguma II.25. punktu. 
 
I.4.7    Maksājumi Saņēmējam 

 
NA jāveic maksājumi Saņēmējam. 

Maksājumi Saņēmējam nozīmē NA maksājumu veikšanas pienākuma izpildi. 

 
I.4.8 Maksājumu pieprasījumu un atskaišu valoda 

 
Visi maksājumu pieprasījumi un atskaites jāiesniedz latviešu valodā. 

I.4.9 Maksājumu pieprasījumu valūta un pārvēršana euro 

Maksājuma pieprasījums jāsagatavo euro. 

Saņēmējam, kura vispārējie grāmatvedības uzskaites konti ir citā valūtā nevis euro, jākonvertē 

izmaksas, kas radušās citā valūtā, kas nav euro, atbilstoši vidējam dienas valūtas maiņas 

kursam, kas publicēts Eiropas Savienības  Oficiālajā vēstnesī C sērijas  izdevumā, un kas 

noteiktas attiecīgajam atskaites periodam (pieejams adresē 

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). 

Ja Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī nav publicēts valūtas konvertācijas kurss uz euro 

attiecīgajai valūtai, valūtas konvertācija jāveic atbilstoši vidējam mēneša grāmatvedības 

uzskaites kursam, ko noteikusi Komisija un kas publicēts tās tīmekļa vietnē 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), kas 

noteikts attiecīgajam atskaites periodam. 

Saņēmējam  ar  grāmatvedības  kontiem  euro  valūtā  jākonvertē  izmaksas,  kas  radušās  citā 

valūtā, euro saskaņā ar parasto grāmatvedības uzskaites praksi. 
 

I.4.10  Maksājumu valūta 

NA jāveic maksājumi euro. 
 
I.4.11  Maksājuma datums 

NA veiktos maksājumus uzskata par izpildītiem datumā, kad tie tiek debetēti no tā konta, ja 

Latvijas Republikas normatīvie akti nenosaka citādi. 
 

I.4.12  Maksājumu pārskaitīšanas izmaksas 

Maksājumu pārskaitījumu izmaksas sedz šādi: 
 

 

(a) NA sedz pārskaitījuma izmaksas, ko iekasē NA banka; 

(b) Saņēmējs sedz pārskaitījuma izmaksas, ko iekasē Saņēmēja banka; 

(c) puse,  kas  izraisa  pārskaitījuma  atkārtošanu,  sedz  visas  atkārtoto  pārskaitījumu 

izmaksas. 

 
I.4.13  Procenti par kavētu maksājumu 

Ja NA nesamaksā maksājumu noteiktajā termiņā, Saņēmējam pienākas procenti par kavētu 

maksājumu. Maksājamie procenti tiek noteikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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aktos noteikto, kas attiecināmi uz Līgumu, vai NA noteikumiem. Ja šādu noteikumu nav, 

maksājamos procentus nosaka saskaņā ar likmi, ko piemēro Eiropas Centrālā banka savām 

galvenajām refinansēšanas operācijām eiro (Bankas noteiktā likme), plus trīs ar pusi punkti 

likmes daļa. Bankas noteiktā likme ir likme, kas ir spēkā mēneša pirmajā dienā, kurā beidzas 

maksājuma veikšanas termiņš, atbilstoši publikācijai Eiropas Savienības Oficiālā vēstneša C 

sērijas izdevumā. 
 

Ja NA aptur maksājuma veikšanas termiņu atbilstoši Līguma II.24.2. punktā noteiktajam vai 

ja tā aptur faktiskos maksājumus atbilstoši Līguma II.24.1. punktā noteiktajam, šīs darbības 

nedrīkst uzskatīt par kavētu maksājumu gadījumiem. 
 

Kavējuma  procenti  tiek  aprēķināti  par  laikā  neveiktu,  kas  sākas  nākamajā  dienā  pēc 

maksājuma termiņa, līdz faktiski veiktajam maksājuma datumam, saskaņā ar Līguma I.4.11. 

punktā noteikto.  NA neņem  vērā  iespējamos  procentu  maksājumus,  nosakot  finansējuma 

galīgo summu Līguma II.25. punkta izpratnē. 
 

Kā izņēmums pirmajam apakšpunktam, ja aprēķinātie procenti ir mazāki par vai vienādi ar 

EUR 200,00 (divi simti euro, 00 centi), tie jāsamaksā Saņēmējam tikai tādā gadījumā, ja 

Saņēmējs to pieprasa divu mēnešu laikā pēc kavētā maksājuma saņemšanas. 

 
I.5. BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM 

 

Visus maksājumus veic uz šādu Saņēmēja bankas kontu: 
 

 

Bankas nosaukums: Valsts kase 

Precīzs konta turētāja nosaukums: Rīgas domes Finanšu departaments 

Konta turētāja reģistrācijas numurs: 90000064250 

Konta turētāja nodokļu maksātāja numurs: LV90000064250 

Pilns konta numurs (ieskaitot bankas kodus): LV70TREL9812000033000 

SWIFT kods: TRELLV22 
 

 

I.6. PAR DATU APSTRĀDI ATBILDĪGĀ PERSONA UN PUŠU 

KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

I.6.1    Par datu apstrādi atbildīgā persona 
 

Par datu apstrādi atbildīgā struktūrvienība atbilstoši Līguma II.7. punktam ir NA.2 

 
I.6.2    NA kontaktinformācija 

Jebkuru NA adresētu paziņojumu nosūta uz šādu adresi: 

 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 
Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 
E-pasts:  info@viaa.gov.lv 

 

 
2 Par datu apstrādi atbildīgā persona var būt Nacionālā aģentūra pati vai fiziska persona, kas norīkota uzņemties pienākumus atbilstoši 
noteiktajam valsts likumā, ar kuru transponē Direktīvu 95/46/EK, kas grozīta ar Regulu 1882/2003.

mailto:info@viaa.gov.lv
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I.6.3  Saņēmēja kontaktinformācija 
Jebkuru paziņojumu Saņēmējam NA nosūta uz šādu adresi: 

 
Irēna Šinkareva 

Direktore 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola 

Kartupeļu iela 2, Rīga, LV-1058 

E-pasta adrese:  pdps@riga.lv 
 

I.7 DALĪBNIEKU AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 
 

Saņēmējam ir jābūt ieviestām efektīvām procedūrām un pasākumiem, lai nodrošinātu Projekta 

dalībnieku drošību un aizsardzību. 

Saņēmējam ir jānodrošina, lai ārvalstu mobilitātēs iesaistītajiem dalībniekiem tiek nodrošināta 

apdrošināšana. 
 

 

I.8 PAPILDU NOTEIKUMI PAR REZULTĀTU IZMANTOŠANU (TOSTARP 

INTELEKTUĀLĀ UN RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS) 
 

Papildus Līguma II.9.3. punkta noteikumiem, ja Saņēmējs Projekta darbības jomā izveido 
izglītojošus materiālus, šādiem materiāliem jānodrošina to pieejamība internetā bez maksas un 
ar atvērtām licencēm3. 

 
I.9  IT RĪKU LIETOŠANA 

 
I.9.1    Mobility Tool+ 

 
Saņēmējam ir jāizmanto tiešsaistes platforma Mobility Tool+, lai reģistrētu visu informāciju 

saistībā ar Projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm, un lai aizpildītu un iesniegtu progresa 

atskaiti, tehnisko atskaiti (ja pieejama Mobility Tool+ un gadījumos, kas norādīti Līguma 

I.4.3. punktā) un noslēguma atskaiti. 

 
I.9.2. Erasmus+ projektu rezultātu Izplatīšanas platforma 

 
Saņēmējam ir jāsniedz nepieciešamā informācija Projekta koordinatoram, kas ievada Projekta 

rezultātus Erasmus+ projektu rezultātu Izplatīšanas platformā 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/) saskaņā ar šeit noteiktajiem 

norādījumiem. 
 

Noslēguma  atskaites  apstiprināšanas  priekšnoteikums  ir  Projekta  rezultātu  ievadīšanas 

Erasmus+ projektu rezultātu Izplatīšanas platformā līdz atskaites iesniegšanas brīdim.] 
 

 
3 Atvērtā licence – veids, kā darba īpašnieks piešķir atļauju lietot resursu citiem. Licence ir piesaistīta katram resursam. Ir dažādas atvērtās 

licences atbilstoši piešķirtajām atļaujām vai uzliktajiem ierobežojumiem, un saņēmējam ir tiesības brīvi izvēlēties konkrēto licenci, ko 

piemērot viņu darbam.  Atvērtajai licence jābūt piesaistītai katram radītajam resursam.  Atvērtā licence nav autortiesību vai intelektuālā 

īpašuma tiesību nodošana.

mailto:pdps@riga.lv
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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I.10.  PAPILDU NOTEIKUMI PAR APAKŠLĪGUMU SLĒGŠANU 
 

Nosakot šo kā atkāpi, Līguma II.11.1. punkta c) un d) apakšpunktā noteiktais netiek piemērots 

attiecībā uz citām budžeta kategorijām, izņemot Ārkārtas izmaksas. 

 
I.11. PAPILDU NOTEIKUMS PAR SAVIENĪBAS FINANSĒJUMA REDZAMĪBU 

 
Saņēmējam jānorāda Erasmus+ programmā saņemtais finansējums visos paziņojumus un 

informatīvajos materiālos, izņemot, ja tiek piemērots Līguma II.8. punkts. Vadlīnijas 

Saņēmējam un citām trešajām personām ir pieejamas šādā adresē: 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en 
 

 
I.12. ATBALSTS DALĪBNIEKIEM 

 

Ja  Projekta  īstenošanai  nepieciešams  atbalsts  dalībniekiem,  Saņēmēji  sniedz  šo  atbalstu 

saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti Līguma II pielikumā un Līguma IV pielikumā (ja 

attiecināms). Saskaņā ar šiem nosacījumiem jānorāda vismaz šāda informācija: 

(a) finansiālā atbalsta maksimālā summa. Šī summa nedrīkst pārsniegt EUR 60 000 

(sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) katram dalībniekam; 

(b) kritēriji precīza atbalsta apmēra noteikšanai; 
(c) aktivitātes, kurām dalībnieks var saņemt atbalstu saskaņā ar noteikto sarakstu; 
(d) personu vai personu kategoriju, kuras var saņemt atbalstu, definīcijas; 
(e) atbalsta piešķiršanas kritēriji. 

 

Saskaņā ar Līguma II pielikumā noteiktajiem dokumentiem Saņēmējs: 
 

–  vai nu pārskaita finansiālo atbalstu budžeta kategorijas ceļa izdevumiem/individuālajam 

atbalstam  pilnā  apmērā  starptautisko  mācīšanās/  mācīšanas/  mācību  aktivitāšu 

dalībniekiem, piemērojot Līguma IV pielikumā noteiktās izmaksu atbalsta likmes; 
 
– vai sniedz atbalstu budžeta kategorijas ceļa izdevumiem/individuālajam atbalstam 

starptautisko mācīšanās/ mācīšanas/ mācību aktivitāšu dalībniekiem, nodrošinot 

nepieciešamos ceļa izdevumus/ uzturēšanos. Šādā gadījumā Saņēmējam jānodrošina, ka 

ceļa izdevumu, uzturēšanās un valodas apguves pakalpojumi atbilst nepieciešamajiem 

kvalitātes un drošības standartiem. 
 
Saņēmēji drīkst izmantot abas iepriekšējā daļā noteiktās izvēles kombinētā veidā, ciktāl tās 

nodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem dalībniekiem. Šādā gadījumā katrai 

izvēlei piemērojamie nosacījumi piemērojami budžeta kategorijām, kurām attiecīgā izvēle 

piemērota. 

 
I.13 VECĀKU/AIZBILDŅU PIEKRIŠANA 

 
Saņēmējam nepilngadīgajiem Projekta dalībniekiem pirms viņu dalības jebkurā mobilitātes 

aktivitātē jāsaņem vecāku/aizbildņu piekrišana.

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
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I.14.  ĪPAŠAS  ATK Ā PE S  NO  L ĪGUMA  I  PIE L IKUM A  VIS PĀRĪ GAJIEM 

NOTEIKUMIEM 
 

1.  Šā  Līguma  izpratnē  Līguma  I pielikuma  Vispārīgajos  noteikumos  termins  "Komisija" 

tulkojams kā "NA", termins "darbība" tulkojams kā "projekts" un termins "vienības izmaksas" 

tulkojams kā "vienības ieguldījums", ja nav noteikts citādi. 
 

Šā Līguma izpratnē Līguma I pielikuma Vispārīgajos noteikumos jēdziens "finanšu 

paziņojums" tulkojams kā "atskaites budžeta daļa", ja nav noteikts citādi. 
 

Līguma II.4.1. punktā, II.8.2. punktā, II.20.3. punktā, II.27.1. punktā, II.27.3. punktā, II.27.4. 

punkta pirmajā  rindkopā,  II.27.8.  punkta pirmajā  rindkopā un  II.27.9.  punktā atsauce uz 

"Komisiju" tulkojama kā atsauce uz "NA un Komisiju". 
 

Līguma II.12. punktā termins "finansiālais atbalsts" tulkojams kā "atbalsts" un termins "trešās 

personas" tulkojams kā "dalībnieki". 
 

2. Šā Līguma izpratnē šeit norādītie Līguma I pielikuma Vispārīgo noteikumu punkti netiek 

piemēroti"  II.2.d  (ii)  punkts,  II.12.2.  punkts,  II.13.4.punkts,  II.17.2.1  (h)  punkts,  II.18.3. 

punkts, II.19.2. punkts, II.19.3. punkts, II.20.3. punkts, II.21. punkts, II.25.3. sestās 

apakšrindkopas c) punkts, II.27.7. punkts. 
 

Šā Līguma izpratnē termini "saistītās institūcijas", "starpmaksājums", "fiksēta summa", 

"fiksēta likme" netiek piemēroti, kad tie minēti Vispārīgajos noteikumos. 
 

3. Līguma II.7.1. punkts jāformulē šādi: 
 

"II.7.1 Personas datu apstrāde, ko veic NA un Komisija 
 

Visus  personas  datus,  kas  iekļauti  Līgumā,  NA  apstrādā  saskaņā  ar  Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto. 
 

Visus personas datus, kas tiek glabāti uz IT rīkiem, ko nodrošina Eiropas Komisija, 
NA apstrādā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/20014. 

 

Šādi dati ir jāapstrādā par datu apstrādi atbildīgajai personai, kas norādīta Līguma 

I.6.1. punktā, tikai Līguma īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības vajadzībām vai ES 

finansiālo  interešu  aizsardzībai,  tostarp  pārbaudēm  revīzijām  un  izmeklēšanām 

saskaņā ar Līguma II.27. punktu, neskarot iespējamu nodošanu iestādēm, kam noteikti 

uzraudzības vai pārbaudes uzdevumi, piemērojot uz Līgumu attiecināmos valsts 

normatīvos aktus. 
 

Saņēmējam ir tiesības piekļūt un labot savus personas datus. Šim nolūkam tiem ir 

jānosūta visi pieprasījumi par savu personas datu apstrādi par datu apstrādi atbildīgajai 

personai, kas norādīta Līguma I.6.1. punktā. 
 

 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.
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Visi personas dati, kas iekļauti Līgumā, Komisijai jāapstrādā saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 45/2001. 
 

Saņēmējam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga." 
 

4. Līguma II.9.3. punktā virsraksts un pirmās rindkopas a) punkts jāformulē šādi: 
 

"II.9.3 NA un Savienības tiesības izmantot rezultātus un iepriekš pastāvējušās 

tiesības 
 

Saņēmējs piešķir NA un Savienībai šādas tiesības izmantot Projekta rezultātus: 
 

(a)       saviem  mērķiem  un  īpaši  darīt  tos  pieejamus  personām,  kas  strādā  NA, 

Savienības institūcijās, aģentūrās un iestādēs, dalībvalstu iestādēm, kā arī kopēt un 

pavairot tos pilnībā vai pa daļām un izgatavot neierobežotu skaitu kopiju." 
 

Attiecībā uz šī punkta pārējo daļu atsauces uz Savienība tulkojamas kā atsauces uz NA un/vai 

Savienība. 
 

5. Līguma II.10.1. punkta otrā rindkopa jāformulē šādi: 
 

"Saņēmējam ir jānodrošina, lai NA, Komisija, Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas 

Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var izmantot savas tiesības saskaņā ar Līguma 

II.27. punktu arī attiecībā pret Saņēmēja darbuzņēmējiem." 

 
6. Līguma II.18. punkts jāformulē šādi: 

 
"II.18.1 Šim Līgumam piemēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos 

aktus 

 
II.18.2 Visus strīdus, kas saistīti ar šā Līguma piemērošanu, NA un Saņēmēji risina 

sarunu ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja strīdu nevar 

atrisināt sarunu ceļā, visus savstarpējos strīdus NA un Saņēmēji risina Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.” 

 
7. Līguma II.19.1. punkts jāformulē šādi: 

 
"Izmaksu  attiecināmības  nosacījumi  ir  noteikti  Līguma  III pielikuma  I.1.  un  II.1. 

iedaļās." 
 
8. Līguma II.20.1. punkts jāformulē šādi: 

 
"Izmaksu un iemaksu deklarēšanas nosacījumi ir noteikti Līguma III pielikuma I.2. un 

II.2. iedaļās." 
 

9. Līguma II.20.2. punkts jāformulē šādi: 
 

"Nosacījumi attiecībā uz ierakstiem un citiem dokumentiem, kas pamato deklarētās 

izmaksas un iemaksas, ir noteikti Līguma III pielikuma I.2. un II.2. iedaļās."
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10. Līguma II.22. punkta pirmā rindkopa jāformulē šādi: 
 

"Saņēmējs drīkst mainīt Līguma II pielikumā noteikto Projekta budžetu, pārdalot 

finansējumu starp budžeta kategorijām, ja Projekts tiek īstenots atbilstoši Līguma II 

pielikumā noteiktajam. Šādu izmaiņu veikšanai nav nepieciešami Līguma grozījumi 

atbilstoši  Līguma  II.13.  punktā noteiktajam,  ja tiek  izpildīti  Līguma  I.3.3. punktā 

noteiktie nosacījumi." 
 

11. Līguma II.23.b) punkts jāformulē šādi: 
 

"(b) vēl joprojām neiesniedz šādu pieprasījumu turpmāko 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc tam, kad NA nosūtījusi rakstisku atgādinājumu." 
 

 

11. Līguma II.24.1.3 punkta pirmā rindkopa jāformulē šādi: 
 

"Maksājumu apturēšanas perioda laikā Saņēmējam nav tiesību iesniegt nekādus 

maksājumu pieprasījumus un attaisnojuma dokumentus, kas norādīti Līguma I.4.3. un 

I.4.4. punktā". 
 

12. Līguma II.25.1. punkts jāformulē šādi: 
 

" II.25.1          1.  solis  —  Kompensācijas  likmes  piemērošana  attiecināmajām 

izmaksām un vienību iemaksu papildināšana 
 

Šis solis tiek attiecināts šādi: 
 

(a) Ja atbilstoši noteiktajam Līguma I.3.2(a) punktā finansējums ir attiecināmo 

izmaksu atlīdzināšanas formā, kompensācijas likme, kas noteikta Līguma III 

pielikuma II.2. iedaļa, tiek attiecināta uz Projekta attiecināmajām izmaksām, 

ko apstiprinājusi NA attiecīgajām izmaksu kategorijām un Saņēmējam; 
 

(b) Ja  atbilstoši  noteiktajam  Līguma  I.3.2.(b)  punktā  finansējums  ir  vienības 

iemaksu formā, vienības iemaksas, kas noteiktas Līguma IV pielikumā, tiek 

reizinātas ar faktisko vienību skaitu, ko apstiprinājusi NA Saņēmējam. 
 
 

 
Ja Līguma I.3.2. punktā paredzēta finansējuma dažādo veidu kombinācija, iegūtas 

summas ir jāsaskaita." 
 

13. Līguma II.25.4. punkta otrā rindkopa jāformulē šādi: 
 

"Samazinājuma   summa   būs   proporcionāla   apmēram,   kādā   Projekts   īstenots 

neatbilstoši, vai pārkāpuma smagumam, kā noteikts Līguma III pielikuma IV iedaļā." 
 

14. Līguma II.26.2. punkta trešā rindkopa jāformulē šādi: 
 

"Ja maksājums nav veikts līdz debeta rēķinā norādītajam datumam, NA atgūs 

pienākošos summu:
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(a) bez  Saņēmēja  iepriekšējas  piekrišanas  ieskaitot  to  attiecībā  pret  summām,  kas 
pienākas Saņēmējam no NA ("ieskaits"); 

 
Ārkārtas  apstākļos,  lai  aizsargātu  Savienības  finansiālās  intereses,  NA  var  veikt 

ieskaitu pirms termiņa datuma. 
 

Pret šādu ieskaitu var ierosināt prasību kompetentā tiesā, kas noteikta Līguma II.18.2. 

punktā; 

 
(b) izmantojot  finanšu  garantiju,  ja  tāda  iesniegta  saskaņā  ar  Līguma  I.4.2.  punktu 

("finanšu garantijas izmantošana"); 
(c) veicot  juridiskas  darbības,  kā  noteikts  Līguma  II.18.2.  punktā  vai  Speciālajos 

noteikumos." 

 
15. Līguma II.27.2. punkta trešā rindkopa jāformulē šādi: 

 

"Periodi, kas noteikti pirmajā un otrajā rindkopā, ir garāki, ja garāku ilgumu nosaka 

Latvijas Republikas normatīvie akti, vai ja ir notiekošas revīzijas, apelācijas, 

tiesvedības  vai  prasības  saistībā  ar  finansējumu,  tostarp  gadījumos,  kas  norādīti 

Līguma II.27.7. punktā. Pēdējos gadījumos Saņēmējam jāsaglabā dokumenti līdz 

brīdim, kamēr šādas revīzijas, apelācijas, tiesvedības vai prasības tiek noslēgtas." 
 

16. Līguma II.27.3. punkts jāformulē šādi: 
 

"Saņēmējam   jāsniedz   visa   informācija,   tostarp   informācija   elektroniskā   formātā,   ko 

pieprasījusi NA vai Komisija, vai kāda cita ārējā institūcija, ko pilnvarojusi Komisija. 
 

Ja Saņēmējs neievēro pirmajā rindkopā noteikto pienākumu, NA drīkst uzskatīt: 
 

 

(a) jebkādas izmaksas, kas nav pietiekami pamatotas ar Saņēmēja iesniegto informāciju, 
par neattiecināmām; 

(b) jebkādas vienības, fiksētas summas vai likmes iemaksas, kas nav pietiekami pamatotas 
ar Saņēmēja iesniegto informāciju, par tādām, kas nav jāmaksā."
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