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Inovācijas un tīklu izpildaģentūra 

 

C departaments – Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) 

 

 

 

 

DOTĀCIJAS NOLĪGUMS 

EIROPAS INFRASTRUKTŪRAS SAVIENOŠANAS INSTRUMENTS (EISI) – 

WiFi4EU 

 

NOLĪGUMS Nr. INEA/EISI/WiFi4EU/[<call number><year>]/[<unique identifying 

number>] 

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (“Komisija”) piešķirtajām pilnvarām Inovācijas un tīklu 

izpildaģentūra (INEA) (“Aģentūra”) , ko šā Nolīguma parakstīšanas vajadzībām pārstāv 

[function, forename and surname], 

 

no vienas puses, 

 

un 

 

[full official name] 

[official address in full], 

 

kuru šā nolīguma parakstīšanas vajadzībām pārstāv [forename and surname],  

 

tālāk Nolīgumā “saņēmējs”, 

 

no otras puses, 

 

IR VIENOJUŠIES  

 

par īpašajiem noteikumiem (turpmāk “Īpašie noteikumi”) un šādiem pielikumiem: 

 

I pielikums. Darbības apraksts  

II pielikums. Vispārīgie noteikumi (turpmāk “Vispārīgie noteikumi”), 

 

 

kas ir šā Nolīguma (turpmāk “Nolīgums”) sastāvdaļa. 

 

Īpašie noteikumi ir pārāki par noteikumiem pielikumos. 

 

II pielikumā “Vispārīgie noteikumi” ir pārāki par pārējo pielikumu noteikumiem. 
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1. PUNKTS – NOLĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.  Komisija ir nolēmusi saskaņā ar Nolīguma Īpašajiem noteikumiem, Vispārīgajiem 

noteikumiem un I pielikumu piešķirt dotāciju darbībai, kuras nosaukums ir “WiFi4EU 

interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās” (“darbība”), kura tiks īstenota 

[insert name of the municipality] un kuras darbības numurs ir [insert number of 

the action in bold], kā aprakstīts I pielikumā (darbības apraksts).   

 

           Parakstot Nolīgumu, saņēmējs pieņem dotāciju un piekrīt īstenot darbību uz savu 

atbildību.  

 

1.2. Darbības īstenošanai saņēmējs par apakšuzņēmēju II.9. punkta nozīmē izraugās WiFi 

uzstādītāju. WiFi uzstādītājs reģistrējas WiFi4EU portālā vietnē 

https://www.wifi4eu.eu/. Saņēmējs apņemas šā Nolīguma noteiktos pienākumus 

uzticēt WiFi uzstādītājam. Konkrēti – papildus II.9.4. punktam saņēmējs nodrošina, ka 

uz WiFi uzstādītāju attiecas šādi noteikumi:   

 

a) pienākums ievērot I pielikumā noteiktās tehniskās prasības;  

 

b) pienākums iesniegt 4.1. punkta a) apakšpunktā paredzēto deklarāciju 

papildinformāciju. 

 

1.3. Saņēmējs uzņemas pilnu atbildību par darbības īstenošanu un par Nolīguma noteikumu 

ievērošanu. Saņēmējs nodrošina, ka līgumā(-os) ar WiFi uzstādītāju par šās darbības 

īstenošanu ir noteikumi par to, ka WiFi uzstādītājam attiecībā pret Aģentūru nav 

Nolīgumā noteikto tiesību. 

 

           Šā Nolīguma noteikumu neievērošanas gadījumā Aģentūra patur tiesības nepamatoti 

izmaksāto summu atgūt tieši no saņēmēja saskaņā ar II.26. punktu. 

 

2. PUNKTS – NOLĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN DARBĪBAS ILGUMS 

 

2.1. Nolīgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no pusēm. 

 

2.2. Laikposmā, kas nepārsniedz 18 mēnešus no Dotācijas nolīguma stāšanās spēkā, 

saņēmējam ir jāpabeidz WiFi uzstādīšana atbilstīgi I pielikumam un jāiesniedz 

4.1. punkta b) apakšpunktā paredzētā deklarācija. Termiņu nevar pagarināt, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumus, kas noteikti II.14.1. punktā. 

 

3. PUNKTS – DOTĀCIJAS MAKSIMĀLĀ SUMMA UN VEIDS 

 

Darbības dotācijas maksimālā summa ir EUR 15 000, un tā ir fiksētas summas izmaksas 

veidā (“vaučeris”).  

 

4. PUNKTS – ZIŅOŠANAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1.  Maksājuma pieprasījumu uzskata par Aģentūras saņemtu, kad ir iesniegtas šādas 

https://www.wifi4eu.eu/
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deklarācijas: 

 

a) WiFi4EU portālā iesniegta WiFi uzstādītāja deklarācija, kas apliecina, ka 

WiFi4EU tīkla(-u) uzstādīšana ir pabeigta saskaņā ar I pielikumu un tas (tie) 

darbojas. Par katru WiFi4EU tīklu deklarācijā norāda šādu obligāto informāciju: 

 

 WiFi4EU tīkla nosaukums (piemēram, "Pilsētas dome"), 

 domēna nosaukums. 

 

Turklāt par katru WiFi4EU tīklu uzstādītājs sniedz uzstādīto piekļuves punktu 

pilnīgu sarakstu. Par katru piekļuves punktu norāda šādu obligāto informāciju: 

 

 objekts (piemēram, skola, parks, metro), kuru WiFi4EU portālā varēs 

izvēlēties no nolaižamā saraksta, 

 atrašanās vieta (piemēram, gaitenis), 

 piekļuves punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta, 

 aprīkojuma/iekārtas veids: iekštelpu vai āra, 

 ierīces zīmols, 

 ierīces modelis, 

 ierīces kārtas numurs, 

 multivides piekļuves vadības (MAC) adrese; 

 

b) WiFi4EU portālā iesniegta saņēmēja deklarācija, kas apliecina, ka WiFi4EU tīkls 

(-i) ir uzstādīts(-i) atbilstoši I pielikumam un darbojas. 

 

4.2.  Kolīdz saņemtas deklarācijas un papildinformācija, kas minēta 4.1. punktā, Aģentūrai 

ne vairāk kā 60 dienās jāpārbauda, vai WiFi4EU tīkls darbojas, un jāizdara galīgais 

maksājums WiFi uzstādītājam.  

 

Maksājumu izdara tikai tad, ja ir izpildīti šie nosacījumi:  

 

i) caur WiFi4EU tīklu savienoti bijuši vismaz 10 lietotāji;  

ii) caurlaides lapā tiek pienācīgi atspoguļota WiFi4EU vizuālā identitāte.   

 

Kolīdz minētie nosacījumi izpildīti, saņēmējs saņem apstiprinājumu un Aģentūra 

izdara maksājumu WiFi uzstādītājam. Minētie maksāšanas nosacījumi neietekmē 

Aģentūras tiesības pēcrevīzijā pārbaudīt WiFi iekārtu atbilstību I pielikuma 

tehniskajām specifikācijām.  

 

5. PUNKTS – BANKAS KONTS MAKSĀJUMAM 

 

Vaučera maksājumu ieskaita bankas kontā, ko WiFi uzstādītājs starptautiskā bankas konta 

numura (IBAN) veidā norādījis WiFi4EU portālā. 

 

6. PUNKTS – DATU PĀRZINIS UN PUŠU KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

6.1. Datu pārzinis 
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Kopīgie datu pārziņi ir DG CONNECT un INEA. 

 

6.2. Kontaktinformācija  

 

6.2.1. Saziņas veids un līdzekļi 

 

Visai elektroniskajai saziņai, ja tāda paredzēta, jānotiek WiFi4EU portālā 

https://www.wifi4eu.eu/, arī ar šajā portālā pieejamā palīdzības dienesta starpniecību. 

 

Saziņai, kas paredzēta II.14., II.15., II.16., II.25., II.26. un II.27. punktā, un jebkurai 

citai saziņai, ko neatbalsta WiFi4EU portāls, jābūt rakstiski, norādot Nolīguma 

numuru un vēstuli sūtot uz šādu adresi:  

 

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) 

Department C - Connecting Europe Facility (CEF) 

Unit C5 – CEF Telecommunications 

W910 

1049 Brussels 

Belgium 

INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu 

 

Saņēmējam adresētus oficiālus paziņojumus uz papīra nosūta uz juridisko adresi, kas 

norādīta šā Dotācijas nolīguma preambulā.  

 

6.2.2. WiFi4EU portālā nosūtīto paziņojumu datumi 

 

Paziņojumus uzskata par nosūtītiem WiFi4EU portālā, kad paziņojuma sūtītāja puse 

tos ir nosūtījusi (t. i., dienā un laikā, kad paziņojumi nosūtīti WiFi4EU portālā).  

 

Saziņa notiek Nolīguma valodā vai angļu valodā. Aģentūra ar saņēmēju sazināsies 

vienā valodā. 

 

7. PUNKTS – DOTĀCIJA VIENAM SAŅĒMĒJAM, AR SAŅĒMĒJIEM SAISTĪTIE 

SUBJEKTI UN SAŅĒMĒJU IZRAUDZĪTĀS ĪSTENOŠANAS STRUKTŪRAS 

 

Atsauces uz “saņēmējiem” uzskata par atsaucēm uz “saņēmēju”. Tā vietā nevar iecelt saistīto 

subjektu vai īstenošanas struktūru. 

 

8. PUNKTS – PAPILDU NOTEIKUMI PAR REZULTĀTU IZMANTOŠANU 

(IESKAITOT INTELEKTUĀLĀ UN RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS)  

 

Papildus II.8.3. punkta noteikumiem saņēmēji garantē, ka Aģentūrai ir tiesības: 

 

– iniciatīvas popularizēšanai izmantot saņēmēja nosaukumu un uzstādītā WiFi4EU tīkla 

attēlus,  

– statistikas vajadzībām izmantot anonimizētus datus par WiFi4EU tīkla pieslēgumiem.  

mailto:INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu
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9. PUNKTS – PĀRRAUDZĪBAS PRASĪBAS, TĪKLU PĀRKONFIGURĒŠANA  

 

Saņēmējs: 

 

 saglabā ierīkotā(-o) WiFi4EU tīkla(-u) pilnīgu funkcionalitāti trīs gadus, sākot no 

dienas, kad saņemts 4.2. punktā aprakstītais Aģentūras apstiprinājums, 

 pārkonfigurē WiFi4EU tīklu(-us), to (tos) pievienojot drošas autentifikācijas un 

pārraudzības risinājumam, pilnībā ievērojot I pielikuma I.5. punkta prasības.  

 

Saņēmējs atbildēs arī par WiFi4EU tīkla(-u) regulāru uzturēšanu un nepieciešamo remontu. 

Tīkls(-i) nedrīkst nedarboties vairāk par 60 kalendārajām dienām gadā. 

 

Trīs gadu laikā pēc atlikuma izmaksas Aģentūra var veikt tehniskas pārbaudes un/vai 

revīzijas, lai noteiktu, vai saņēmējs ievēro šā Nolīguma noteikumus.   

 

10. PUNKTS – PAPILDU NOTEIKUMI PAR PRASĪJUMA TIESĪBAS NODOŠANU  

 

Ar izņēmumu no II.13.1. punkta pirmās daļas saņēmējs ir tiesīgs piešķirt WiFi uzstādītājam 

tiesības prasīt no Aģentūras 3. punktā noteikto summu.  

 

WiFi uzstādītājam izdarīto maksājumu uzskata par maksājumu saņēmējam, un tas atbrīvo 

Aģentūru no citiem maksāšanas pienākumiem. 

 

11. PUNKTS – LĪDZVĒRTĪGAS METODES KONFIGURĒŠANAI UN 

PIESLĒGŠANAI EK PĀRRAUDZĪBAS RISINĀJUMAM  

 

Pēc Komisijas un dalībvalsts, Norvēģijas vai Islandes administrācijas administratīvā 

nolīguma parakstīšanas I pielikuma I.5. punktā aprakstītās metodes konfigurēšanai un 

pieslēgšanai EK pārraudzības risinājumam izņēmuma gadījumos var grozīt ar līdzvērtīgām 

konfigurēšanas un pieslēgšanas metodēm, kas ietvertas administratīvajā nolīgumā.   

 

Saņēmējs caur WiFi4EU portālu paziņo Aģentūrai par administratīvajā nolīgumā minēto 

līdzvērtīgo konfigurēšanas un pieslēgšanas metožu izmantošanu. Šo Nolīgumu uzskata par 

grozītu no brīža, kad Aģentūra saņēmusi paziņojumu.  

 

 

12. PUNKTS – IZBEIGŠANAS SEKAS 

 

Ja Nolīgums tiek izbeigts saskaņā ar II.16.1. vai II.16.3.1. punkta noteikumiem, Aģentūra var 

samazināt dotācijas summu un atgūt nepamatoti izmaksātās summas saskaņā ar II.25.4. un 

II.26. punktu. 

 

Pēc izbeigšanas joprojām tiek piemēroti attiecīgā saņēmēja pienākumi, it īpaši 4., II.5., II.7., 

II.8., II.13., II.27. punktā noteiktie pienākumi, kā arī 8. punkta papildu noteikumi par 
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rezultātu izmantošanu. 

 

Sastādīts [language] 

 

 

 

ELEKTRONISKIE PARAKSTI 

 

Saņēmēja vārdā                            Aģentūras vārdā 

[forename/surname]                           [function/forename/surname] 

[e-signature] [e-signature] 
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Inovācijas un tīklu izpildaģentūra 

 

C departaments – Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) 

 

 

 

 

 

I PIELIKUMS 

DARBĪBAS APRAKSTS 

 

 

I.1. Darbības joma un mērķi 

Iniciatīva WiFi4EU ir atbalsta shēma, kuras mērķis ir nodrošināt bezmaksas WiFi 

piekļuvi sabiedriskās vietās iekštelpās un ārā (piemēram, valsts pārvaldes iestāžu telpās, 

skolās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros, muzejos, publiskos parkos un skvēros). 

Tādējādi vietējā sabiedrība tiks tuvināta digitālajam vienotajam tirgum, lietotāji iekļūs 

"Gigabitu sabiedrībā", uzlabosies digitālā pratība un tiks papildināts tādās vietās 

nodrošināto publisko pakalpojumu klāsts. WiFi4EU vaučeris var finansēt pilnīgi jauna 

publiska WiFi tīkla uzstādīšanu, pastāvošo publisko WiFi tīklu modernizēšanu vai esošā 

publiskā interneta bezvadu tīkla pārklājuma paplašināšanu. Uzstādītais tīkls nedublē jau 

izveidotus privātus vai publiskus bezmaksas piedāvājumus, kam ir līdzīgas iezīmes, 

ieskaitot kvalitāti. 

 

I.2. Tehniskās prasības WiFi4EU tīkliem un WiFi ierīcēm 

Dotācijas saņēmējs uzstāda vairākus piekļuves punktus (AP), kas atspoguļo vaučera 

vērtību tā tirgū. Jebkurā gadījumā tas uzstāda vismaz tik punktu, cik norādīts turpmāk, 

atkarībā no iekštelpu un āra AP kombinācijas. 

 

Minimālais āra AP skaits Minimālais iekštelpu AP skaits 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 
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1 14 

0 15 

 

Dotācijas saņēmējs nodrošina, ka katrs AP: 

 atbalsta divjoslu (2,4–5 GHz) savienojuma vienlaicīgu izmantošanu; 

 veidots tā, ka tā atbalsta cikls ir ilgāks par pieciem gadiem; 

 veidots tā, ka tā vidējais starpatteiču laiks (MTBF) ir vismaz pieci gadi; 

 veidots tā, ka tam ir speciāls un centralizēts vienots pārvaldības punkts, kas aptver 

vismaz katra WiFi4EU tīkla visus AP; 

 atbalsta IEEE 802.1x; 

 ir saderīgs ar IEEE 802.11ac Wave I; 

 atbalsta IEEE 802.11r; 

 atbalsta IEEE 802.11k; 

 atbalsta IEEE 802.11v;  

 nodrošina, ka bez darbības pasliktināšanās pakalpojumu vienlaicīgi var izmantot 

vismaz 50 lietotāju; 

 veidots tā, ka tam ir vismaz 2×2 daudzkanālu ievadizvade (MIMO); 

 ir saderīgs ar tīklāju 2.0 (“Passpoint Wi-Fi Alliance” sertifikācijas programma). 

 

I.3. Pakalpojumu kvalitātes prasības 

Lai nodrošinātu, ka WiFi4EU finansētais tīkls spēj lietotājam sagādāt augsti kvalitatīvu 

pakalpojuma izmantošanu, dotācijas saņēmējs abonē piedāvājumu, kas līdzvērtīgs 

teritorijā pieejamajam masu tirgus interneta pieslēgumam ar vislielāko ātrumu, katrā 

gadījumā – tādu, kas piedāvā vismaz 30 Mb/s lejupielādi. Dotācijas saņēmējs arī 

nodrošina, ka šis atvilces maršrutēšanas ātrums ir vismaz līdzvērtīgs ātrumam, 

ko dotācijas saņēmējs izmanto – ja izmanto – iekšējās savienojamības vajadzībām.  

 

I.4. Pienākumi sakarā ar maksu, reklāmu un datu izmantošanu  

1. Dotācijas saņēmējs nodrošina galalietotājiem piekļūšanu WiFi4EU tīklam bez maksas, 

t. i., tīkls tiek nodrošināts, neprasot atbilstošu atlīdzību ne tieša maksājuma, ne citāda 

atlīdzinājuma veidā, it īpaši – tajā nav komercreklāmas un personas dati netiek 

atkalizmantoti komerciāliem nolūkiem. 

2. Dotācijas saņēmējs nodrošina, ka elektronisko sakaru tīklu operatori galalietotājiem 

piekļuvi sniedz arī bez diskriminācijas, t. i., neskarot Savienības tiesību aktos vai 

atbilstīgi Savienības tiesību aktiem valsts tiesību aktos noteiktus ierobežojumus un 

ievērojot vajadzību nodrošināt netraucētu tīkla darbību, it īpaši – vajadzību nodrošināt 

taisnīgu jaudas sadali starp lietotājiem maksimālās noslodzes laikā. 
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3. Drīkst regulāri veikt datu apstrādi statistikas un analīzes vajadzībām, lai veicinātu, 

pārraudzītu vai uzlabotu tīklu darbību. Šajā nolūkā visa personas datu glabāšana un 

apstrāde tiek pienācīgi anonimizēta saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) pakalpojumu privātuma 

paziņojumu(-iem). 

 

I.5. Prasības WiFi4EU tīkla(-u) konfigurēšanai un pieslēgšanai EK pārraudzības 

risinājumam  

Ievērojot šī punkta ceturto daļu, saņēmējs nodrošina, ka ar WiFi4EU vaučeri finansētais 

piekļuves punkts pārraida tikai WiFi4EU SSID un ka pilnībā tiek piemēroti I.4. punktā 

noteiktie pienākumi.  

Saņēmējs nodrošina, ka WiFi4EU tīkls ar WiFi4EU SSIID ir atvērts tīkls tādā nozīmē, ka, 

tam pieslēdzoties, nav jānorāda jebkāda veida autentificēšanās informācija (piemēram, 

nav jāievada parole). Tiklīdz lietotājs ir pieslēdzies, saņēmējs nodrošina, ka WiFi4EU 

tīkls ar WiFi4EU SSIID parāda HTTPS caurlaides lapu un tikai pēc tam ļauj lietotājam 

pieslēgties internetam. 

Ja vien valsts tiesību aktos tas nav noteikts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, attiecībā 

uz pieslēgšanos internetam, izmantojot atvērto WiFi4EU SSID, nav nepieciešama 

reģistrācija vai autentifikācija caurlaides lapā, turklāt, lai pieslēgtos, tikai vienreiz 

jānoklikšķina uz pieslēgšanās pogas caurlaides lapā. 

Saņēmējs, sākot ar I posmu un pats par to uzņemoties atbildību, var pārraidīt papildu 

SSID pienācīgi drošiem savienojumiem, kas minēti I.5.2. punktā. Papildu SSID saņēmējs 

var pārraidīt arī tad, ja vien to izmanto tikai saņēmēja iekšējām vajadzībām un ja tas 

nepamatoti neietekmē sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Abos minētajos 

gadījumos saņēmējs pienācīgi nošķir šādus SSID no WiFi4EU atvērtā SSID un nodrošina, 

ka tiek pilnībā ievēroti I.3. un I.4. punktā noteiktie pienākumi. 

Piekļuves punktos, kas nav finansēti ar WiFi4EU vaučeri, saņēmējs drīkst raidīt arī 

WiFi4EU SSID (kā vienīgo SSID vai līdztekus jau izveidotajiem vietējiem SSID). 

Saņēmējs nodrošina, ka I.3., I.4. un šajā I.5. punktā noteiktie pienākumi pilnībā tiek 

piemēroti vismaz galalietotājiem, kuri pieslēdzas WiFi4EU SSID.  

Pieslēgšanu EK pārraudzības risinājumam īsteno divos posmos.  

 

I.5.1. I posms 

Par lietotāju reģistrāciju, autentifikāciju, autorizāciju un uzskaiti atbild katrs dotācijas 

saņēmējs atbilstoši ES un valsts tiesību aktiem.   

Attiecībā uz WiFi4EU SSIID caurlaides lapu saņēmējs nodrošina atbilstību šādām 

prasībām. 

 Saskarnei ar lietotājiem WiFi tīkls ar WiFi4EU SSID izmanto HTTPS caurlaides lapu.  

Caurlaides lapa nosaka laikposmu iepriekš pievienotu lietotāju automātiskai 

pazīšanai, lai atkārtotas pieslēgšanās gadījumā caurlaides lapu nevajadzētu rādīt 
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atkārtoti. Šo laikposmu automātiski iestata no jauna katru dienu plkst. 00.00 vai 

iestata uz ne vairāk kā 12 stundām. 

 HTTPS caurlaides lapai piesaistītais domēna nosaukums ir klasisks (nav IDN), un to 

veido burti no “a” līdz “z”, cipari no “0” līdz “9”, defise (-).  

 Pazīšanas zīme: caurlaides lapā ir WiFi4EU pazīšanas zīme.  

 Caurlaides lapā ir iegults izsekošanas fragments, lai Aģentūra varētu WiFi4EU tīklu 

pārraudzīt no tālienes.  

Norādījumi par fragmenta uzstādīšanu ir pieejami šādā saitē: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

Fragments nevāks personas datus. Tas tiks izmantots, lai skaitītu WiFi4EU tīklam 

pieslēgušos lietotājus, ielādētu WiFi4EU pazīšanas zīmi un pārbaudītu, vai tā parādās 

pareizi. 

 Caurlaides lapā ir iekļauta atruna, kas lietotājus skaidri informē par to, ka WiFi4EU ir 

publiski pieejams atvērts tīkls. Atrunā jāietver arī ieteikumi ievērot piesardzību, kas 

parasti tiek sniegti, ja pieslēgšanās internetam notiek ar šādu tīklu starpniecību. 

 

Dotācijas saņēmējs ir tiesīgs izveidot atsevišķus WiFi4EU tīklus, kas tiek finansēti no 

viena vaučera, katru ar atšķirīgu domēna nosaukumu un atšķirīgu caurlaides lapu. 

Pienākums atbilstoši 9. punktam saglabāt WiFi4EU tīkla aktivitāti trīs gadus pēc 

Aģentūras veiktās pārbaudes attiecas uz visiem WiFi4EU tīkliem, ko finansē no viena 

vaučera. 

I posmu īsteno, līdz dotācijas saņēmējs saņem paziņojumu, ka ir aktivizēts II posms. 

Paziņojumu saņēmušam, saņēmējam saskaņā ar 9. punktu būs pienākums koriģēt tīkla 

konfigurāciju atbilstoši I.5. punktā izklāstītajām prasībām, kas būs sīkāk izklāstītas 

paziņojumā, un tajā noliktajā termiņā. 

I.5.2. II posms 

Tālākajā posmā ES līmenī tiks izveidots drošas autentifikācijas un pārraudzības 

risinājums, kam būs iespēja pāraugt federatīvā arhitektūrā.  

Kolīdz drošas autentifikācijas un pārraudzības risinājums ir darbspējīgs, saņēmējs 

atbilstoši 9. punktam pārkonfigurē savu(-us) WiFi4EU tīklu(-us), lai to(tos) pieslēgtu šim 

risinājumam. Šī pārkonfigurēšana ietver atvērtā WiFi4EU SSID uzturēšanu, izmantojot 

caurlaides lapu, pievienojot papildu WiFi4EU SSID pienācīgi drošiem savienojumiem 

(vai nu jau esošo drošu vietējo sistēmu nomainot uz kopējo vai vienkārši pievienojot 

kopējo kā trešo SSID) un nodrošinot risinājuma spēju piekļuves punkta līmenī pārraudzīt 

WiFi4EU tīklus. 

Saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem katrs saņēmējs ir atbildīgs par lietotāju reģistrāciju 

un autentifikāciju atvērtajā WiFi4EU SSIID un vietējā SSID drošiem savienojumiem, ja 

tādi ir, kā arī par lietotāju autorizāciju un uzskaiti visiem SSID. 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Akronīmi   

AP WiFi piekļuves punkti 

IEEE Elektrisko un elektronisko iekārtu inženieru 

institūts 

LTE Ilgtermiņa attīstība 

MAC Multivides piekļuves vadība 

MIMO Daudzkanālu ievadizvade 

RADIUS Attālās autentifikācijas iezvanes lietotāja 

pakalpojums 

SSID Pakalpojumu kopas identifikators 
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II PIELIKUMS 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS 

 

A DAĻA – JURIDISKIE UN ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI 

II.1. – SAŅĒMĒJU VISPĀRĪGĀS SAISTĪBAS UN PIENĀKUMI 

II.2. – PUŠU SAZIŅA 

II.3. – ATBILDĪBA PAR KAITĒJUMU 

II.4. – INTEREŠU KONFLIKTS 

II.5. – KONFIDENCIALITĀTE 

II.6. – PERSONAS DATU APSTRĀDE 

II.7. – SAVIENĪBAS FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA 

II.8. – IEPRIEKŠ PASTĀVĒJUŠĀS TIESĪBAS UN REZULTĀTU ĪPAŠUMS UN 

IZMANTOŠANA (IESKAITOT INTELEKTUĀLĀ UN RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA 

TIESĪBAS) 

II.9. – DARBĪBAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMO LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU 

PIEŠĶIRŠANA 

II.10. – APAKŠUZŅĒMUMA LĪGUMA SLĒGŠANA PAR UZDEVUMIEM, KURI IR 

DAĻA DARBĪBAS 

II.11. – FINANSIĀLS ATBALSTS TREŠĀM PERSONĀM 

II.12. – NOLĪGUMA GROZĪJUMI 

II.13. – MAKSĀJUMU PRASĪBU NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM 

II.14. – NEPĀRVARAMA VARA 

II.15. – DARBĪBAS ĪSTENOŠANAS APTURĒŠANA 

II.16. – NOLĪGUMA IZBEIGŠANA 

II.17. – NEPIEMĒRO  

II.18. – PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN IZPILDĀMS 

LĒMUMS 

 

B DAĻA – FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

II.19. – ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 

II.20. – DEKLARĒTO SUMMU NOSAKĀMĪBA UN PĀRBAUDĀMĪBA 

II.21. – AR SAŅĒMĒJIEM SAISTĪTO SUBJEKTU UN SAŅĒMĒJU IZRAUDZĪTO 

ĪSTENOŠANAS STRUKTŪRU IZMAKSU ATTIECINĀMĪBA 

II.22. – PĀRVIETOJUMI BUDŽETĀ 

II.23. – TEHNISKO UN FINANSIĀLO ZIŅOJUMU SNIEGŠANA – MAKSĀJUMA 

PIEPRASĪJUMI UN APLIECINOŠIE DOKUMENTI 

II.24. – MAKSĀJUMI UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

II.25. – DOTĀCIJAS GALĪGĀS SUMMAS NOTEIKŠANA 

II.26. – LĪDZEKĻU ATGŪŠANA 

II.27. – PĀRBAUDES, REVĪZIJAS UN NOVĒRTĒŠANA 
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A DAĻA – JURIDISKIE UN ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI 

 

II.1. PUNKTS – SAŅĒMĒJA VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI 

 

Saņēmējs  

a) atbild par darbības īstenošanu saskaņā ar Nolīguma noteikumiem; 

b) atbild par to juridisko pienākumu izpildi, kurus tam uzliek piemērojamie ES, 

starptautiskie vai valstu tiesību akti; 

c) nekavējoties informē Aģentūru par visiem tam zināmiem notikumiem vai apstākļiem, 

kas varētu ietekmēt vai aizkavēt darbības īstenošanu; 

d) nekavējoties informē Aģentūru par savas vai savu saistīto subjektu juridiskās, 

finansiālās, tehniskās, organizatoriskās vai īpašumtiesiskās situācijas izmaiņām un par 

sava vai savu saistīto subjektu nosaukuma, adreses vai juridiskā pārstāvja maiņu. 

 

II.2. PUNKTS – PUŠU SAZIŅA 

 

II.2.1. Saziņas veids un līdzekļi 

 

Visa saziņa par Nolīgumu vai tā īstenošanu notiek rakstiski (uz papīra vai elektroniski), tajā 

norāda Nolīguma numuru, un to veic, izmantojot 6. punktā noteikto kontaktinformāciju. 

 

Elektronisku paziņojumu apstiprina ar parakstītas minētā paziņojuma drukātās versijas 

oriģinālu, ja to pieprasa kāda no pusēm, ar noteikumu, ka pieprasījums iesniegts bez 

nepamatotas kavēšanās. Parakstīto drukātās versijas oriģinālu nosūtītājs nosūta bez 

nepamatotas kavēšanās. 

 

Oficiālus paziņojumus nosūta ierakstītā vēstulē ar apliecinājumu par saņemšanu vai 

līdzvērtīgā veidā, vai ar līdzvērtīgiem elektroniskiem līdzekļiem, kas sūtītājam sniedz 

nepārprotamu pierādījumu par paziņojuma piegādi norādītajam adresātam. 

 

II.2.2. Paziņojuma datums 

 

Paziņojumu uzskata par izdarītu tad, kad saņēmēja puse to ir saņēmusi, ja vien paziņojuma 

nosūtīšanas datums nav norādīts Nolīgumā. 

 

Elektronisku paziņojumu uzskata par saņēmēja puses saņemtu sūtījuma sekmīgas nosūtīšanas 

dienā, ja vien tas nosūtīts 6. punktā norādītajiem adresātiem. Nosūtīšanu uzskata par 

nesekmīgu, ja sūtītāja puse saņem paziņojumu, ka paziņojums nav piegādāts. Tādā gadījumā 

sūtītāja puse nekavējoties vēlreiz nosūta šo paziņojumu uz kādu no pārējām 6. punktā 

norādītajām adresēm. Nesekmīgas piegādes gadījumā netiek uzskatīts, ka sūtītāja puse nav 

izpildījusi pienākumu nosūtīt šādu paziņojumu noteiktā termiņā. 

 

Pasta sūtījumu uzskata par saņemtu Aģentūrā tajā dienā, kad tas reģistrēts 6.2. punktā 

noteiktajā struktūrvienībā. 
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Uzskata, ka oficiālus paziņojumus, kas sniegti ierakstītā vēstulē ar apliecinājumu par 

saņemšanu vai līdzvērtīgā veidā, vai ar līdzvērtīgiem elektroniskiem līdzekļiem, saņēmēja 

puse ir saņēmusi saņemšanas dienā, kas norādīta apliecinājumā par saņemšanu vai līdzvērtīgā 

veidā. 

 

II.3. PUNKTS – ATBILDĪBA PAR KAITĒJUMU  

 

II.3.1. Aģentūra neatbild par kaitējumu, kas nodarīts vai radies saņēmējiem, ieskaitot 

kaitējumu, kas nodarīts trešām personām darbības īstenošanas rezultātā vai laikā. 

 

II.3.2. Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, saņēmēji atlīdzina Aģentūrai par kaitējumu, 

kas tai radies darbības īstenošanas rezultātā vai tāpēc, ka darbība nav pilnībā īstenota 

atbilstīgi Nolīgumam.  

 

II.4. PUNKTS – INTEREŠU KONFLIKTS 

 

II.4.1. Saņēmēji veic visu nepieciešamo, lai novērstu situācijas, kad Nolīguma neitrālu un 

objektīvu īstenošanu apdraud tādi iemesli kā saimnieciskas intereses, politiskā vai 

nacionālā piederība, ģimeniskas vai emocionālas saites vai citas ar Aģentūru vai citu 

trešo personu kopīgas intereses, kas saistītas ar Nolīguma priekšmetu ("interešu 

konflikts"). 

 

II.4.2. Par ikvienu situāciju, kas Nolīguma īstenošanas laikā rada vai var radīt interešu 

konfliktu, nekavējoties rakstiski paziņo Aģentūrai. Saņēmēji nekavējoties veic visus 

situācijas novēršanai nepieciešamos pasākumus. Aģentūrai ir tiesības pārbaudīt, vai 

veiktie pasākumi ir pienācīgi, un tā var prasīt, lai noteiktā termiņā tiktu veikti papildu 

pasākumi. 

 

II.5. PUNKTS – KONFIDENCIALITĀTE  

 

II.5.1. Aģentūra un saņēmēji ievēro konfidencialitāti attiecībā uz rakstisku vai mutisku 

informāciju un dokumentiem jebkādā formā, kas saistīti ar Nolīguma īstenošanu un 

rakstveidā nepārprotami noteikti par konfidenciāliem. Tas neattiecas uz publiski 

pieejamu informāciju. 

 

II.5.2. Aģentūra un saņēmēji neizmanto konfidenciālo informāciju un dokumentus citiem 

mērķiem, kā tikai savu pienākumu izpildei saskaņā ar Nolīgumu, ja vien nav citādas 

rakstiskas vienošanās ar otru pusi. 

 

II.5.3. Aģentūrai un saņēmējiem ir saistoši II.5.1. un II.5.2. punktā minētie pienākumi 

Nolīguma īstenošanas laikā un piecu gadu laikposmā no atlikuma maksājuma dienas, 

izņemot gadījumus, kad: 

 

 a) attiecīgā puse piekrīt otru pusi atbrīvot no konfidencialitātes ievērošanas 

pienākuma agrāk; 
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 b) konfidenciālā informācija vai dokumenti atklātībā nonāk citādi, nevis 

konfidencialitātes pienākuma neievērošanas dēļ; 

 

 c) konfidenciālās informācijas vai dokumentu izpaušana ir pieprasīta tiesību aktos. 

 

II.6. PUNKTS – PERSONAS DATU APSTRĀDE 

 

II.6.1. Aģentūrai veicamā personas datu apstrāde 

 

Visus Nolīgumā iekļautos personas datus Aģentūra apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 

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

datu brīvu apriti.  

 

Datu pārzinis, kas noteikts 6.1. punktā, šos datus apstrādā tikai Nolīguma īstenošanas, 

pārvaldības un pārraudzības vajadzībām vai gadījumos, kad tas nepieciešams ES finansiālo 

interešu aizsardzībai, kā arī pārbaudē, revīzijā un izmeklēšanā saskaņā ar II.27. punktu. 

 

Saņēmējiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot. Ja saņēmējiem ir 

jautājumi par viņu personas datu apstrādi, tie tos uzdod datu pārzinim, kas noteikts 

6.1. punktā. 

 

Saņēmējiem ir tiesības jebkurā brīdī vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. 

 

II.6.2. Saņēmējiem veicamā personas datu apstrāde 

 

Saņēmējiem personas dati jāapstrādā saskaņā ar šo Nolīgumu un atbilstīgi piemērojamajiem 

ES un valsts tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (ieskaitot prasības, kas attiecas uz 

atļaujām vai paziņojumiem). 

 

Piekļuve datiem, kuru saņēmēji piešķir savam personālam, ir tikai tādā mērā, kāds stingri 

nepieciešams Nolīguma īstenošanai, pārvaldībai un pārraudzībai. 

 

Saņēmēji apņemas noteikt atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus 

atbilstoši datu apstrādei un personas datu veidam raksturīgajiem riskiem, lai: 

 

(a) nepieļautu, ka datorsistēmām, ar ko apstrādā personas datus, piekļūst personas bez 

attiecīgām pilnvarām, it īpaši: 

 

(i) neatļautu nolasīšanu, kopēšanu, mainīšanu vai izņemšanu no datu glabāšanas 

līdzekļiem; 

 

(ii) datu ievadīšanu bez attiecīgas atļaujas, kā arī glabāšanā esošo personas datu 

izpaušanu, mainīšanu vai izdzēšanu bez attiecīgas atļaujas; 

 

(iii) to, ka personas bez attiecīgajām pilnvarām lieto datu apstrādes sistēmas, 

izmantojot datu pārsūtīšanas aprīkojumu; 
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(b) nodrošinātu, ka datu apstrādes sistēmas pilnvarotie lietotāji var piekļūt tikai tiem 

personas datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības; 

 

(c) reģistrētu, kuri personas dati ir nosūtīti, kad un kam; 

 

(d) nodrošinātu, ka personas datus, ko apstrādā trešu personu vārdā, var apstrādāt vienīgi 

Aģentūras noteiktā kārtībā; 

 

(e) nodrošinātu, ka personas datu nodošanas laikā un datu glabāšanas līdzekļu 

transportēšanas laikā datus bez atļaujas nevar nolasīt, nokopēt vai izdzēst; 

 

(f) izveidotu tādu organizatorisko struktūru, kas atbilst datu aizsardzības prasībām. 

 

II.7. PUNKTS – SAVIENĪBAS FINANSĒJUMA PAMANĀMĪBA  

 

II.7.1. Informācija par Savienības finansējumu un Eiropas Savienības emblēmas 

izmantošana 

 

Ja Aģentūra nepieprasa ko citu vai nepiekrīt kam citam, katrā ar darbību saistītā paziņojumā 

vai izdevumā, ko saņēmēji izlaiž kopīgi vai atsevišķi, arī konferencēs, semināros un 

informatīvos vai reklāmas materiālos (kā brošūras, bukleti, plakāti, apraksti u. c.), norāda, ka 

darbībai ir piešķirts finansējums no Savienības, un attēlo Eiropas Savienības emblēmu. 

 

ES emblēmai piešķir atbilstīgu nozīmi, ja tā ir izvietota kopā ar citu logotipu. 

 

Pienākums attēlot Eiropas Savienības emblēmu nedod saņēmējiem ekskluzīvas izmantošanas 

tiesības. Saņēmēji nedrīkst piesavināt Eiropas Savienības emblēmu vai līdzīgu preču zīmi vai 

logotipu ne ar reģistrāciju, ne citiem līdzekļiem. 

 

Pirmās, otrās un trešās daļas vajadzībām un ievērojot to noteikumus, saņēmēji ir atbrīvoti no 

pienākuma saņemt Aģentūras iepriekšēju atļauju izmantot Eiropas Savienības emblēmu. 

 

II.7.2. Atruna, kas izslēdz Aģentūras atbildību 

 

Ar darbību saistītā paziņojumā vai izdevumā, ko saņēmēji izlaiž kopīgi vai atsevišķi jebkādā 

formā un ar jebkādiem līdzekļiem, norāda, ka tas atspoguļo tikai autora viedokli un Aģentūra 

neatbild par to, kā tiek izmantota tajā ietvertā informācija. 

 

 

 

II.8. PUNKTS – IEPRIEKŠ PASTĀVĒJUŠĀS TIESĪBAS UN REZULTĀTU 

ĪPAŠUMS UN IZMANTOŠANA (IESKAITOT INTELEKTUĀLĀ UN 

RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS) 

 

II.8.1. Saņēmēju tiesības uz rezultātu īpašumu 

 



Nolīguma numurs: INEA/EISI/WiFi4EU/[<call number><year>]/[<unique identifying number >] 

EISI dotācijas nolīguma vispārīgais paraugs: 10.09.2018. 

 

 

18 

 

 

 

Ja Nolīgums nenosaka citādi, tiesības uz darbības rezultātiem, ieskaitot rūpnieciskā un 

intelektuālā īpašuma tiesības, un ziņojumiem un citiem ar darbību saistītiem dokumentiem 

pieder saņēmējiem. 

 

II.8.2. Iepriekš pastāvējušās tiesības 

 

Iepriekš pastāvējuši materiāli ir materiāli, dokumenti, tehnoloģijas vai zinātība, kas 

pastāvējuši, pirms saņēmējs tos sācis izmantot darbības īstenošanā rezultāta iegūšanai. 

Iepriekš pastāvējušas tiesības ir rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības uz iepriekš 

pastāvējušu materiālu; cita starpā tās var būt tiesības uz īpašumu, licencēšanas tiesības un/vai 

lietošanas tiesības, kuras pieder saņēmējam vai citai trešai personai. 

 

Ja Aģentūra nosūta saņēmējiem rakstisku pieprasījumu, kur norādīts, kurus rezultātus tā 

plāno izmantot, saņēmēji: 

 

a) izveido sarakstu, kurā norādītas visas iepriekš pastāvējušās tiesības, kas saistītas ar 

minētajiem rezultātiem; un 

 

b) iesniedz šo sarakstu Aģentūrai ne vēlāk kā kopā ar atlikuma maksājuma pieprasījumu. 

 

Saņēmēji nodrošina, ka tiem vai ar tiem saistītajiem subjektiem ir visas tiesības Nolīguma 

īstenošanas laikā izmantot iepriekš pastāvējušās tiesības. 

 

II.8.3. Aģentūras tiesības izmantot rezultātus un iepriekš pastāvējušas tiesības 

 

Saņēmēji piešķir Aģentūrai šādas tiesības izmantot darbības rezultātus: 

 

a) savām vajadzībām, it īpaši – darīt pieejamus personām, kas strādā Aģentūras, 

Savienības iestāžu, citu Savienības aģentūru un struktūru un dalībvalstu iestāžu labā, kā 

arī kopēt un pavairot pilnībā vai daļēji un neierobežotā eksemplāru skaitā; 

 

b)  reproducēšanai: tiesības, kas atļauj rezultātus vai to daļu tiešā vai netiešā veidā uz laiku 

vai pastāvīgi un jebkurā formā pavairot, izmantojot jebkurus līdzekļus (mehāniskos, 

digitālos vai citus); 

 

c) izziņošanai: tiesības, kas atļauj rezultātus izrādīt, izpildīt vai izziņot ar vadu vai 

bezvadu līdzekļiem, arī publiskot rezultātus sabiedrībai tā, lai tie būtu pieejami vietā un 

laikā, ko sabiedrības locekļi izvēlas individuāli; šīs tiesības attiecas arī uz izziņošanu un 

pārraidi kabeļu vai satelītsakaru tīklā; 

 

d) izplatīšanai: tiesības atļaut rezultātu vai rezultātu kopiju izplatīšanu atklātībā; 

 

e) adaptācijai: tiesības pārveidot rezultātus; 

 

f) tulkošanai; 

 

g) tiesības glabāt un arhivēt rezultātus saskaņā ar dokumentu pārvaldības noteikumiem, 
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kas jāievēro Aģentūrai, cita starpā arī tiesības tos digitalizēt vai pārveidot citā formātā 

glabāšanas vai jaunas lietošanas nolūkā; 

 

h) ja rezultāti ir dokumenti, tiesības atļaut dokumentu atkārtotu izmantošanu saskaņā ar 

Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumu 2011/833/ES par Komisijas dokumentu 

atkalizmantošanu, ja minētais lēmums ir piemērojams un dokumenti ietilpst tā darbības 

jomā un nav izslēgti no piemērošanas jomas ar kādu no tā noteikumiem. Šā noteikuma 

vajadzībām terminiem "atkalizmantošana" un "dokuments" ir Lēmumā 2011/833/ES 

noteiktā nozīme. 

 

Papildu izmantošanas tiesības Aģentūrai var paredzēt Īpašajos noteikumos. 

 

Saņēmēji garantē, ka Aģentūrai ir tiesības izmantot iepriekš pastāvējušās tiesības, kas ir 

iekļautas darbības rezultātos. Ja Īpašajos noteikumos nav noteikts citādi, iepriekš pastāvējušās 

tiesības izmanto tādiem pašiem mērķiem un ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir 

piemērojami darbības rezultātu izmantošanas tiesībām. 

 

Ja Aģentūra izpauž rezultātu, tā iekļauj informāciju par autortiesību īpašnieku. Autortiesību 

informāciju norāda šādi: "© – [gads] – [autortiesību īpašnieka nosaukums]. Visas tiesības 

aizsargātas. Licencētas Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai ar nosacījumiem.". 

 

Ja saņēmēji piešķir Aģentūrai tiesības izmantot rezultātus, tas neskar tiem II.5. punktā 

noteiktos pienākumus ievērot konfidencialitāti un II.1. punktā saņēmējiem noteiktos 

pienākumus. 

 

II.9. PUNKTS – DARBĪBAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMO LĪGUMA 

SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA  

 

II.9.1. Ja darbības īstenošanai ir nepieciešams iepirkt preces, būvdarbus vai pakalpojumus, 

saņēmēji piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 

piedāvājumam vai – attiecīgā gadījumā – piedāvājumam ar viszemāko cenu. Piešķirot 

tiesības, tie izvairās no interešu konflikta. 

 

 Saņēmēji nodrošina, ka Aģentūra, Komisija, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

(OLAF) un Eiropas Revīzijas palāta var izmantot savas II.27. punktā paredzētās 

tiesības arī attiecībā uz apakšuzņēmēju. 

 

II.9.2. Saņēmēji, kas rīkojas kā līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 2004/18/EK
1
 vai 

                                                 

 

 
1
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 

valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūru. 
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Direktīvas 2014/24/ES
2
, vai jebkura cita iepriekš piemērojama Savienības tiesību akta 

nozīmē vai kā līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 2004/17/EK
3
 vai Direktīvas 

2014/25/ES
4
, vai jebkura cita iepriekš piemērojama Savienības tiesību akta nozīmē, 

tas ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus publiskā iepirkuma jomā. 

 

II.9.3. Saņēmēji uzņemas pilnu atbildību par darbības īstenošanu un par Nolīguma 

noteikumu ievērošanu. Saņēmēji gādā, lai iepirkuma līgumā būtu noteikts, ka 

apakšuzņēmējam attiecībā pret Aģentūru nav tiesību saskaņā ar Nolīgumu. 

 

II.9.4. Saņēmēji nodrošina, ka nosacījumi, kas tiem piemērojami saskaņā ar II.3., II.4., 

II.5. un II.8. punktu, ir piemērojami arī apakšuzņēmējam. 

 

II.9.5. Ja saskaņā ar 3. punktu dotācija ir attiecināmo izmaksu atlīdzināšanas veidā: 

 

 ja saņēmējs nepilda kādu no saviem II.9.1. punktā noteiktajiem pienākumiem, ar 

attiecīgo līgumu saistītās izmaksas nav attaisnojamās izmaksas; 

 

 ja saņēmējs nepilda kādu no saviem II.9.2., II.9.3. vai II.9.4. punktā noteiktajiem 

pienākumiem, dotāciju var samazināt proporcionāli pienākumu neizpildes 

nopietnībai. 

 

Gadījumā, kad saskaņā ar 3. punktu dotācija ir vienības, fiksētas summas vai vienotas 

likmes iemaksas veidā, ja saņēmējs nepilda kādu no saviem II.9.1., II.9.2., II.9.3. vai 

II.9.4. punktā noteiktajiem pienākumiem, dotāciju var samazināt proporcionāli 

pienākuma neizpildes smagumam. 

 

II.10. PUNKTS – APAKŠUZŅĒMUMA LĪGUMA SLĒGŠANA PAR UZDEVUMIEM, 

KURI IR DAĻA DARBĪBAS 

 

Nepiemēro. 

 

II.11. PUNKTS – FINANSIĀLS ATBALSTS TREŠĀM PERSONĀM  

 

                                                 

 

 
2
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un 

ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK. 
3
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma 

procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs. 
4
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno 

subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:LV:NOT
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Nepiemēro. 

 

II.12. PUNKTS – NOLĪGUMA GROZĪJUMI 

 

 

II.12.1. Nolīguma grozījumus izdara rakstiski. 

 

II.12.2. Grozījuma mērķis vai rezultāts nevar būt tādas izmaiņas Nolīgumā, kas ļautu apšaubīt 

lēmumu piešķirt dotāciju vai radītu nevienlīdzīgu izturēšanos pret pretendentiem. 

 

II.12.3. Grozījuma pieprasījumu pienācīgi pamato, papildina ar atbilstīgiem apliecinošiem 

dokumentiem un nosūta otrai pusei laikus, pirms tas stājas spēkā, katrā gadījumā – trīs 

mēnešus pirms 2.2. punktā noteiktā laikposma beigām, izņemot gadījumos, kurus pienācīgi 

pamatojusi puse, kas pieprasa grozījumu, un kuriem otra puse piekrīt. 

 

II.12.4. Grozījuma pieprasījumu kopīgi iesniedz visi saņēmēji vai kāds saņēmējs visu 

saņēmēju vārdā. 

 

II.12.5. Grozījumi stājas spēkā tajā dienā, kad tos paraksta pēdējā puse, vai grozījuma 

pieprasījuma apstiprināšanas dienā. 

 

Grozījumi stājas spēkā dienā, par kuru puses vienojušās, vai – ja nav saskaņotas dienas – 

grozījumu spēkā stāšanās dienā. 

 

 

II.13. PUNKTS – MAKSĀJUMU PRASĪBU NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM 

 

II.13.1. Saņēmēju maksājumu prasības pret Aģentūru nedrīkst nodot trešām personām, 

izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, kad to attaisno apstākļi. 

 

Aģentūrai nodošana ir saistoša vienīgi tad, ja tā ir piekritusi nodošanai, pamatojoties 

uz attiecīgu rakstisku un pamatotu pieprasījumu, ko iesniedzis saņēmējs, kurš prasa 

nodošanu. 

 

Ja piekrišana nav dota vai nav ievēroti tās noteikumi, nodošana nerada Aģentūrai 

nekādas sekas. 

 

II.13.2. Tāda nodošana nekādā gadījumā neatbrīvo saņēmējus no pienākumiem pret 

Aģentūru. 

 

II.14. PUNKTS – NEPĀRVARAMA VARA 

 

II.14.1. "Nepārvarama vara" ir neparedzami ārkārtas apstākļi vai notikums, kuri nav pušu 

varā, kuri kādai no pusēm liedz pildīt kādus no Nolīgumā noteiktajiem 

pienākumiem, kuriem par iemeslu nav puses vai apakšuzņēmēju, ar to saistīto 

subjektu, īstenošanas struktūru vai trešu personu kļūda vai nolaidība sakarā ar 

finansiālā atbalsta saņemšanu un no kuriem izvairīties izrādījies neiespējami par spīti 
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pašai augstākajai rūpībai. Par nepārvaramas varas gadījumu nevar uzskatīt 

pakalpojumu trūkumus, iekārtu vai materiālu bojājumus vai to sagādes kavējumus, 

kā arī darba strīdus, streikus un finansiālas grūtības, ja vien tie neceļas tieši no 

attiecīga nepārvaramas varas gadījuma. 

 

II.14.2. Puse, kuru skāris nepārvaramas varas gadījums, nekavējoties oficiāli paziņo par to 

otrai pusei, norādot šīs situācijas vai notikuma konkrētos apstākļus, iespējamo 

ilgumu un paredzamās sekas. 

 

II.14.3. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu nepārvaramas varas radīto 

kaitējumu. Tās dara visu iespējamo, lai iespējami drīz atsāktu darbības īstenošanu. 

 

II.14.4. Puse, kuru skāris nepārvaramas varas gadījums, netiek uzskatīta par Nolīgumā 

ietverto pienākumu pārkāpēju, ja tos pildīt liegusi nepārvarama vara. 

 

II.15. PUNKTS – DARBĪBAS ĪSTENOŠANAS APTURĒŠANA 

 

II.15.1. Saņēmēju veikta īstenošanas apturēšana 
 

Saņēmēji kopīgi vai kāds saņēmējs visu saņēmēju vārdā var apturēt darbības vai kādas tās 

daļas īstenošanu, ja ārkārtas apstākļi īstenošanu padara neiespējamu vai pārlieku sarežģītu, it 

īpaši – nepārvaramas varas gadījumā. Saņēmēji kopīgi vai kāds saņēmējs visu saņēmēju 

vārdā nekavējoties informē Aģentūru, norādot dienu vai laikposmu, kad ārkārtas apstākļi 

iestājušies, kā arī paredzamo īstenošanas atsākšanas dienu. 

 

Ja vien Nolīgums vai saņēmēja dalība netiek izbeigta saskaņā ar II.16.1., II.16.2. punktu vai 

II.16.3.1. punkta c) vai d) apakšpunktu, saņēmēji kopīgi vai kāds saņēmējs visu saņēmēju 

vārdā, kad apstākļi ļauj atsākt darbības īstenošanu, nekavējoties informē Aģentūru un 

iesniedz Nolīguma grozījuma pieprasījumu, kā paredzēts II.15.3. punktā. 

 

II.15.2. Aģentūras veikta īstenošanas apturēšana 
 

II.15.2.1.  Aģentūra var apturēt darbības vai tās daļas īstenošanu: 

 

(a) ja Aģentūrai ir pierādījumi, ka saņēmējs ir pieļāvis būtiskas kļūdas, 

pārkāpumus vai krāpšanu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā 

vai Nolīguma īstenošanā, vai ja saņēmējs nepilda Nolīgumā noteiktos 

pienākumus; 

 

(b) ja Aģentūrai ir pierādījumi, ka saņēmējs ir pieļāvis sistēmiskas vai 

atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai pienākumu nopietnu neizpildi 

saistībā ar citām dotācijām, kuras finansē Savienība vai Eiropas 

Atomenerģijas kopiena un kuras saņēmējam piešķirtas ar līdzīgiem 

nosacījumiem, ja šīs kļūdas, pārkāpumi, krāpšana vai pienākumu neizpilde 

būtiski ietekmē šo dotāciju; 

 

(c) ja Aģentūrai ir aizdomas par būtiskām kļūdām, pārkāpumiem, krāpšanu vai 
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pienākumu neizpildi, ko saņēmējs pieļāvis līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūrā vai Nolīguma īstenošanā, un tai ir jāpārbauda, vai 

tas ir faktiski noticis; vai 

 

(d) pēc projekta virzības novērtēšanas, jo īpaši, ja minētās darbības īstenošana 

ir ievērojami aizkavējusies. 

 

II.15.2.2. Pirms īstenošanas apturēšanas Aģentūra oficiāli paziņo visiem saņēmējiem par 

savu nodomu to apturēt, norādot iemeslus un – II.15.2.1. punkta a), b), un 

d) apakšpunktā minētajos gadījumos – nepieciešamos nosacījumus īstenošanas 

atsākšanai. Saņēmējus aicina iesniegt piezīmes 30 kalendāro dienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas. 

 

Ja pēc saņēmēju iesniegto piezīmju izskatīšanas Aģentūra nolemj pārtraukt 

apturēšanas procedūru, tā par to oficiāli paziņo visiem saņēmējiem. 

 

Ja nav iesniegtas piezīmes vai, neraugoties uz saņēmēju iesniegtajām piezīmēm, 

Aģentūra nolemj turpināt apturēšanas procedūru, tā var apturēt īstenošanu, 

oficiāli par to paziņojot visiem saņēmējiem, norādot apturēšanas iemeslus un – 

II.15.2.1. punkta a), b), un d) apakšpunktā minētajos gadījumos – galīgos 

nosacījumus īstenošanas atsākšanai vai – II.15.2.1. punkta c) apakšpunktā 

minētajā gadījumā – nepieciešamās pārbaudes orientējošo pabeigšanas datumu. 

 

Apturēšana stājas spēkā piecu kalendāro dienu laikā pēc tam, kad saņēmēji 

saņēmuši paziņojumu, vai vēlākā dienā, ja tā ir noteikts paziņojumā. 

 

Lai atsāktu īstenošanu, saņēmēji cenšas iespējami drīz izpildīt paziņotos 

nosacījumus un informē Aģentūru par to, kā sokas izpilde. 

 

Ja vien Nolīgums vai saņēmēja dalība netiek izbeigta saskaņā ar II.16.1. vai 

II.16.2. punktu vai II.16.3.1. punkta c), i), j), k) vai o) apakšpunktu, Aģentūra, 

tiklīdz tā uzskata, ka ir izpildīti nosacījumi īstenošanas atsākšanai vai ir veikta 

nepieciešamā pārbaude, ieskaitot pārbaudes uz vietas, oficiāli par to paziņo 

visiem saņēmējiem un aicina tos iesniegt Nolīguma grozījuma pieprasījumu, kā 

paredzēts II.15.3. punktā. 

 

 

 

II.15.3. Apturēšanas sekas 

 

Ja darbības īstenošanu var atsākt un Nolīgums nav izbeigts, izdara Nolīguma grozījumu 

saskaņā ar II.12. punktu, nosakot dienu, kurā darbība atsākama, pagarinot darbības ilgumu un 

izdarot citas izmaiņas, kas var būt nepieciešamas, lai darbību pielāgotu jaunajiem īstenošanas 

nosacījumiem. 

 

Apturēšanu uzskata par atceltu no darbības atsākšanas dienas, par kuru puses vienojušās 

saskaņā ar pirmo daļu un kurš norādīts grozījuma tekstā. Šī diena var būt pirms dienas, kurā 
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grozījums stājas spēkā. 

 

No dotācijas neatlīdzina un nesedz izmaksas, kas apturēšanas perioda laikā saņēmējiem 

radušās apturētās darbības vai apturētās tā daļas īstenošanā. 

 

Aģentūras tiesības apturēt īstenošanu neskar tās tiesības izbeigt Nolīgumu vai saņēmēja 

dalību saskaņā ar II.16.3. punktu un tās tiesības samazināt dotāciju vai atgūt nepamatoti 

izmaksātās summas saskaņā ar II.25.4. un II.26. punktu. 

 

Nevienai pusei nav tiesību pieprasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies otras puses 

izdarītas apturēšanas dēļ. 

 

 

II.16. PUNKTS – NOLĪGUMA IZBEIGŠANA 

 

II.16.1. Nolīguma izbeigšana, ko veic saņēmēji 

 

Pienācīgi pamatotos gadījumos saņēmēji kopīgi vai kāds saņēmējs visu saņēmēju vārdā var 

izbeigt Nolīgumu, oficiāli par to paziņojot Aģentūrai, skaidri norādot iemeslus un nosakot 

dienu, kad izbeigšana stājas spēkā. Paziņojumu nosūta pirms dienas, kurā izbeigšanai jāstājas 

spēkā. 

 

Ja iemesli nav norādīti vai Aģentūra uzskata, ka norādītie iemesli nevar attaisnot izbeigšanu, 

tā par to oficiāli paziņo saņēmējiem, izklāstot pamatojumu, un Nolīgumu uzskata par izbeigtu 

nepareizi, ar sekām, kas izklāstītas II.16.4.1. punkta ceturtajā daļā. Izbeigšana stājas spēkā 

oficiālajā paziņojumā noteiktajā dienā. 

 

 

II.16.2. Viena vai vairāku saņēmēju dalības izbeigšana, ko veic saņēmēji 

 

Nepiemēro. 

 

  

 

 

II.16.3. Nolīguma izbeigšana vai viena vai vairāku saņēmēju dalības izbeigšana, ko veic 

Aģentūra 

 

II.16.3.1.  Aģentūra var nolemt izbeigt Nolīgumu vai viena vai vairāku saņēmēju, kas 

piedalās darbībā, dalību šādos gadījumos: 

 

(a) ja izmaiņas saņēmēja juridiskajā, finansiālajā, tehniskajā, organizatoriskajā 

vai īpašumtiesiskajā situācijā var būtiski ietekmēt Nolīguma īstenošanu vai 

liek apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu; 

 

(b) nepiemēro;  
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(c) ja saņēmēji neīsteno darbību, kā noteikts I pielikumā, vai ja saņēmējs 

nepilda citu būtisku pienākumu, kas paredzēts saskaņā ar Nolīguma 

noteikumiem; 

 

(d) ja nepārvaramas varas gadījumā, par ko paziņots saskaņā ar II.14. punktu, 

vai apturēšanas gadījumā pēc koordinatora iniciatīvas ārkārtas apstākļu dēļ, 

par ko paziņots saskaņā ar II.15. punktu, īstenošanas atsākšana nav 

iespējama vai nepieciešamās Nolīguma izmaiņas varētu likt apšaubīt 

lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai radīt nevienlīdzīgu izturēšanos pret 

pretendentiem; 

 

(e) ja uz saņēmēju vai personu, kura uzņemas neierobežotu atbildību par 

saņēmēja parādiem, attiecas kāds no Finanšu regulas
5
 106. panta 1. punkta 

a) vai b) apakšpunktā minētajiem gadījumiem; 

 

(f) ja uz saņēmēju vai kādu saistīto personu attiecas kāds no Finanšu regulas 

106. panta 1. punkta c), d), e) vai f) apakšpunktā vai 106. panta 2. punktā 

paredzētajiem gadījumiem; 

 

(g) nepiemēro; 

 

(h) nepiemēro; 

 

(i) ja Aģentūrai ir pierādījumi, ka saņēmējs vai kāda saistīta persona, kā 

definēts otrajā daļā, ir pieļāvuši būtiskas kļūdas, pārkāpumus vai krāpšanu 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā vai Nolīguma īstenošanā, 

arī nepatiesas informācijas iesniegšanas vai nepieciešamās informācijas 

nesniegšanas gadījumā; 

 

(j) ja Aģentūrai ir pierādījumi, ka saņēmējs ir pieļāvis sistēmiskas vai 

atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai pienākumu nopietnu neizpildi 

saistībā ar citām dotācijām, kuras finansē Savienība vai Eiropas 

Atomenerģijas kopiena un kuras saņēmējam piešķirtas ar līdzīgiem 

nosacījumiem, ja šīs kļūdas, pārkāpumi, krāpšana vai pienākumu neizpilde 

būtiski ietekmē šo dotāciju; 

 

(k) pēc projekta virzības novērtēšanas, jo īpaši, ja minētās darbības īstenošana 

ir ievērojami aizkavējusies; 

 

                                                 

 

 
5
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. 
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(l) nepiemēro; 

 

(m) nepiemēro; 

 

(n) nepiemēro; 

 

(o) nepiemēro. 

 

"Saistīta persona" f) un i) punktā ir persona, kurai ir tiesības pārstāvēt saņēmēju 

vai pieņemt lēmumus tā vārdā. 

 

"Krāpšana" i) un j) punktā ir jebkura apzināta darbība vai bezdarbība, kas skar 

Savienības finansiālās intereses un ir saistīta ar nepatiesu, nepareizu vai nepilnīgu 

pārskatu vai dokumentu lietošanu vai sniegšanu vai ar informācijas neizpaušanu, 

pārkāpjot konkrētu pienākumu. 

 

"Būtiska kļūda" i) punktā ir kāda nolīguma noteikuma pārkāpums, kas radies 

darbības vai bezdarbības rezultātā un rada vai var radīt zaudējumus Savienības 

budžetā.  

 

"Pārkāpumi" i) un j) punktā ir Savienības tiesību aktu noteikumu pārkāpums, kas 

radies saņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ un kaitē vai varētu kaitēt Savienības 

budžetam. 

 

II.16.3.2.  Pirms Nolīguma vai viena vai vairāku saņēmēju dalības izbeigšanas Aģentūra 

oficiāli paziņo visiem saņēmējiem par savu nodomu to izbeigt, norādot 

izbeigšanas iemeslus un aicinot saņēmējus kopīgi vai vienu saņēmēju visu 

saņēmēju vārdā 45 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniegt 

piezīmes un – II.16.3.1. punkta c) apakšpunkta gadījumā – informēt Aģentūru par 

pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu, ka saņēmēji turpina pildīt savus 

pienākumus saskaņā ar Nolīgumu. 

 

Ja pēc saņēmēja iesniegto piezīmju izskatīšanas Aģentūra nolemj apturēt 

izbeigšanas procedūru, tā par to oficiāli paziņo visiem saņēmējiem. 

 

Ja nav iesniegtu piezīmju vai, neraugoties uz saņēmēju iesniegtajām piezīmēm, 

Aģentūra nolemj turpināt izbeigšanas procedūru, tā var izbeigt Nolīgumu vai 

viena vai vairāku saņēmēju dalību ar oficiālu paziņojumu visiem saņēmējiem, 

minot izbeigšanas iemeslus. 

 

Gadījumos, kas minēti II.16.3.1. punkta a), b), c), e) un k) apakšpunktā, oficiālajā 

paziņojumā norāda dienu, kurā izbeigšana stājas spēkā. Gadījumos, kas minēti 

II.16.3.1. punkta d), f), i), j), l) un o) apakšpunktā, izbeigšana stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc dienas, kurā saņēmēji saņēmuši oficiālo paziņojumu.] 

 

II.16.4. Izbeigšanas sekas  
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II.16.4.1. Nepiemēro. 

 

II.16.4.2. Nepiemēro.  

 

II.16.4.3. Pusēm nav tiesību pieprasīt kompensāciju par to, ka otra puse izbeidz Nolīgumu. 

 

II.17. PUNKTS – NEPIEMĒRO 

 

II.18. PUNKTS – PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN 

IZPILDĀMS LĒMUMS  

 

II.18.1. Nolīgumu reglamentē piemērojamie Savienības tiesību akti, kurus nepieciešamības 

gadījumā papildina Beļģijas tiesību akti. 

 

II.18.2. Saskaņā ar LESD 272. pantu vienīgi Vispārējai tiesai vai – pārsūdzības gadījumā – 

Eiropas Savienības Tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt strīdus starp Savienību 

un saņēmēju par šā Nolīguma interpretāciju, piemērošanu vai spēkā esību, ja šādu 

strīdu nevar atrisināt izlīgstot. 

 

II.18.3. Pamatojoties uz LESD 299. pantu, līdzekļu atgūšanas vajadzībām II.26. punkta 

nozīmē Komisija var pieņemt izpildāmu lēmumu, uzliekot finansiālas saistības 

personām, nevis valstīm. Par šādu lēmumu var celt prasību Eiropas Savienības 

Vispārējā tiesā saskaņā ar LESD 263. pantu. 
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B DAĻA – FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 
 

II.19. PUNKTS – ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 

 

Nepiemēro. 

 

II.20. PUNKTS – DEKLARĒTO SUMMU NOSAKĀMĪBA UN PĀRBAUDĀMĪBA 

 

II.20.1. Faktisko izmaksu atlīdzināšana  

 

Nepiemēro. 
  

II.20.2. Iepriekš noteiktu vienības izmaksu atlīdzināšana vai iepriekš noteikta vienības 

iemaksa 
 

Nepiemēro. 

 

II.20.3. Iepriekš noteiktu fiksētas summas izmaksu atlīdzināšana vai iepriekš noteikta 

fiksētas summas iemaksa  

 

Ja saskaņā ar 3. punktu dotācija ir fiksētas summas izmaksu atlīdzināšanas vai fiksētas summas 

iemaksas veidā, saņēmējam kā attiecināmās izmaksas vai kā nepieciešamā iemaksa jādeklarē 

kopējā summa, kas noteikta 3. punktā, atkarībā no I pielikumā aprakstītās darbības attiecīgo 

uzdevumu vai daļas pienācīgas īstenošanas.  

 

Ja tas prasīts II.27. punktā aprakstīto pārbaužu vai revīziju vajadzībām, saņēmējam jāspēj iesniegt 

atbilstīgus apliecinošos dokumentus, lai pierādītu pienācīgu īstenošanu. Tomēr saņēmējam nav 

jānorāda segtās faktiskās attiecināmās izmaksas vai jāsniedz apliecinošie dokumenti, īpaši − 

grāmatvedības pārskati, lai pierādītu apmēru, kas deklarēts kā fiksēta summa.  

 

II.20.4. Iepriekš noteiktu vienotas likmes izmaksu atlīdzināšana vai iepriekš noteikta 

vienotas likmes iemaksa  

 

Nepiemēro. 

 

II.20.5. To izmaksu atlīdzināšana, kas deklarētas uz saņēmēja parastās izmaksu 

uzskaites prakses pamata  

 

Nepiemēro. 

 

II.21. PUNKTS – AR SAŅĒMĒJIEM SAISTĪTO SUBJEKTU UN SAŅĒMĒJU 

IZRAUDZĪTO ĪSTENOŠANAS STRUKTŪRU IZMAKSU ATTIECINĀMĪBA 

 

Nepiemēro. 
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II.22. PUNKTS – PĀRVIETOJUMI BUDŽETĀ 

 

Nepiemēro. 

 

II.23. PUNKTS – TEHNISKO UN FINANSIĀLO ZIŅOJUMU SNIEGŠANA – 

MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMI UN APLIECINOŠIE DOKUMENTI 

 

Nepiemēro. 

 

II.24. PUNKTS – MAKSĀJUMI UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

II.24.1. Priekšfinansējums  

 

Nepiemēro. 

 

II.24.2. Starpposma maksājumi 

 

Nepiemēro. 

 

II.24.3. Atlikuma maksājums 

 

Atlikuma maksājums, ko nevar atkārtot, ir paredzēts, lai pēc 2.2. punktā norādītā perioda 

beigām atlīdzinātu vai segtu to attiecināmo izmaksu atlikušo daļu, kas saņēmējiem radušās 

par pasākuma īstenošanu. Ja agrāko maksājumu kopējā summa ir lielāka nekā dotācijas 

galīgā summa, kas noteikta saskaņā ar II.25. punktu, atlikuma maksājums var būt atgūšanas 

veidā, kā noteikts II.26. punktā. 

 

Neskarot II.24.4. un II.24.5. punktu, pēc II.23.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas 

Aģentūra 4.2. punktā noteiktajā termiņā izmaksā summu, kas pienākas kā atlikums. 

 

Šo summu nosaka pēc atlikuma maksājuma pieprasījuma un tam pievienoto dokumentu 

apstiprināšanas un saskaņā ar ceturto daļu. Atlikuma maksājuma pieprasījuma un tam 

pievienoto dokumentu apstiprināšana nenozīmē, ka ir atzīta tajos ietverto paziņojumu un 

informācijas atbilstība, autentiskums, pilnīgums un pareizība. 

 

Summu, kas pienākas kā atlikuma maksājums, iegūst, no dotācijas galīgās summas, kas 

katram saņēmējam noteikta saskaņā ar II.25. punktu, atskaitot attiecīgajam saņēmējam 

izmaksāto priekšfinansējuma un starpposma maksājumu kopējo summu.] 

 

II.24.4. Maksājuma termiņa apturēšana 

 

Aģentūra jebkurā laikā var apturēt 4.2. punktā noteikto maksājuma termiņu, oficiāli paziņojot 

attiecīgajam saņēmējam, ka tā maksājuma pieprasījumu nevar izpildīt tāpēc, ka tas neatbilst 

Nolīguma noteikumiem, vai tāpēc, ka nav iesniegti attiecīgi apliecinošie dokumenti, vai arī ir 

šaubas par finansiālajā pārskatā deklarēto izmaksu attiecināmību. 



Nolīguma numurs: INEA/EISI/WiFi4EU/[<call number><year>]/[<unique identifying number >] 

EISI dotācijas nolīguma vispārīgais paraugs: 10.09.2018. 

 

 

30 

 

 

 

 

Attiecīgo saņēmēju pēc iespējas drīz informē par šādu apturēšanu, norādot tās iemeslus. 

 

Apturēšana stājas spēkā Aģentūras paziņojuma nosūtīšanas dienā. Atlikušais maksājuma 

periods atsākas dienā, kad saņemta pieprasītā informācija vai pārskatītie dokumenti vai kad 

pabeigtas vajadzīgās papildu pārbaudes, ieskaitot pārbaudes uz vietas. Ja apturēšana ilgst 

vairāk nekā divus mēnešus, attiecīgais saņēmējs var pieprasīt Aģentūrai pieņemt lēmumu par 

to, vai termiņa apturēšana turpināsies. 

 

Ja maksājuma termiņš ir apturēts pēc tam, kad ir noraidīts kāds no tehniskajiem ziņojumiem 

vai finansiālajiem pārskatiem, kas paredzēti II.23. punktā, un ja iesniegtais jaunais ziņojums 

vai pārskats arī tiek noraidīts, Aģentūrai ir tiesības izbeigt Nolīgumu vai attiecīgā saņēmēja 

līdzdalību saskaņā ar II.16.3.1. punkta c) apakšpunktu ar II.16.4. punktā aprakstītajām sekām. 

 

II.24.5. Maksājumu apturēšana  

 

II.24.5.1. Aģentūra jebkurā brīdī Nolīguma īstenošanas laikā var apturēt priekšfinansējuma 

maksājumus, starpposma maksājumus vai atlikuma maksājumu visiem saņēmējiem 

vai apturēt priekšfinansējuma maksājumus vai starpposma maksājumus vienam vai 

vairākiem saņēmējiem: 

 

(a) ja Aģentūrai ir pierādījumi, ka saņēmējs ir pieļāvis būtiskas kļūdas, 

pārkāpumus vai krāpšanu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā vai 

dotācijas īstenošanā vai ja saņēmējs nepilda savus Nolīgumā noteiktos 

pienākumus; 

 

(b) ja Aģentūrai ir pierādījumi, ka saņēmējs ir pieļāvis sistēmiskas vai atkārtotas 

kļūdas, pārkāpumus, krāpšanu vai pienākumu nopietnu neizpildi saistībā ar 

citām dotācijām, kuras finansē Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena 

un kuras saņēmējam piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem, ja šīs kļūdas, 

pārkāpumi, krāpšana vai pienākumu neizpilde būtiski ietekmē šo dotāciju; 

 

(c) ja Aģentūrai ir aizdomas par būtiskām kļūdām, pārkāpumiem, krāpšanu vai 

pienākumu neizpildi, ko saņēmējs pieļāvis līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūrā vai Nolīguma īstenošanā, un tai ir jāpārbauda, vai tās ir 

faktiski notikušas; vai  

 

(d) pēc projekta virzības novērtēšanas, it īpaši, ja minētās darbības īstenošana ir 

ievērojami aizkavējusies. 

 

II.24.5.2. Pirms maksājumu apturēšanas Aģentūra oficiāli paziņo visiem saņēmējiem par 

savu nodomu apturēt maksājumus, norādot tā iemeslus un – II.24.5.1. punkta a), b) 

un d) apakšpunktā minētajos gadījumos – nepieciešamos nosacījumus maksājumu 

atsākšanai. Saņēmēji tiek aicināti iesniegt piezīmes 30 kalendāro dienu laikā no šā 

paziņojuma saņemšanas. 

 

Ja pēc saņēmēju iesniegto piezīmju izskatīšanas Aģentūra nolemj pārtraukt 
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maksājumu apturēšanas procedūru, Aģentūra par to oficiāli paziņo visiem 

saņēmējiem. 

 

Ja nav iesniegtas piezīmes vai ja, neraugoties uz saņēmēju iesniegtajām piezīmēm, 

Aģentūra nolemj turpināt maksājumu apturēšanas procedūru, tā var apturēt 

maksājumus, oficiāli par to paziņojot saņēmējiem, norādot apturēšanas iemeslus un 

II.24.5.1. punkta a), b) un d) apakšpunktā minētajos gadījumos – galīgos 

nosacījumus maksājumu atsākšanai vai II.24.5.1. punkta c) apakšpunktā minētajā 

gadījumā – nepieciešamās pārbaudes orientējošo pabeigšanas datumu. 

 

Maksājumi tiek apturēti tajā dienā, kad Aģentūra izsūta paziņojumu.  

 

Lai atsāktu maksājumus, saņēmēji cenšas iespējami drīz izpildīt paziņotos 

nosacījumus un informē Aģentūru par šajā ziņā gūtajiem panākumiem. 

 

Aģentūra, tiklīdz tā uzskata, ka ir izpildīti nosacījumi maksājumu atsākšanai vai ir 

veikta nepieciešamā pārbaude, ieskaitot pārbaudes uz vietas, oficiāli par to paziņo 

visiem saņēmējiem. 

 

Maksājumu apturēšanas perioda laikā un neskarot tiesības apturēt darbības 

īstenošanu saskaņā ar II.15.1. punktu vai izbeigt Nolīgumu vai saņēmēja dalību 

saskaņā ar II.16.1. un II.16.2. punktu, saņēmējs vai saņēmēji, uz kuriem attiecas 

maksājumu apturēšana, nav tiesīgi iesniegt maksājuma pieprasījumus. 

 

Attiecīgos maksājuma pieprasījumus un apliecinošos dokumentus var iesniegt 

iespējami drīz pēc maksājumu atsākšanas vai var iekļaut pirmajā maksājuma 

pieprasījumā pēc maksājumu atsākšanas saskaņā ar 4.1. punktā noteikto grafiku. 

 

II.24.6. Paziņojums par maksājamām summām 

 

Nepiemēro. 

 

II.24.7. Nokavējuma procenti 

 

Beidzoties 4.2. un II.24.1. punktā norādītajiem maksājuma termiņiem un neskarot II.24.4. un 

II.24.5. punktu, saņēmējiem ir tiesības saņemt nokavējuma procentus, kas atbilst likmei, ko 

Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām euro ("bāzes 

likme"), palielinot to par trīsarpus punktiem. Bāzes likme ir likme, kas ir spēkā tā mēneša 

pirmajā dienā, kurā beidzas maksājuma termiņš, un tā tiek publicēta Eiropas Savienības 

Oficiālā Vēstneša C sērijā. 

 

Pirmo daļu nepiemēro saņēmējiem, kas ir Savienības dalībvalstis, ieskaitot reģionālas un 

pašvaldības iestādes un citas publiskas iestādes, kuras rīkojas dalībvalsts vārdā un uzdevumā 

šā Nolīguma izpildes nolūkā. 

 

Maksājuma termiņa apturēšanu saskaņā ar II.24.4. punktu vai Aģentūras veiktu maksājuma 

apturēšanu saskaņā ar II.24.5. punktu nevar uzskatīt par nokavētu maksājumu. 
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Nokavējuma procentus maksā par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc maksājuma termiņa 

beigām un beidzas faktiskā maksājuma dienā, kā noteikts II.24.9. punktā. Maksājamie 

procenti netiek ņemti vērā dotācijas galīgās summas noteikšanai II.25.3. punkta nozīmē.  

 

Atkāpjoties no pirmās daļas, ja aprēķināto procentu summa nepārsniedz EUR 200, to 

saņēmējam izmaksā vienīgi tad, ja divu mēnešu laikā no nokavētā maksājuma saņemšanas 

dienas tas iesniedzis attiecīgu pieprasījumu. 

 

 

II.24.8. Maksājumu valūta  

 

Aģentūra maksājumus izdara euro.  

 

II.24.9. Maksājuma datums  

 

Aģentūra maksājumus uzskata par izdarītiem dienā, kad tos ieraksta Aģentūras konta debetā.  

 

II.24.10. Maksājumu pārskaitījumu izmaksas  

 

Maksājumu pārskaitījumu izmaksas sedz šādi: 

 

(a) pārskaitījuma izmaksas, ko iekasē Aģentūras banka, sedz Aģentūra;  

 

(b) pārskaitījuma izmaksas, ko iekasē saņēmēja banka, sedz saņēmējs; 

 

(c) visas atkārtotu pārskaitījumu izmaksas, kas radušās kādas puses dēļ, sedz tā puse, kuras 

dēļ bijis jāizdara atkārtotais pārskaitījums. 

 

II.24.11. Maksājumi saņēmējiem 
 

Nepiemēro. 

 

 

 

 

 

II.25. PUNKTS – DOTĀCIJAS GALĪGĀS SUMMAS NOTEIKŠANA 

 

II.25.1. Galīgās summas aprēķināšana 

 

Neskarot II.25.2., II.25.3. un II.25.4. punktu, dotācijas galīgo summu katram saņēmējam 

nosaka šādi: 
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(a) ja saskaņā ar 3. punktu dotācija saņēmējam, tā saistītajiem subjektiem vai tā 

īstenotājām struktūrām ir attiecināmo izmaksu atlīdzināšanas veidā, tā ir summa, kas 

iegūta, piemērojot minētajā punktā noteikto(-ās) atlīdzināšanas likmi(-es) 

attiecināmajām izmaksām, kuras Aģentūra apstiprinājusi attiecīgajām izmaksu un 

pasākumu kategorijām; 

 

(b) ja saskaņā ar 3. punktu dotācija saņēmējam, ar to saistītajiem subjektiem vai tā 

īstenošanas struktūrām ir vienības iemaksas veidā, tā ir summa, kas iegūta, reizinot 

minētajā punktā noteikto vienības iemaksu ar vienību faktisko skaitu, kuru 

apstiprinājusi Aģentūra; 

 

(c) ja saskaņā ar 3. punktu dotācija saņēmējam, ar to saistītajiem subjektiem vai tā 

īstenošanas struktūrām ir fiksētas summas iemaksas veidā, tā ir minētajā punktā 

noteiktā fiksētā summa atkarībā no Aģentūras apstiprinājuma par darbības attiecīgo 

uzdevumu vai daļas pienācīgu īstenošanu saskaņā ar I pielikumu; 

 

(d) ja saskaņā ar 3. punktu dotācija saņēmējam, ar to saistītajiem subjektiem vai tā 

īstenošanas struktūrām ir vienotas likmes iemaksas veidā, tā ir summa, kas iegūta, 

piemērojot minētajā punktā minēto vienoto likmi attiecināmajām izmaksām vai 

iemaksai, kuru apstiprinājusi Aģentūra. 

 

Ja 3. punktā paredzēts dažādu veidu dotāciju apvienojums saņēmējam, ar to saistītajiem 

subjektiem vai tā īstenošanas struktūrām, šīs summas saskaita. 

 

II.25.2. Maksimālā summa 

 

Kopējā summa, ko Aģentūra izmaksā saņēmējam, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 

3. punktā noteikto dotācijas maksimālo summu attiecīgajam saņēmējam. 

 

Ja saskaņā ar II.25.1. punktu noteiktā summa saņēmējam pārsniedz šo maksimālo summu, 

dotācijas galīgo summu attiecīgajam saņēmējam ierobežo līdz 3. punktā noteiktajai 

maksimālajai summai. 

 

II.25.3. Bezpeļņas noteikums un ieņēmumu ņemšana vērā 

 

Nepiemēro. 

 

II.25.4. Samazinājums par sliktu, daļēju vai novēlotu īstenošanu vai līgumsaistību 

neizpildi 

 

Ja darbība nav pienācīgi īstenota saskaņā ar I pielikumu (piemēram, ja darbība nav īstenota 

vai ir īstenota slikti, daļēji vai novēloti) vai ja saņēmējs neizpilda kādu citu pienākumu 
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saskaņā ar šo Nolīgumu, Aģentūra var samazināt 3. punktā par katru saņēmēju noteikto 

dotācijas summu. 

 

Samazinājuma summa ir proporcionāla tam, cik lielā mērā darbība nav īstenota pienācīgi, vai 

pienākumu neizpildes nopietnībai. 

 

Pirms Aģentūra samazina dotāciju, tai ir jānosūta oficiāls paziņojums attiecīgajam 

saņēmējam, kurā 

 

(a) tā informē par: 

(i) nodomu samazināt dotācijas maksimālo summu; 

(ii) summu, par kādu tā plāno samazināt dotāciju; 

(iii) samazinājuma iemesliem; 

 

(b) tā aicina iesniegt piezīmes 30 kalendāro dienu laikā no oficiālā paziņojuma 

saņemšanas. 

 

Ja Aģentūra nesaņem piezīmes vai nolemj samazināt dotāciju, neņemot vērā saņemtās 

piezīmes, tā nosūta oficiālu paziņojumu, informējot attiecīgo saņēmēju par savu lēmumu. 

 

Ja dotācija tiek samazināta, Aģentūrai ir jāaprēķina samazinātās dotācijas apjoms, atņemot 

samazinājuma summu (kas aprēķināta proporcionāli darbības nepienācīgajai īstenošanai vai 

pienākumu neizpildes nopietnībai) no dotācijas maksimālās summas. 

 

Dotācijas galīgā summa ir mazākā no šīm divām summām: 

 

(a) summa, kas noteikta saskaņā ar II.25.1., II.25.2. un II.25.3. punktu, vai 

 

(b) dotācijas samazinātā summa, kas noteikta saskaņā ar II.25.4. punktu. 

 

II.26. PUNKTS – LĪDZEKĻU ATGŪŠANA 

 

II.26.1. Atgūšana atlikuma maksājuma brīdī 

 

Ja atlikuma maksājums saņēmējam kļūst par atgūstamo summu, Aģentūra oficiāli paziņo 

attiecīgajam saņēmējam par savu nodomu atgūt nepamatoti izmaksāto summu: 

 

(a) norādot atgūstamo summu un atgūšanas iemeslus; 

 

(b) aicinot attiecīgo saņēmēju noteiktā laikposmā iesniegt piezīmes. 

 

Ja piezīmes nav iesniegtas vai, neraugoties uz attiecīgā saņēmēja iesniegtajām piezīmēm, 

Aģentūra nolemj turpināt atgūšanas procedūru, Aģentūra var apstiprināt atgūšanu, to oficiāli 

paziņojot attiecīgajam saņēmējam ar debetnotu ("debetnota"), kurā norāda maksājuma 

noteikumus un termiņu. 

 

Ja attiecīgais saņēmējs neizdara atmaksājumu Aģentūrai līdz debetnotā norādītajam 
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termiņam, Aģentūra vai Komisija atgūstamo summu piedzen no saņēmēja saskaņā ar 

II.26.3. punktu. 

 

II.26.2. Atgūšana pēc atlikuma maksājuma 

 

Ja summa ir atgūstama saskaņā ar II.27.6., II.27.7. un II.27.8. punktu, saņēmējs, uz kuru 

attiecas revīzijas vai OLAF konstatējumi, atmaksā Aģentūrai attiecīgo summu. 

 

Pirms atgūšanas Aģentūra oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam par savu nodomu atgūt 

nepamatoti izmaksāto summu: 

 

(a) norādot atgūstamo summu (ieskaitot visas summas, ko Aģentūra nepamatoti izmaksājusi 

kā iemaksu par izmaksām, kuras radušās ar to saistītajiem subjektiem vai tā īstenošanas 

struktūrām) un atgūšanas iemeslus; 

 

(b) aicinot attiecīgo saņēmēju noteiktā laikposmā iesniegt piezīmes. 

 

Ja piezīmes nav iesniegtas vai, neraugoties uz attiecīgā saņēmēja iesniegtajām piezīmēm, 

Aģentūra nolemj turpināt atgūšanas procedūru, Aģentūra var apstiprināt atgūšanu, to oficiāli 

paziņojot attiecīgajam saņēmējam ar debetnotu ("debetnota"), kurā norāda maksājuma 

noteikumus un termiņu. 

 

Ja attiecīgais saņēmējs neizdara atmaksājumu Aģentūrai līdz debetnotā norādītajam 

termiņam, Aģentūra vai Komisija atgūstamo summu piedzen no saņēmēja saskaņā ar 

II.26.3. punktu. 

 

II.26.3. Atgūšanas procedūra, ja līdz debetnotā norādītajam termiņam maksājums nav 

izdarīts 

 

Ja līdz debetnotā norādītajam termiņam maksājums nav izdarīts, Aģentūra vai Komisija 

atgūst pienākošos summu:  

 

a)  to atskaitot no jebkuras summas, ko Komisija vai izpildaģentūra (kuras darbību finansē 

no Savienības vai Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) budžeta) ir parādā 

attiecīgajam saņēmējam ("atskaitīšana"); ārkārtas gadījumos, pamatojoties uz vajadzību 

aizsargāt Savienības finansiālās intereses, Aģentūra var īstenot atgūšanu, izdarot 

atskaitīšanu pirms maksājuma termiņa; saņēmēja iepriekšēja piekrišana nav vajadzīga; 

pret šādu atskaitīšanu var celt prasību Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar 

LESD 263. pantu; 

 

b)  izmantojot finansiālu garantiju, ja tā sniegta saskaņā ar 4.1. punktu ("finansiālas 

garantijas izmantošana"); 

 

c) saucot saņēmējus pie solidāras atbildības, ja tas ir paredzēts Īpašajos noteikumos; 

 

d)  ceļot prasību saskaņā ar II.18.2. punktu vai Īpašajiem noteikumiem vai pieņemot 

izpildāmu lēmumu saskaņā ar II.18.3. punktu. 
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II.26.4.  Nokavējuma procenti 

 

Ja līdz debetnotā norādītajam termiņam maksājums nav izdarīts, par atgūstamo summu 

pienākas procenti pēc II.24.7. punktā noteiktās likmes. Nokavējuma procentus maksā par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc maksājuma termiņa beigām un beidzas dienā, kad 

Aģentūra vai Komisija faktiski saņem visu pienākošās summas maksājumu. 

 

Ar daļēju maksājumu vispirms tiek segtas maksas un nokavējuma procenti un tikai tad 

pamatsumma. 

 

II.26.5. Maksas par bankas pakalpojumiem 

 

Maksas par bankas pakalpojumiem saistībā ar Aģentūrai pienākošos summu atgūšanu sedz 

attiecīgais saņēmējs, izņemot gadījumus, kad piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, 

ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ 

Direktīvu 97/5/EK. 

 

II.27. PUNKTS – PĀRBAUDES, REVĪZIJAS UN NOVĒRTĒŠANA 

 

II.27.1. Tehniskās un finansiālās pārbaudes, revīzijas, starpposma un galīgie 

izvērtējumi 

 

Komisija vai Aģentūra var veikt tehniskas un finansiālas pārbaudes un revīzijas, lai noteiktu, 

vai saņēmēji darbību īsteno pienācīgi un pilda Nolīgumā noteiktos pienākumus. Tā var 

pārbaudīt arī saņēmēju likumā noteikto uzskaiti fiksētās summas, vienības izmaksu vai 

vienotas likmes summu periodiskas novērtēšanas nolūkā. 

 

Informācija un dokumenti, kas iesniegti pārbaužu vai revīziju vajadzībām, ir konfidenciāli. 

 

Turklāt Komisija vai Aģentūra var veikt starpposma vai galīgo novērtēšanu par darbības 

ietekmi, lai noteiktu, vai ir sasniegti Savienības attiecīgās programmas mērķi, ieskaitot ar 

vides aizsardzību saistītos. 

 

Komisijas vai Aģentūras veiktās pārbaudes, revīzijas vai novērtēšanu var izpildīt tiešā veidā 

tās darbinieki vai jebkura cita ārēja struktūra, kas ir pilnvarota to veikt tās uzdevumā. 

 

Šādas pārbaudes, revīzijas vai novērtēšanu var sākt Nolīguma izpildes laikā un piecu gadu 

laikposmā, kas sākas atlikuma maksājuma dienā. Šis periods ir ierobežots līdz trim gadiem, ja 

3. punktā noteiktā maksimālā summa nepārsniedz EUR 60 000. 

 

Pārbaudes, revīzijas vai novērtēšanas procedūru uzskata par sāktu dienā, kad saņemta 

Komisijas vai Aģentūras sūtīta vēstule, kurā paziņots par attiecīgās procedūras sākšanu. 

 

Ja revīzija tiek veikta attiecībā uz saistīto subjektu vai īstenošanas struktūru, attiecīgajam 

saņēmējam ir jāinformē šis saistītais subjekts vai īstenošanas struktūra. 
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II.27.2. Dokumentu glabāšanas pienākums 

 

Saņēmējiem ir pienākums visus dokumentu oriģinālus, īpaši − grāmatvedības un nodokļu 

uzskaiti, glabāt piecus gadus no atlikuma maksājuma izdarīšanas dienas, izmantojot jebkurus 

piemērotus līdzekļus, arī oriģinālu digitalizāciju, ja tā ir atļauta valsts attiecīgajos tiesību 

aktos un tiek ievēroti to nosacījumi. 

 

Šis periods ir ierobežots līdz trīs gadiem, ja 3. punktā noteiktā maksimālā summa nepārsniedz 

EUR 60 000. 

 

Pirmajā un otrajā daļā noteiktie periodi ir ilgāki, ja notiek revīzijas, apelācijas, tiesvedība vai 

prasījumu izskatīšana par dotāciju, arī II.27.7. punktā minētajā gadījumā. Šādos gadījumos 

saņēmēji dokumentus glabā līdz revīzijas, apelācijas, tiesvedības vai prasījumu izskatīšanas 

slēgšanai. 

 

II.27.3. Informācijas sniegšanas pienākums 

 

Saņēmēji sniedz visu informāciju, ieskaitot informāciju elektroniskā veidā, ko pārbaudes, 

revīzijas vai novērtēšanas vajadzībām pieprasa Komisija vai Aģentūra, vai jebkura cita tās 

pilnvarota ārēja struktūra. 

 

Ja saņēmējs nepilda pirmajā daļā noteiktos pienākumus, Komisija vai Aģentūra var uzskatīt: 

 

a)  par neattiecināmām visas izmaksas, kuras nav pietiekami pamatotas ar saņēmēja sniegto 

informāciju; 

 

b)  par nepienākošos jebkuru vienības, fiksētas summas vai vienotas likmes iemaksu, kura 

nav pietiekami pamatota ar saņēmēja sniegto informāciju. 

 

II.27.4. Apmeklējumi uz vietas 

 

Apmeklējumā uz vietas saņēmēji ļauj Komisijas vai Aģentūras darbiniekiem un Komisijas 

vai Aģentūras pilnvarotiem ārējas struktūras darbiniekiem piekļūt objektiem un telpām, kur 

tiek vai ir veikta darbība, un visai nepieciešamajai informācijai, ieskaitot informāciju 

elektroniskā veidā. 

 

Tie nodrošina, ka informācija ir uzreiz pieejama, kad tiek veikts apmeklējums uz vietas, un 

ka pieprasītā informācija tiek iesniegta atbilstīgā formātā. 

 

Ja saņēmējs atsakās nodrošināt piekļuvi objektiem, telpām un informācijai, kas jāsniedz 

saskaņā ar pirmo un otro daļu, Komisija vai Aģentūra var uzskatīt: 

 

a)  par neattiecināmām visas izmaksas, kuras nav pietiekami pamatotas ar saņēmēja sniegto 

informāciju; 

 

b)  par nepienākošos jebkuru vienības, fiksētas summas vai vienotas likmes iemaksu, kura 
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nav pietiekami pamatota ar saņēmēja sniegto informāciju. 

 

II.27.5. Ar revīziju saistīto iebildumu izskatīšanas procedūra 

 

Pamatojoties uz revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem, tiek sagatavots provizorisks 

ziņojums ("revīzijas ziņojuma projekts"). Komisija vai Aģentūra, vai tās pilnvarots pārstāvis 

to nosūta attiecīgajam saņēmējam, piezīmju iesniegšanai atvēlot 30 dienas no saņemšanas 

dienas. Galīgo ziņojumu ("galīgo revīzijas ziņojumu") attiecīgajam saņēmējam nosūta 

60 dienu laikā pēc piezīmju iesniegšanas termiņa beigām. 

 

II.27.6. Revīzijas konstatējumu sekas 

 

Pamatojoties uz galīgajiem revīzijas konstatējumiem, Komisija vai Aģentūra var veikt 

pasākumus, ko uzskata par nepieciešamiem, ieskaitot savu izdarīto maksājumu pilnīgu vai 

daļēju atgūšanu saskaņā ar II.26. punktu atlikuma maksājuma brīdī vai pēc atlikuma 

maksājuma izdarīšanas. 

 

Ja galīgie revīzijas konstatējumi tiek izdarīti pēc atlikuma maksājuma izdarīšanas, atgūstamā 

summa atbilst starpībai starp pārskatīto dotācijas galīgo summu attiecīgajam saņēmējam, kas 

noteikta saskaņā ar II.25. punktu, un kopējo summu, kas saskaņā ar Nolīgumu izmaksāta 

attiecīgajam saņēmējam tā pasākumu īstenošanai. 

 

II.27.7. Sistēmisku vai atkārtotu kļūdu, pārkāpumu, krāpšanas vai pienākumu 

neizpildes labošana 

 

II.27.7.1.  Komisija vai Aģentūra var attiecināt uz šo dotāciju konstatējumus, kas ir saistīti 

ar citām dotācijām, ja: 

 

a) pamatojoties uz revīziju par citām ES vai Euratom dotācijām, kas 

saņēmējam piešķirtas ar līdzīgiem nosacījumiem, tiek konstatēts, ka 

saņēmējs ir pieļāvis sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumus, 

krāpšanu vai pienākumu neizpildi, kas būtiski ietekmē šo dotāciju; un 

 

b) galīgo revīzijas ziņojumu, kurā ir izklāstīti konstatējumi par sistēmiskajām 

vai atkārtotajām kļūdām, pārkāpumiem, krāpšanu vai pienākumu neizpildi 

un kuram pievienots to dotāciju saraksts, uz kurām attiecas konstatējumi, 

saņēmējs oficiāli saņem II.27.1. punktā minētajā periodā. 

 

 Revīzijas konstatējumu paplašināšanas rezultātā: 

 

a) izmaksas var tikt noraidītas kā neattiecināmas; 

 

b) dotācija var tikt samazināta, kā paredzēts II.25.4. punktā; 

 

c) nepamatoti maksājumi var tikt atgūti, kā paredzēts II.26. punktā; 

 

d) maksājumi var tikt apturēti, kā paredzēts II.24.5. punktā; 
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e) darbības īstenošana var tikt apturēta, kā paredzēts II.15.2. punktā; 

 

f) līgums var tikt izbeigts, kā paredzēts II.16.3. punktā. 

 

II.27.7.2.  Komisijai vai Aģentūrai ir jānosūta oficiāls paziņojums attiecīgajam saņēmējam, 

informējot to par sistēmiskām vai atkārtotām kļūdām un par savu nodomu 

paplašināt šos revīzijas konstatējumus, pievienojot attiecīgo dotāciju sarakstu.  

 

a) Ja konstatējumi attiecas uz izmaksu atbilstību, procedūra ir šāda: 

 

Oficiālajā paziņojumā ir jāietver: 

 

i) aicinājumu iesniegt piezīmes par to dotāciju sarakstu, uz kurām 

attiecas konstatējumi; 

 

ii) prasību iesniegt pārskatītus finansiālos pārskatus par visām 

attiecīgajām dotācijām; 

 

iii)  ja iespējams, korekcijas likme ekstrapolācijas vajadzībām, ko 

Komisija vai Aģentūra noteikusi, lai aprēķinātu noraidāmās 

summas, pamatojoties uz sistēmiskām vai atkārtotām kļūdām, 

pārkāpumiem, krāpšanu vai pienākumu neizpildi, ja attiecīgais 

saņēmējs: 

 uzskata, ka pārskatīto finansiālo pārskatu iesniegšana nav 

iespējama vai praktiski izpildāma; vai 

 neiesniedz pārskatītus finansiālos pārskatus. 

 

Attiecīgajam saņēmējam ir atvēlētas 60 kalendārās dienas no oficiālā 

paziņojuma saņemšanas dienas, lai iesniegtu piezīmes un pārskatītos 

finansiālos pārskatus vai ierosinātu pienācīgi pamatotu alternatīvu 

korekcijas metodi. Pamatotos gadījumos Komisija vai Aģentūra var šo 

termiņu pagarināt. 

 

Ja attiecīgais saņēmējs iesniedz finansiālos pārskatus, kas pārskatīti, ņemot 

vērā revīzijas konstatējumus, Komisija vai Aģentūra koriģējamo summu 

nosaka, pamatojoties uz pārskatītajiem pārskatiem. 

 

Ja saņēmējs piedāvā alternatīvu korekcijas metodi un Komisija vai 

Aģentūra tai piekrīt, tai ir jānosūta oficiāls paziņojums attiecīgajam 

saņēmējam, informējot to: 

 

i) ka tā piekrīt alternatīvajai metodei; 

 

ii) par pārskatītajām attiecināmajām izmaksām, kas noteiktas, 

izmantojot šo metodi. 
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Pretējā gadījumā Komisijai vai Aģentūra ir jānosūta oficiāls paziņojums 

attiecīgajam saņēmējam, informējot: 

 

i) ka tā nepiekrīt piezīmēm vai piedāvātajai alternatīvajai metodei; 

 

ii) par pārskatītajām attiecināmajām izmaksām, kas noteiktas, 

izmantojot ekstrapolācijas metodi, par kuru saņēmējam sākotnēji 

paziņots. 

 

Ja sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumi, krāpšana vai pienākumu 

neizpilde konstatēta pēc atlikuma maksājuma izdarīšanas, atgūstamā summa 

atbilst starpībai starp pārskatīto dotācijas galīgo summu attiecīgajam 

saņēmējam, kas noteikta saskaņā ar II.25. punktu, pamatojoties uz 

pārskatītajām attiecināmajām izmaksām, kuras saņēmējs deklarējis un 

Komisija vai Aģentūra apstiprinājusi, pamatojoties uz pārskatītajām 

attiecināmajām izmaksām pēc ekstrapolācijas, un kopējo summu, kas 

saskaņā ar Nolīgumu izmaksāta attiecīgajam saņēmējam tā pasākumu 

īstenošanai; 

 

b) Ja konstatējumi attiecas uz nepienācīgu īstenošanu vai citu pienākuma 

neizpildi (piemēram, ja neattiecināmās izmaksas nevar kalpot par pamatu 

koriģējamās summas noteikšanai), procedūra ir šāda: 

 

 Komisija vai Aģentūra oficiāli paziņo attiecīgajam saņēmējam par vienoto 

korekcijas likmi, kas tiks piemērota 3. punktā noteiktajai dotācijas 

maksimālajai summai vai tās daļai, atbilstīgi proporcionalitātes principam, 

un aicina saņēmēju iesniegt piezīmes par to dotāciju sarakstu, uz kuru 

attiecas konstatējumi. 

 

Attiecīgajam saņēmējam ir atvēlētas 60 dienas no paziņojuma saņemšanas 

dienas, lai iesniegtu piezīmes un ierosinātu pienācīgi pamatotu alternatīvu 

vienoto likmi. 

 

 Ja Komisija vai Aģentūra piekrīt saņēmēja ierosinātajai alternatīvajai 

vienotajai likmei, tā oficiāli par to paziņo attiecīgajam saņēmējam un koriģē 

dotācijas summu, piemērojot akceptēto alternatīvo vienoto likmi. 

 

 Ja piezīmes nav iesniegtas vai ja Komisija vai Aģentūra nepiekrīt piezīmēm 

vai saņēmēja ierosinātajai alternatīvajai vienotajai likmei, Komisija vai 

Aģentūra oficiāli par to paziņo attiecīgajam saņēmējam un koriģē dotācijas 

summu, piemērojot vienoto likmi, kas sākotnēji paziņota saņēmējam. 

 

Ja sistēmiskas vai atkārtotas kļūdas, pārkāpumi, krāpšana vai pienākumu 

neizpilde konstatēta pēc atlikuma maksājuma izdarīšanas, atgūstamā summa 

atbilst starpībai starp pārskatīto dotācijas galīgo summu pēc vienotas likmes 

korekcijas, un kopējo summu, kas saskaņā ar Nolīgumu izmaksāta 

attiecīgajam saņēmējam tā pasākumu īstenošanai. 
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II.27.8. OLAF veiktās pārbaudes un apskates  
 

Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir tādas pašas tiesības kā Komisijai un 

Aģentūrai, it īpaši piekļuves tiesības, pārbaužu un izmeklēšanas nolūkā. 

 

Saskaņā ar Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96
6
 par 

pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu 

intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām, un Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. septembra Regulu (ES) Nr. 883/2013
7
 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 

krāpšanas apkarošanai (OLAF), OLAF var veikt pārbaudes un apskates uz vietas saskaņā ar 

procedūrām, kas noteiktas Savienības tiesību aktos Savienības finansiālo interešu aizsardzībai 

pret krāpšanu un citām nelikumībām. 

 

Attiecīgā gadījumā OLAF konstatējumu rezultātā Aģentūra var veikt atgūšanu. Turklāt to 

rezultātā var sākt kriminālvajāšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

 

II.27.9. Eiropas Revīzijas palātas veiktās pārbaudes un revīzijas  

 

Eiropas Revīzijas palātai ir tādas pašas tiesības kā Aģentūrai un Komisijai, jo īpaši piekļuves 

tiesības, pārbaužu un revīziju nolūkā. 

 

 

                                                 

 

 
6 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp. 
7 OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp. 


