Apstiprināts ar Valsts izglītības attīstības aģentūras
20____.gada _____.____________________
rīkojumu Nr.______________

EIROPAS SAVIENĪBAS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS1
COMENIUS APAKŠPROGRAMMA
COMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS LĪGUMA
LĪGUMA NUMURS _____________________
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001800413, adrese: Vaļņu iela 1,
Rīga, Latvija, LV-1050 (turpmāk saukta – „Aģentūra”), direktores Ditas Traidās personā,
kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 705 „Valsts
izglītības attīstības aģentūras nolikums”, no vienas puses,
un
(Organizācijas nosaukums), reģistrācijas Nr. _________, adrese: ________ (turpmāk saukts „Saņēmējs”), (paraksttiesīgā persona) personā, no otras puses,
kopā turpmāk saukti – „Puses”,

VIENOJAS PAR:
turpmāk šā līguma tekstā minētajiem Speciālajiem noteikumiem un šādiem Pielikumiem,
kas ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums: Projekta ______________ iesniegums;
2. pielikums: Projekta gala atskaites veidlapa – pieejama tikai elektroniskā versijā (atskaites
veidlapas paraugs angļu valodā publicēts Aģentūras interneta mājas lapā www.viaa.gov.lv) 2
3. pielikums: Vispārīga informācija par gala maksājuma aprēķināšanu;
4. pielikums: Starpatskaites veidlapa – pieejama tikai elektroniskā versijā (atskaites veidlapa
publicēta Aģentūras interneta mājas lapā www.viaa.gov.lv);
5. pielikums: Partnerības projekta ietvaros apstiprināto partneru saraksts.
Šā līguma pielikumu standartredakcijas ir pieejamas tikai elektroniskā versijā, kas publicētas
Aģentūras
interneta
mājas
lapā
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra lēmums Nr. 1720/2006/EK par rīcības programmu mūžizglītības jomā izveidi;
publicēts Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā Nr./L327/45 2006. gada 24. novembrī.
2 Projekta gala atskaites veidlapu, kurā ir ietverta pamatinformācija par projektu, Aģentūra elektroniski nosūta saņēmējam. Tikai Aģentūras
nosūtītā gala atskaites veidlapa ir derīga aizpildīšanai un tiks pieņemta izskatīšanai.
1

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_artneribas/comenius_skolu_daudzpus
ejas/?tl_id=2696&tls_id=329.

Saņēmējs apzinās un piekrīt, ka šā līguma pielikumu standartredakcijas ir spēkā un
piemērojamas tādā redakcijā, kādā tās attiecīgajā laikā ir publicētas Aģentūras interneta mājas
lapā http://www.viaa.gov.lv.
Sagatavojot attiecīgos dokumentus, Saņēmējs apņemas izmantot tos šā līguma pielikumos
esošos dokumentu paraugus, kas attiecīgajā laikā ir publicēti Aģentūras interneta mājas lapā
http://www.viaa.gov.lv.
Gadījumā, ja kāds no šā līguma pielikumiem ir pretrunā ar šā līguma Speciālajiem
noteikumiem, piemērojami šā līguma Speciālie noteikumi.
Saņēmējs īsteno projektu atbilstoši šim līgumam, kā arī ievērojot Eiropas Savienības tiesību
aktu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
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SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1 – LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1

Aģentūra ____. gada ____. _______ ir pieņēmusi lēmumu Nr._______ piešķirt
finansējumu
Eiropas
Savienības
Mūžizglītības
programmas
Comenius
apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektam „________________”.

1.2

Saņēmējs pieņem piešķirto finansējumu un apņemas to izlietot atbilstoši šā līguma
noteikumiem. Saņēmējs apņemas darīt visu nepieciešamo un iespējamo, lai patstāvīgi
īstenotu projektu, kā tas izklāstīts šā līguma 1. pielikumā, izņemot force majeure3
gadījumus.

2 – LĪGUMA TERMIŅŠ UN PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS
2.1

Līgums stājas spēkā ar datumu, kad pēdējā no Pusēm ir to parakstījusi, un ir spēkā līdz
visu no šā līguma izrietošo saistību izpildes brīdim. Puses piekrīt, ka šo līgumu kā
pēdējā paraksta Aģentūra pēc tam, kad to no savas puses parakstījis Saņēmējs un šā
līguma divus oriģinālus eksemplārus iesniedzis parakstīšanai Aģentūrai.

2.2

Projekta īstenošanas un izmaksu atbilstības periods sākas 2012. gada 1. augustā un
beidzas 2014. gada 31. jūlijā.

3 – PROJEKTA FINANSĒJUMS
3.1

No Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem paredzētais kopējais
projekta finansējums (maksimālā summa) ir ________ EUR. Saņēmējam šā līguma
ietvaros ir jāīsteno vismaz ____ starptautiskās mobilitātes.
Termins „starptautiskā mobilitāte” ir definēts līguma 3. pielikumā.

3.2

Piešķirtais finansējums ir vienotas likmes finansējums.

3.3

Projekta galīgās izmaksas un gala maksājums tiks aprēķināts balstoties uz līguma 3.
pielikuma noteikumiem.

3.4

Jebkuras citas izmaksas, kas radušās projekta īstenošanas rezultātā, sedz Saņēmējs.

3 Nepārvarama vara nozīmē ikvienu iepriekš neparedzamu ārkārtēju situāciju vai notikumu, kas ir ārpus līgumslēdzēju pušu kontroles un
aizkavē vienu vai otru pusi izpildīt līguma nosacījumus, ko nevar skaidrot kā pušu kļūdu vai nolaidību un kas izrādās nepārvarams,
neskatoties uz ieguldītajām pūlēm paveikt plānoto. Iekārtu vai materiālu defekti vai kavējumi to piegādē (izņemot nepārvaramas varas
apstākļu gadījumus), darba strīdi, streiki vai finanšu grūtības nevar tikt uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem no kavētāja puses.
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4 – MAKSĀJUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
4.1

Avansa maksājums
45 kalendāro dienu laikā kopš šā līguma stāšanās spēkā, Saņēmējam tiek izmaksāts
avansa maksājums 80% apmērā no līguma 3.1 punktā minētās summas.

4.2

Gala maksājums
60 kalendāro dienu laikā pēc projekta aktivitāšu beigām, kas norādītas 2.2 punktā, bet
ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. septembrim, Saņēmējs Aģentūrā iesniedz gala atskaiti,
izmantojot līguma 2. pielikumā norādīto veidlapas paraugu. Gala atskaite uzskatāma kā
pieprasījums gala maksājuma aprēķinam un izmaksai.
Papildus gala atskaitei Aģentūra var pieprasīt Saņēmējam iesniegt braukšanas biļešu
un/vai iekāpšanas talonu lidmašīnā kopijas un uzņemošās puses izsniegtu sertifikātu,
kas apliecina katra dalībnieka starptautisko mobilitāti, kopijas.
Aģentūra 45 kalendāro dienu laikā apstiprina vai noraida iesniegto gala atskaiti, vai
pieprasa Saņēmējam papildus informāciju vai dokumentus. Šādā gadījumā Saņēmējam
30 kalendāro dienu laikā ir jāiesniedz Aģentūrā pieprasītā informācija vai dokumenti.
45 kalendāro dienu laikā pēc gala atskaites apstiprināšanas, Aģentūra rakstveidā par to
informē Saņēmēju, apstiprinājumā norādot kopējo apstiprinātā gala finansējuma
apjomu, un veic gala maksājuma aprēķinu un izmaksu, vai arī lūdz līdzekļu atmaksu no
Saņēmēja.
Saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Aģentūras par
apstiprināto gala finansējuma apjomu vai datuma, kad tika saņemts gala maksājums, ja
šāds paziņojums nav saņemts, pamatojot savus iebildumus, rakstveidā var lūgt sniegt
skaidrojumu par gala finansējuma apjoma aprēķināšanu. Pēc šī termiņa beigām šādas
pretenzijas netiks izskatītas. 30 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no
Saņēmēja, Aģentūra apņemas sniegt pamatotu atbildi.

4.3

Pēc Aģentūras un Eiropas Komisijas lūguma, Saņēmējam atskaišu sagatavošanai un
projektu rezultātu izplatīšanai ir jāizmanto informācijas un datu uzkrāšanas sistēmas,
atbilstoši to lietošanas nosacījumiem.

5 - BANKAS KONTS
Maksājumi veicami Saņēmējam eiro valūtā uz šādu bankas kontu vai subkontu:
Bankas nosaukums: ____________________
Bankas SWIFT kods: ___________________
Konta turētāja nosaukums: _______________
Kontaturētāja adrese: ___________________
Konta numurs: ________________________
Visiem Aģentūras veiktajiem maksājumiem ir jābūt identificējamiem Saņēmēja norādītajā
kontā vai subkontā.
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6 – ATKLĀTĪBA
Saņēmējam jebkurā ar projektu saistītā materiālā, intervijā, paziņojumā vai publikācijā,
konferencē vai seminārā sniegtajā informācijā jānorāda, ka projekts saņēmis finansējumu
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Saņēmējam jebkurā publicētajā
materiālā vai publikācijā (arī intervijās) ir jānorāda atsauce, ka par publikācijas saturu ir
atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras
viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas. Saņēmējam informācija ir jānoformē
atbilstoši Eiropas Komisijas Vizuālās identitātes vadlīnijām, kas ir publicētas Eiropas
Komisijas
mājas
lapā
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html.
7 – UZRAUDZĪBA, NOVĒRTĒJUMS UN PĀRBAUDES
7.1

Līdz 2013. gada 30. jūnijam Saņēmējam ir jāiesniedz starpatskaite, izmantojot 4.
pielikumā norādīto veidlapas paraugu.

7.2

Saņēmējs piekrīt piedalīties Eiropas Komisijas un Aģentūras, un to deleģēto
organizāciju un personu organizētajās uzraudzības un novērtējuma aktivitātēs.

7.3

Saņēmējs piekrīt, ka Aģentūrai, Eiropas Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas
apkarošanai (OLAF), Eiropas Revīzijas palātai, kā arī šo organizāciju pilnvarotajām
personām un institūcijām ir pilna pieeja dokumentiem, tai skaitā informācijai
elektroniskā formātā, kas saistīta ar projekta īstenošanu, projekta rezultātiem un
piešķirtā finansējuma izlietojumu. Šī pieeja tiek garantēta piecus gadus pēc gala
maksājuma veikšanas vai saņemto līdzekļu atmaksas no Saņēmēja.

8 – IZPLATĪŠANA
Saņēmējam informācija par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem ir jāievada Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas datu bāzes EST (European Shared Treasure) interneta
mājas lapā http://est.viaa.gov.lv/.
Datu ievadīšana EST datu bāzē līdz 2014. gada 30. septembrim ir priekšnosacījums gala
atskaites apstiprināšanai.
9 – ATBILDĪBA
Saņēmējs ir pilnībā atbildīgs par viņam uzlikto saistību izpildi.
Saņēmējs ir pilnībā atbildīgs Aģentūras, Eiropas Komisijas, kā arī trešo personu priekšā, tajā
skaitā ir atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies projekta īstenošanas laikā vai
līguma laušanas dēļ, kā arī projekta pārtraukšanas rezultātā ar Saņēmēju.
10 – PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
Finansējums tiek administrēts saskaņā ar šā līguma noteikumiem, piemērojamiem Eiropas
Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aģentūra un Saņēmējs var iesniegt
prasības attiecībā uz otras puses lēmumiem saistībā ar šā līguma noteikumu piemērošanu un
īstenošanas kārtību Latvijas Republikas pirmās instances tiesā.
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11 – LĪGUMA GROZĪJUMI
11.1 Pusēm ir tiesības grozīt Līguma noteikumus, par to noslēdzot rakstveida vienošanos.
Pušu mutiskas vienošanās nav spēkā esošas.
11.2 Ja līguma grozījumus ierosina Saņēmējs, Saņēmējs tos nosūta Aģentūrai vismaz 30
kalendāra dienas pirms aktivitātes beigu datuma, kas norādīts līguma 2.2.punktā, izņemot
pienācīgi pamatotos gadījumus no Saņēmēja puses ar Aģentūras piekrišanu
12 – PROJEKTA ATLIKŠANA
Saņēmējs var pieprasīt atlikt projekta īstenošanu, ja ārkārtējie apstākļi padara to par
neiespējamu vai ievērojami apgrūtina to, īpaši nepārvaramas varas apstākļu gadījumā.
Saņēmējs nekavējoties iesniedz rakstisku pieprasījumu par projekta atlikšanu. Aģentūra var
akceptēt vai noraidīt pieprasījumu, vai akceptēt to saskaņā ar Saņēmēja piekrišanu Aģentūras
izvirzītajiem nosacījumiem. Aģentūra rakstiski informē Saņēmēju saskaņā ar šā līguma 11.
punktu.
13 - LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
13.1 Saņēmēja tiesības ierosināt līguma izbeigšanu
Atsevišķos pienācīgi pamatotos gadījumos Saņēmējs var atteikties no finansējuma un izbeigt
šo līgumu jebkurā laikā, iesniedzot rakstisku pamatojumu Aģentūrai 60 kalendārās dienas
pirms līguma izbeigšanas. Šajā gadījumā Saņēmējam nav tiesības prasīt jebkāda veida
kompensāciju. Ja šā līguma izbeigšanas pieprasījums netiek iesniegts vai Aģentūra to atzīst
par nepamatotu, tiek uzskatīts, ka Saņēmējs izbeidzis šo līgumu neatbilstošā veidā. Šādā
gadījumā Aģentūra var prasīt pilnu vai daļēju avansa maksājuma atmaksāšanu saskaņā ar šā
līguma 4.2 punktu un iestājas šā līguma 13.4 punktā norādītās sekas.
Ja Saņēmējs izstājas no partnerības un izbeidz šo līgumu, Saņēmējam rakstiskā veidā ir
nekavējoties par to jāinformē partneru organizācijas.
13.2 Aģentūras tiesības ierosināt līguma izbeigšanu
Aģentūra var izbeigt šo līgumu, nemaksājot no savas puses nekādu kompensāciju, šādos
gadījumos:
(a) ja notiek izmaiņas Saņēmēja juridiskajā, finanšu, tehniskajā, organizatoriskajā vai
īpašuma tiesību situācijā, kas var būtiski ietekmēt šā līguma saistību izpildi vai likt
apšaubīt piešķīruma pamatotību;
(b) ja Saņēmējs nepilda būtiskas saistības, kas tam noteiktas šā līguma ietvaros, ieskaitot
pielikumus;
(c) nepārvaramās varas gadījumā, vai ja projekta īstenošana tiek pārtraukta ārkārtēju
apstākļu dēļ;
(d) ja Saņēmējs tiek pasludināts par bankrotējušu, atrodas likvidācijas stadijā, kuram
tiesa iecēlusi administratoru, atrodas saistībās ar kreditoriem, pārtraucis
uzņēmējdarbību vai ir kādā līdzīgā stāvoklī, kas ir saistīts ar kādu citu tiesisku
stāvokli, ko nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti;
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(e) ja Aģentūrai ir pierādījumi vai nopietnas aizdomas par Saņēmēja vai jebkuras
saistītas personas profesionālās darbības pārkāpumiem;
(f) ja Saņēmējs nav izpildījis saistības, kas attiecas uz sociālās apdrošināšanas
iemaksām vai nodokļu iemaksām saskaņā ar tiesību aktiem tajā valstī, kurā viņš ir
reģistrēts;
(g) ja Aģentūrai ir pierādījumi vai pamatotas aizdomas par Saņēmēja vai jebkuras
saistītas personas krāpšanu, korupciju un dalību noziedzīgā grupējumā vai citādu
nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;
(h) ja Aģentūrai ir pierādījumi vai pamatotas aizdomas par Saņēmēja vai jebkuras
saistītas personas nopietnām kļūdām, pārkāpumiem vai krāpšanu finansējuma
piešķiršanas procesā vai šā līguma noteikumu izpildes laikā;
(i) ja Saņēmējs ir iesniedzis jebkādas nepatiesas ziņas, deklarāciju vai atskaiti, kas
neatbilst patiesībai, lai iegūtu finansējumu saskaņā ar šo līgumu;
(j) ja partnerība ir kļuvusi neatbilstoša4 pēc viena vai vairāku partneru izstāšanās (skat.
13.1 punktu - Saņēmēja tiesības ierosināt līguma izbeigšanu).
13.3 Līguma izbeigšanas procedūra
Aģentūra uzsāk šo procedūru, nosūtot ierakstītu vēstuli, kuras saņemšanu rakstiski vai
tamlīdzīgi apstiprina otra puse.
13.2 punkta (a), (b), (d), (e), (g) un (h) apakšpunktos minētajos gadījumos, Saņēmējam ir 30
kalendārās dienas, lai iesniegtu savus apsvērumus un veiktu pasākumus, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu viņa saistību nepārtrauktu izpildi saskaņā ar šā līguma noteikumiem. Ja 30
kalendāro dienu laikā pēc to saņemšanas Aģentūra rakstveidā neakceptē šos apsvērumus, šā
līguma izbeigšanas procedūra tiek turpināta.
Ja Aģentūra paziņo Saņēmējam par tās lēmumu izbeigt šo līgumu, tas tiek izbeigts
paziņojuma perioda beigās, skaitot no Aģentūras paziņojuma dienas par lēmumu izbeigt šo
līgumu.
Ja paziņojums netiek nosūtīts 13.2. punkta (c), (f), (i) un (j) apakšpunktā minētajos gadījumos,
līgums tiek pārtraukts, sākot ar nākamo dienu pēc vēstules par līguma pārtraukšanu saņemšanas
brīža.
13.4. Līguma izbeigšanas sekas
Līguma izbeigšanas gadījumā, Aģentūra atlīdzina tikai Saņēmēja attaisnotus faktiskus
izdevumus līdz dienai, kad tiek izbeigts šis līgums, saskaņā ar šā līguma 4.2. punktu.
Izdevumi, kas saistīti ar esošajām saistībām, kuras nevar tikt izpildītas līdz šā līguma
izbeigšanai, netiks ņemti vērā.
60 kalendāro dienu laikā pēc šā līguma izbeigšanas, par ko Aģentūra informē Saņēmēju,
Saņēmējs var pieprasīt gala maksājumu saskaņā ar šā līguma 4.2. punktu. Ja norādītajā laika
posmā Aģentūra nesaņem pieprasījumu pēc gala maksājuma, Aģentūra neatlīdzina Saņēmēja
attaisnotos faktiskos izdevumus, kas radušies līdz līguma izbeigšanas datumam un atgūst
avansu jebkurā apmērā, ja tā izlietojums nav pamatots ar Aģentūras pieprasīto un apstiprināto
4 Mazāk kā 3 partneri daudzpusējā partnerības projektā un mazāk kā 2 partneri divpusējā partnerības projektā.
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Saņēmēja atskaiti.
Izņēmuma gadījumā, līguma 13.3 punktā minētā paziņojuma perioda beigās, kad Aģentūra
izbeidz šo līgumu pamatojoties uz to, ka Saņēmējs nav iesniedzis atskaiti šā līguma 4.2.
punktā norādītajā termiņā un Saņēmējs nav izpildījis šīs saistības divu mēnešu laikā pēc
rakstiska atgādinājuma, Aģentūra neatmaksā Saņēmēja izdevumus, kas radušies līdz projekta
īstenošanas beigu datumam un atgūst Saņēmējam izmaksāto avansu jebkurā apmērā.
Izņēmuma gadījumā, ja Saņēmējs līgumu izbeidzis neatbilstošā veidā vai ja līgumu izbeigusi
Aģentūra, pamatojoties uz līguma 13.2 punkta (a), (e), (g), (h) vai (i) apakšpunktos noteikto,
Aģentūra ir tiesīga atprasīt daļēju vai pilnu līguma ietvaros samaksāto summu atmaksu,
pamatojoties uz tās apstiprinātajiem finanšu un projekta īstenošanas ziņojumiem, proporcionāli
attiecīgo pārkāpumu smagumam un ļaujot Saņēmējam iesniegt savus paskaidrojumus.
14 – DATU AIZSARDZĪBA
Visus personas datus, kas atrodami šajā līgumā apstrādā:
 Aģentūra saskaņā ar Latvijas Republikas valsts tiesību aktiem, arī Fizisko personu datu
aizsardzības likumu, un
 Eiropas Savienības iestādes un struktūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr.45/20015 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.
Aģentūra un Eiropas Komisija apstrādā šos datus tikai saistībā ar šā līguma īstenošanu un
līguma izpildes pārraudzību. Šis punkts neierobežo iespēju nodot šos datus Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm, tajā skaitā Datu valsts inspekcijai,
Eiropas Komisijas iekšējiem audita dienestiem, Eiropas Revīzijas Palātai, Finanšu pārkāpumu
komisijai un/vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanas (OLAF) Eiropas Savienības finanšu
interešu aizsardzības nolūkā.
Iesniedzot rakstisku pieprasījumu, Saņēmējs var iegūt piekļuvi saviem personas datiem un
izlabot jebkuru neprecīzu vai nepilnīgu informāciju. Saņēmējs vēršas Aģentūrā ar jebkādiem
jautājumiem attiecībā uz viņa/viņas datu apstrādi. Saņēmējs var iesniegt rakstisku sūdzību
par viņa/viņas personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai Eiropas datu aizsardzības
uzraugam.
15 - CITI ĪPAŠI NOSACĪJUMI
15.1. Jebkuri ar šo līgumu saistīti paziņojumi noformējami rakstveidā, norādot līguma
numuru, un nosūtāmi uz šajā līgumā norādītajām adresēm. Aģentūras pārstāvis ir Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un Mācību braucieni nodaļas
vecākā programmas speciāliste Maija Vītuma (tālrunis: 67359071, e-pasts:
maija.vituma@viaa.gov.lv).
15.2. Saņēmējs ievēro 2012. gada Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas vadlīniju
noteikumus, kur ir noteikts, ka šā projekta īstenošanā netiks izmantots jebkāds cits
Eiropas Savienības finansējums. Neatbilstības gadījumā Aģentūra saglabā tiesības

5 Visi jautājumi par Regulas (EK) Nr. 45/2001 piemērošanu jāadresē Eiropas Komisijas amatpersonai datu
aizsardzības jautājumos (http://www.cc.cec/dataprotectionofficer/)
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izbeigt šo līgumu, atsaucoties uz šā līguma 13.2 punkta (g) apakšpunktu un atgūt
jebkādus izmaksātus avansa un citus maksājumus.

Līgums sagatavots divos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks.

PARAKSTI
Saņēmējs

Aģentūra

___________
___________

Dita Traidās
Direktore

__________________

_________________

_______, ...../....../........

Rīga, .../....../........
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1. PIELIKUMS
PROJEKTA __________________ IESNIEGUMS
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2. PIELIKUMS
PROJEKTA GALA ATSKAITES VEIDLAPA
Projekta gala atskaites veidlapas paraugs angļu valodā publicēts Aģentūras interneta mājas
lapā www.viaa.gov.lv/.
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3. PIELIKUMS
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR GALA MAKSĀJUMA APRĒĶINĀŠANU

Saskaņā ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas noteikumiem, gala atskaite
ir jāiesniedz 60 kalendāro dienu laikā pēc projekta aktivitāšu beigām. Balstoties uz
gala atskaitē sniegto informāciju tiks aprēķināts gala maksājums.
Piešķirtā finansējuma izlietojums attaisnots pilnā apmērā.
Finansējums pilnā apmērā kā tas ir norādīts līguma 3.1 punktā tiks izmaksāts, ja šādi
noteikumi tiks ievēroti:
1. Īstenotās aktivitātes
Gala atskaitē ir sniegta pietiekama informācija par projekta ietvaros veiktajām
aktivitātēm, mobilitātēm un rezultātiem atbilstoši projekta iesniegumā sniegtajai
informācijai (līguma 1. pielikums) vai citām līdzvērtīgām aktivitātēm, mobilitātēm un
rezultātiem, kas īstenotas partnerības projekta mērķu sasniegšanai.
2. Īstenotās mobilitātes
Saņēmējs ir īstenojis mobilitātes atbilstoši šā līguma 3.1 punktam un tās atbilst
mobilitātes definīcijai, kas norādīta šajā pielikumā.
Piešķirtā finansējuma izlietojums attaisnots daļēji.
Aģentūrai ir tiesības samazināt projektam piešķirto finansējumu šādos gadījumos:
1. Gala ziņojumā sniegtā informācija par aktivitātēm, mobilitātēm un
rezultātiem neatbilst projekta iesniegumā sniegtajai informācijai (līguma 1.
pielikums) un neatbilst partnerības projektu būtībai.
> Piešķirtā finansējuma izlietojums netiek attaisnots, un Aģentūra lūgs atgriezt visu
izmaksāto avansa maksājumu.

2. Īstenoto mobilitāšu skaits ir mazāks nekā norādīts šā līguma 3.1 punktā.
> Par katru neīstenoto vai neatbilstošo mobilitāti Aģentūra samazinās piešķirtā
finansējuma apmēru par summu, kas atbilst vienai mobilitātei.
> Aģentūra samazinās piešķirtā finansējuma lielumu atbilstoši īstenoto mobilitāšu
skaitam (skat. piemēru):
Piešķirtais finansējums: 21000€
Minimālais mobilitāšu skaits: 24
Finansējums vienai mobilitātei: 875€ (21.000€ dalīts ar 24)
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Attaisnotās mobilitātes atbilstoši gala ziņojumam: 22
Attaisnotais finansējums kopā: 19.250€ (21.000€ – 875€ x 2)
Starptautiskās mobilitātes definīcija
Šā līguma ietvaros “starptautiskā mobilitāte” ir:









Mobilitāte ir brauciens uz ārvalstīm, kas tiek veikts partnerības projekta
ietvaros pie kādas no partneru organizācijām, kas norādītas šā līguma 5.
pielikumā, vai uz pasākumu, kas tiek organizēts Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas ietvaros;
Vienas personas viens ārvalstu brauciens ir viena mobilitāte;
Partnerības projekta ietvaros viena un tā pati persona var piedalīties vairākās
mobilitātes;
Ja viena brauciena laikā tiek apmeklētas divas vai vairākas valstis,
neatgriežoties mītnes zemē, šis brauciens tiek skaitīts kā viena mobilitāte
(piemēram, no Francijas uz Beļģiju, no Beļģijas uz Somiju, un no Somijas
atpakaļ uz Franciju).
Mobilitātes minimālais un maksimālais ilgums nav noteikts, izņemot
Comenius skolu divpusējo partnerību skolēnu grupu apmaiņas (skat. zemāk);
Tikai starptautiska mobilitāte (brauciens uz ārvalstīm) tiek ņemta vērā skaitot
īstenotās mobilitātes un aprēķinot gala maksājumu. Braucieni uz/ no Aizjūras
teritorijām6 un ES perifērijas reģioniem7 arī tiek ieskatīti par mobilitātēm
(piemēram, Saņēmēja mobilitāte no Francijas pie partnera Martinikā).

Attaisnota mobilitāte
Gala atskaites izvērtēšanā, mobilitātes tiks attaisnotas, ja tās atbilst sekojošiem
kritērijiem:





Mobilitātes ir veiktas pie partneru organizācijām, kam ir piešķirts finansējums
šā paša partnerības projekta īstenošanai, un uz pasākumiem, kas organizēti
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.
Mobilitātēs ir piedalījušies:
o organizācijas darbinieki / audzēkņi8
o pavadošās personas, ja mobilitātē ir iesaistītas personas ar īpašām
vajadzībām.
Mobilitātes ir notikušas laika periodā, kas minēts šā līguma 2.2 punktā.

Atbilstoša mobilitāte
Visām mobilitātēm ir jāatbilst partnerības projekta būtībai. Gala atskaitē Saņēmējam
ir jāatskaitās par mobilitāšu mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Gala atskaitē ir

6 Padomes Aizjūras valstu asociācijas lēmums, 2001. gada 27. novembris nr. 2001/822/EC, OJ L 314/1
7 Kanāriju Salas, Gvadalupe, Martinika, Francijas Gviāna, Reinjona, Azoru salas, Madeira
8 Klusie partneri netiek uzskatīti par dalīborganizācijām

13

jāataino, vai un kāpēc katras mobilitātes ietvaros veiktās aktivitātes ir bijušas
nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai.
Mobilitāšu skaita samazināšana
Ja organizācija plāno organizēt mobilitātes, kurās ir iesaistīti skolēni/ apmācāmie/
audzēkņi un personas ar īpašām vajadzībām9, tā var lūgt Aģentūrai samazināt
īstenojamo minimālo mobilitāšu skaitu atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Šādas
izmaiņas ir iespējamas, lai būtu pieejami līdzekļi skolēnu/ apmācāmo/ audzēkņu un
personu ar īpašām vajadzībām līdzdalībai projektā.
Šīs izmaiņas Saņēmējs var pieprasīt gan pirms līguma noslēgšanas, gan projekta
īstenošanas gaitā, iesniedzot rakstisku lūgumu Aģentūrai pirms mobilitātes
īstenošanas. Aģentūra savu lēmumu paziņo rakstveidā un var piekrist samazināt
mobilitāšu skaitu pat uz pusi. Iesniedzot lūgumu samazināt mobilitāšu skaitu,
Saņēmējam jāsniedz šāda informācija:




apraksts par speciālo vajadzību veidu un nepieciešamību pēc papildus
finansējuma;
detalizēta informācija par papildus finansējumu;
mobilitāšu skaits, ko organizācija var īstenot pieejamā finansējuma ietvaros.

Tāpat arī mobilitāšu braucienu skaitu var samazināt, ja kāds no braucieniem tiek
plānots uz programmas dalībvalstu Aizjūras teritorijām un Eiropas Savienības
perifērijas reģioniem. Šādā gadījumā Saņēmējam jāsniedz šāda informācija:
 apraksts par plānotajiem mobilitātes braucieniem un nepieciešamajām ceļa
izmaksām;
 mobilitāšu skaits, ko organizācija var īstenot pieejamā finansējuma ietvaros.
Izņēmuma gadījumi
Dažādos izņēmuma gadījumos, kas nav iepriekš aprakstīti, lūdzu, sazinieties ar
Aģentūru. Balstoties uz Saņēmēja iesniegtajiem pierādījumiem, Aģentūra noteiks
attaisnotā finansējuma lielumu.

9 Terminā "īpašas vajadzības" ietvertas īpašas mācīšanās, uzvedības, veselības un fiziskās vajadzības
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4. PIELIKUMS
PROJEKTA STARPATSKAITES VEIDLAPA
Starpatskaites veidlapa ir publicēta Aģentūras interneta mājas lapā www.viaa.gov.lv/.
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5. PIELIKUMS
PARTNERĪBAS PROJEKTA IETVAROS APSTIPRINĀTO PARTNERU
SARAKSTS

PARTNERA ORGANIZĀCIJAS
NOSAUKUMS

VALSTS
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STATUSS
PARTNERĪBAS
PROJEKTĀ

