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

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas1Comenius apakšprogramma
PEDAGOĢISKĀ PERSONĀLA PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES LĪGUMS
LĪGUMA NUMURS ________________________
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga,
Latvija, LV-1050 (turpmāk – Aģentūra), Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
departamenta direktores Ennatas Kivriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.705 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums” un
Aģentūras 2012.gada 16.maija rīkojumu Nr.1-30.6/126 „Par tiesību piešķiršanu”, no vienas puses,
un
(Vārds, uzvārds), p.k. _________________________
Adrese: ___________________________, LV-_______
(turpmāk saukts – „Saņēmējs”) no otras puses
IR VIENOJUŠIES PAR
šādiem Īpašajiem noteikumiem un Pielikumiem:
1. pielikums – Projekta iesniegums
2. pielikums – Gala atskaites veidlapa - paraugs publicēts Aģentūras interneta mājas lapā 2
http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_profesionala_pilnveid/?tl_id=
2702&tls_id=331,
kas ir šā līguma (turpmāk – „Līgums”) neatņemama sastāvdaļa
Īpašajiem noteikumiem ir priekšroka attiecībā pret noteikumiem citās šā Līguma daļās.
ĪPAŠIE NOTEIKUMI
1.– LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Aģentūra 2012.gada __________ ir pieņēmusi lēmumu Nr._____________ piešķirt finansējumu
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas pedagoģiskā
personāla profesionālās pilnveides aktivitātei (turpmāk – „aktivitāte”). Finansējums ir piešķirts
dalībai pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides kursos _____________________(kursu
nosaukums) _____________, uzņemošajā institūcijā _______________________
1.2. Saņēmējs pieņem piešķirto finansējumu un apņemas to izlietot atbilstoši šā Līguma
noteikumiem. Saņēmējs apņemas darīt visu nepieciešamo un iespējamo, lai patstāvīgi un pilnībā
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.

īstenotu aktivitāti, kā tas izklāstīts šā Līguma 1.pielikumā, izņemot force majeure3.
2. – LĪGUMA TERMIŅŠ UN PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS
2.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta pēdējā no Pusēm, 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 oriģinālos eksemplārus
iesniedzis parakstīšanai Aģentūrai.
2.2. Aktivitātei jānotiek laika periodā no ____________. līdz ______________. (ieskaitot).
3. – AKTIVITĀTES FINANSĒJUMS
3.1. No Comenius apakšprogrammas līdzekļiem paredzētais kopējais projekta maksimālais
finansējums ir EUR _____________ (____(summa vārdiem) ______), kas tiek sadalīts šādi:
a) EUR ______ uzturēšanās, t.sk. ceļojuma apdrošināšanas un vietējā transporta izdevumiem;
b) EUR ______ ceļa izdevumiem;
c) EUR ______ kursu maksas izdevumiem.
Šis piešķirtais finansējums ir maksimālais pieejamais finansējums projekta īstenošanai.
3.2. Katras sadaļas faktiskās izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar šādiem noteikumiem:
- atlīdzība uzturēšanās izdevumiem tiks piešķirta kā vienotas likmes maksājums, pamatojoties
uz aktivitātes ilgumu, pierādījumiem par piedalīšanos aktivitātē un fiksētajām maksimālajām
uzturēšanās izdevumu likmēm un nepārsniegs šā Līguma 3.1. a) apakšpunktā minēto summu;
- ceļa un kursu maksas izdevumu segšana tiks aprēķināta kā noteikts šā Līguma 3.1.b) un 3.1.c)
apakšpunktā. Ja faktiskie izdevumi būs mazāki par šīm noteiktajām summām, atlīdzības apmērs
tiks samazināts līdz faktiskajām izmaksām.
3.3.

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

4. – MAKSĀJUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Avansa maksājums
45 kalendāro dienu laikā kopš šā Līguma stāšanās spēkā Saņēmējam tiek izmaksāts avansa
maksājums EUR _____, kas ir 80% apmērā no 3.1 punktā minētās summas.
4.2. Gala maksājums
30 kalendāro dienu laikā pēc Līguma 2.punktā noteiktā aktivitātes beigu datuma, vēlākais līdz
________, Saņēmējs Aģentūrai iesniedz gala atskaiti, kuras veidlapas paraugs atrodams
2.pielikumā. Gala atskaite tiek uzskatīta kā Saņēmēja pieprasījums gala maksājuma aprēķinam un
izmaksai.
Papildus gala atskaitei Aģentūra var pieprasīt Saņēmējam iesniegt sekojošus izdevumus
apliecinošus dokumentus:
 par uzturēšanās izdevumiem: kursu apmeklējuma sertifikāta, ko parakstījis kursu
organizators/uzņemošās iestādes vadītājs un kurā ir norādīts dalībnieka vārds, kā arī
kursu/apmācības sākuma un beigu datums, kopiju;
 par kursu maksu un ceļa izdevumiem: maksājumu apliecinošu dokumentu (rēķinu, čeku,
maksājumu uzdevumu, bankas apstiprinātu internetbankas izdruku, izlietoto braukšanas biļešu,
lidmašīnas iekāpšanas talonu) un pierādījumu par piedalīšanos aktivitātē (kursu apmeklējuma
sertifikāta, ko parakstījis kursu organizators un kurā ir norādīts dalībnieka vārds, kā arī kursu
sākuma un beigu datums) kopijas.
3 Nepārvaramas varas apstākļi 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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Visām izmaksām gala atskaitē ir jābūt deklarētām eiro valūtā. Valūtas konvertācijai uz eiro valūtu
izmanto Latvijas Bankas noteikto oficiālo ārvalstu valūtas konvertācijas kursu, kāds ir bijis dienā,
kad Aģentūra veica pirmo avansa maksājumu. Gadījumos, kad gala atskaitei pievienotajos
attaisnojošos dokumentos Aģentūra identificē izmaksu summu divās dažādās valūtās, tiek piemērota
izmaksu eiro summa, kas redzama uz attaisnojošā dokumenta.
Aģentūra 45 kalendāro dienu laikā apstiprina vai noraida iesniegto gala atskaiti, vai pieprasa
papildus darījumus apstiprinošus dokumentus. Šādā gadījumā Saņēmējam 30 kalendāro dienu laikā
ir jāiesniedz pieprasītā informācija vai dokumenti.
45 kalendāro dienu laikā pēc gala atskaites apstiprināšanas Aģentūra rakstveidā 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, rakstiski var lūgt sniegt skaidrojumu par gala finansējuma apjoma
aprēķināšanu. Pēc šā termiņa beigām šādas pretenzijas netiks izskatītas. 30 kalendāro dienu laikā
pēc pieprasījuma saņemšanas no Saņēmēja Aģentūra apņemas sniegt pamatotu atbildi.
5. – BANKAS KONTS
Maksājumi veicami Saņēmējam eiro valūtā uz sekojošu bankas kontu:
Bankas nosaukums: ____________________
S.W.I.F.T.: _________________
Konta turētāja nosaukums: _______________________
Konta numurs: LV__________________________
6. –ATKLĀTĪBA
Saņēmējam jebkurā ar projektu saistītā materiālā, intervijās, paziņojumā vai publikācijā, konferencē
vai seminārā sniegtajā informācijā jānorāda, ka projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas ietvaros. Saņēmējam jebkurā publicētajā materiālā vai publikācijā 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
Saņēmējs piekrīt piedalīties Eiropas Komisijas un Aģentūras un to deleģēto organizāciju un personu
organizētajās uzraudzības un novērtējuma aktivitātēs.
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 saistīti ar projekta īstenošanu,
projekta rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Šā pieeja tiek garantēta piecus gadus pēc
gala maksājuma veikšanas vai saņemto līdzekļu atmaksāšanas no Saņēmēja.
8. - 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 projekta pārtraukšanas rezultātā ar Saņēmēju.
9. – PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
Finansējums tiek administrēts saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, piemērojamiem Eiropas
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Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aģentūra un Saņēmējs var iesniegt
prasības attiecībā uz otras puses lēmumiem saistībā ar Līguma noteikumu piemērošanu un
īstenošanas kārtību Latvijas Republikas pirmās instances tiesā.
10. – LĪGUMA GROZĪJUMI
10.1. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma noteikumus, par to noslēdzot rakstveida vienošanos. Pušu
mutiskas vienošanās nav spēkā esošas.
10.2.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
11. – AKTIVITĀTES ATLIKŠANA
Saņēmējs var pieprasīt atlikt aktivitātes īstenošanu, ja ārkārtējie apstākļi padara to par neiespējamu
vai ievērojami apgrūtina to, īpaši nepārvaramas varas apstākļu gadījumā. Saņēmējs nekavējoties
iesniedz rakstisku pieprasījumu par aktivitātes 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 10. punktu.
12. – LĪGUMA IZBEIGŠANA
12.1. LĪGUMA IZBEIGŠANA NO SAŅĒMĒJA PUSES
Atsevišķos gadījumos Saņēmējs var atteikties no finansējuma un izbeigt Līgumu jebkurā laikā,
iesniedzot rakstisku pamatojumu Aģentūrai 60 dienas pirms Līguma izbeigšanas. Šajā gadījumā
Aģentūrai nav tiesības prasīt jebkāda veida kompensāciju. Ja Līguma izbeigšanas pieprasījums
netiek sniegts vai Aģentūra to atzīst par nepamatotu, tiek uzskatīts, ka Saņēmējs izbeidzis šo
Līgumu neatbilstošā veidā, un iestājas šā Līguma 12.4 punktā norādītās sekas.
12.2. AĢENTŪRAS TIESĪBAS IEROSNĀT LĪGUMA IZBEIGŠANU
Aģentūrai ir tiesības izbeigt Līgumu, nesniedzot par to kompensāciju, šādos gadījumos:
(a) ja Saņēmēja juridiskā, finansiālā, tehniskā, organizatoriskā vai īpašumtiesību maiņa var būtiski
ietekmēt Līgumu vai lēmumu par finansējuma piešķiršanu;
(b) ja Saņēmējs neizpilda būtiskus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus;
(c) nepārvaramas varas apstākļu gadījumā vai ja aktivitātes īstenošana tiek atcelta ārkārtas
izņēmumu gadījumos;
(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, ko saskaņā ar valsts normatīviem aktiem rada līdzīgas procedūras;
(e) ja Aģentūrai ir pierādījumi vai nopietnas aizdomas par saņēmēja vai jebkuras saistītas personas
profesionālās ētikas uzvedības pārkāpumiem;
(f) ja Saņēmējs nav izpildījis saistības, kas attiecas uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai
nodokļu iemaksām saskaņa 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
Eiropas Savienības 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 finansējuma
Līguma noteikumu izpildes laikā;
(i) ja Saņēmējs ir iesniedzis nepatiesas ziņas, deklarāciju vai atskaiti, kas neatbilst patiesībai, lai
iegūtu finansējumu saskaņā ar Līgumu;
Šā Līguma 12.2 punkta e), g) un h) apakšpunktos minētajos gadījumos jebkura saistīta persona ir
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jebkura fiziska persona, kurai ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas un kontroles tiesības attiecībā uz
Saņēmēju, un jebkura juridiska persona, kā noteikts Septītās Padomes 1983. gada 13.jūnija
Direktīvas 83/349/EEK 1.pantā.
12.3. LĪGUMA IZBEIGŠANAS PROCEDŪRA
Aģentūra uzsāk šo procedūru, nosūtot ierakstītu vēstuli, kuras saņemšanu rakstiski vai tamlīdzīgi
apstiprina otra puse.
12.2. punkta a), b), d), e), g) un h) apakšpunktos minētajos gadījumos, Saņēmējam ir 30 dienas, lai
iesniegtu savus apsvērumus un veiktu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu viņa saistību
nepārtrauktu izpildi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. Ja 30 dienu laikā pēc to saņemšanas
Aģentūra rakstiski neakceptē šos apsvērumus, Līguma izbeigšanas procedūra tiek turpināta.
Ja Aģentūra paziņo Saņēmējam par tās lēmumu izbeigt Līgumu, Līgums tiek izbeigts paziņojuma
perioda beigās, skaitot no Aģentūras paziņojuma dienas par lēmumu izbeigt Līgumu.
12.2. punkta c), f) un i) apakšpunktos minētajos gadījumos, Līgums tiek izbeigts nākamajā dienā
pēc dienas, kad tika saņemts paziņojums par Aģentūras lēmumu izbeigt Līgumu.
12.4. LĪGUMA IZBEIGŠANAS SEKAS
Līguma izbeigšanas gadījumā Aģentūra atlīdzina tikai Saņēmēja attaisnotus faktiskus izdevumus
līdz dienai, kad tiek izbeigts Līgums, saskaņā ar šā Līguma 4.2. punktu. Izdevumi, kas saistīti ar
esošajām saistībām, kuras nevar tikt izpildītas līdz Līguma izbeigšanai, netiks ņemti vērā.
60 dienu laikā pēc 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 attaisnotus faktiskus izdevumus,
kas radušies līdz Līguma izbeigšanas datumam un atgūst avansu jebkurā apmērā, ja tā izlietojums
nav pamatots ar Aģentūras pieprasīto un apstiprināto Saņēmēja atskaiti.
Izņēmuma kārtā, 12.3 apakšpunktā minētā paziņojuma perioda beigās, kad Aģentūra izbeidz
Līgumu pamatojoties uz to, ka Saņēmējs nav iesniedzis atskaiti šā Līguma 4.2. apakšpunktā
norādītajā termiņā un Saņēmējs nav izpildījis šīs saistības divu mēnešu laikā pēc rakstiska
atgādinājuma, Aģentūra neatmaksā Saņēmēja izdevumus, kas radušies līdz aktivitātes beigu
datumam un atgūst Saņēmējam izmaksāto avansu jebkurā apmērā.
Izņēmuma kārtā, ja Saņēmējs izbeidz Līgumu neatbilstošā veida vai gadījumos, kad Aģentūra
izbeidz Līgumu pamatojoties uz šā Līguma 12.2 a), e), g), h) un i) apakšpunktiem, Aģentūra var
pieprasīt daļēju vai pilnu saskaņā ar Līguma noteikumiem izmaksātās summas atmaksu,
pamatojoties uz Aģentūras apstiprināto pieprasījumu, proporcionāli attiecīgā pārkāpuma nopietnībai
un pēc tam, kad Saņēmējam tika atļauts iesniegt savus apsvērumus.
13. – DATU AIZSARDZĪBA
Visus personas datus, kas atrodami šajā Līgumā apstrādā:
 Aģentūra saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, arī Fizisko personu datu aizsardzības
likumu, un
 Eiropas Savienības iestādes un struktūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr.45/20014 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par
šādu datu brīvu apriti.
Aģentūra un 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
3 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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krāpšanas apkarošanai (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.
14. – CITI ĪPAŠI NOSACĪJUMI
14.1. Visai saziņai saistībā ar šo Līgumu jābūt rakstiskai, norādot Līguma numuru. Visa
korespondence jāsūta uz šajā Līgumā norādīto Aģentūras un Saņēmēja adresi vai elektroniski
uz zane.gailite@viaa.gov.lv (Aģentūras kontaktpersona - Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas departamenta Comenius un mācību braucienu nodaļas vecākā programmas
speciāliste Zane Gailīte), _____________________ (Saņēmējs).
14.2. Finansējums nesedz kursu atcelšanas maksu. Ja Saņēmējs pēc Līguma parakstīšanas ar
Aģentūru atsakās no aktivitātes citu iemeslu, nevis nepārvaramās varas apstākļu dēļ,
Saņēmējs sedz kursu atcelšanas maksu no saviem līdzekļiem.
14.3. Saņēmējs ievēro 2012. gada Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas vadlīniju
noteikumus, kur ir noteikts, ka esošai aktivitātei netiks izmantots jebkāds cits Eiropas
Savienības finansējums. Neatbilstības gadījumā Aģentūra saglabā tiesības izbeigt Līgumu,
atsaucoties uz šā Līguma 12.2 punkta g) apakšpunktu un atgūt jebkādus izmaksātus avansa
maksājumus.
Līgums sagatavots 2 eksemplāros, kur abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
PARAKSTI
Saņēmējs

Aģentūra

_______________

Ennata Kivriņa
Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas
departamenta direktore

____________
Vieta

____________________
Z.v.
Rīga,.................

, ....../....../........
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