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II PIELIKUMS 
 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1. PUNKTS: Atbildība 
 
Katra līgumslēdzēja puse atbrīvo otru no jebkādas civilās atbildības zaudējumu gadījumā, kas radušies, pildot šā Līguma 
saistības. Šādi zaudējumi nedrīkst būt radušies nopietnas un apzināti nepareizas vadības dēļ otrās puses vai tās personālā 
vārdā. 
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (Latvijas Nacionālā aģentūra), Eiropas Komisija vai to personāls nevar tikt saukti pie 
atbildības, ja Līguma noteikumu ietvaros tiek izvirzītas pretenzijas par jebkādu kaitējumu, kas radies mobilitātes perioda 
īstenošanas laikā. Līdz ar to, ne Valsts izglītības attīstības aģentūra, ne Eiropas Kopiena neizskatīs nekādus šādām 
pretenzijām pievienotus pieprasījumus par zaudējumu kompensāciju vai līdzekļu atmaksu.   
 
2. PUNKTS: Līguma izbeigšana 
 
Ja dalībnieka vainas dēļ netiek izpildītas Līgumā noteiktās saistības, un neatkarīgi no sekām, ko paredz piemērojamie tiesību 
akti, nosūtošajai organizācijai ir tiesības izbeigt līgumu bez tālākām tiesas procedūrām, ja dalībnieks mēneša laikā pēc 
reģistrētā vēstulē saņemtā paziņojuma nav veicis atbilstošas darbības.     
 
Ja dalībnieks izbeidz līgumu force majeure apstākļu dēļ, proti, jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai tādu notikumu dēļ, 
kas ir ārpus dalībnieka kontroles un kas nav saistītas ar dalībnieka kļūdu vai nevērību, dalībnieks ir tiesīgs saņemt 
finansējumu vismaz par faktiski īstenoto mobilitātes periodu. Atlikušais finansējums ir jāatmaksā. 
 
3. PUNKTS: Finansējuma atgūšana 
 
Ja dalībnieks nepilda Līguma nosacījumus, nosūtošajai organizācijai ir jāveic darbības pilnīgai vai daļējai izmaksātā 
finansiālā atbalsta atgūšanai. Ja dalībnieks izbeidz līgumu pirms tā darbības perioda beigām vai, ja dalībnieks nevar izpildīt 
Līgumā noteiktās saistības, dalībniekam ir jāveic visa izmaksātā mobilitātes finansējuma atmaksa, izņemot gadījumus, kad 
starp nosūtošo organizāciju dalībnieku panākta cita vienošanās.  
Šādas vienošanās gadījumā nosūtošajai organizācijai par to jāinformē Valsts izglītības attīstības aģentūra (Latvijas Nacionālā 
aģentūra) un jāsaņem Larvijas Nacionālās aģentūras saskaņojums. 
 
4. PUNKTS: Datu aizsardzība 
 
Visiem personas datiem, kas atrodami šajā Līgumā, ir jābūt apstrādātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EC) No 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās, un 
par šādu datu brīvu apriti. Nosūtošā organizācija, Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Latvijas Nacionālā aģentūra un 
Eiropas Komisija apstrādā šos datus tikai saistībā ar šā Līguma īstenošanu un Līguma izpildes pārraudzību, neierobežojot 
iespējas nodot šos datus institūcijām, kas saskaņā ar Kopienas normatīvajiem aktiem1 ir atbildīgas par pārbaužu un revīziju 
veikšanu (Revīzijas Palātai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF)). 
 
Iesniedzot rakstisku pieprasījumu, dalībnieks var iegūt piekļuvi saviem personas datiem un izlabot jebkuru neprecīzu vai 
nepilnīgu informāciju. Dalībniekam ir tiesības vērsties nosūtošajā organizācijā un/vai Valsts izglītības attīstības aģentūrā ar 
jebkādiem jautājumiem par viņa/viņas personas datu apstrādi. Dalībnieks var iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības 
uzraugam par Eiropas Komisijas rīcību, kas saistīta ar dalībnieka personas datu apstrādi. 
 
5. PUNKTS: Pārbaudes un revīzijas 
  
Līgumslēdzējas puses apņemas sniegt jebkādu detalizētu informāciju, ko pieprasa Eiropas Komisija, Valsts izglītības 
attīstības aģentūra kā Latvijas Nacionālā aģentūra vai jebkura cita Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības attīstības aģentūras 
pilnvarota ārēja institūcija, lai pārbaudītu mobilitātes perioda un Līguma nosacījumu pienācīgu īstenošanu.  
 
 

 
1 Papildu informācija par personas datu apstrādes mērķi, to, kādi dati tiek vākti, kam ir pieeja datiem un kā dati tiek 
aizsargāti, ir pieejama šeit: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection/privacy-statement-mobility-tool 


