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PAPILDU NOLĪGUMS  
(Atbalsts progresīvai pētniecībai) 

 
[tā tiesību subjekta nosaukums, kurš uzņem un pieņem darbā vadošo pētnieku] (še turpmāk — 
„saņēmējs”), 
 
no vienas puses, 
 
[vadošā pētnieka vārds, uzvārds, valstspiederība, pases Nr. XXX] (še turpmāk — „vadošais 
pētnieks”), 
 
no otras puses, 
 
ir vienojušies par turpmāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem un pilnībā pieņem 
noteikumus, kas paredzēti piešķīruma nolīgumā (EPP piešķīruma nolīgums Nr. XXX) un kam 
šajā nolīguma ir tāda pati nozīme.1 
 
 

1.  Nolīguma darbības joma 
[Šajā iedaļā jāiekļauj vismaz turpmāk minētā informācija] 
 
Šajā nolīgumā ir paredzēti nosacījumi, lai īstenotu projektu „[pilns projekta nosaukums]” (še 
turpmāk — „projekts”), un vadošā pētnieka un saņēmēja attiecīgās tiesības un pienākumi. Šā 
papildu nolīguma noteikumus, kas nav saskaņā ar piešķīruma nolīgumu, uzskata par spēkā 
neesošiem. 
 
 
 
 
 
 

2. Saņēmēja tiesības un pienākumi 
[Šajā iedaļā jāiekļauj vismaz turpmāk minētā informācija] 
 
Saņēmējs rīkojas šādi. 
 

1. Atbalsta vadošo pētnieku grupas pārvaldības darbā un sniedz vadošajam pētniekam 
piemērotu administratīvo palīdzību, jo īpaši saistībā ar: 

a. laicīgu un skaidru finanšu informāciju, 

b. finanšu vispārēju pārvaldību un finanšu pārskatu sagatavošanu, 

c. ieteikumiem par saņēmēja iekšējo stratēģiju un EPP vai Komisijas 
politiku, 

d. projekta sanāksmju organizēšanu, kā arī projekta vispārējo loģistiku. 

                                                 
1 Piešķīruma nolīgums ir tāds nolīgums un tā pielikumi, kas, izmantojot Septītās pamatprogrammas atbalstu, 
starp saņēmēju un Komisiju noslēgts par EPP piešķīrumiem progresīvai pētniecībai. 
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2. Visā projekta termiņā saskaņā ar I pielikumu sniedz vadošajam pētniekam un viņa 
grupas locekļiem atbalstu pētniecības darbā, jo īpaši saistībā ar infrastruktūru, 
aprīkojumu, materiāliem un citiem pakalpojumiem, kas vajadzīgi pētījumu veikšanai.  

 
3. Nodrošina to, ka vadošajam pētniekam un viņa grupas locekļiem bez atlīdzības tiek 

piešķirtas piekļuves tiesības iepriekš uzkrātajām zināšanām un jaunajām zināšanām, 
kas vajadzīgas projektā veiktiem pasākumiem, kā norādīts I pielikumā. 

4. Nodrošina vadošajam pētniekam pienācīgus līguma nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz: 

a. gadskārtējā atvaļinājuma, slimības atvaļinājuma un bērna kopšanas 
atvaļinājuma piešķiršanu, 

b. arodveselības un darba drošības apstākļiem, 

c. vispārējā sociālā nodrošinājuma sistēmu, piemēram, tiesībām uz pensiju. 

6. Nodrošina vadošajam pētniekam vajadzīgo zinātnisko autonomiju, jo īpaši attiecībā 
uz: 

a. saņēmēja vai citu tiesību subjektu uzņemto un darbā pieņemto grupas 
locekļu atlasi atkarībā no tā, kāda profila speciālisti vajadzīgi pētījumu 
veikšanai, kā arī attiecībā uz piemērotu reklāmu, 

b. budžeta kontroli saistībā ar tā izmantošanu zinātnisko mērķu 
sasniegšanai, 

c. tiesībām sniegt Komisijai zinātniskus ziņojumus, 

d. tiesībām publicēt pētījumu kā vadošajam autoram un uzaicināt par 
līdzautoriem tikai tos, kuri devuši būtisku ieguldījumu attiecīgajā darbā. 

7. Informē vadošo pētnieku par visiem apstākļiem, kas ietekmē projekta īstenošu un 
varētu būt par iemeslu piešķīruma nolīguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

8. Ievērojot piemērojamos valsts tiesību aktus un saņemot Komisijas piekrišanu, nodod 
jaunam saņēmējam visu projektu vai tā daļu, kā arī to piešķīruma iepriekšējā 
finansējuma daļu, uz ko neattiecas akceptēts izmaksu pieprasījums, ja vadošais 
pētnieks paredzējis nodot šo projektu minētajam jaunajam saņēmējam. Saņēmējs 
iesniedz derīgu grozījuma pieprasījumu vai informē Komisiju, ja viņš iebilst pret 
projekta nodošanu. 

 
 
 

3. Vadošā pētnieka tiesības un pienākumi 
[Šajā iedaļā jāiekļauj vismaz turpmāk minētā informācija] 
 
 

Vadošais pētnieks rīkojas šādi. 
 
1. 
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a) Veic visus atbilstīgos pasākumus, lai faktiski vadītu projekta zinātnisko un 
tehnoloģisko darbu izpildi; 

b) atbild par zinātnisko pārskatu sniegšanu un faktiski piedalās projekta finanšu 
pārvaldības ziņojumu sagatavošanā; 

c) laikus informē saņēmēju par visiem gadījumiem vai pārmaiņām apstākļos, kuras 
varētu ietekmēt piešķīruma nolīguma izpildi, tostarp par: 

- plāniem nodot projektu jaunam saņēmējam,  

- visām izmaņām saistībā ar informāciju, uz kuras pamata parakstīts papildu 
nolīgums, kas minēts EPP piešķīruma nolīguma 2. pantā, 

- visām izmaņām saistībā ar informāciju, uz kuras pamata atvēlēts EPP 
piešķīrums progresīvai pētniecībai, 

- visiem personiskiem apstākļiem, kas ietekmē projekta īstenošanu; 

d) ievēro EPP piešķīruma nolīguma II.9. pantā minētos konfidencialitātes 
noteikumus; 

e) visos rezultātu izplatīšanas pasākumos, piemēram, saistītajās publikācijās vai citos 
plašsaziņas līdzekļos atbilstīgi EPP piešķīruma nolīguma II pielikuma 
II.12. pantam apliecina to, ka ir saņēmis Kopienas atbalstu, proti, EPP piešķīrumu 
progresīvai pētniecībai. 

2. Vadošais pētnieks projekta īstenošanas laikā un pēc tam ievēro saņēmēja intelektuālā 
īpašuma tiesības. 

3. Ja vadošais pētnieks nolemj nodot projektu jaunam saņēmējam, viņš izsaka saņēmējam 
priekšlikumu par to, kādā mērā projekts nododams. Viņš turklāt izsaka saņēmējam 
priekšlikumu par nodošanas noteikumiem, kas piemērojami jaunajam saņēmējam. 

4. Ja projektu nodod jaunajam saņēmējam, vadošais pētnieks sniedz saņēmējam pārskatu, 
kurā sīki aprakstīti līdz projekta nodošanas dienai veikto pētījumu rezultāti, un nosūta 
Komisijai šā pārskata kopiju.  

 
 
 

4. Konfidencialitāte, zināšanas un intelektuālā īpašuma tiesības 
[Šajā iedaļā jāiekļauj vismaz turpmāk minētā informācija] 
 
 
[Šajā iedaļā var iekļaut saņēmēja un vadošā pētnieka turpmākas vienošanās, kas pasākumu 
laikā un ārpus tiem panāktas saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši piekļuvi 
iepriekš uzkrātām zināšanām, jauno zināšanu izmantošanu, publicitāti un konfidencialitāti. 
Tām jābūt saskaņā ar piešķīruma nolīguma II pielikumā paredzētajiem noteikumiem un 
vadošā pētnieka nodarbināšanas kārtību.] 
 
 
 

5. Dažādi 
[Šajā iedaļā jāiekļauj vismaz turpmāk minētā informācija] 
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Šim nolīgumam piemēro [valsts nosaukums] tiesību aktus. Visus strīdus, kas rodas saistībā ar 
šo nolīgumu, izšķir [valsts nosaukums].  
 
Šis nolīgums ir sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem vienu patur vadošais pētnieks, vienu 
— saņēmējs un vienu — Komisija. 
 
 
 

6. Pielikumi 
 
Turpmāk minētie pielikumi veido šā nolīguma neatņemamu daļu. 
 
EPP piešķīruma nolīgums Nr. XXX, iekļaujot cita starpā: 

• I pielikumu (Darba apraksts); 
• II pielikumu (EPP vispārējie noteikumi). 

 
 
 
 
Sagatavots [vietas nosaukums] trīs eksemplāros angļu valodā 
 
Saņēmēja vārdā — 
 
 
Juridiskā pārstāvja paraksts    Vadošā pētnieka paraksts 
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