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III PIELIKUMS 

ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

 

[MARIJAS KIRĪ VĀRDĀ NOSAUKTAIS PIEŠĶĪRUMS 
EIROPAS MĒROGA REINTEGRĀCIJAI] 

[MARIJAS KIRĪ VĀRDĀ NOSAUKTAIS PIEŠĶĪRUMS 
STARPTAUTISKA MĒROGA REINTEGRĀCIJAI] 

 

 

 

III. 1. Definīcijas 

Papildus II.1. pantā minētajām definīcijām, šajā piešķīruma nolīgumā piemēro šādas 
definīcijas.  

1. Nolīgums ir rakstisks nolīgums, kas saskaņā ar III.3. pantu noslēgts starp saņēmēju 
un pētnieku. 

2. Bērna kopšanas atvaļinājums ir atvaļinājums, kas saistīts ar maternitāti vai 
paternitāti un kas pētniekam pienākas saskaņā ar III.3. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajiem tiesību aktiem.  

3. Pētnieks ir I pielikumā norādītais profesionālais pētnieks, ko saņēmējs pieņēmis 
darbā pasākumu veikšanai projektā. 

4. Pētniecības pasākumi ir saskaņā ar projektu veikti pasākumi, kas saistīti ar pētnieku 
līdzdalību un izklāstīti I pielikumā. 

5. Darba programma ir plāns, kuru Komisija pieņēmusi Īpašās programmas „Cilvēki” 
(2007–2013) īstenošanai un kurā paredzēts uzaicinājums, uz ko atsaucoties tika 
iesniegts priekšlikums, kas ir šā piešķīruma nolīguma priekšmets 
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A DAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

1. IEDAĻA. ĪSTENOŠANA UN NODEVUMI 

III. 2. Izpildes pienākumi 

Papildus II.2. pantā norādītajiem pienākumiem saņēmējs:  

a) saskaņā ar III.3. pantu noslēdz nolīgumu ar pētnieku un I pielikumā norādīto 
zinātnieku, kas ir atbildīgs par pētnieka veiktu pasākumu vadīšanu visā projekta darbības 
laikā; 

b) nodrošina to, ka ikvienā pētniecības pasākumu īstenošanas vietā uz pētnieku attiecas 
sociālā nodrošinājuma jomā pieņemtie tiesību akti, kuri piemērojami saskaņā ar Padomes 
1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 II sadaļu; 

c) pārliecinās par to, ka pētniekam visās pētnieka veiktu pasākumu īstenošanas vietās tiek 
sagādāti tādi paši darba drošības un arodveselības apstākļi, kādi ir vietējiem pētniekiem 
līdzīgā amatā; 

d) visā piešķīruma nolīguma termiņā nodrošina līdzekļus, tostarp infrastruktūru, 
aprīkojumu un materiālus, projekta īstenošanai attiecīgajās zinātnes un tehnikas jomās un 
vajadzības gadījumā dara šos līdzekļus pieejamus pētniekam;  

e) saprātīgā mērā palīdz pētniekam nokārtot visas administratīvās procedūras, ko pieprasa 
saņēmēja valsts attiecīgās iestādes; 

f) veic pasākumus, lai pētnieks projekta beigās aizpildītu Komisijas sagatavotās 
novērtējuma anketas; 

g) sazinās ar pētnieku divus gadus pēc projekta beigām, lai aicinātu viņu aizpildīt 
turpmāka izvērtējuma anketas, ko sagatavojusi Komisija; 

h) vismaz trīs gadus pēc projekta beigām reģistrē un atjaunina pētnieka 
kontaktinformāciju; 

i) nosūta Komisijai aizpildītas šā panta f) un g) punktā minētās anketas, pēc pieprasījuma 
arī šā panta h) punktā minēto informāciju; 

j) informē Komisiju par visiem notikumiem, kas var ietekmēt projekta īstenošanu un skart 
Kopienas tiesības, un par visiem apstākļiem, kuri ietekmē līdzdalības nosacījumus, kas 
minēti līdzdalības noteikumos un Finanšu regulā, un par visām piešķīruma nolīgumā 
iekļautajām prasībām, norādot: 

- visas pārmaiņas vadībā, 

- visas būtiskas izmaiņas saistībā ar nolīgumu, 

- visas izmaiņas saistībā ar informāciju, uz kuras pamata pētnieks izraudzīts, 

- pētnieka pieprasītu bērna kopšanas atvaļinājumu un tā sekas atbilstīgi III.3. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētajiem piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, jo īpaši 
atvaļinājuma ilgumu. 
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III. 3. Saņēmēja un pētnieka attiecības 

1. Nolīgumā saskaņā ar piešķīruma nolīgumu paredz nosacījumus pētnieka veiktu 
pasākumu īstenošanai un pētnieka un saņēmēja attiecīgās tiesības un pienākumus 
projektā.  

Piešķīruma nolīgumu, ieskaitot visus iespējamos grozījumus, kā pielikumu pievieno 
nolīgumam. Saņēmējs revīzijas vajadzībām glabā nolīgumu II.20. panta 3. punktā 
norādīto laikposmu. 

Ja piešķīruma nolīguma 2. pantā paredzēts attiecīgs noteikums, saņēmējs elektroniski 
paziņo Komisijai projekta sākuma dienu. 

20 dienu laikā pēc dienas, kad pētnieks sāk pildīt amata pienākumus, vai pēc projekta 
sākuma dienas vai pēc piešķīruma nolīguma stāšanās spēkā, izvēloties vēlāko no 
minētajām dienām, saņēmējs elektroniski nosūta Komisijai parakstītu deklarāciju par 
nolīguma atbilstību piešķīruma nolīgumam, ievērojot noformējumu un procedūras, ko 
nosaka Komisija. 

Neskarot īpašus jautājumus, kurus jau reglamentē Kopienas tiesību akti, nolīgumā jo 
īpaši norāda: 

a) tā zinātnieka vārdu, uzvārdu, kas ir atbildīgs par pētnieka veiktu pasākumu vadīšanu un 
ir minēts I pielikumā; 

b) summas, ko saņēmējs maksā pētniekam pētnieka veiktu pasākumu vajadzībām; 

c) nolīgumam piemērojamos tiesību aktus; 

d) pētniekam paredzēto sociālo nodrošinājumu saskaņā ar III.2. panta b) punktu; 

e) noteikumus gadskārtējā atvaļinājuma un slimības atvaļinājuma piešķiršanai saskaņā ar 
saņēmēja iekšējo kārtību; 

f) pētnieka veiktu pasākumu izklāstu un īstenošanas grafiku; 

l) nolīguma kopējo ilgumu, statusu, kādā pētnieks pieņemts darbā, un datumu, kad viņš 
sāk pildīt amata pienākumus, ar nosacījumu, ka ir ievērotas III.2. panta b) un c) punktā 
izklāstītās prasības un ka darba apstākļi ir līdzvērtīgi tiem, kādi nodrošināti vietējiem 
pētniekiem līdzīgā amatā; 

h) vietu(-as), kur notiks pētnieka veiktie pasākumi, kā minēts I pielikumā; 

i) to, ka pētniekam iespējami drīz jāinformē saņēmējs par apstākļiem, kas varētu ietekmēt 
piešķīruma nolīguma izpildi, piemēram: 

- par visām izmaiņām saistībā ar nolīgumu, 

- par visām izmaiņām saistībā ar informāciju, uz kuras pamata piešķirts [Marijas Kirī 
vārdā nosauktais piešķīrums Eiropas mēroga reintegrācijai][Marijas Kirī vārdā 
nosauktais piešķīrums starptautiska mēroga reintegrācijai], 

- par grūtniecību vai slimību, kas var tieši ietekmēt projekta īstenošanu; 
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j) pētniecības pasākumu laikā un pēc tam panāktās vienošanās starp saņēmēju un pētnieku 
saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši piekļuvi iepriekš uzkrātām zināšanām, 
jaunu zināšanu izmantošanu, publicitāti un konfidencialitāti, ar nosacījumu, ka šīs 
vienošanās ir saskaņā ar II.8., II.11., II.24.–II.30. pantā un III.6., III.7., III.9. un 
III.10. pantā paredzētajiem noteikumiem; 
k) to, ka pētnieks apņemas aizpildīt, parakstīt un nosūtīt saņēmējam novērtējuma un 
turpmāka izvērtējuma anketas, kas minētas III.2. panta f) un g) punktā; 

l) to, ka pētnieks apņemas trīs gadus pēc projekta beigām informēt saņēmēju par visām 
pārmaiņām savā kontaktinformācijā; 

m) to, ka pētnieks visās saistītās publikācijās vai plašsaziņas līdzekļos saskaņā ar II.11. un 
III.7. pantu norādīs, ka ir saņēmis Kopienas atbalstu, proti [Marijas Kirī vārdā nosaukto 
piešķīrumu Eiropas mēroga reintegrācijai] [Marijas Kirī vārdā nosaukto piešķīrumu 
starptautiska mēroga reintegrācijai]. 

III. 4. Projekta pārtraukšana un pagarināšana 

1. Papildus II.7. panta 2. punkta noteikumiem saņēmējs var ierosināt daļēji vai pilnībā 
pārtraukt projektu I pielikumā neparedzētu, pētniekam radušos personisku, ģimenes 
(ieskaitot bērna kopšanas atvaļinājumu) vai profesionālu iemeslu dēļ. Ja pieprasītā 
pārtraukuma rezultātā piešķīruma nolīguma 2. pantā norādītā projekta ilguma 
pagarinājums nepārsniedz 30 % un Komisijas atbilde netiek saņemta 45 dienu laikā, 
pieprasījumu var uzskatīt par apstiprinātu. Saņēmējs pārtraukuma pieprasījumam obligāti 
pievieno vajadzīgo pamatojumu. Pagarinājums būs vienāds ar pārtraukuma laikposmu. Šo 
noteikumu mutatis mutandis piemēro arī pieprasījumam pagarināt projekta ilgumu sakarā 
ar pārmaiņām darba slodzē, kā izklāstīts šā panta 4. punktā.  

2. Saņēmējs informē pētnieku par Komisijas lēmumu. 

3. Ja Komisija piekrīt pārtraukumam pētnieka veiktos pasākumos projekta īstenošanas 
laikā, 3. pantā noteiktais ziņošanas periods automātiski tiek pagarināts par pārtraukuma 
ilgumam atbilstīgu laikposmu. Tāpēc turpmākā(-o) perioda(-u) sākumu pārceļ uz vēlāku 
laiku un attiecīgi automātiski pagarina 2. pantā noteikto projekta ilgumu. 
 
4. Ja projekta īstenošanas laikā ar Komisijas piekrišanu tiek mainīta pētnieka darba 
slodze, proti, laiks, ko viņš velta darbam projektā (no pilna darba laika uz nepilnu darba 
laiku vai otrādi, vai pārmaiņas nepilna darba laika apjomā), tiek automātiski 
proporcionāli pagarināts (vai saīsināts) 3. pantā noteiktais ziņošanas periods, kurā notiek 
darba slodzes maiņa, un turpmākais(-ie) periods(-i), kurā(-os) ir spēkā mainītā slodze. 
Attiecīgā(-o) ziņošanas perioda(-u) ilgumu atjaunina, par pamatu izmantojot standarta, 
t.i., 12 mēnešu, ziņošanas periodu, kas atbilst pilna darba laika amata vietai. Tāpēc 
attiecīgā(-o) perioda(-u) sākumu pārceļ uz vēlāku (vai agrāku) laiku un attiecīgi 
automātiski pagarina (vai saīsina) 2. pantā noteikto projekta ilgumu. 

III. 5. Projekta nodevumu iesniegšana 

Papildus 3. panta un II.3. panta noteikumiem saņēmējs iesniedz termiņa vidusposma 
pārskata ziņojumu par pārskata periodu, kas pārsniedz 24 mēnešus, lai novērtētu pētnieka 
veiktajos pasākumos sasniegtos rezultātus. 

Termiņa vidusposma pārskata ziņojumu un pasākuma nobeiguma ziņojumus paraksta 
atbildīgais zinātnieks un/vai pētnieks, kā norādīts I pielikumā. 
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III. 6. Konfidencialitāte 

Saņēmējs nodrošina to, ka pētniekam un saņēmējam ir vienādas tiesības un pienākumi, kā 
minēts II.8. pantā. 

III. 7. Publicitāte 

Saņēmējs nodrošina to, ka pētniekam un saņēmējam ir vienādas tiesības un pienākumi, kā 
minēts II.11. pantā. 

2. IEDAĻA. PIEŠĶĪRUMA NOLĪGUMA IZBEIGŠANA UN ATBILDĪBA 

III. 8. Piešķīruma nolīguma izbeigšana 

Papildus II.33. pantā paredzētajiem apstākļiem Komisija var izbeigt piešķīruma nolīgumu 
šādos gadījumos: 

a) ja pētniekam kāda iemesla dēļ vairs nav iespējams turpināt darbu projektā; 

b) ja saņēmēja un pētnieka nolīgumu izbeidz sakarā ar nolīgumā noteikto pienākumu 
nepildīšanu; 

c) ja pētnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju, par ko viņu var saukt pie atbildības, vai 
tīši ir noklusējis būtisku informāciju, lai saņemtu Kopienas finanšu ieguldījumu vai 
iegūtu citas piešķīruma nolīgumā paredzētās priekšrocības. 

B DAĻA. FINANŠU NOTEIKUMI 

III. 9. Kopienas finanšu ieguldījums 

Kopienas finanšu ieguldījumu veido vienam pētniekgadam noteikta summa, ko pārvalda 
saņēmējs un kas paredzēta ar pētnieka reintegrāciju saistītu izdevumu segšanai saskaņā ar 
darba programmā noteiktajām un I pielikumā norādītajām atsauces likmēm. 

C DAĻA. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

III.10. Piekļuves tiesības 

Papildus II.29. un II.30. panta noteikumiem saņēmējs nodrošina to, ka pētniekam bez 
atlīdzības tiek piešķirtas piekļuves tiesības iepriekš uzkrātajām zināšanām un jaunajām 
zināšanām, ja šīs iepriekš uzkrātās zināšanas un jaunās zināšanas ir vajadzīgas pētnieka 
veiktiem pasākumiem projektā. 

III. 11. Nesavienojamas vai ierobežojošas saistības 

Saņēmējs attiecīgā gadījumā iespējami drīz informē pētnieku par visiem ierobežojumiem, 
kas var būtiski ietekmēt piekļuves tiesību piešķiršanu. 
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