7. pielikums
LU Nolikumam par pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu iesniegšanu
Rīgā, 2019. gada __._________
Papildvienošanās
par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju
piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma
“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības projekta īstenošanu
Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā – LU), reģ. Nr. 3341000218, juridiskā adrese:
Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, tās prorektora ___________________________ personā, kura

Commented [EZ 1]: Humanitāro un sociālo – Ina Druviete
Dabas un med. – Valdis Segliņš
Izvēlaties savas jomas prorektoru

(attiecīgās jomas prorektors)

rīkojas saskaņā ar Satversmi, no vienas puses, un
vārds, uzvārds

personas kods

(turpmāk tekstā – Pēcdoktorants), no otras puses, kopā sauktas Puses,
pamatojoties uz pētniecības pieteikumu, kas kopīgi izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.
gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo
kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”
1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi”, iesniegts un
apstiprināts Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) organizētajā pētniecības
projektu iesniegumu konkursā, vienojas par šādiem noteikumiem:
I. Līguma priekšmets
1. Pētniecības pieteikuma apstiprināšanas gadījumā kopīgi īstenot pētniecības pieteikumu

Commented [EZ 2]: Tēmas nosaukums

“______________________________________________________________________”
(projekta nosaukums)

(turpmāk – Projekts) atbilstoši Projektā plānotajām darbībām.
II. Pušu saistības un ieguldījums
2. Puses ir atbildīgas par Projektā norādīto mērķu un rezultātu sasniegšanu (turpmāk –
Darbības).
3. Darbības īstenojamas saskaņā ar šo papildvienošanos, Projektu un starp LU un VIAA noslēgto
vienošanos (turpmāk – Vienošanās).
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4. Puses piekrīt sadarboties visās Projekta realizācijas fāzēs, dodot ieguldījumu Projektā iekļauto
darbību īstenošanā, daloties riskos, kas attiecināmi uz Pušu kompetences jautājumiem.
III. Līguma darbības termiņš
5. Puses nodrošina Projekta īstenošanu no 01.01.2020. līdz 31.12.2022. (atbilstoši Ministru
kabineta noteikumu Nr.50 31. punktā noteiktajam termiņam).
6. Pusēm ir tiesības grozīt un papildināt papildvienošanos, savstarpēji par to rakstveidā
vienojoties. Mutvārdos izteikti papildvienošanās grozījumi nav spēkā.
7. Papildvienošanās var tikt pārtraukta pirms termiņa, ja VIAA vienpusējā kārtā izbeidz
Vienošanos ar LU vai ja Pēcdoktorants nepilda saistības un tā dēļ LU cieš vai var ciest
kaitējumu un zaudējumus.
III. Pušu atbildība
8. LU apņemas:
8.1. nodrošināt Projekta īstenošanu atbilstoši noslēgtās Vienošanās un šīs papildvienošanās
nosacījumiem, atbilstoši noteiktajiem termiņiem;
8.2. nodrošināt, lai Projekta ietvaros radītās vērtības un rezultāti tiktu izmantoti atbilstoši
Projekta mērķim;
8.3. nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp Projekta dalībniekiem/partneriem un
iesaistītajām personām;
8.4. koordinēt un uzraudzīt Projekta finanšu plūsmu saskaņā ar Projekta budžetu, aktivitātēm
un laika grafiku, lai plānotās Projekta darbības notiek atbilstoši apstiprinātajam Projektam
un šīs papildvienošanās nosacījumiem, un noteiktajiem termiņiem;
8.5. nodrošināt atsevišķu Projekta izmaksu grāmatvedības uzskaiti. Izmaksām jābūt skaidri
identificējamām, pārbaudāmām un nodalāmām no citām izmaksām;
8.6. pārbaudīt finanšu dokumentus un izlietojumu saskaņā ar Projekta nosacījumiem, LU
apstiprināto institūcijas iekšējo kārtību un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
8.7. plānot un koordinēt iepirkumus Projekta vajadzībām. Uzraudzīt iepirkuma procesa norisi
Projekta ietvaros, piedalīties preču piegādes un pakalpojumu līgumu sagatavošanā un
noslēgšanā, kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
8.8. iesniegt Vienošanās par Projekta realizāciju paredzētās finanšu un saturiskās atskaites
(maksājuma pieprasījumi, progresa pārskati, pārskati par PVN u.c.) noteiktajos termiņos
Vienošanās norādītajā kārtībā;
8.9. identificēt Projekta finanšu riskus, ierosināt un sagatavot nepieciešamos Projekta
grozījumus;
8.10. nodrošināt, lai visā ar Projekta īstenošanu un papildvienošanās saistību izpildi saistītajā
dokumentācijā (tajā skaitā līgumos, rīkojumos, rēķinos, citos līdzvērtīgos samaksu
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Commented [EZ 3]: Plānojam 01.01.2020. – 31.12.2022.,
pēc VIAA lēmuma saņemšanas grozīsim pēc fakta, jāņem
vērā, ka saskaņā ar MK noteikumiem, PP īstenošanas būs
jāuzsāk ne vēlāk kā 6.mēn. laikā pēc lēmuma pieņemšanas

apliecinošos grāmatvedības dokumentos) būtu precīzi norādīts Vienošanās numurs,
savukārt līgumos un rīkojumos būtu iekļauta atsauce, ka attiecīgo Projektu līdzfinansē
ERAF;
8.11. nodrošināt Vienošanās noteikto publicitātes pasākumu organizēšanu un informācijas
sniegšanu par Projektu;
8.12. nodrošināt visas ar Projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu līdz
Vienošanās noteiktajam termiņam, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētos dokumentu glabāšanas noteikumus. Pēc Projekta
īstenošanas visus ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus uzglabā atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai;
8.13. nodrošināt Projekta īstenošanas dokumentācijas pieejamību uzraugošo institūciju
pārbaudēm.
9. Pēcdoktoranta pienākumi:
9.1. nodrošināt Projekta īstenošanu atbilstoši noslēgtās Vienošanās un šīs papildvienošanās
nosacījumiem, atbilstoši noteiktajiem termiņiem;
9.2. nodrošināt Projekta īstenošanas dokumentācijas pieejamību LU un uzraugošo institūciju
pārbaudēm;
9.3. nodrošināt, lai Projekta ietvaros radītās vērtības un rezultāti tiktu izmantoti atbilstoši
Projekta mērķim;
9.4. plānot un veikt iepirkumus Projekta vajadzībām, kas saistīti ar Projekta realizācijai
nepieciešamo resursu iegādi savu darbību īstenošanai;
9.5. sagatavot, saskaņot ar LU un iesniegt paredzētās finanšu un saturiskās atskaites
(maksājuma pieprasījumi, vidusposma ziņojumi u.c.) Vienošanās par Projekta realizāciju
noteiktajā kārtībā un termiņos;
9.6. nekavējoties informēt LU par jebkādiem apstākļiem, kas kavē vai ierobežo Projekta
īstenošanu atbilstoši plānotajām Projekta darbībām un kas var ietekmēt Projekta rezultātus;
9.7. sagatavot un iesniegt LU nepieciešamos precizējumus, skaidrojumus un grozījumus
Projekta realizācijas gaitā līdz visu līgumsaistību pilnīgai izpildei;
9.8. nodrošināt, lai visā ar Projekta īstenošanu un papildvienošanās saistību izpildi saistītajā
dokumentācijā (tajā skaitā līgumos, rīkojumos, rēķinos, citos līdzvērtīgos samaksu
apliecinošos grāmatvedības dokumentos) būtu precīzi norādīts Vienošanās numurs,
savukārt līgumos un rīkojumos būtu iekļauta atsauce, ka attiecīgo Projektu līdzfinansē
ERAF;
9.9. sagatavot un nodrošināt Vienošanās noteikto publicitātes pasākumu organizēšanu un
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informācijas sniegšanu par Projektu ne retāk kā reizi trīs mēnešos;
9.10. segt no saviem līdzekļiem Projekta neattiecināmās izmaksas, kas radušās paša darbības vai
bezdarbības dēļ, vai papildu izmaksas, kas radušās sadārdzinājuma dēļ;
9.11. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LU pieprasījuma atmaksāt naudu LU Projekta
īstenošanai atvērtajā bankas kontā, ja Pēcdoktoranta darbības dēļ ir radušās neattiecināmās
izmaksas, kuras konstatē LU vai kas konstatētas citās pārbaudēs.
10.

Puses, īstenojot Projektu, izmanto tādas profesionāli atzītas vai attiecīgajā nozarē
vispārpieņemtas darbības metodes, paņēmienus un praksi, kas nodrošina Projekta
īstenošanu iespējami augstā kvalitātē, noteiktajos termiņos un atbilstoši Projektā
plānotajam, lai atbilstoši Vienošanās un šīs papildvienošanās noteikumiem sasniegtu
Projekta mērķus un plānotos Projekta rezultātus.

11.

Puses ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumiem, kurus saskaņā ar šīs papildvienošanās un
Vienošanās izpildi, nepienācīgu izpildi vai neizpildi viena Puse nodara otrai Pusei.
V. Līguma summa un norēķinu kārtība

12.

Ar saimniecisko darbību nesaistīta Projekta kopējās izmaksas ir EUR 133 805.88 (viens
simts trīsdemit trīs tūkstoši, astoņi simti pieci eiro un astoņdesmit astoņi centi):

12.1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 133805.88 (viens simts trīsdesmit trīs
tūkstoši, astoņi simti pieci eiro un astoņdesmit astoņi centi), un tās tiek finansētas no
šādiem finanšu avotiem:
12.1.1. ERAF finansējums EUR 113 734.99 (viens simts trīspadsmit tūkstoši, septiņi simti
trīsdesmit četri euro un deviņdesmit deviņi centi), kas veido 85 % no Projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām;
12.1.2. valsts budžeta finansējums EUR 13 380.58 (trīspadsmit tūkstoši, trīs simti astoņdesmit
euro un piecdesmit astoņi centi), kas veido 10 % no Projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām;
12.1.3. no LU rīcībā esošajiem līdzekļiem vai ieguldījumiem natūrā EUR 6690.31(seši tūkstoši,
seši simti deviņdesmit euro un trīsdesmit viens cents), kas veido 5 % no Projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
13.

Ar saimniecisko darbību saistīta Projekta (rūpnieciskā pētījuma) kopējās izmaksas ir
EUR ______(_____):

13.1. ERAF finansējums EUR__(__), kas veido 50 % no Projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām;
13.2. ERAF finansējums EUR__(__), kas veido 15 % no Projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām, ja rūpnieciskajiem pētījumiem tiek nodrošināta pētniecības rezultātu
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publiska pieejamība vismaz vienā no šādiem veidiem – pētniecības rezultātu izplatīšana
tehniskās un zinātniskās konferencēs un publiski pieejamās krātuvēs (datubāzes),
bezmaksas programmatūras pieejamība;
13.3. LU rīcībā esošie līdzekļi vai kredītresursu līdzekļi un citi finanšu resursi, par kuriem nav
saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību
galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglojuma nosacījumiem EUR___(__),
kas veido 35 % no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
14.

LU ir pienākums uzrādīt maksājuma pieprasījumos 100% no saņemtā avansa maksājuma
summas ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas.
VI. Projekta rezultātu un informācijas pieejamība

15.

Izpētes rezultāti, kurus nav plānots komercializēt, tiek izplatīti mācību un publikāciju
veidā.

16.

Mantiskās tiesības uz intelektuālo īpašumu (t.sk. izgudrojumu, augu šķirni, dizainparaugu,
preču zīmi, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju un ar autortiesībām aizsargātu darbu), kas
radīts, īstenojot Projektu, vai kura radīšanā izmantoti LU resursi, pieder LU.

17.

Mantiskās tiesības uz intelektuālo īpašumu, kura radīšanā izmantoti trešās personas
līdzekļi, nosaka līgums ar šo trešo personu. Ja līgumā ar trešo personu intelektuālā īpašuma
tiesību piederība nav noteikta, tad intelektuālā īpašuma tiesību piederība nosakāma saskaņā
ar šīs papildvienošanās 16. punktu.

18.

Puses LU noteiktajā kārtībā var noslēgt līgumu par intelektuālā īpašuma komercializēšanu
(Komercializācijas līgumu), kurā tiek atrunāta proporcija ieņēmumu sadalījumam starp LU
un pēcdoktorantu.

19.

Intelektuālā īpašuma objekti tiek komercializēti par tirgus cenu. Ja nav iespējams noteikt
tirgus cenu, pierādījums tirgus cenai ir intelektuālā īpašuma publiska izsole saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu vai dokumentēta sarunu procedūra starp LU
un pircēju, kuras rezultātā LU ir ieguvusi maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma
tiesībām.

20.

Puses apliecina, ka visa ar Projekta īstenošanu saistītā informācija un rezultāti Projekta
īstenošanas posmā ir pieejami Eiropas Savienības un Latvijas Republikas atbildīgajām,
kontrolējošajām un audita institūcijām. Projekta īstenošanas vieta tā ieviešanas un
pēcprojekta stadijā ir pieejama atbildīgajām un audita institūcijām.

21.

Puses apņemas neizpaust no otras Puses saņemto konfidenciāla rakstura informāciju, kas
attiecīgajai Pusei kļuvusi zināma par otru Pusi sakarā ar Vienošanās un šīs
papildvienošanās saistību izpildi.
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22.

Informācija nav atzīstama par konfidenciālu, ciktāl tā ir publiski pieejama saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

23.

Puses nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc Projekta
pabeigšanas, tai skaitā Projekta ietvaros izveidotās darbavietas ilgtspēju un pētniecības
virziena attīstību.
VII. Nepārvaramas varas apstākļi

24.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šīs papildvienošanās saistību
neizpildi, ja tā radusies pēc šīs papildvienošanās noslēgšanas nepārvaramas varas, ārkārtēju
apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.

25.

Ar nepārvaramu varu šajā papildvienošanās tekstā saprot jebkādas iepriekš neparedzētas
ārkārtas situācijas vai notikumus, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radušies to rīcības dēļ,
un vienlaikus kavē kādu no Pusēm pildīt šīs papildvienošanās saistības, un no kuriem nav
bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nespēj
pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu
defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no
nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus, finansiāla rakstura problēmas vai politisko
situāciju u.tml.

26.

Ja kāda no Pusēm saskaras ar nepārvaramas varas apstākļiem, tai nekavējoties, bet ne vēlāk
kā 3 (trīs) darba dienu laikā ir pienākums par to paziņot otrai Pusei, norādot radušos
apstākļu raksturu, iespējamo ilgumu un paredzamās sekas.

27.

Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par šīs papildvienošanās un no tās izrietošo saistību
nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Līdzēji veic nepieciešamos pasākumus,
lai samazinātu tās nodarīto kaitējumu. Ja nepārvaramas varas gadījumā Pusēm bija
iespējams veikt pasākumus kaitējuma samazināšanai, bet tās tos neveica, tad vainīgajai
Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei radītais kaitējums.
VIII. Strīdu izskatīšanas kārtība

28.

Pušu domstarpības, kas saistītas ar papildvienošanās saistību izpildi, risina vienošanās ceļā.
Vienošanos noformē rakstveidā kā šīs papildvienošanās pielikumu.

29.

Ja Puses nevar vienoties, strīdus risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
IX. Nobeiguma noteikumi

30.

Šī papildvienošanās stājas spēkā tikai pētniecības pieteikuma apstiprināšanas
gadījumā.

31.

Puses ar šīs papildvienošanās noslēgšanu apliecina, ka nav apstākļu, kas aizliegtu Pusēm
noslēgt šo papildvienošanos.
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32.

LU ir tiesības pārbaudīt, vai nepastāv interešu konflikts, un nepieciešamības gadījumā
pieprasīt, lai tiktu veikti pasākumi interešu konflikta novēršanai.

33.

Papildvienošanās ir sagatavota un parakstīta divos oriģināleksemplāros, pa vienam
oriģināleksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
X. Papildvienošanās pielikumi

34.

Apstiprinātais Projekts ar tā pielikumiem ir šīs papildvienošanās neatņemama sastāvdaļa.

LU vārdā:

Pēcdoktorants:

________________ /__________
paraksts

________________/______________

paraksta atšifrējums

paraksts

paraksta atšifrējums

SASKAŅOTS:
Fakultātes/institūta __________________/_____________/________________/__________
dekāns/direktors

paraksts

paraksta atšifrējums

datums
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