2018. gada otrais fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss
Jautājumi – atbildes

Projekta zinātniskā grupa
NR.
1.

JAUTĀJUMS
Kādas augstākās izglītības pakāpes
atbilst
nolikuma
17.
punktā
minētajiem augstskolā studējošajiem
un doktora zinātniskā grāda
pretendentiem,
kuri
atbilst
nepieciešamajam 1,0 PLE?

ATBILDE
1. Nolikuma 17. punkts nosaka:
“Viena projekta izpildē iesaistīto augstskolās studējošo un doktora zinātniskā grāda
pretendentu slodze kopā ir ne mazāka kā 1,0 pilna laika ekvivalents (PLE) katru projekta
īstenošanas gadu.”
2. Atbilstoši Augstskolu likuma 44. panta pirmajai daļai augstskolā studējošie ir:
1) bakalaura studiju programmu studenti;
2) profesionālo studiju programmu studenti;
3) maģistra studiju programmu studenti (maģistranti);
4) rezidenti medicīnā;
5) doktoranti.
3. Doktora zinātniskā grāda pretendenti šā nolikuma izpratnē ir personas, kas pabeigušas
doktorantūru un izstrādā savu promocijas darbu. Nav ierobežojumu periodam starp
doktorantūras pabeigšanu un doktora zinātniskā grāda iegūšanu.
4. Attiecīgajiem studējošajiem vai doktora zinātniskā grāda pretendentiem projekta
īstenošanas laikā jābūt darba attiecībās ar projekta iesniedzēju (zinātnisko institūciju).
5. 1,0 PLE var ietvert vairākus cilvēkus, tas ir projekta plānošanas jautājums. Ja augstskolā
studējošais projekta īstenošanas laikā pabeidz noteikta līmeņa studijas un ne vēlāk kā četru

mēnešu laikā uzsāk nākamā līmeņa studijas, minēto četru mēnešu periodu var skaitīt
iepriekšminētajā slodzē.
Projekta vadītājs var būt arī projekta galvenais izpildītājs, taču projekta iesniegumā norāda
vienu personu, kas ir projekta vadītājs (taču šī persona izpildīs arī galvenā izpildītāja
pienākumus, t.i., atsevišķo projekta aktivitāšu vadīšanu). Līdz ar to norāda vienu slodzi un
atalgojumu. Vienlaikus projekta vadītājs turpinās nodrošināt projekta īstenošanu un
zinātnisko vadību kopumā.
Projekta galvenais izpildītājs atbilst zinātnieka kvalifikācijai (tas ir, viņam/ai ir doktora
zinātniskais grāds) saskaņā ar MK 12.12.2017. noteikumu. Nr. 725 2.4. apakšpunktu.

2.

Vai projekta vadītājs un projekta
galvenais izpildītājs var būt viena
persona?

3.

Vai projekta galvenais izpildītājs var
būt doktora zinātniskā grāda
pretendents?
Vai projekts ir iespējams bez Projektu iespējams īstenot bez projekta galvenā izpildītāja.
projekta galvenajiem izpildītājiem Taču projektā noteikti jābūt projekta izpildītājiem, jo projekta izpildītāji ir arī personas, uz
kurām attiecas nolikuma 17. punktā noteiktais 1,0 PLE augstskolā studējošajiem un doktora
un bez projekta izpildītājiem?
zinātniskā grāda pretendentiem.
Vai var pievienot projekta izpildītāju Nav iespējams pievienot projekta izpildītāja CV, un tas nav paredzēts šajā konkursā. Var
atsaukties uz projekta izpildītāju projekta aprakstā, norādot attiecīgās personas uzdevumus un
CV?
atbilstošo kvalifikāciju.
Vai projekta vadītājs un projekta Projekta vadītājs un projekta galvenie izpildītāji, kuri īsteno FLPP pirmajā konkursā
galvenie izpildītāji, kuri īsteno 2018. uzvarējušu projektu, otrajā konkursā var piedalīties tikai kā projekta izpildītāji.
gada FLPP pirmajā konkursā
uzvarējušu projektu, var piedalīties
otrajā konkursā?

4.

5.

6.

Projekta zinātniskās grupas locekļu atalgojuma un slodzes
plānošana
NR.
7.

JAUTĀJUMS
ATBILDE
Kā projekta ietvaros rēķina darba Projekta īstenošanas laikā darbu rēķina PLE (skatīt līguma pielikumu Nr. 3), PLE atbilst
Darba likuma 131. panta definīcijai par normālu darba laiku (40 stundas nedēļā). Attiecīgi,
laiku?

8.

Vai
ir
ierobežojums
slodzes
plānošanai projekta zinātniskajai
grupai?

9.

Vai projekta zinātniskās grupas
locekļu
atalgojumam
ir
ierobežojumi?

10.

Vai projekta zinātniskās grupas
dalībnieku lomām projekta ietvaros
(projekta
vadītājs,
projekta
galvenais izpildītājs un projekta
izpildītājs)
jāatbilst
projekta
iesniedzēja institūcijā vēlētajiem vai
nevēlētajiem amatiem (piemēram,
vadošais pētnieks vai asistents
u.tml.)?

ņemot vērā šo definīciju, PLE var rēķināt arī uz mēnesi (atkarībā no dienu skaita) un gadu.
Īsāk sakot, PLE ir pilna slodze.
Nav ierobežojumu. Plānošanai jāatbilst darba likumdošanai un zinātniskās institūcijas darba
samaksas politikai, kā arī saskaņā ar attiecīgo darbinieku slodzēm darbavietā un citos
projektos. Nav noteiktas minimālās slodzes, taču tām jāatbilst personas reālajām darbībām
projekta ietvaros.
Nav ierobežojumu. Nolikuma 18. punktā noteikts, ka atalgojumu plāno atbilstoši zinātniskās
institūcijas darba samaksas politikai. Katru projekta gadu plāno atalgojuma pieaugumu vai
samazinājumu, vienlaikus ievērojot kopējo projekta budžetu un tā sadalījumu projekta
īstenošanas gados (katru gadu viena trešdaļa no kopējā budžeta), kā arī LR likumdošanu.
Lomas šī konkursa projektu ietvaros nav obligāti jāsaista ar attiecīgo personu amatiem
zinātniskajā institūcijā.

Projekta iesnieguma aizpildīšana
NR. JAUTĀJUMS
11. Kuras projekta iesnieguma (nolikuma
pielikums Nr. 1) daļas jāaizpilda angļu
vai latviešu valodās?

ATBILDE
1) Projekta iesnieguma A un B daļas: aizpilda informācijas sistēmā gan latviešu, gan angļu
valodā.
2) Projekta iesnieguma C un D daļas: aizpilda WORD formā obligāti angļu valodā (var
aizpildīt arī latviešu valodā, bet ārzemju eksperti to nevarēs izvērtēt). Saglabā PDF formātā
un augšupielādē informācijas sistēmā.
3) Projekta iesnieguma E, F un G daļas: aizpilda WORD failā tikai latviešu valodā. Saglabā
EDOC formātā (vai PDF ar drošu elektronisku parakstu, ko var atpazīt) un augšupielādē
informācijas sistēmā.

4) Papildus informējam, ka formas projekta iesnieguma C – G daļai pieejamas gan LZP
tīmekļvietnē
(https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=121),
gan informācijas sistēmā sadaļā “Instrukcijas”. Formas valodu izvēlēties atbilstoši iepriekš
minētajam.
Jāievēro lappušu limiti projekta iesnieguma daļās, tos nepārsniedzot:
C daļa projekta apraksts – 12 lpp.;
D daļa CV – 2 lpp.
Jāievēro arī citi nosacījumi, kas minēti metodikā (nolikuma pielikums Nr. 2).
Aizpildot projekta iesnieguma vispārīgo daļu informācijas sistēmā nevar labot attiecīgās
sadaļas – projekta iesniedzēja nosaukums, projekta sadarbības partnera nosaukums, izvēlētā
zinātnes nozare/s, izvēlētais prioritārais virziens/i zinātnē. Pārējās sadaļas iespējams labot arī
pēc saglabāšanas, kā arī ir iespējams uzsākt jaunu projekta iesnieguma melnrakstu, ja ir
nepareizi norādīta informācija.
Attiecīgajā tabulā nav obligāti jāaizpilda visas sadaļas. Iecerēto publikāciju skaits un veids
jāplāno atbilstoši projekta iespējām, finansējumam un zinātnes nozares specifikai.

12.

Kā saprast lappušu limitus projekta
iesnieguma C un D daļās?

13.

Vai
informācijas
sistēmā
pēc
saglabāšanas var labot vispārīgo daļu?

14.

Vai projekta iesnieguma C daļas
“Projekta
apraksts”
1.
tabulā
“Rezultātu ietekmes rādītājs” obligāti
jāaizpilda
visas
sadaļas?
Vai
publikāciju skaits, kas norādīts tabulas
sadaļā “Plānotais līdz noslēgumam”,
jāskaita kopā ar publikāciju skaitu, kas
norādīts tabulas sadaļā “Plānotais līdz
vidusposmam”?
Kā norādīt savu doktora zinātnisko CV var izmantot PhD. Var izmantot oriģinālo doktora grāda nosaukumu, kāds ir iegūts
attiecīgajā universitātē. Zinātnieku ziņā ir norādīt šo grādu pēc viņuprāt labākajām tradīcijām
grādu CV?
starptautiskajā zinātniskajā vidē.
Pēc kā vadīties, norādot projekta Galvenais, pēc kā vadīties virziena izvēlē, ir attiecīgā projekta temats. Ir iespējams iepazīties
atbilstību kādam no prioritārajiem ar IZM pētījumu, kurā ir apkopotas nozares un to potenciālais devums dažādu Latvijas
virzieniem zinātnē, un vai IZM prioritāšu risināšanā. Taču šis pētījums nav saistošs.
Prioritāro
virzienu
nosaukumi
angļu
valodā
pieejami
šajā
adresē:
pētījums ir saistošs šajā izvēlē?
http://izm.gov.lv/en/science/priority-directions-in-science
Tie ir redzami arī projektu informācijas sistēmā, kur tie jāizvēlas.

15.

16.

17.

18.

19.

Ja zinātniskajai institūcijai nav iespēju izmantot drošu elektronisku parakstu, zinātniskās
institūcijas paraksttiesīgā persona paraksta apliecinājumu rakstiski un ieskenētu augšupielādē
informācijas sistēmā. Šajā gadījumā oriģinālais dokuments jāiesniedz LZP līdz 20. augusta
darbdienas beigām (plkst. 17:00).
Finanšu apgrozījuma pārskatu iesniedz par 2017. gadu. Finanšu apgrozījuma pārskats
veidojams atbilstoši PO organizācijas definīcijai (Eiropas Komisijas regula 651/2014, 2.
panta 83. punkts) un MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 725 2.9. apakšpunktā minētajām
(nepieciešamajām) institūcijas pamatdarbībām, kuras ir bez saimnieciska rakstura. Datus
pārskatam ņem no institūcijas Gada pārskata. Projekta iesnieguma G daļā ir ietvertas
nepieciešamās sadaļas pārskata aizpildei.
Kādos gadījumos jāpievieno finanšu Šajā konkursā attiecīgos dokumentus iesniedz tikai tad, ja attiecīgā zinātniskā institūcija
apgrozījuma pārskats un finanšu nepiedalījās 2018. gada FLPP pirmajā konkursā vai ja tā netika atzīta par atbilstošu PO
statusam pirmajā konkursā.
vadības un grāmatvedības politika?
Ja zinātniskā institūcija piedalījās FLPP pirmajā konkursā un tika atzīta par atbilstošu
PO, attiecīgos dokumentus nevajag iesniegt.
Vai projekta iesniedzējam/projekta
sadarbības partnerim apliecinājums
obligāti
jāparaksta
ar
drošu
elektronisku parakstu?
Par kuru kalendāro gadu institūcijai
jāiesniedz
finanšu
apgrozījuma
pārskats?

Projekta iesniedzēja saistības
NR.
20.
21.

22.

JAUTĀJUMS
Vai viena institūcija var iesniegt
vairākus projektu iesniegumus?
Vai projekta īstenošanu var uzsākt
2019. gadā?

ATBILDE
Jā, viena institūcija var iesniegt vairākus projektu iesniegumus! Vienīgais ierobežojums
attiecas uz personām, kas projekta iesniegumā ir projekta vadītājs vai galvenais izpildītājs.
Projekta īstenošana jāuzsāk, kad LZP pieņem lēmumu par atbalstāmajiem un finansējamiem
projektiem un kad projekta iesniedzējs, projekta vadītājs un Studiju un zinātnes administrācija
slēdz līgumu.
Nolikuma 60. punktā ir noteikts, ka līgums par projekta īstenošanu, kā arī īstenošana
jāuzsāk ne vēlāk kā 2018. gada decembrī.
Projekta izmaksas var sākt attiecināt kopš projekta iesniedzējs ir saņēmis LZP lēmumu par
projekta atbalstīšanu un finansēšanu.
Vai no LZP puses ir ierobežojumi No LZP puses nav ierobežojumu. Tas ir institūcijas iekšējais jautājums, kā arī, plānojot katra
iesaistīties citos projektu konkursos? darbinieka slodzi, jāievēro LR likumdošana. Ja plāno iesaistīt zinātniekus, kuri piedalās citu
projektu īstenošanā, jāskatās attiecīgie regulējošie normatīvie akti un zinātniskās institūcijas
saistības.

23.

24.

Ja iecerēts izmantot iekārtas, kas iepirktas par ES struktūrfondu finanšu instrumentu
līdzekļiem, ir jāskata attiecīgo zinātnisko institūciju saistības ar šiem finanšu instrumentiem.
LZP neierobežo iekārtu izmantošanu savu grantu ietvaros, kā arī amortizācijas izmaksu
attiecināšanu atbilstoši iekārtu izmantojumam projekta ietvaros.
Papildus informējam, ka LZP projekti ir pētniecības aktivitāte, kas nav ar komerciālu raksturu,
līdz ar to ierobežojumi citos projektos, kas attiecas uz iekārtu komerciālu izmantošanu, nav
attiecināmi uz LZP projektiem.
Vai zinātniskajās publikācijās, kas LZP atbalsta starptautisko sadarbību un sadarbību vairāku projektu starpā, līdz ar to nav
izdotas daļēji par šo grantu ierobežojumu norādīt arī vairākus finansējuma avotus.
finansējumu, var būt atsauce uz
vairākiem projektiem, ja tā izdota
par vairāku projektu finansējumu?
Vai šo projektu ietvaros var izmantot
un amortizēt iekārtas, kas iegādātas
par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
līdzekļiem
citos
projektu konkursos?

Speciālistu no citām institūcijām un ārvalstīm vai institūciju
iesaistīšana projektā
NR.
25.

26.
27.

JAUTĀJUMS
Vai projekta zinātniskajā grupā var
iesaistīt atsevišķus cilvēkus no citām
institūcijām?

ATBILDE
Lai cilvēks būtu zinātniskajā grupā, projekta iesniedzējam jābūt darba attiecībās ar attiecīgo
cilvēku. Ir iespēja, ka attiecīgā persona strādā projekta sadarbības partnera institūcijā, taču
šajā gadījumā sadarbības partnerim ir jāatbilst nolikuma prasībām (un to var piesaistīt tikai,
ja tam ir vismaz 20% no kopējām projekta izmaksām).
Vai projekta zinātniskajā grupā var Tas ir iespējams, ja institūcija ir darba attiecībās ar attiecīgo personu atbilstoši LR
likumdošanai.
iesaistīt ārzemniekus?
Vai
var
piesaistīt
ārzemju Projekta sadarbības partneris atbilst tiem pašiem nosacījumiem kā projekta iesniedzējs, līdz
institūcijas kā projekta sadarbības ar to ārzemju institūciju nav iespējams piesaistīt kā projekta sadarbības partneri.
Ir iespējams pirkt ārpakalpojumus (piemēram, atsevišķu eksperimentu veikšana) ārzemju
partnerus?
institūcijās, ja projekta iesniedzējs to nevar nodrošināt savā institūcijā.

Projektu izvērtēšana

NR.
28.

29.

30.

31.

32.

JAUTĀJUMS
ATBILDE
Vai ekspertiem ir vadlīnijas projektu Ekspertiem ir doti ieteikumi projektu izvērtēšanā (skatīt metodiku – nolikuma pielikumu Nr.
2), kas ir vispārīgi un attiecināmi uz visām nozarēm. Tajā pašā laikā LZP paļaujas uz katra
izvērtēšanā?
eksperta ekspertīzi attiecīgajā zinātnes nozarē (vai starpdisciplinārajā tematikā), neierobežojot
viņa iespējas novērtēt projektu katras nozares tradīcijās.
Vai par projekta sadarbības Par projekta sadarbības partnera piesaistīšanu netiek piešķirti papildus punkti.
partneru piesaistīšanu tiek piešķirti Projekta sadarbības partnerus piesaista, ja attiecīgajam projekta iesniedzējam ir nepieciešama
papildus ekspertīze kādā no projekta aspektiem. Sadarbības partneri nav obligāti jāpiesaista.
papildus punkti?
Ja sadarbības partneris tiek piesaistīts bez pietiekama pamatojuma, eksperts to var novērtēt arī
negatīvi.
Projekta sadarbības partneris šī nolikuma izpratnē ir juridiska, nevis fiziska persona.
To vērtēs atbilstoši katra projekta mērķim. Projekta iesniedzēji pārzina savu zinātnes nozari
Kā izvērtēs starpdisciplinaritāti?
un izprot, vai ir nepieciešama starpdisciplināra pieeja attiecīgā projekta īstenošanai. Eksperti
tiek piemeklēti atbilstoši katra projekta tematikai (nepieciešamības gadījumā arī
starpdisciplināras tematikas izvērtēšanai).
Kā izvērtēs projekta atbilstību Atbilstību (kas ir viens no administratīvās atbilstības kritērijiem) izvērtēs LZP ekspertu
komisijas, kuras noteiks atbilstoši projekta zinātnes nozarei. Projekta iesnieguma A daļā
prioritārajiem virzieniem zinātnē?
jānorāda pamatojums, kāpēc projekts atbilst norādītajam prioritārajam virzienam/iem zinātnē.
Vai projektu izvērtēšana noritēs Nē, nolikuma 8. punktā minētās kārtas attiecas uz aprēķinu par konkursam pieejamo finanšu
līdzekļu sadalījumu. 1. kārta nosaka to, kā tiks sadalīti 30% no konkursam pieejamajiem
divās kārtās?
līdzekļiem, savukārt 2. kārta nosaka to, kā tiks sadalīti 70% no konkursam pieejamajiem
līdzekļiem. Projektu iesniedzējiem nav atkārtoti jāiesniedz projekti un nav atkārtotas
izvērtēšanas.

