Valsts pētījumu programmas
“Latviešu valoda”
projektu pieteikumu atklātais konkurss
Jautājumi – atbildes
Ja ir radušies vēl jautājumi, droši rakstiet tos līdz 30. oktobra plkst. 17:00 uz šādām adresēm:
1. par konkursa nolikumu, organizāciju un nosacījumiem – Ingmāram Kreišmanim (ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv);
2. par informācijas sistēmu – Jeļenai Blazarenei (jelena.blazarene@lzp.gov.lv)
3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem – Vineta Ernstone (vineta.ernstone@izm.gov.lv)

Programmas mērķi un uzdevumi
NR.
1.

2.

JAUTĀJUMS
Vai
projekta
pieteikumā
nepieciešams nosegt visus tematisko
uzdevumu aspektus, ņemot vērā, ka
tie ir diezgan plaši?

ATBILDE
Projekta pieteikumā jānosedz visi 02.10.2018. MK rīkojuma Nr. 465 6. punktā noteiktie
uzdevumi pilnā apjomā. Ja projekta pieteikums nenosedz visus tematiskos uzdevumus, tas
tiks noraidīts administratīvi (saskaņā ar nolikuma 32.2. apakšpunktu un 34. punktu).
Vienlaikus eksperti tiks informēti par visiem uzdevumiem un vērtēs projekta pieteikumu, tos
ņemot vērā.
Kā plānot projekta ieguldījumu Attiecīgajā projektā, ņemot vērā 12.09.2018. MK rīkojuma Nr. 433 6. punktā noteiktos
rīcībpolitikas
attīstīšanā
vai uzdevumus, ir arī jāsniedz atbilstošs skatījums uz projekta rezultātu ietekmi (kā arī konkrētiem
pasākumiem), lai sniegtu ieguldījumu vienā vai vairākās rīcībpolitikas1 jomās. Lai varētu
izvērtēšanā?
precīzāk formulēt projekta ieguldījumu rīcībpolitikas attīstībā, aicinām sazināties ar Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores
vietnieci Vinetu Ernstoni (vineta.ernstone@izm.gov.lv), nepieciešamības gadījumā IZM
konsultēsies arī ar citām programmas uzdevumu formulēšanā iesaistītajām ministrijām.

rīcībpolitika – valdības noteikti principi, mērķi un rīcība noteiktās politikas jomās valsts attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai (04.09.2018. MK noteikumu
Nr. 560 2.16. apakšpunkts, https://likumi.lv/ta/id/301438-valsts-petijumu-programmu-projektu-istenosanas-kartiba)
1

Projekta zinātniskā grupa
NR.
3.

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

4.

Vai projekta galvenais izpildītājs var
būt doktora zinātniskā grāda
pretendents?

5.

Vai var pievienot projekta izpildītāju
un augstskolās studējošo CV?

6.

Vai projekta īstenošanā ir noteiktas
minimālās un maksimālās slodzes
citiem tā īstenotājiem, neskaitot
augstskolā studējošos?

7.

Par
nosacījumiem
augstskolās
studējošajiem projekta ietvaros.
Vai 10,0 PLE jābūt visu projekta
īstenošanas laiku vai arī projekta

ATBILDE
Projekta vadītājs var izpildīt arī projekta galvenajam izpildītājam atbilstošus pienākumus, taču
projekta iesniegumā norāda vienu personu, kas ir projekta vadītājs (taču šī persona izpildīs arī
galvenā izpildītāja pienākumus, t.i., atsevišķo projekta darba posmu vadīšanu), paredzot
atbilstošu slodzi un atalgojumu projekta ietvaros. Vienlaikus projekta vadītājs turpinās
nodrošināt projekta īstenošanu un zinātnisko vadību kopumā.
Papildus to var aprakstīt arī projekta pieteikuma B daļā “Projekta apraksts” 3.1. apakšnodaļā
“Projekta iesniedzējs un zinātniskā grupa”, kurā parādās zinātniskās grupas kapacitāte un
lomu sadalījums.
Projekta galvenais izpildītājs atbilst zinātnieka kvalifikācijai (tas ir, viņam/ai ir doktora
zinātniskais grāds) saskaņā ar MK 04.09.2018. noteikumu. Nr. 560 2.14. apakšpunktu.
Projekta vadītājam arī jābūt doktora zinātniskajam grādam, savukārt projekta izpildītājiem
nav obligāti jābūt doktora zinātniskajam grādam.
Nav iespējams pievienot projekta izpildītāja CV, un tas nav paredzēts šajā konkursā. Var
atsaukties uz projekta izpildītāju projekta aprakstā, norādot attiecīgās personas uzdevumus un
atbilstošo kvalifikāciju.
Projekta vadītājam, galvenajiem izpildītājiem un izpildītājiem, kas nav studējošie, nav
noteiktas minimālās slodzes.
Projekta pieteikumā iesaistītā zinātnieka slodze, izpildot projekta vadītāja, galvenā izpildītāja
un izpildītāja pienākumus, nevar pārsniegt 1,0 PLE izteiksmē katru projekta īstenošanas gadu.
Ievērojot minēto, zinātnieks (projekta vadītājs šajā lomā var tikt minēts tikai vienā projekta
pieteikumā), vienlaikus var būt norādīts citā/-os projektu pieteikumos, kas iesniegti projektu
pieteikuma konkursa ietvaros, ja viņa slodze kopsummā visos pieteiktajos projektu
pieteikumos nepārsniedz 1,0 PLE izteiksmē.
Nosacījumi, kas paredzēti
Nolikuma 21. punkts nosaka:
“Projekta izpildē pētnieciskajā darbā iesaistīto augstskolā studējošo (turpmāk – studējošie)
slodze kopā ir vismaz 10,0 pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē vidēji projekta īstenošanas
laikā”.

iesaistīt Tas nozīmē, ka studējošie jāiesaista tādā apmērā, lai projekta īstenošanas trīs gadu laikā vidēji
slodze būtu 10,0 PLE izteiksmē. Tādējādi iespējams 1. vai 3. projekta īstenošanas gadā
iesaistīt studējošos ar mazāku kopējo slodzi, savukārt 2. projekta īstenošanas gadā ar lielāku
slodzi.
Vienlaikus katram studējošajam slodzei ir jābūt vismaz 0,25 PLE izteiksmē attiecīgā projekta
īstenošanas gadā.
Vai studējošos var iesaistīt ar Ja runa ir par konkursa nosacījumu par studējošo iesaisti ar slodzi 10,0 PLE izteiksmē,
nepieciešams slēgt darba līgumu. Uzņēmuma līgumus var slēgt par noteiktu uzdevumu izpildi,
uzņēmuma līgumu?
bet tad piesaistītā persona nebūs augstskolā studējošais šī nolikuma izpratnē.
Kā projekta piesaistīt ārzemju Ir iespējams ar pētnieku noslēgt civiltiesiska rakstura līgumu (uzņēmuma vai darba līgumu)
atkarībā no nepieciešamības. Ja ir nepieciešams kāds pakalpojums no ārzemju institūcijas, ar
pētniekus?
to var slēgt līgumu par noteiktu pakalpojumu, vienlaikus ārzemju institūcijas nevar piesaistīt
kā oficiālus sadarbības partnerus šī nolikuma izpratnē.
laikā studējošos
atšķirīgās slodzēs?

8.

9.

var

Projekta iesnieguma aizpildīšana
NR. JAUTĀJUMS
ATBILDE
10. Kuras projekta pieteikuma (nolikuma Atbilstoši nolikuma 2. pielikuma Iesniegšanas metodikas 3. punktam:
1. A daļu “Vispārīgā informācija” un tās nodaļas aizpilda latviešu un angļu valodā
pielikums Nr. 1) daļas jāaizpilda angļu
(informācijas sistēmā);
vai latviešu valodās?
2. B daļu “Projekta apraksts” un C daļu “Curriculum Vitae” obligāti aizpilda angļu
valodā (ir tiesības pievienot tulkojumu latviešu valodā);
3. D daļu “Projekta iesniedzēja apliecinājums”, E daļu “Projekta sadarbības
partnera-zinātniskās institūcijas apliecinājums”, F daļu “Projekta sadarbības
partnera-valsts institūcijas apliecinājums”, G daļu “Finanšu apgrozījuma
pārskata veidlapa”, H daļu “Darbības, kurām nav saimnieciska rakstura” un I
daļu “Horizontālie uzdevumi” aizpilda tikai latviešu valodā.
Papildus informējam, ka formas projekta pieteikuma B un C daļu veidlapas (gan latviešu, gan
angļu
valodā)
pieejamas
gan
LZP
tīmekļvietnē
(https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=121),
gan informācijas sistēmā. Veidlapas aizpildes valodu izvēlēties atbilstoši iepriekš minētajam.

Projekta īstenošanas nosacījumi

2

NR.
11.

JAUTĀJUMS
Kāds datums ir jānorāda kā projekta
uzsākšanas brīdis? Vai ir iespējams
norādīt mēnesi, kas nav decembris?

12.

Vai projekta īstenošana ir jāuzsāk
uzreiz
pēc
projekta
līguma
parakstīšanas dienas? Vai ir
iespējams projekta īstenošanu uzsākt
vairākus mēnešus pēc projekta
līguma parakstīšanas dienas?

13.

Vai projektam paredzētās netiešās
izmaksas 25% apmērā tiek nodalītas
atsevišķā kontā? Vai zinātniskajai
institūcijai ir nepieciešams sniegt
atskaites
par
šo
izmaksu
izlietojumu?

ATBILDE
Pirmkārt, projekta izmaksas ir attiecināmas no minētā lēmuma par finansējuma piešķiršanu
projektam pieņemšanas dienas, otrkārt, projektus uzsāk īstenot ne vēlāk kā 10 dienu laikā no
projekta līguma noslēgšanas dienas.
Vienlaikus projekta īstenošana ir jāuzsāk ne vēlāk kā 2018. gada decembrī.
Projekta īstenošana ir jāuzsāk 10 dienu laikā no projekta līguma parakstīšanas dienas. Projekta
izmaksas ir attiecināmas sākot no dienas, kad ir pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu
projektam. Projekta līgums ir jāparaksta 10 dienu laikā pēc lēmuma par finansējuma
piešķiršanu projektam pieņemšanas. Projekta īstenošanu nevar uzsākt vairākus mēnešus pēc
projekta līguma parakstīšanas dienas. Ievērojot minēto, saskaņā ar projekta līgumu:
1) 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas tiek pārskaitīts avansa maksājums līdz 30% no
projektam piešķirtā finansējuma;
2) finanšu atskaites par avansa maksājumu izlietojumu un projekta īstenošanas saturiskās
atskaites sniedzamas ik pēc 10 projekta īstenošanas mēnešiem;
3) lai nodrošinātu vidusposma zinātniskās atskaites ekspertīzes veikšanu – kad pagājusi puse
no projekta īstenošanas laika, iesniedz šo vidusposma atskaiti.
Netiešās izmaksas netiek nodalītas atsevišķā kontā. Institūcija nesniedz atskaites par šo
izmaksu izlietojumu, vienlaikus ievērojot, ka šīs izmaksas tiek izmantotas projekta
vajadzībām atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts
pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”2 14.2. apakšpunktam.

https://likumi.lv/ta/id/301438-valsts-petijumu-programmu-projektu-istenosanas-kartiba

