Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”
projektu pieteikumu atklātais konkurss
Jautājumi – atbildes
Ja ir radušies vēl jautājumi, droši rakstiet tos uz elektroniskā pasta adresi vpp@lzp.gov.lv.
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Informācija projektu pieteikumu iesniegšanai
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 «Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība» (MK noteikumi)
Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija Nr. 475 «Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"» (MK
rīkojums)
2021. gada 23. augustā apstiprinātais projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums (konkursa nolikums)
Nolikuma 2. pielikums «Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas
un iesniegšanas metodika» (iesniegšanas metodika)
Veidlapas:
Projekta pieteikuma B daļa
Projekta pieteikuma C daļa
Projekta pieteikuma D daļa
Projekta pieteikuma E daļa
Projekta pieteikuma F daļa
Projekta pieteikuma G daļa
Projekta pieteikuma H daļa
Projekta pieteikuma I daļa

"Projekta apraksts" latviski angliski
"Curriculum Vitae" latviski angliski
Projekta iesniedzēja apliecinājums
Sadarbības partnera - zinātniskās institūcijas apliecinājums
Sadarbības partnera - valsts institūcijas apliecinājums
Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa
Darbības, kurām nav saimnieciska rakstura
Horizontālie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti

Prezentācijas no 10. septembra semināra projektu pieteikumu iesniedzējiem:
1. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Pētniecības programmu vienības vadītājas Lanas
Frančeskas Dreimanes prezentācija par programmas konceptuālo ietvaru;
2. Latvijas Zinātnes padomes Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītāja Ingmāra Kreišmaņa prezentācija par projektu pieteikumu atklāto
konkursu un nosacījumiem projektu pieteikumu iesniedzējiem;

3. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 sociālās un humanitārās
zinātnes) Aleksandra Mārtiņa Blūma prezentācija par atvērto zinātni un pētniecības datu pārvaldību
Vebināra ierakstu var noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=4vq2potV3VU

Programmas konceptuālais ietvars
NR.
1.

JAUTĀJUMS
Vai vienā projekta pieteikumā var
paredzēt vairāku MK rīkojuma
6. punktā noteikto uzdevumi izpildi?

2.

Cik plaši varam interpretēt MK
rīkojuma 8.4. apakšpunkta pēdējā
daļā noteikto “attīstot ar programmu
saistītus
maģistrantūras
un
doktorantūras studiju moduļus” un
kāda veida aktivitātes zem tā
paredzētas?
Vai viena projekta pieteikuma
ietvaros ir jāparedz visu MK rīkojumā
7. punktā minēto horizontālo
uzdevumu izpilde?
Vai projekta pieteikumā jāparedz visu
MK rīkojuma 8. punktā paredzēto
rezultātu sasniegšana?

3.

4.

ATBILDE
Atbilstoši konkursa nolikuma 9. punktā noteiktajam projekta pieteikuma iesniedzējs iesniedz
projekta pieteikumu, kurš aptver tikai vienu no MK rīkojuma 6. punktā noteiktajiem
uzdevumiem. Vienlaikus projekta pieteikuma iesniedzējs (zinātniskā institūcija) var iesniegt
vairāk kā vienu projekta pieteikumu: par jebkuru citu no MK rīkojuma 6. punktā noteiktajiem
uzdevumiem vai par to pašu uzdevumu.
Šis specifiskais kritērijs ietver zināšanu pārnesi uz izglītību. Aicinām plānot attīstīt jau esošos
studiju kursus, izmantojot projekta īstenošanā iegūtos rezultātus un zināšanas, tai skaitā
attiecīgo
moduļu
uzlabošanu,
pilnveidošanu,
papildināšanu
ar
jauniem
materiāliem/zināšanām.

Katrā projekta pieteikumā ir jāparedz un finansēšanas gadījumā būs jāīsteno visi MK
rīkojuma 7. punktā minētie horizontālie uzdevumi.

Katrā projekta pieteikumā ir jāparedz vismaz viena rezultāta sasniegšana katrā MK rīkojuma
8. punktā noteiktajā rezultātu veidā. MK rīkojuma 8. punktā izpildāmie rezultāti, ko norāda
projekta pieteikuma I daļā, var pārklāties ar rezultātiem, kuri norādāmi projekta pieteikuma
A daļas “Vispārīgā informācija” 4. nodaļā “Projekta rezultāti”.

Projekta zinātniskā grupas nosacījumi
NR.
5.

6.

7.

JAUTĀJUMS
Vai augstskolā studējošā slodze ir
skaitāma kā “studējošo PLE” arī pēc
tam, kad persona pabeidz studijas?

ATBILDE
Plānojot augstskolā studējošo slodzes ir jāievēro konkursa nolikuma 21. - 24. punkts, tai
skaitā 23. punkts nosaka, ka:
“Ja studējošais projekta īstenošanas laikā pabeidz noteikta līmeņa studijas un ne vēlāk kā
četru mēnešu laikā uzsāk nākamā līmeņa studijas, šīs personas iesaiste projektā minēto četru
mēnešu periodā ir uzskatāma par atbilstošu nolikuma 21. un 22. punktā noteiktajam par
studējošā iesaisti projekta izpildē”,
Savukārt 24. punkts nosaka:
“Ja studējošais projekta īstenošanas laikā sekmīgi pabeidz studijas vai aizstāv promocijas
darbu, tad šīs personas iesaiste projektā turpmāk ir uzskatāma par atbilstošu nolikuma 21.
un 22. punktā noteiktajam par studējošā iesaisti.”
Tātad arī pēc studiju pabeigšanas attiecīgās personas PLE ir skaitāms kā “studējošo PLE”, ja
persona turpina darbu projektā.
Kā piesaistīt Latvijas diasporas Ņemot vērā konkursa nolikuma 10.5. apakšpunkta prasības, ja piesaistāt augstskolās
augstskolā studējošo? Vai persona studējošo, tai skaitā arī diasporas pārstāvi, jāievēro konkursa nolikuma 21. - 24. punktā
būs atbilstoša statusam arī, ja pabeigs noteiktais, proti, attiecīgais augstskolā studējošais jāiesaista ar slodzi vismaz 0,25 PLE vidēji
studijas projekta laikā?
projekta īstenošanas laikā, kā arī šī slodzes uzskaite ir attiecināma uz personu turpmāk līdz
projekta noslēgumam arī gadījumā, ja tā sekmīgi pabeidz studijas vai aizstāv promocijas
darbu. Ja attiecīgais studējošais pabeigs studijas projekta īstenošanas laikā, tas varēs turpināt
darbu projektā.
Vai var piesaistīt arī pieredzējušus Jā, konkursa nolikuma 10.5. apakšpunktā ir noteikts, ka zinātniskās grupas sastāvā ir
diasporas pētniekus?
jāiesaista zinātnieki, tai skaitā jaunie zinātnieki, kā arī augstskolās studējošie un doktora

zinātniskā grāda pretendenti (turpmāk – studējošie), no ārvalstīm, sevišķi diasporas
pārstāvji.
Jā, šajā programmā ir atļauts piesaistīt doktora zinātniskā grāda pretendentus studējošā
lomā. Atbilstoši konkursa nolikuma 23. un 24. punktam, ja studējošais sekmīgi pabeidz
studijas vai aizstāv promocijas darbu, tad šī persona var piedalīties studējošā lomā projektā
līdz projekta īstenošanas noslēgumam.

8.

9.

Vai doktora grāda pretendents ir
uzskatāms par studējošo visā projekta
īstenošanas laikā, ja ir pagājis gads
kopš eksmatrikulācijas no doktora
studiju programmas?
Vai
ir
ieteikumi
atlīdzības Atlīdzību aprēķina atbilstoši zinātniskās institūcijas darba samaksas politikai. Atlīdzību plāno,
aprēķināšanai?
ievērojot kopējo projekta budžetu, projekta pieteikumu un tajā plānotās aktivitātēs, kā arī
LR likumdošanu.
Kā projekta ietvaros rēķina darba Projekta īstenošanas laikā darbu rēķina atbilstoši pilna laika ekvivalentam (PLE), tas atbilst
laiku?
Darba likuma 131. panta definīcijai par normālu darba laiku (40 stundas nedēļā). Attiecīgi,
ņemot vērā šo definīciju, PLE var rēķināt arī uz mēnesi (atkarībā no dienu skaita). Īsāk sakot,
PLE ir pilna slodze.

Projekta sadarbības partneru iesaiste
NR.
10.

11.

12.

JAUTĀJUMS
Vai projekta partneris drīkst būt
projektā 1 gadu, nevis visu projekta
īstenošanas laiku?
Vai sadarbības partnera iekļaušana
projektā ir obligāta un tiks vērtētā ar
papildus punktiem?
Vai projekta īstenošanā var piesaistīt
starptautiskus sadarbības partnerus?

ATBILDE
Jā, var, vienlaikus jāievēro, lai sadarbības partnera piesaistīšana projekta īstenošanā būtu
jēgpilna, piedāvājot ekspertīzi jomā, ko projekta pieteikuma iesniedzējs nevar nodrošināt.
Nē, tā nav obligāta, projekta sadarbības partneri jāparedz gadījumos, kad ir nepieciešama
kāda noteikta ekspertīze jomā, ko projekta pieteikuma iesniedzējs nevar nodrošināt.
Nē, jo projekta sadarbības partnerim ir jābūt reģistrētam Latvijas zinātnisko institūciju
reģistrā. Vienlaikus ir atbalstāma zinātniskā sadarbība ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām.

Projekta pieteikuma aizpildīšana
NR.
13.

14.

JAUTĀJUMS
Aizpildot
I
daļu
'Horizontālās
prioritātes', norādāmas mērvienības.
Vai ir pieļaujams, ka kā mērvienība
sadaļā par konsorciju veidošanu tiek
norādīta, piemēram, “iesaiste” vai
“sadarbība”?
Vai iespējams projekta pieteikums, kas
neaptver visu attiecīgajā MK rīkojuma 6.
punkta minētajā uzdevumā minēto?

ATBILDE
“Iesaiste” un “sadarbība” ir diezgan vispārīga mērvienība – ne pārāk konkrēta un skaitliski
izsakāma. Līdz ar to, ieteicams izmantot tādas mērvienības kā “iesaistītie
pētnieki/studējošie”, “kopīgas publikācijas” u.tml.

Projekta pieteikumam obligāti jāaptver viss attiecīgais MK rīkojuma 6. punktā minētais
uzdevums.

Projekta īstenošana un saistības
NR.
15.

16.
17.

JAUTĀJUMS
ATBILDE
Vai viena zinātniskā institūcija var Jā, viena zinātniskā institūcija var iesniegt vairākus projektu pieteikumus!
iesniegt
vairākus
projektu
pieteikumus?
Kad var plānot projekta uzsākšanu?
Projekta īstenošanas uzsākšana ir ne vēlāk kā š.g. 1. decembrī. Līgumu par projekta
īstenošanu slēgšana ir paredzēta sākot no š.g. 22. novembra.
Kā tiks ieskaitīts projekta finansējums Finansējuma sadalījums ar projekta īstenotāju tiks saskaņots Nacionālās zinātniskās darbības
pa gadiem?
informācijas sistēmā pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. Finansējums tiks
piešķirts saskaņā ar projekta īstenošanas posmiem un ievērojot to, ka viens projekta
īstenošanas posms ir 12 mēneši. Jāņem vērā, ka Latvijas Zinātnes padome pirmo avansa
maksājumu, kas veido līdz 30% no kopējā projekta finansējuma ieskaitīs 10 kalendāro dienu
laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Savukārt noslēguma maksājums, kas nepārsniedz

10% no kopējā finansējuma, projekta īstenotājam tiks izmaksāts pēc pieņemšanas un
nodošanas akta par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanas parakstīšanas.
18.

19.

20.

Vai ir kādas obligātās prasības ir
jāņem vērā, sagatavojot projekta
pieteikumu?
Vai
studentam
bakalaura/maģistra/doktora darba
izstrādi var apmaksāt no projekta
līdzekļiem?
Vai no projekta līdzekļiem ir atļauta
pamatlīdzekļu pirkšana?

Sagatavojot projekta pieteikumu, ir jāievēro konkursa nolikuma 10. punktā noteiktās
prasības projekta rezultātu un horizontālo uzdevumu izpildē, kā arī zinātniskās grupas
sastāva un zinātnisko publikāciju pieejamības nodrošināšanā.
Projekta ietvaros var attiecināt atlīdzību studējošajam, kurš var izstrādāt arī kādu no studiju
darbiem atbilstoši projekta tematikai.

Nē, pamatlīdzekļu un nemateriālu aktīvu iegādes izmaksas nevar attiecināt uz projekta
budžetu. Atbilstoši MK noteikumu 14. punktam var attiecināt amortizācijas izmaksas.

Projekta rezultāti
NR.
21.

22.

JAUTĀJUMS
Kā norādīt oriģinālos zinātniskos
rakstus, kas publicēti Web of Science
vai SCOPUS (A vai B), ja tie var būt gan
pie projekta pieteikumā pie projekta
rezultātiem, gan I daļā pie
horizontālajiem uzdevumiem un
sasniedzamajiem rezultātiem?
Vai visām programmas projekta
ietvaros izstrādātajām publikācijām ir
jābūt atvērtajā piekļuvē?

ATBILDE
Ja projektā plānotie rezultāti pārklājas starp projekta pieteikuma A daļas “Vispārīgā
informācija” 4. nodaļu “Projekta rezultāti” un I daļu “Horizontālie uzdevumi un sasniedzamie
rezultāti”, tad projekta pieteikuma A daļas “Vispārīgā informācija” 4. nodaļā “Projekta
rezultāti” attiecīgā rezultāta skaitliskais indikators jānorāda atbilstoši projekta pieteikumā
kopā plānotajam publikāciju skaitam.

Atbilstoši konkursa nolikuma 10. punktam projekta pieteikuma iesniedzējs, sagatavojot
projekta pieteikumu, paredz zinātnisko publikāciju pieejamības nodrošināšanu atvērtā
piekļuvē un pētniecības datu deponēšanu piemērotos repozitorijos, pielietojot FAIR
principus.

Loreta Vītiņa
loreta.vitina@lzp.gov.lv

