SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās
specializācijas jomās” projektu atlases laikā projektu iesniedzēju biežāk uzdotie jautājumi un
atbildes
1.jautājums: Vai ir noteikts katras AII min/max katras aktivitātes akadēmiskā personāla skaits, jo
pēc publiski pieejamās informācijas skaits ir kopējs par visām AII: "ESF līdzfinansējums paredzēts
studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports": plānots, ka atbalstīta tiks 49 doktorantu iesaiste
akadēmiskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vismaz 12 mēnešus, 35 ārvalstu pasniedzēju
piesaiste augstākās izglītības institūcijā Latvijā vismaz 6 mēnešus, kā arī pilnveidota kompetence 133
akadēmiskā personāla pārstāvjiem".
Atbilde: Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.25 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības
institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumu1 5.1. apakšpunktam
8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu
stratēģiskās specializācijas jomās" (turpmāk - 8.2.2.SAM) otrajā kārtā. Katrai atsevišķai augstākās
izglītības institūcijai (turpmāk – AII) 8.2.2. SAM ietvaros nav noteikts sasniedzamo iznākumu
rādītājs, tomēr MK noteikumu 1 19. un 29.punkts paredz, ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma
pārsniedz 100 000 euro, tad par katriem 100 000 euro projekta ietvaros finansējuma saņēmējs paredz
iesaistīt ne mazāk kā vienu doktorantu, ne mazāk kā vienu ārvalsts akadēmiskā personāla pārstāvi
darbam augstākās izglītības institūcijā un ne mazāk kā četrus akadēmiskā personāla pārstāvjus, kas
iesaistās stažēšanās pasākumos izglītības iestādēs. Tādējādi, katrai AII atbilstoši, ievērojot MK
noteikumu 1 19. un 29.punktā noteiktos nosacījumus, var noteikt arī sasniedzamos iznākumu rādītājus
katrai AII. (AII 8.2.2. SAM 2.kārtā atbilstoši MK noteikumu 1 25.punktām noteikts pieejamais
maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs, un, ievērojot MK noteikumu 1 29.punktā noteiktos
nosacījumus, var noteikt arī sasniedzamos iznākumu rādītājus katrai AII.)
2.jautājums: Akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide - vai specializētās mācības
var tikt īstenotas tāpat kā angļu valodas zināšanu papildināšana tajā pašā AII, kuru akadēmiskais
personāls pārstāv, vai noteikti šīs mācības ir jāiepērk, ievērojot iepirkumus reglamentējošu normatīvo
aktu prasības.
Atbilde: Katrai AII būtu jāizvērtē sava kapacitāte nodrošināt specializētās mācības, iepretī
komersantiem, kuru galvenais darbības veids ir konkrēto specializēto mācību nodrošināšana. Līdz ar
to pie izvērsta saturiskā un ekonomiskā pamatojuma atsevišķām specializētām mācībām šāda iespēja
būtu pieļaujama, bet pārējos gadījumos akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei būtu
piesaistāmi ārēji pakalpojuma sniedzēji.
3. jautājums: Kāda slodze ir paredzēta ārvalsts akadēmiskajam personālam par darbu augstākās
izglītības iestādē, lai saņemtu atlīdzību 4000 EUR.
Atbilde: Atbilstoši MK noteikumu 118.1.9. un 28.1.9. apakšpunktam projekta ietvaros paredzēta
atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu AII Latvijā, nepārsniedzot 4000 EUR
mēnesī. AII atlīdzības apmēru plāno, izvērtējot katru ārvalstu akadēmisko personālu individuāli. MK
noteikumi 1 neparedz ierobežojumu atlīdzības noteikšanai proporcionāli noslodzei. AII projekta
iesniegumā būtu jāsniedz pamatojums, kā noteiktais slodzes apmērs sniedz efektīvu investīciju
ieguldījumu AII akadēmiskā personāla internacionalizācijā. Kā arī sniegts izvērtējums tam, kā
noteiktais slodzes apmērs motivēs ārvalstu akadēmiskā personāla turpmākai sadarbībai ar AII. Tāpat
vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos2, (1.kārtas) 2.3., 3.1.2., 3.4.1. un
MK 2018. gada 9. janvāra noteikumi Nr.25 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, https://likumi.lv/doc.php?id=296513
2 8.2.2.SAM projektu iesniegumu atlases nolikuma 3.pielikuma "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji"
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3.4.5., kur kvalitātes kritēriju vērtēšanu veiks ārvalstu eksperti, tiks vērtētas projekta iesniegumā
plānotās darbības kontekstā ar AII plānošanas dokumentos (stratēģijā, cilvēkresursu attīstības plānā,
akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā) noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu
sasniegšanu, tostarp internacionalizāciju, kā arī projektā plānoto rezultāt ietekmi un ieguvumu
ilgtspēju pēc projekta beigšanas.
4.jautājums: Doktorantu piesaiste - projekta ietvaros noteikts, ka plānot ne vairāk kā 0,5 slodzes, vai
ir arī kāds ieteicamais minimums?
Atbilde: MK noteikumi 1 nenosaka doktorantu piesaistes minimumu, bet AII projekta iesniegumā būtu
jāsniedz pamatojums, kā minimāla slodze sniedz efektīvu investīciju ieguldījumu AII akadēmiskā
personāla atjaunotnē. Kā arī sniegts izvērtējums tam, kā minimāls slodzes apmērs motivēs doktorantu
turpmākai sadarbībai ar AII. Tāpat vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos 2
(1.kārtas) 2.3., 3.1.2., 3.4.1. un 3.4.5., kur kvalitātes kritēriju vērtēšanu veiks ārvalstu eksperti, tiks
vērtētas projekta iesniegumā plānotās darbības kontekstā ar AII plānošanas dokumentos (stratēģijā,
cilvēkresursu attīstības plānā, akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā) noteikto mērķu un
sasniedzamo rezultātu sasniegšanu, tostarp atjaunotnes virzieniem, kā arī projektā plānoto rezultāt
ietekmi un ieguvumu ilgtspēju pēc projekta beigšanas. Atbilstoši MK noteikumu 1 17.1 un
27.1.punktam ir jāparedz doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā augstākās izglītības institūcijā
vismaz 12 mēnešus, paredzot nodarbinātību atbilstoši vēlēta akadēmiskā personāla nodarbinātības
nosacījumiem un nepārsniedzot 50 procentus no pilnas pedagoga darba slodzes.
5.jautājums: Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste - vai ir arī kāds ieteicamais minimums viņu
noslodzei?
Atbilde: MK noteikumi 1 nenosaka ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistes minimumu, bet AII
projekta iesniegumā būtu jāsniedz pamatojums, kā minimāla slodze sniedz efektīvu investīciju
ieguldījumu AII akadēmiskā personāla internacionalizācijā. Kā arī sniegts izvērtējums tam, kā
minimāls slodzes apmērs motivēs ārvalstu akadēmiskā personāla turpmākai sadarbībai ar AII. Tāpat
vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos 2 (1.kārtas) 2.3., 3.1.2., 3.4.1. un
3.4.5., kur kvalitātes kritēriju vērtēšanu veiks ārvalstu eksperti, tiks vērtētas projekta iesniegumā
plānotās darbības kontekstā ar AII plānošanas dokumentos (stratēģijā, cilvēkresursu attīstības plānā,
akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā) noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu
sasniegšanu, tostarp internacionalizāciju, kā arī projektā plānoto rezultāt ietekmi un ieguvumu
ilgtspēju pēc projekta beigšanas.
6.jautājums: Vai pēc projekta beigām noteiktais procents doktorantu un ārvalstu akadēmiskā
personāla iesaistei, kuri turpina darbu AII, slodzei jābūt tādai pašai kā projektā, vai tā var būt arī
lielāka/mazāka?
Atbilde: Norādām, ka projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju 2 3.4.5. punktā arī tiks vērtēta AII
informācija, vai un kā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas turpināsies sadarbība ar projektā
iesaistītiem doktorantiem un ārvalstu akadēmisko personālu.
1. attiecībā uz doktorantu iesaisti akadēmiskā darbā pēc dalības projektā, norādām, ka projekta
rezultātu rādītāji paredz, ka ESF atbalstu saņēmušais doktorants, kas ieguvis doktora grādu,
ir ievēlēts akadēmiskā personāla amatā AII sešus mēnešu laikā pēc grāda iegūšana. MK
noteikumi 1 nenosaka konkrētu slodzes apmēru, bet turpmākai sadarbībai jāveicina AII
plānošanas dokumentos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu, tai skaitā personāla
atjaunotnes jautājumos.
2. attiecībā uz ārvalstu pasniedzēju iesaisti paredzēts, ka sešu mēnešu laikā pēc atbalsta beigām
noslēgts jauns darba līgums starp ārvalstu pasniedzēju un AII vai arī var tikt turpināts jau

projekta ietvaros noslēgtais darba līgums starp ārvalstu pasniedzēju un AII. Arī šajā
gadījumā MK noteikumos 1 nav noteikts konkrētas slodzes apmērs, bet turpmākai sadarbībai
starp ārvalstu pasniedzēju un AII ir jāveicina AII plānošanas dokumentos noteikto mērķu un
rezultātu sasniegšanu, tai skaitā internacionalizācijas, studiju kvalitātes jautājumos.
7.jautājums: Ja ir iespēja specializētās mācības tāpat kā angļu valodas zināšanu papildināšanu
nodrošinās AII iekšienē, vai tas ir pieļaujams/atbalstāms?
Atbilde: skatīt atbildi pie 2.jautājuma.
8.jautājums: MK noteikumu 18.1.2.punkts paredz finansējumu projekta īstenošanā iesaistītajam
personālam - vai par tādu uzskatāms:
1) studiju virzienu koordinators, kas apzinās ārvalstu lektoru kandidātu loku no visām nodaļām un
veiks visus koordinējošos jautājumus - ierašanās, līgumi, izmitināšana, uzturēšanās/darba atļaujas,
2) angļu valodas kursu izstrādē iesaistītās personas, kas tos izstrādās atbilstoši akadēmiskā personāla
zināšanu līmeņiem
Atbilde: 8.jautājums :
1. apakšpunkts – jā, atbilstoši MK noteikumu 1 18.1.2. punktam.
2.apakšpunkts – jā, šādu personālu var plānot kā projekta īstenošanas personālu atbilstoši MK
noteikumu 1 18.1.2.punktam, bet atalgojuma kopējam apmēram minētajam īstenošanas personālam
jābūt saskaņā ar MK noteikumu 1 18.1.12.apakšpunktā noteikto izmaksu ierobežojumu, nepārsniedzot
1 350 euro vienai personai (plānotam mācībās iesaistītam akadēmiskam personālam) visā projekta
īstenošanas laikā. Piemēram, ja projektā ir plānots profesionālā angļu valodas apguve 10
akadēmiskā personāla pārstāvjiem, tad kopējās profesionālās angļu valodas kursu izstrādes, kursu
norises, pārbaudījumu un sertifikātu, kas apliecina svešvalodas apguves līmeni, kopējās izmaksas
nepārsniedz 13 500 euro.
9.jautājums: Atbilstoši MK noteikumu 19.punktam, ja izmaksu kopsumma pārsniedz 100 000 EUR,
tad jāparedz iesaistīt uz katriem 100 000 EUR vismaz 4 akadēmiskā personāla pārstāvji kompetenču
paaugstināšanai, savukārt vērtēšanas kritēriji paredz 3.5.2. punkts - projektu iesniegumam ir
pievienoti vismaz 5 komersantu nodomu protokoli. Ja kāds studiju virziens vēlēsies apgūt minimālo
finansējumu ar 4 akadēmisko personālu, tad viens stažēšanās uzņēmums, kas tiks atlasīts nesaņems
stažieri.
Atbilde: Skaidrojam, ka MK noteikumu 1 19.punkts paredz par katriem 100 000 euro ne mazāk kā
četrus akadēmiskā personāla pārstāvjus iesaistīt stažēšanās pasākumos uzņēmumos, bet neliedz
projektā paredzēt arī vairāk akadēmiskā personāla pārstāvjus iesaistīt stažēšanās pasākumos
uzņēmumos. Papildus norādām, ka vienam akadēmiskā personāla pārstāvim projekta īstenošanas
laikā ir atbalstāmi vidēji divi stažēšanās cikli. Līdz ar to, stažēšanās pasākumos iesaistītais
akadēmiskā personāla skaits var būt mazāks par projektā plānoto uzņēmumu skaitu, kas var
nodrošināt stažēšanās pasākumus.
10. SAM 8.2.2. 2.kārta Ja projekta otrās kārtas ietvaros nepieciešams veikt kompetenču pilnveidi 68
akadēmiskā personāla pārstāvjiem - vai visiem 68 nepieciešama gan stažēšanās, gan angļu valodas
prasmju uzlabošana, gan specializētie kursi, jeb šos 68 var sadalīt pēc nepieciešamības, piem., 30
stažējās, 30 mācās angļu valodu un 8 paaugstina līderības prasmes vai arī šim skaitlim nav
jāsummējas un 30 stažējas, 50 mācās angļu valodu un 25 paaugstina kompetences speciālajos kursos
(tas attiecas arī uz 1.kārtu);
Atbilde: Nē, atbilstoši AII konkrētā studiju virziena individuālajām akadēmiskā personāla
vajadzībām tiek plānoti individuālie kompetenču pilnveides pasākumi.
11.jautājums: Ja pašas AII iekšienē ir iespēja nodrošināt specializētos kursus, vai tas ir atbalstāms.
Vai kursu apjoms un dažādība ir pašas AII kompetencē.

Atbilde: skatīt atbildi pie 2.jautājuma.
12.jautājums: Kāds minimālais līmenis ir jāsasniedz akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanu
papildināšanā. Vai angļu valodas kursu/moduļu sagatavošanas izmaksas var segt no pozīcijas projekta
īstenošanā iesaistītais personāls, no kādas izmaksu pozīcijas var segt angļu valodas līmeņa
noteikšanas testu akadēmiskajam personālam.
Atbilde: Profesionālas angļu valodas apguves mērķis ir paaugstināt akadēmiskā personālās angļu
valodas zināšanas, lai veicinātu akadēmiskā personāla starptautiskās sadarbības, zinātnisko rakstu
sagatavošanas, mācību programmu satura izstrādes un akadēmiskā amata kompetenču
nodrošināšanas spēju. Lai akadēmiskais personāls varētu jēgpilni iesaistīties profesionālās angļu
mācībās, tam ir jābūt priekšzināšanām angļu valodā, tādējādi būtu jāizvērtē, minimālās angļu
valodas zināšanas ar kurām akadēmiskais personāls var iesaistīties profesionālās angļu valodas
apguvē, kā arī pēc profesionālās angļu valodas mācību apguves spēju nokārtot angļu valodas
apguves pakāpi augstākā līmenī.
Par angļu valodas kursu sagatavošanas izmaksām skatīt atbildi pie 8.jautājuma 2.apakšpunkta.
13.jautājums: Kāds būtu vēlamais minimums doktorantu un ārvalstu personāla slodzei gan projekta
īstenošanas laikā, gan pēc projekta īstenošanas.
Atbilde: skatīt atbildi attiecībā uz doktorantiem pie 5.jautājuma, attiecībā uz ārvalstu pasniedzējiem
pie 6.jautājuma.
14. jautājums: Vai ir noteikts kādi pienākumi pēc projekta beigām jāveic 6 mēnešus doktorantiem
un ārvalstu personālam, piem., viņi var tikai recenzēt darbus, vadīt doktorantūras skolas, nodrošināt
mācības e-vidē un galvenais rādītājs ir darba attiecības ar AII.
Atbilde: attiecībā uz doktorantu iesaisti akadēmiskā darbā pēc dalības projektā, norādām, ka MK
noteikumu 1 5.2.apakšpunktā noteiktie rezultātu rādītāji paredz, ka ESF atbalstu saņēmušais
doktorants, kas ieguvis doktora grādu, ir ievēlēts akadēmiskā personāla amatā AII sešus mēnešu
laikā pēc grāda iegūšana. Paredzot ievēlētā akadēmiskā personāla darba pienākumus un apjomu
atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajam.
Ārvalstu pasniedzēju iesaistei pēc projekta beigām ir jābūt saturiskai un jēgpilnai. Vēršam uzmanību,
ka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos 2 (1.kārtas) 2.3., 3.1.2., 3.4.1. un 3.4.5., kur kvalitātes
kritēriju vērtēšanu veiks ārvalstu eksperti, tiks vērtētas projekta iesniegumā plānotās darbības
kontekstā ar AII plānošanas dokumentos (stratēģijā, cilvēkresursu attīstības plānā, akadēmiskā
personāla attīstības pasākumu plānā) noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu, tostarp
internacionalizāciju, kā arī projektā plānoto rezultāt ietekmi un ieguvumu ilgtspēju pēc projekta
beigšanas. Tādējādi, aicinām plānot tādu ārvalstu pasniedzēju piesaisti projekta ietvaros, kas arī pēc
projekta īstenošanas beigām var sniegt saturisku un jēgpilnu ieguldījumu AII noteikto mērķu
sasniegšanā.
15.jautājums: Kas notiek tad, ja ir atlasīts ārvalstu personāls kādam noteiktam kursam, bet netiek
savākta grupa un to nevar atvērt?
Precizēta atbilde: MK noteikumu 1 4.punkts nosaka specifiskā atbalsta mērķi, kas ir stiprināt AII
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Plānojot projektā atbalstāmās darbības,
tām ir jāsniedz ieguldījums AII plānošanas dokumentos noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu
sasniegšanā. Ārvalstu pasniedzējus var piesaistīt specifisku kursu īstenošanai par nozarē aktuāliem
jautājumiem, piesaistot pasniedzējus ar atbilstošu kompetenci, pieredzi un zināšanām, kas izvērtēti
ārvalstu pasniedzēju atlases procedūrā. Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā, situācijai, kad
kursiem par aktuāliem tēmām nozarē, kurus vada ārvalstu personāls ar atbilstošām kompetencēm,
nepiesakās noteiktais studentu skaits, nebūtu pamats, jo AII visas iespējas veikt atbilstošus pasākums,
lai noskaidrotu studiju virziena un studējošo vajadzības.

16. jautājums: Ja doktorants un ārvalstu personāls pēc projektā saņemtā finansējuma beigām, piem.,
pirmajā projekta gadā uzreiz 6 mēnešus stājas darba attiecībās ar AII un tiek finansēts no AII, vai tas
sasniedz jau tad rezultatīvo rādītāju, neskatoties uz to, ka projekts vēl turpinās.
Precizēta atbilde: Attiecībā uz doktorantu iesaisti akadēmiskā darbā pēc dalības projektā, norādām,
ka, atbilstoši MK noteikumu 1 5.2. apakšpunktā noteiktajam, rezultātu rādītāji paredz, ka ESF
atbalstu saņēmušais doktorants, kas ieguvis doktora grādu, ir ievēlēts akadēmiskā personāla amatā
AII sešus mēnešu laikā pēc grāda iegūšana. Tādējādi, ir atbalstāma doktoranta turpmākās darba
attiecības ar AII, bet, lai rezultātu rādītāju varētu ieskaitīt, doktorantam sešu mēnešu laikā pēc
doktora grāda iegūšanas ir jābūt ievēlētam akadēmiskā personāla amatā.
Attiecībā uz ārvalstu pasniedzējiem norādām, ka, atbilstoši MK noteikumu 1 5.2. apakšpunktā
noteiktajam, ir atbalstāma ārvalstu akadēmiskā personāla turpmākās darba attiecības ar AII ārpus
projekta, pēc atbalsta beigām projektā, ja ārvalstu akadēmiskā personāla darba attiecības ar AII
turpinās 6 vismaz mēnešus pēc atbalsta beigām.
17.jautājums : Ja kāds studiju virziens pretendē uz mazāku finansējumu par 100 000 EUR, vai var
tikt samazināts iesaistīto personu skaits aktivitātēs.
Atbilde: Var, bet ievērojot MK noteikumu 1 13.punktā noteikto.
18.jautājums: Diemžēl humanitāro virzienu studiju programmās varētu būt problēmas ar uzņēmumu
atlasi. Pārsvarā visu humanitāro studiju virzienu akadēmiskajam personālam būs grūtības atrast
stažēšanās vietas, jo piem., kur lai stažējas vēsturnieki, ja visi arhīvi, muzeji ir Kultūras ministrijas
pārziņā un ar šo jomu nav saistīta neviena uzņēmējdarbība?
Atbilde: Specifiskā atbalsta ietvaros primāri paredzēts atbalstu tādām darbībām, kas veicina ciešāku
augstākās izglītības sasaisti ar tautsaimniecību. Tādējādi aicinām AII izvērtēt humanitāro virzienu
starpdisciplinārās mobilitātes aspektu, kas sniedz iespēju apzināt tautsaimniecības vajadzības
humanitārā jomā, kā arī starpnozaru mobilitātes ieviešana ne vien uzlabotu akadēmiskā personāla
spēju efektīvi komunicēt ar ne-akadēmiskās vides pārstāvjiem, bet arī stiprinātu to pētniecisko
sadarbību arī humanitāro zinātņu jomā.
19.jautājums: Ja ārvalstu pasniedzējs tiek piesaistīts un lasa kursu esošā akadēmiskā personāla vietā,
var taču saglabāt uz to brīdi arī esošajam AII finansējumu?
Atbilde: Minētā situācija tiek risināta atbilstoši AII īstenotai praksei un esošajai AII atalgojuma
sistēmai.
20.jautājums: Vai piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu atalgojumā jāņem vērā gradācija viesprofesors, viesdocents, vieslektors , viesasistents?
Atbilde: MK noteikumu 1 18.1.9. apakšpunktā noteikts ārvalstu akadēmiskā personāla maksimālais
atalgojuma apmērs par darbu AII Latvijā, AII ārvalstu akadēmiskajam personālam atalgojuma
apmēru par darbu AII nosaka atbilstoši AII atalgojuma politiku reglamentējošiem dokumentiem, ko
pamato projekta iesniegumā.
21.jautājums: Ja doktorants ir jau ievēlēts par zinātnisko asistentu/pētnieku, bet saņem finansējumu
no projektiem/no zinātnes bāzes finansējuma, vai pieļaujama viņu iesaiste projektā?
Atbilde: Atbilstoši MK noteikumu 1 17.1. punktam, kas nosaka, ka tiek paredzēta doktorantu iesaiste
akadēmiskajā darbā augstākās izglītības institūcijā, paredzot nodarbinātību atbilstoši vēlēta
akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumiem un nepārsniedzot 50 procentus no pilnas
pedagoga darba slodzes.

Minētais ierobežojums paredzēts, lai doktorants varētu koncentrēties primāri doktora disertācijas
veiksmīgai izstrādei un doktora grāda iegūšanai, lai turpinātu akadēmisko karjeru AII. MK noteikumi
neliedz projektā iesaistīt doktorantus, kas ir nodarbināti pie cita darba devēja, bet AII būtu kritiski
jāizvērtē MK noteikumu 1 5.2.1.apakšpunktā noteikto rezultātu rādītāju sasniegšanas iespējas, ja
doktorants pēc dalības projektā un doktora grāda iegūšanas izvēlas sadarbību ar citu darba devēju.
22. jautājums: Ja ārvalstu akadēmiskais personāls iepriekš strādājis ārvalstu augstākās izglītības
iestādē, bet šobrīd zinātniskajā institūtā, kas ir šīs AII struktūrvienība un šobrīd ir nevis akadēmiskais
personāls, bet zinātniskais pētnieks - vai tādu ārvalstu akadēmisko personālu var piesaistīt.
Atbilde: atbilstoši MK noteikumu 1 2.1. punktam ārvalstu akadēmiskais personāls ir personas, kas
iepriekšējo piecu gadu laikā bija nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts
augstskolām, līdz ar to, ja minētajam zinātniskajam pētniekam iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi
pieredze akadēmiskā amatā, viņu var nodarbināt kā ārvalstu akadēmisko personālu.
23. jautājums: Ja dažiem studiju virzieniem studijas notiek cikliski/pa apmācību blokiem, vai var
ārvalstu pasniedzēju piesaistīt 1.semestrī uz 3 mēnešiem un pēc tam citā semestrī atkal uz 3
mēnešiem, kopsummā veidojot 6 mēnešus?
Atbilde: MK noteikumu 1 17.2. punktā minēta ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā
mācībspēkiem augstākās izglītības institūcijā Latvijā vismaz sešus mēnešus, neizslēdzot gadījumu, ka
nodarbinātības periods var būt dalīts.
Papildināts 14.05.2018.
! 24.jautājums: Akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide - vai angļu valodas
zināšanu papildināšanu var veikt pats finansējuma saņēmējs vai noteikti šīs mācības ir jāiepērk,
ievērojot iepirkumus reglamentējošu normatīvo aktu prasības?
Atbilde: Iespējami vairāki veidi, kā finansējuma saņēmējs jeb AII var savam akadēmiskajam
personālam organizēt profesionālās angļu valodas mācības:
1) iepirkt, ievērojot iepirkumus reglamentējošu normatīvo aktu prasības, minētā gadījumā
izmaksas projekta budžetā plāno 4.5 izmaksu pozīcijā;
2) izvērtējot savu kapacitāti un sniedzot ekonomisku pamatojumu izmaksu efektīvam izlietojamam,
finansējuma saņēmējs var nodrošināt profesionālās angļu valoda mācības pats sekojošā formā:
a. paredzot projektā īstenošanas personālu - profesionālās angļu valodas kursu pasniedzēju3,,
atbilstoši MK noteikumu 1 18.1.2.punktam; īstenošanas personālam atlīdzības izmaksu un
netiešo attiecināmo izmaksu (15% no minētām īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām)
kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt MK noteikumu 1 18.1.12.apakšpunktā noteikto izmaksu
ierobežojumu 1 350 euro vienai personai (vienam mācībās iesaistītam akadēmiskam
personālam) visā projekta īstenošanas laikā. Piemēram, ja projektā ir plānota profesionālās
angļu valodas apguve 10 akadēmiskā personāla pārstāvjiem, tad kopējās profesionālās
angļu valodas kursu izstrādes, kursu norises, pārbaudījumu un sertifikātu, kas apliecina
svešvalodas apguves līmeni, izmaksas nepārsniedz 13 500 euro, no kurām atlīdzības
izmaksām paredzētā summa nepārsniedz 11 739,13 euro un netiešās izmaksas – 1 760,87
euro. Minētās izmaksas projekta budžetā plāno attiecīgi 3.1. un 1. izmaksu pozīcijā.
b. nodrošinot profesionālās angļu valodas kursus, neiesaistot kursu pasniedzējus kā projekta
īstenošanas personālu. Pie šādiem nosacījumiem, īstenojot projektu, finansējuma
Lai īstenošanas personāla atlīdzību būtu iespējams segt no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, atgādinām, ka tā noslodzei
projektā jābūt ne mazākai kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Attiecīgi veicama īstenošanas personāla darba laika uzskaite
par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.
Gadījumos, ja īstenošanas personāla slodze projektā ir mazāka kā 30 procenti no normālā darba laika, minētās izmaksas ir sedzamas
no projekta netiešajām izmaksām.
3

saņēmējam jāiesniedz sadarbības iestādē izdevumus pamatojošo dokumentāciju, kas
apliecina profesionālās angļu valodas kursu nodrošināšanas izmaksas (atlīdzības izmaksas,
kursu apguvei nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas, kursa noslēgumā sertifikāta
ieguves izmaksas, u.c.). Minētā gadījumā izmaksas projekta budžetā plāno 4.5 izmaksu
pozīcijā.
25.jautājums Kas notiek tad, ja ir atlasīts ārvalstu personāls kādam noteiktam kursam, bet netiek
savākta grupa un to nevar atvērt?
Atbilde: MK noteikumu 1 4.punkts nosaka specifiskā atbalsta mērķi, kas ir stiprināt AII akadēmisko
personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Plānojot projektā atbalstāmās darbības, tām ir jāsniedz
ieguldījums AII plānošanas dokumentos noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu sasniegšanā.
Ārvalstu pasniedzējus var piesaistīt specifisku kursu īstenošanai par nozarē aktuāliem jautājumiem,
piesaistot pasniedzējus ar atbilstošu kompetenci, pieredzi un zināšanām, kas izvērtēti ārvalstu
pasniedzēju atlases procedūrā. Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā, situācijai, kad kursiem par
aktuāliem tēmām nozarē, kurus vada ārvalstu personāls ar atbilstošām kompetencēm, nepiesakās
noteiktais studentu skaits, nebūtu pamats, jo AII visas iespējas veikt atbilstošus pasākums, lai
noskaidrotu studiju virziena un studējošo vajadzības.
26.jautājums Ja doktorants un ārvalstu personāls pēc projektā saņemtā finansējuma beigām, piem.,
pirmajā projekta gadā uzreiz 6 mēnešus stājas darba attiecībās ar AII un tiek finansēts no AII, vai tas
sasniedz jau tad rezultatīvo rādītāju, neskatoties uz to, ka projekts vēl turpinās?
Atbilde: Attiecībā uz doktorantu iesaisti akadēmiskā darbā pēc dalības projektā, norādām, ka,
atbilstoši MK noteikumu 1 5.2. apakšpunktā noteiktajam, rezultātu rādītāji paredz, ka ESF atbalstu
saņēmušais doktorants, kas ieguvis doktora grādu, ir ievēlēts akadēmiskā personāla amatā AII sešus
mēnešu laikā pēc grāda iegūšana. Tādējādi, ir atbalstāma doktoranta turpmākās darba attiecības ar
AII, bet, lai rezultātu rādītāju varētu ieskaitīt, doktorantam sešu mēnešu laikā pēc doktora grāda
iegūšanas ir jābūt ievēlētam akadēmiskā personāla amatā.
Attiecībā uz ārvalstu pasniedzējiem norādām, ka, atbilstoši MK noteikumu 1 5.2. apakšpunktā
noteiktajam, ir atbalstāma ārvalstu akadēmiskā personāla turpmākās darba attiecības ar AII ārpus
projekta, pēc atbalsta beigām projektā, ja ārvalstu akadēmiskā personāla darba attiecības ar AII
turpinās 6 vismaz mēnešus pēc atbalsta beigām.
27.jautājums. Ārvalstu akadēmiskais personāls - personas, kas iepriekšējo piecu gadu laikā bija
nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts augstskolām:
1) Vai augstāk minētajā punktā domāts ir pēdējie pieci gadi (laika perioda no 2012.-2017.g)?
2) Vai finansējuma saņēmējam ir jāpārliecinās, ka ārvalsts augstskola ir akreditēta?
3) Vai nepieciešams iesniegt dokumentu, ka ārvalsts augstskola ir akreditēta?
4) Vai Latvijas pilsonis arī var tikt ieskaitīts kā ārvalsts personāls, ja iepriekš ir strādājis ārvalsts
augstskolā un uz doto brīdi ir atgriezies Latvijā?
Atbilde:
1) MK noteikumu 1 2.1. punkts nosaka, ka ārvalstu akadēmiskais personāls ir persona, kas iepriekšējo
piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts
augstskolām, neizslēdzot gadījumu, ka nodarbinātības periods var būt dalīts.
2) Atbilstoši MK noteikumu 1 39.punktam AII veic atklātu doktorantu un ārvalstu pasniedzēju atlasi.
Izsludinot ārvalstu pasniedzēju atlasi AII ir jāpārliecinās, ka minētais ārvalstu akadēmiskais
personāls ir bijis nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts augstskolām
pēdējo 5 gadu laikā.
3) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 2 Nr.3.5.1.1. un Nr.3.5.1.2. paredz, ka ir veikta ārvalstu
akadēmiskā personāla, kuru plānots iesaistīt projekta ievaros pirmajā akadēmiskajā gadā
(2018./2019.ak.g), atlase. Atlasi pamato ar projekta iesniegumam pievienotu ārvalstu akadēmiskā
personāla CV, studiju virzienu padomes vai līdzīgas institūcijas protokolu, kurā sniegts ārvalstu
akadēmiskā personāla atbilstības izvērtējums (zināšanu, pieredzes (tai skaitā pieredzi pēdējo 5
gadu laikā akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām), kompetenču) izvēlētai

akadēmiskā amata vietai, un vienošanās/nodomu protokolu, kas apliecina abu pušu gatavību
sadarbībai projektā pirmajā akadēmiskajā gadā. Un atbilstoši 8.2.2. SAM 1.kārtas atlases
nolikuma 8.11. punktam projekta iesniedzējs projekta iesniegumam var pievienot papildus
informāciju, kas nepieciešama projekta iesnieguma vērtēšanai, ja to nav iespējams integrēt
projekta iesniegumā, t.sk. informāciju, kas varētu būt noderīga projekta iesnieguma kvalitātes
vērtēšanai.
4) MK noteikumu1 2.1. punkts neparedz ierobežojumus ārvalstu pasniedzēju valstspiederībai. Līdz ar
to, tas var būt tai skaitā Latvijas pilsonis, kurš iepriekšējo 5 gadu laikā ir strādājis kā akadēmiskais
personāls kādā no akreditētām ārvalsts augstskolām un projekta iesniegšanas laikā nav
nodarbināts Latvijas AII.
28.jautājums: Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu
laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā” un
atbalstu saņēmušo ārvalstu pasniedzēju skaits, kas sešu mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina
akadēmisko darbu Latvijas augtākās izglītības institūcijā, kādā līmenī jāsaglabā atalgojums
doktorantam un ārvalsts pasniedzējam ilgtspējā?
Atbilde: Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju 2 Nr.3.4.5. punktā tiks vērtēts, kā pēc projekta
īstenošanas pabeigšanas turpināsies AII sadarbība ar projektā iesaistītiem doktorantiem un ārvalstu
akadēmisko personālu. Pirmkārt, attiecībā uz doktorantu iesaisti akadēmiskā darbā pēc dalības
projektā, projekta rezultātu rādītāji paredz, ka ESF atbalstu saņēmušais doktorants, kas ieguvis
doktora grādu, ir ievēlēts akadēmiskā personāla amatā AII sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšana.
Atalgojums paredzams kā pilntiesīgam vēlētam akadēmiskam personālam atbilstoši normatīviem
aktiem, kas regulē pedagogu darba samaksu un esošajai AII atalgojuma sistēmai. Otrkārt, attiecībā
uz ārvalstu pasniedzēju iesaisti paredzēts, ka sešu mēnešu laikā pēc atbalsta beigām tiek noslēgts
jauns darba līgums starp ārvalstu pasniedzēju un AII vai arī var tikt turpināts jau projekta ietvaros
noslēgtais darba līgums starp ārvalstu pasniedzēju un AII. AII nosaka atalgojumu ārvalstu
pasniedzējam atbilstoši esošajai atalgojuma sistēmai AII. Vienlaikus, turpmākai sadarbībai starp
ārvalstu pasniedzēju un AII ir jāveicina AII plānošanas dokumentos noteikto mērķu un rezultātu
sasniegšanu, tai skaitā internacionalizācijas, zināšanu pārneses un studiju kvalitātes jautājumos.
29.jautājums: doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vismaz 12
mēnešus, paredzot nodarbinātību atbilstoši vēlēta akadēmiskā personāla nodarbinātības
nosacījumiem un nepārsniedzot 50 procentus no pilnas pedagoga darba slodzes, kāds nodevums
doktorantiem būs jāiesniedz par iesaisti akadēmiskajā darbā?
Atbilde: AII slēdz darba līgumu ar doktorantu par iesaisti akadēmiskā darbā AII, kurā vienojas par
pušu tiesībām un pienākumiem atbilstoši normatīviem, kas regulē darba tiesiskās attiecības.
Doktorants veic pienākumus atbilstoši darba līgumam.
30.jautājums: ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem augstākās izglītības
institūcijā Latvijā vismaz sešus mēnešus un latviešu valodas mācības, ja nepieciešams:
1) Kāds nodevums ārvalsts akadēmiskajam personālam būs jāiesniedz par darbu kā mācībspēkam?
2) Vai būs jāiesniedz ārvalsts personāla uzturēšanās LV pamatojošā dokumentācija?
Atbilde:
1) Atbilstoši sadarbības formai, ko pieļauj Latvijas Republikas likumdošana, puses, AII un ārvalstu
pasniedzējs, vienojas par darbu AII, paredzot skaidrus sadarbības nosacījumus. Minētai
sadarbībai jāsniedz ieguldījums projektā noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanā.
2) Nē, šādu informāciju nav plānots prasīt (nepieciešamības gadījumā var tikt lūgts iesniegt
nepieciešamo dokumentāciju).

! 31.jautājums: atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu augstākās izglītības
institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot 4000 euro mēnesī, vai atlīdzības izmaksas ārvalsts
akadēmiskajam personālam 4000 EUR, tai skaitā DD VSAOI?
Atbilde: Jā, MK noteikumu 1 18.1.9.punktā (28.1.9.punktā otrajā kārtā) paredzētās atlīdzības
izmaksas atbilstoši Finanšu ministrijas 2017.gada 11.jūlija vadlīnijām Nr.2.1. “Vadlīnijas
attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”
15.12.apakšpunktam ietver darba samaksu, sociālās garantijas un atvaļinājuma izmaksas.
Šīs atlīdzības izmaksas ietver visas izmaksas, kas saistītas ar uzturēšanos pasākuma laikā t.sk. darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (izņemot ceļa izdevumus).
Maksimālais atbalsta apmērs vienam ārvalstu mācībspēkam mēnesī noteikts balstoties uz
piemērojamo vienas vienības izmaksu likmes apmēru, kas noteiktas Erasmus + programmas
vadlīnijās 2018.gadam (Erasmus + programmas vadlīnijas pieejamas Eiropas Komisijas oficiālajā
interneta mājās lapā, individuālā atbalsta piemērojamās vienas vienības izmaksu likmes apjomu
dienā skatīt, Erasmus + programmas vadlīniju 48.lpp. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf),
kur
individuālais atbalsts uzturēšanās izmaksu segšanai mobilitātes pasākumos iesaistītam akadēmiskam
personālam sastāda maksimums 140 euro / dienā, kas ir aptuveni 4 000 euro mēnesī.
32.jautājums: atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības
jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas komersanta personālam par akadēmiskā
personāla stažēšanās nodrošināšanu pie komersanta atbilstoši augstākās izglītības iestādes un
uzņemošā komersanta apstiprinātajam individuālajam akadēmiskā personāla stažēšanās plānam,
nepārsniedzot kopējo atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par stažēšanās plāna izpildi – 2 400
euro;
1) Kāda stažēšanās dokumentācija ir jāparedz , lai iesniegtu (atskaitītos) CFLA par izmaksām,
ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs paredz šos izdevumus projekta budžetā?
2) Kāds dokuments (sadarbības līgums, nodomu protokols) ir jānoslēdz finansējuma saņēmējam ar
komersantu, lai varētu veikt atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par stažēšanās plāna
izpildi?
3) Vai stažēšanās laikā akadēmiskajam personālam tiek saglabāta darba alga?
4) Vai drīkst stažēšanās laikā vienlaicīgi piedalīties citu projektu realizācijā?
5) Vai atlīdzības izmaksas 2400 EUR apmērā ir tai skaitā ar DD VSAOI?
Atbilde:
1) AII ar komersantu, kas nodrošinās stažēšanos, slēdz pakalpojuma līgumu atbilstoši normatīviem,
kas regulē iepirkumu procedūras. CFLA iesniedzamie dokumenti pēc stažēšanās nodrošināšanas
ir:
a. pakalpojuma līgums;
b. dokumenti, kas apliecina, ka minētais pakalpojums saņemts atbilstoši augstākās izglītības
iestādes un uzņemošā komersanta apstiprinātajam individuālajam akadēmiskā personāla
stažēšanās plānam;
c. komersanta rēķins par sniegto pakalpojumu;
d. konta izraksts, kas apliecina veikto pakalpojuma apmaksu;
e. izlases kārtībā CFLA var lūgt iesniegt veiktā iepirkuma dokumentāciju.
Ja iepirkuma priekšmets atbilst PIL 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, tad saskaņā ar PIL
9.panta 20.daļu un 10.panta pirmo daļu pasūtītājs var nepiemērot PIL šādam iepirkumam, ja
paredzamā līgumcena nesasniedz 42 000 EUR. Tādā gadījumā pakalpojuma līguma noslēgšanai
ir jāveic tirgus izpēte. Paredzamā līgumcena būtu nosakāma, skaitot kopā visas izmaksas par
līdzīga satura apmācībām, ko var piedāvāt viens pakalpojuma sniedzējs (piemēram, ja vienā
uzņēmumā vai vienā nozarē stažējas vairākas personas no AII, šīs izmaksas ir jāskaita kopā).

2) Atbilstoši AII un komersanta noslēgtajam pakalpojuma līgumam.
3) Stažēšanās laikā akadēmiskajam personālam tiek saglabāta darba alga atbilstoši esošajai AII
atalgojuma sistēmai un īstenotajai praksei.
4) MK noteikumi neparedz ierobežojumus AII esošā akadēmiskā personāla dalībai citos projektos.
Vienlaikus ir vērtējama akadēmiskā personāla kopējā noslodze un projektā īstenoto darbību un
saņemtā atbalsta iespējama pārklāšanās ar citām darbībām.
5) MK noteikumu1 18.1.11.1. un 28.1.11.1. apakšpunktā noteiktās stažēšanās izmaksas ietver visas
komersanta izmaksas (tai skaitā darba devēja nodokli), kas saistītas ar AII un uzņemošā
komersanta apstiprināto individuālo akadēmiskā personāla stažēšanās plānu.
33.jautājums: Vai MK izpratnē komersants skaitās arī Valsts akciju sabiedrība.
Atbilde: Komersants ir definēts Komerclikumā kā komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona
(individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). Līdz ar
to valsts akciju sabiedrība ir uzskatāma par komersantu.
34.jautājums Par sludinājumu atbilstoši MK noteikumu 39.punktam - vai tas tiešām ir jādara pirms
projekta iesniegšanas vai, tomēr, projekta īstenošanas laikā? Ja tagad, tad: cik ilgākā laikā pēc
sludinājuma publicēšanas 39.punktā minētajās vietnēs pretendentam jāpiesakās? Cik detalizēti ir
sludinājumā jāapraksta plānotie darba pienākumi. Jāņem vērā arī tas, ka mēs sludinājumā nevaram
norādīt ne darba apjomu, ne termiņu, ne atalgojumu un, pastāv pat iespēja, ka finansējumu projekta
īstenošanai nemaz neiegūstam.
Atbilde: MK noteikumu 1 39.punkts paredz, ka projektā izsludina atklātu doktorantu un ārvalstu
akadēmiskā personāla atlasi. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs 2 3.5.1. paredz, ka ir veikta
ārvalstu akadēmiskā personāla atlase pirmajam akadēmiskajam gadam (2018./2019.ak.g) projekta
ietvaros, ko apliecina projekta iesniegumam pievienojot ārvalstu akadēmiskā personāla veiktajā
atlasē izvēlētā ārvalstu akadēmiskā personāla katrā no projektā plānotajiem studiju virzieniem (ja
projekta ietvaros paredzēti vairāki studiju virzieni) CV, studiju virzienu padomes vai līdzīgas
institūcijas protokolu, kurā sniegts ārvalstu akadēmiskās personāla atbilstības izvērtējums
(zināšanu, pieredzes, kompetenču) izvēlētai akadēmiskā amata vietai, vienošanās/nodomu
protokols, kas apliecina abu pušu gatavību sadarbību projektā pirmajā akadēmiskajā gadā.
Papildus norādām, ka atlases sludinājumā AII ir tiesības norādīt, ka darba tiesiskās attiecības ar
izvēlēto ārvalstu akadēmisko personālu tiks noslēgtas pēc veiksmīga projekta iesnieguma
apstiprinājuma. AII sludinājumā norāda prasības pretendentiem, pieteikšanās termiņus un citu
informāciju atbilstoši MK noteikumiem 1 , AII izvirzītajiem atlases kritērijiem pretendentiem un
paredzamajiem pušu sadarbības nosacījumiem.
35.jautājums Kāda slodze ir jāparedz ārvalstu docētājam? Vai tā varbūt arī pusslodze?
Atbilde: MK noteikumi 1 nenosaka ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistes slodzes apmēru, bet
AII projekta iesniegumā būtu jāsniedz pamatojums, kā noteiktais slodze apmērs sniedz efektīvu
investīciju ieguldījumu AII studiju procesa pilnveidē, zināšanu pārnesē un internacionalizācijā . Kā
arī sniegts izvērtējums tam, kā noteiktais slodzes apmērs motivēs ārvalstu akadēmiskā personāla
turpmākai sadarbībai ar AII. Tāpat vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos
(1.kārtas) 2.3., 3.1.2., 3.4.1. un 3.4.5., kur kvalitātes kritēriju vērtēšanu veiks ārvalstu eksperti, tiks
vērtētas projekta iesniegumā plānotās darbības kontekstā ar AII plānošanas dokumentos
(stratēģijā, cilvēkresursu attīstības plānā, akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā)
noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu, tostarp internacionalizāciju, kā arī projektā
plānoto rezultātu ietekmi un ieguvumu ilgtspēju pēc projekta beigšanas.
36.jautājums Vai aprakstot paredzētās apmācības akadēmiskajam personālam ir kādas konkrētas
norādes, cik detalizētam jābūt apmācību aprakstam (ar tēmām, izdalītām stundām, konkrētiem
studiju rezultātiem, novērtēšanas metodēm utt. līdzīgi kā veidojam kursu aprakstus studentiem) Vai
pietiek ar to, ka tas ir vispārīgs apraksts?

Atbilde: MK noteikumu 1 2.6.apkakšpunkts nosaka informāciju, kas iekļaujama augstākās izglītības
institūcijas akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā. Informācijas apjomam ir jābūt
saprotamam un jēgpilnam, lai izpildītu projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijos 2.1., 2.2., 2.3. un
3.1.3. noteiktās prasības. Papildus vēršam uzmanību, ka kvalitātes kritēriju vērtēšanu veiks ārvalstu
eksperti.
37.jautājums Kādā formā jāiesniedz plānoto kursu apraksti vai kādai pamatinformācijai jābūt
attiecībā uz kursu aprakstiem?
Atbilde: Norādām, ka MK noteikumos 1 nav noteikta forma kādā jāiesniedz plānoto akadēmiskā
personāla stažēšanās pasākumu aprakstam. Bet augstākās izglītības institūcijas akadēmiskā
personāla attīstības pasākumu plānā informācijai ir jābūt tādā formā, lai tajā ietvertā informācija
būtu saprotama un jēgpilna. Lūdzam iepazīties ar projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju
piemērošanas metodikas skaidrojumiem atbilstības noteikšanai 2.1., 2.2., 2.3. un 3.1.3. kritērijiem.
38.jautājums Vai aprakstot paredzētas apmācības akadēmiskajam personālam ir kādas konkrētas
norādes/forma? Cik detalizētam jābūt apmācību aprakstam (ar tēmām, izdalītām stundām,
konkrētiem studiju rezultātiem, novērtēšanas metodēm utt. līdzīgi kā veidojam kursu aprakstus
studentiem) Vai pietiek ar to, ka tas ir vispārīgs apraksts?
Atbilde: MK noteikumu1 2.6.apkakšpunkts nosaka informāciju, kas iekļaujama augstākās izglītības
institūcijas akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā. Informācijas apjomam ir jābūt
saprotamam un jēgpilnam, lai izpildītu projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju 2.1., 2.2., 2.3. un
3.1.3. apakšpunktā noteiktās prasības, papildus vēršam uzmanību, ka kvalitātes kritēriju vērtēšanu
veiks ārvalstu eksperti.
39.jautājums Vai ar doktorantu piesaisti mēs saprotam jaunus doktorantus mūsu studiju
programmā, ar nosacījumu, ka viņš(i) tiek piesaistīti akadēmiskajam darbam; vai domāts ir
doktoranti, kas studē citās AII un mēs viņus piesaistām akadēmiskajam darbam ViA? Vai arī der abi
gadījumi? Vai saprotu pareizi, ka ar šo mēs vispār saprotam jaunu “kadru” piesaisti, nevis, ka mūsu
vēlēts docētājs iestājas doktorantūrā?
Atbilde: Jā, der abi gadījumi. MK noteikumu1 39.punkts paredz, ka projekta ietvaros notiek atklāta
doktorantu atlase dalībai projektā, kas paredz iespēju pieteikties arī ārvalstīs studējošiem
doktorantiem. Projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijs 2 3.4.5. paredz, ka projektā ir ietverti attiecīgi
pasākumi un resursi, lai nodrošinātu projekta rezultātu un ieguvumu ilgtspēju pēc projekta
pabeigšanas. Kas attiecībā uz doktorantiem paredz, ka projekta iesniegumā sniegta informācija, vai
un kā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas turpināsies sadarbība ar projektā iesaistītiem
doktorantiem (paredzot tālāku sadarbību ar 90% no projektā iesaistītiem doktorantiem, kas ieguvuši
doktora grādu, pēc grāda iegūšanas vismaz 6 mēnešus).
Papildināts 17.05.2018.
40.jautājums: Kas ietilpst doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlīdzības izmaksās?
Atbilde:
1) MK noteikumu 1 18.1.8. un 28.1.8.- atlīdzība doktorantam par akadēmiskā darba veikšanu
augstākās izglītības institūcijā, ievērojot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto nodarbinātības
apjoma ierobežojumu. Attiecināmais atlīdzības apmērs tiek noteikts, ievērojot, ka atlīdzība par
pilnu darba slodzi nepārsniedz 2 000 euro mēnesī.
Šīs atlīdzības izmaksas neietver darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(DD VSOAI) un tās projekta budžetā iekļauj papildus (izmaksas norāda vienā pozīcijā).
Doktorantiem ir paredzēta atlīdzība, noteikta atbilstoši AII atalgojuma politikai, bet paredzot
atlīdzības apmēru ne mazāku kā 80 % apmērā no docenta pilnas slodzes darba algas likmes, ko

aprēķina atbilstoši MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” noteikto docenta darba algas minimālo likmi. AII var paredzēt augstāku atalgojumu,
ja to spēj pamatot ar tās īstenoto AII atalgojuma politiku reglamentējošiem dokumentiem.
Pamatojumam par attiecīgā atalgojuma lielumu ir jābūt ietvertam projekta iesniegumā. Atbilstoši
MK noteikumu 17.1. un 27.1. punktiem doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā augstākās
izglītības institūcijā paredzēta vismaz 12 mēnešus, paredzot nodarbinātību atbilstoši vēlēta
akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumiem un nepārsniedzot 50 procentus no pilnas
pedagoga darba slodzes.
2) MK noteikumu 1 18.1.9. un 28.1.9. - atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu
augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot 4000 euro mēnesī.
Šīs atlīdzības izmaksas ietver visas izmaksas, kas saistītas ar uzturēšanos pasākuma laikā t.sk.
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (izņemot ceļa izdevumus).
Maksimālais atbalsta apmērs vienam ārvalstu mācībspēkam mēnesī noteikts balstoties uz
piemērojamām vienas vienības izmaksu likmes apmēram, kas noteiktas Erasmus + programmas
vadlīnijās 2018.gadam4, kur individuālais atbalsts uzturēšanās izmaksu segšanai mobilitātes
pasākumos iesaistītam akadēmiskam personālam sastāda maksimums 140 euro / dienā, kas ir
aptuveni 4 000 euro mēnesī.
Papildināts 30.05.2018.
41.jautājums vai var projektā iesaistīt doktorantu, kas šobrīd jau pasniedz institūtā un ir ievēlēts
akadēmiskais personāls? Vai tas ir atļauts ņemot vērā MK noteikumu Nr.25 5.1.1.punktā minēto
iznākumu radītāju? Kā arī vai ir atļauts projektā iesaistīt doktorantu, kas šobrīd jau pasniedz
institūtā, bet nav ievēlēts akadēmiskajā personālā?
Atbilde:
Projekta ietvaros ir atbalstāma AII darbinieku iesaiste projektā, ja tie atbilsts MK noteikumu 1
2.7. apakšpunktam - ir doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti un sniedz ieguldījumu 5.2.1.
apakšpunktā noteikto rezultātu rādītāju izpildē, kas paredz, ka atbalstu saņēmušo doktorantu
skaits, kas ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par
akadēmisko personālu AII.
8.2.2. SAM Rādītāju pase sniedz definīciju un skaidrojumu MK noteikumu 1 5.2.apakšpunktā
minētiem rezultātu rādītājiem, paredzot, ka atbalstu saņēmušie doktoranti ir tie, kas 6 mēnešu
laikā pēc doktora grāda ieguves tiek nodarbināti (ievēlēti) vismaz uz 1 gadu par akadēmisko
personālu AII. Atbalsts plānots doktorantiem, kas akadēmiskos amatus līdz šim nav ieņēmuši.
Sniedzot arī skaidrojumu, kad rezultāta rādītājs tiek uzskatīts par sasniegtu - atbalstu saņēmušais
doktorants, kurš ir ieguvis doktora grādu, pēc ievēlēšanas akadēmiskā amatā augstākās izglītības
institūcijā turpina darba tiesiskās attiecības ar augstākās izglītības institūciju akadēmiskā amatā
vismaz vienu gadu.
MK noteikumi 1 nenosaka doktoranta un AII tālāko darba attiecību termiņu pēc projekta beigām
un doktora grāda iegūšanas, bet minētās attiecības tiek regulētas atbilstoši Augstskolu likuma
27.panta piektajai daļai, kas paredz, ka akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām nav
piemērojams Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.
Darba līgumu ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu (profesoru, asociēto profesoru, docentu,
lektoru, asistentu) slēdz rektors uz ievēlēšanas laiku — sešiem gadiem.
8.2.2. SAM ietvaros paredzēts atbalsts AII, tai skaistā, lai atjaunotu AII esošo akadēmisko
personālu, nodarbinot doktorantūras studentus un zinātnisko grādu pretendentus AII kā
Erasmus + programmas vadlīnijas pieejamas Eiropas Komisijas oficiālajā interneta mājās lapā, individuālā atbalsta
piemērojamās vienas vienības izmaksu likmes apjomu dienā skatīt, Erasmus + programmas vadlīniju 48.lpp.
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf)
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akadēmisko personālu (lektorus, docētājus). Paredzot, ka uz projekta finansējumu varēs pretendēt
doktorantūras studiju programmu pēdējo kursu studenti un zinātnisko grādu pretendenti, kas
līdztekus studijām doktorantūrā vai promocijas darba izstrādei, veiks akadēmisko darbību
augstskolā.
Atbalsts projekta ietvaros ir paredzēts doktorantiem, kuriem nav pieredzes akadēmiskos amatos.
Doktorantu ar pieredzi akadēmiskos amatos iesaiste projektā ir vērtējama individuāli, un būtu
pieļaujama tikai atsevišķos īpaši pamatotos gadījumos. Lai atbildētu uz jautājumu par esoša citas
augstskolas akadēmiskā personāla piesaisti projektā kā doktorantam vai tāda doktoranta piesaisti,
kam ir iepriekšēja pieredze akadēmiskā darbā, nepieciešama izvērstāka informācija par attiecīgo
gadījumu.
42.jautājums Vai pareizi saprotam, ka katru gadu katram studiju virzienam ir jāpiesaista a) vismaz
viens doktorants, b) viens ārvalstu personāls un c) četriem no studiju virziena pārstāvjiem jāiziet
stažēšanās?
Atbilde: MK noteikumu 1 19.punkts nosaka, ka ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma
pārsniedz 100 000 euro, tad par katriem 100 000 euro projekta ietvaros finansējuma saņēmējs
paredz iesaistīt ne mazāk kā vienu doktorantu, ne mazāk kā vienu ārvalsts akadēmiskā personāla
pārstāvi darbam augstākās izglītības institūcijā un ne mazāk kā četrus akadēmiskā personāla
pārstāvjus, kas iesaistās stažēšanās pasākumos uzņēmumos. Šis MK noteikumu 1 punkts nosaka
mērķa grupas iesaisti visā projekta īstenošanas laikā.
43.jautāums Projekta maksimālais laiks ir noteikts – 4 gadi. Vai tas nozīmē, ka projektu var plānot
arī uz diviem vai trīs gadiem?
Atbilde: MK noteikumu 1 42.punkts nosaka, ka projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos vai
līgumu par projekta īstenošanu. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir četri gadi, bet ne ilgāk
kā līdz 2023. gada 30. novembrim. Tas nozīmē, ka projektu varat plānot arī piemēram uz diviem vai
trīs gadiem.
44.jautājums Ja studiju virziens piesaista papildus doktorantus un ārvalstu akadēmisko personālu,
vai tas jāplāno esošo slodžu ietvaros?
Atbilde: Īsti nav saprotams jautājums. MK noteikumu 1 5.1.apakšpunkts nosaka, ka AII darbam
augstskolā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu piesaista doktorantu un ārvalstu akadēmisko personālu,
kam projekta īstenošanas laikā nav jābūt ievēlētam akadēmiskā personāla amata vietās. Turpretī MK
noteikumu 1 5.2. apakšpunkts paredz, ka projekta ietvaros atbalstu saņēmušie doktoranti, kas
ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu
augstākās izglītības institūcijā, respektīvi tiek ievēlēts AII akadēmiskā personāla amatā. Attiecībā uz
ārvalstu akadēmisko personālu MK noteikumos 1 noteiktie rezultatīvie rādītāji paredz, ka 6 mēnešu
laikā pēc atbalsta beigām ar tiem ir noslēgts jauns darba līgums vai tiek turpināts projekta ietvaros
noslēgtais darba līgums starp ārvalstu akadēmisko personālu un AII.
45.jautājums Ārvalstu akadēmiskais personāls – nodarbinātība vismaz 6 mēneši un atlīdzība
nepārsniedz 4000 eiro mēnesī. Vai (un kur) ir noteikts, kādā viedā šis personāls ir jānodarbina, kā
plānot noslogojumu? Vai katrs studiju virziens var plānot atšķirīgus modeļus? Vai var apvienot ar
darbu savā izglītības iestādē?
Atbilde: MK noteikumu 1 18.1.9. apakšpunktā noteikts ārvalstu akadēmiskā personāla maksimālais
atalgojuma apmērs par darbu AII Latvijā, AII ārvalstu akadēmiskajam personālam atalgojuma
apmēru par darbu AII nosaka atbilstoši AII atalgojuma politiku reglamentējošiem dokumentiem, ko
pamato projekta iesniegumā. MK noteikumu 1 17.2. punktā minēta ārvalstu akadēmiskā personāla
nodarbinātība kā mācībspēkiem augstākās izglītības institūcijā Latvijā vismaz sešus mēnešus,
neizslēdzot gadījumu, ka nodarbinātības periods var būt dalīts. MK noteikumi 1 nenosaka ārvalstu

akadēmiskā personāla slodzi, bet AII projekta iesniegumā būtu jāsniedz pamatojums, kā noteiktā
slodze sniedz efektīvu investīciju ieguldījumu AII akadēmiskā personāla kopējā attīstībā. Kā arī
sniegts izvērtējums tam, kā noteiktais slodzes apmērs motivēs ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvi
turpmākai sadarbībai ar AII. Tāpat vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos
2.3., 3.1.2., 3.4.1. un 3.4.5., kur kvalitātes kritēriju vērtēšanu veiks ārvalstu eksperti, tiks vērtētas
projekta iesniegumā plānotās darbības kontekstā ar AII plānošanas dokumentos (stratēģijā,
cilvēkresursu attīstības plānā, akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā) noteikto mērķu un
sasniedzamo rezultātu sasniegšanu, tostarp internacionalizāciju, kā arī projektā plānoto rezultātu
ietekmi un ieguvumu ilgtspēju pēc projekta noslēguma.
46.jautājums Stažēšanās. Vai 200 stundas ir jābūt pie viena komersanta (vai viens speciālists 200
stundu ietvaros var stažēties pie vairākiem komersantiem?) Vai ir speciāli noteikumi vai nosacījumi,
kā stažēšanās laikā tiek aprēķināta slodze? Vai stažēšanās laika periodus mācību gada ietvaros var
plānot pēc saviem ieskatiem (piem., viena diena nedēļā vai nedēļa mēnesī utt.). Vai stažēšanās
iespējama arī pie ārvalstu komersantiem?
Atbilde: MK noteikumi 1 neliedz akadēmiskā personāla stažēšanos nodrošināt vairākiem
komersantiem, paredzot, ka stažēšanās noris atbilstoši augstākās izglītības iestādes un uzņemošo
komersantu apstiprinātam individuālajam akadēmiskā personāla stažēšanās plānam, nepārsniedzot
kopējo atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par vienu stažieri (par akadēmiskā personāla
individuālā stažēšanās plāna izpildi) – 2 400 euro.
Plānotā summa tiek maksāta par viena akadēmiskā personāla pārstāvja stažēšanos, kas nav īsāka
par 200 stundām atbilstoši apstiprinātajam akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānam, kurā
savstarpēji vienojas arī par stažēšanās norisi (piem. viena diena nedēļā vai nedēļa mēnesī).
MK noteikumi 1 neparedz projekta ietvaros stažēšanās pasākumu laikā segt akadēmiskā personāla
atalgojuma izmaksas, atalgojuma izmaksas stažēšanās laikā esošam akadēmiskam personālam
finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, atbilstoši AII atalgojuma politiku reglamentējošiem
dokumentiem.
Stažēšanās ir iespējama pie komersantiem Komerclikuma izpratnē, kur komersants ir komercreģistrā
ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un
kapitālsabiedrība). Specifiskā atbalsta ietvaros atbalsts paredzēts tādām darbībām, kas veicina
ciešāku augstākās izglītības sasaisti ar tautsaimniecību.
47.jautājums Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina iepriekšējo pieredzi
akadēmiskā personāla mobilitātes pasākumi īstenošanā. Lūdzu, precizējiet, kas ir šie iesniedzamie
dokumenti.
Atbilde: Projekta iesniedzēja iepriekšējo pieredzi akadēmiskā personāla mobilitātes pasākumu
īstenošanā starptautisko programmu ietvaros (ERASMUS, ERASMUS+, Eiropas Ekonomikas zonas
un Norvēģijas finanšu instruments, Latvijas Šveices sadarbības programma) apliecina, piemēram,
projektu īstenošanas līgumu kopijas vai izdrukas no informācijas sistēmām par projektu īstenošanu
vai citi līdzīgi dokumenti
48.jautājums Vai var plānot no projekta apmaksu docētājiem stažēšanās laikā?
Atbilde: Nē, MK noteikumi1 neparedz projekta ietvaros stažēšanās pasākumu laikā segt akadēmiskā
personāla atalgojuma izmaksas, atalgojuma izmaksas stažēšanās laikā esošam akadēmiskam
personālam finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, atbilstoši AII atalgojuma politiku
reglamentējošiem dokumentiem.
MK noteikumi 1 18.1.11.2.apakšpunktā paredz, ka akadēmiskajam personālam var tik segti
transporta izdevumi braucieniem no faktiskās dzīvesvietas vai darbavietas uz stažēšanās vietu un
atpakaļ atbilstoši stažēšanās ilgumam un vietai, kā arī civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumu
kompensācija, nepārsniedzot finansējuma apjomu vienai personai 100 euro mēnesī.

! 49.jautājums:Kādā procedūrā tiek piesaistīts komersants par personāla kompetences pilnveidi?
Atbilde:
Augstākās izglītības institūcija (turpmāk – AII) ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –
PIL) 1.panta 19.punkta izpratnē un tai komersanta piesaistē personāla kompetences pilnveides
pakalpojuma sniegšanai ir jāveic iepirkums atbilstoši minētā likuma regulējumam. Plānojot
iepirkumus komersantu piesaistei personāla kompetences pilnveides pakalpojuma sniegšanai, AII
vispirms ir jāveic tirgus izpēte, identificējot iespējamo pakalpojuma sniedzēju loku atkarībā no
apstiprinātajiem stažēšanās plāniem, kā arī apzinot komersantu piedāvātās cenas (lūdzam skatīt
iepirkumu uzraudzības skaidrojumu par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_prieksizpete_20171025.pdf. Plānojot
vairāku iepirkumu veikšanu, jāpievērš uzmanība iepirkuma mākslīga sadalījuma novēršanai –
iepirkuma procedūra ir jāizvēlas atbilstoši PIL 11.panta regulējumam, ņemot vērā paredzamo
līgumcenu. Paredzamā līgumcena nosakāma, skaitot kopā visas izmaksas par līdzīga satura
apmācībām (piemēram, ja vienā uzņēmumā vai vienā nozarē stažējas vairākas personas no AII, šīs
izmaksas ir jāskaita kopā).
MK noteikumi 1 nosaka stažēšanās mērķgrupu – akadēmiskais personāls - un atlīdzības izmaksas
ierobežojumu par viena stažēšanās plāna izpildi līdz 2400 euro.
Ja AII kā pasūtītājs izvērtē iepirkuma priekšmetu un konstatē, ka akadēmiskā personāla stažēšanās
atbilst kādam no PIL 2.pielikumā iekļautajiem sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem,
iespējams piemērot kādā no PIL 10.panta daļām minēto Pil piemērošanas izņēmumu. Akadēmiskā
personāla stažēšanās pie komersanta nav uzskatāma par darba vidē balstītām mācībām
(15.07.2016. MK Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un rīko darba vidē balstītas mācības, mērķgrupa
ir izglītojamie), par mācību praksi (20.11.2012. MK Nr. 785 “Mācību prakses organizācija un
izglītojamo apdrošināšanas kārtība”, mērķgrupa profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie) vai
studiju praksi, tāpēc nav piemērojams PIL 10.panta trešajā daļā noteiktais izņēmums. Ja iepirkuma
paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka, piemērojams PIL 10.panta pirmās daļas
regulējums. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 42 000 euro, iepirkuma procedūra nav jāveic ,
pietiek organizēt un dokumentēt tirgus izpēti.

Papildināts 07.06.2018.

! 50.jautājums Kādas izmaksas ir paredzētas Projekta iesnieguma 3.pielikuma “Projekta budžeta
kopsavilkums” izmaksu pozīcijā Nr.10 "Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas"?
Atbilde:
Projekta iesnieguma 3.pielikuma “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijā Nr.10
"Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas" norāda izmaksas, ievērojot Ministru
kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un
vizuālās identitātes prasību ievērošana" un MK noteikumu 1 51.punktā noteikto, MK
noteikumu 17.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, t.i., projekta iesniedzējs
paredz izmaksas tikai par obligātajiem publicitātes pasākumiem, ņemot vērā Eiropas Savienības
fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu
finansējuma saņēmējiem noteikto skaidrojumu.

51.jautājums Vai doktorantam jāaizstāvas projekta laikā?
Atbilde:
Nē, nav jāaizstāvas projekta laikā, bet, lai rezultāta rādītājs tiktu sasniegts doktorantam 6 mēnešu
laikā pēc doktora grāda iegūšanas ir jāsāk strādāt par akadēmisko personālu augstākās izglītības
institūcijā (atbilstoši Rādītāju pasē noteiktajam vismaz 12 mēnešus).
Atbilstoši Projektu iesniegumu atlases nolikuma 5.pielikuma “<Līgums/Vienošanās> par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu“ 2.1.24 apakšpunktam vienu gadu pēc Līguma/Vienošanās
vispārīgo noteikumu 2.1.24.apakšpunktā minētā termiņa, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.martam
projekta iesniedzējs iesniedz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai aktualizētu informāciju par
Vienošanās vispārīgo noteikumu 2.1.24.1.apakšpunktā minēto rezultātu rādītāju. Respektīvi, projekta
iesniedzējam ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.martam jāiesniedz informācija par sasniegtiem rezultātu
rādītājiem.

