Skaidrojums par SAM 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” un
1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”
sinerģisku īstenošanu.
Atbilstoši Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsts" (turpmāk – 1.1.1.2.pasākums) īstenošanas nosacījumiem, pēcdoktorants ārpus
pētniecības pieteikuma īstenošanas var tikt nodarbināts citā darba vietā vai amatā, pilna darba laika
ekvivalenta izteiksmē nepārsniedzot 0,2. Šādā gadījumā nepieciešams nodrošināt atbilstošu darba
laika uzskaiti, ievērojot normatīvajos aktos darba tiesību jomā noteiktos nodarbinātības
ierobežojumus. Attiecīgi, pēcdoktorants var iesaistīties tīklošanās pasākumos, kas veikti Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības
projektiem pētniecībā un inovācijās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas (turpmāk
1.1.1.5.pasākums) īstenošanas noteikumos noteikto atbalstāmo darbību ietvaros un veicina
1.1.1.5.pasākuma mērķu un rezultātu sasniegšanu, nodrošinot sekojošo:
1. Uz tīklošanās pasākuma īstenošanas laiku pēcdoktorantam tiek veiktas izmaiņas darba līgumā un:
1.1. 1.1.1.2.pasākuma ietvaros tiek nodrošināta pēcdoktoranta nodarbinātība pilnā slodzē
(atbilstoši Darba likumā iekļautajām normām, tiek nodrošināta komandējuma laikā
nenostrādāto darba stundu kompensēšana, piemēram, sastādot papildus darba grafiku);
1.2. 1.1.1.5.pasākuma ievaros projekta attiecināmajās izmaksās netiek iekļautas atlīdzības
izmaksas par virsstundu darbu;
2. Tīklošanās pasākums, kura izdevumi tiek kompensēti 1.1.1.5.pasākuma ietvaros, nav atbilstošs
1.1.1.2.pasākuma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem un tādēļ nav
iekļaujami 1.1.1.2.pasākuma ietvaros īstenotā pētniecības pieteikuma izmaksās*. Par šo tiek
sniegts papildus skaidrojums iekļauto izdevumu attiecināšanai 1.1.1.5.pasākuma projekta ietvaros
pie atbilstošā maksājuma pieprasījuma.
Šādā gadījumā 1.1.1.5.pasākuma ietvaros ir attiecināmas tīklošanās izmaksas, t.sk., dienas nauda,
pasākuma dalības maksa, ceļa izdevumi u.c. izdevumi, izņemot atlīdzības izmaksas. Tās tiek segtas
no finansējuma saņēmēja rīcībā esošiem līdzekļiem, jo darbs tīklošanās pasākuma laikā uzskatāms
par virsstundu darbu.
Ja darbs 1.1.1.5.pasākuma tīklošanās laikā tiek iekļauts vienas pilnas darba slodzes ietvaros, veicot
izmaiņas darba līgumā par pienākumu veikšanu 1.1.1.5.pasākuma projekta ietvaros, atlīdzības
izmaksas ir iekļaujamas 1.1.1.5.pasākuma tiešajās attiecināmajās projekta izmaksās, taču
1.1.1.2.pasākuma ietvaros nebūs attiecināmas vienas vienības izmaksas 185,83 EUR un 800 EUR
apmērā, kā arī pēcdoktoranta atlīdzības izmaksas par konkrēto pētniecības pieteikuma īstenošanas
mēnesi.

1.1.1.2.pasākuma ietvaros ir attiecināmas visas pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas, kas saistītas ar
1.1.1.2.pētniecības pieteikuma īstenošanu, ilgtspējas nodrošināšanu un pētniecības rezultātu publiskošanu. Attiecīgi,
1.1.1.5.pasākuma ietvaros apmeklētajiem tīklošanās pasākumiem jānodrošina skaidra pētniecības mērķu demarkācija ar
1.1.1.2. ietvaros īstenoto pētniecības pieteikumu.
*

