KOPSAVILKUMS
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Fonda nosaukums

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas periods

Gads
Aktivitātes numurs un
nosaukums

2021.g.
6.aktivitāte „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā
daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana (4.posms)”

Projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš:

2021.gada 23.augusts

Kopsavilkuma periods:

30.07.2021. (informatīvais seminārs plkst.10:00-11:40)

NR.

JAUTĀJUMS

ATBILDE

DOKUMENTS1

1.

Nolikuma 15.7.punktā ir
teikts, ka projekta iesnieguma
iesniedzējs
nodrošina:
“nodarbību vadīšanu grupās,
kurās nav mazāk kā 10
(desmit) latviešu valodas
mācību kursa dalībnieku;
starptautiskās
aizsardzības
personu gadījumā – ne mazāk

Starptautiskās aizsardzības personu nodarbību grupās (līdz 5
dalībniekiem) var piedalīties tikai starptautiskās aizsardzības
personas.
Nolikuma 15.7. punkts skaidri nosaka, ka projekta iesnieguma
iesniedzējs nodrošina: “nodarbību vadīšanu grupās, kurās nav
mazāk kā 10 (desmit) latviešu valodas mācību kursa dalībnieku;
starptautiskās aizsardzības personu gadījumā – ne mazāk kā
5 (pieci) latviešu valodas kursa dalībnieki”.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas
fonda 2014. – 2020.gada plānošanas
perioda atklātas projektu iesniegumu
atlases „Latviešu valodas mācības trešo
valstu pilsoņiem (4.posms)” konkursa
nolikuma 15.7.punkts.

1 Oficiālie dokumenti, uz kuriem norādīts konsultāciju procesā vai dokumenti, kas detalizēti paskaidro atbildi uz uzdoto jautājumu.

2.

3.

kā 5 (pieci) latviešu valodas
kursa dalībnieki”. Vai grupās,
kurās
ir
starptautiskās
aizsardzības personas (grupās
līdz 5 dalībniekiem), var
piedalīties tikai starptautiskās
aizsardzības personas?
Projekta iesnieguma veidlapā
(3.4.
punktā
“Faktiskā
projekta īstenošanas vieta(s)” tiek lūgts norādīt projekta
pasākumu īstenošanas vietu (as).
Ko
norādīt
tādā
gadījumā, ja projekts tiks
rīkots attālināti, izmantojot
tiešsaistes platformas?
Nolikumā
15.2.
punkts
nosaka,
ka
projekta
iesnieguma
iesniedzējs
nodrošina:
“daudzveidīgu
pieeju
un
metožu
izmantošanu latviešu valodas
praktiskās
lietošanas
veicināšanai atbilstoši mērķa
grupas vajadzībām”. Vai šāds
formulējums
pieļauj
arī
iekļaut kā vienu no konkursa
atbalstāmajām darbībām arī
latviešu valodas klubus?

Projekta iesnieguma veidlapas sadaļā “3.4.Faktiskā projekta
īstenošanas vieta(-s)” norāda faktisko projekta īstenošanas
vietu, kur tiks nodrošināta projekta īstenošana, izmantojot
tiešsaistes platformas.

Atbilstoši Nolikuma 14.punktā noteiktajam atklāta konkursa
ietvaros ir atbalstāmas darbības, kas nodrošina mācību kursu
īstenošanu mērķa grupas pārstāvjiem, mācību kursa apjoms –
ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas (45 min x 120).
Patvēruma, migrācijas un integrācijas
Atbilstoši Nolikuma 15.2.apakšpunktā noteiktajam mācību
fonda 2014. – 2020.gada plānošanas
kursa īstenošanā var izmantot daudzveidīgu pieeju un metožu
perioda atklātas projektu iesniegumu
izmantošanu latviešu valodas praktiskās lietošanas veicināšanai
atlases „Latviešu valodas mācības trešo
atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.
valstu pilsoņiem (4.posms)” konkursa
nolikuma 14.punkts un 15.2.apakšpunkts.
Attiecīgi skaidrojam, ka mācību kursa ietvaros var tikt
izmantotas daudzveidīgas pieejas valodas praktiskai lietošanai,
tomēr šīs metodes, lai novērstu dubultā finansējuma risku,
nevar pilnībā dublēt latviešu valodas klubus, kādi tie paredzētu
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada

plānošanas perioda atklātas projektu iesniegumu atlases
„Programmas, kas uzlabo imigrantu līdzdalību (integrācijas
kursi) (4.posms)” konkursa nolikumā.

4.

Nosakot atlīdzības izmaksas, jāievēro vienlīdzīgi nosacījumi
gan attiecībā uz ES fondu projektā nodarbinātajiem, gan citiem
attiecīgās iestādes darbiniekiem, kuru atlīdzība netiek segta no
ES fondu līdzekļiem.
Attiecīgi vispārējo atlīdzības sistēmu iestādē var apliecināt ar
iestādes izdotiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka iestādes
iekšējās atlīdzības politiku, piemēram, rīkojumiem, štatu
sarakstiem, amatu klasifikācijām u.c..
Valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm un atvasinātām publiskām
Kā
un
ar
kādiem
personām projektos atalgojumu jānosaka atbilstoši atlīdzībai
dokumentiem var apliecināt
pamatdarbā un/vai atbilstoši Valsts un pašvaldības institūciju
finansējuma
saņēmēja
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un MK
vispārējo atlīdzības sistēmu?
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un
pašvaldības amatu katalogs” (turpmāk – amatu katalogs). Ja
atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar amatu katalogu, nevis
pamatdarba atlīdzību, nepieciešams pievienot dokumentu, kurš
paskaidro, kurai no amatu katalogā minētajām likmēm atbilst
projektā piemērotā likme, kā arī norādīt pārējos projektos vai
pamatdarbā piemērotās atlīdzības likmes, tādā veidā pierādot,
ka projekta iesniegumā norādītā plānotā atlīdzība nepārsniegs
vidējo atlīdzības likmi konkrētajam amatam likmi iestādē.

