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Rīgas Tehniskajai universitātei

Valsts izglītības attīstības aģentūrai

IzgIītības un zinātnes ministrijai

Par pilna laika studējošo
nodarbināšanu ES struktūrfondu
jinansētās aktivitātēs

Finanšu ministrija kā Eiropas SavienĪbas struk:tūrfondu un
Kohēzijas fonda vadošā iestāde (turpmāk - vadošā iestāde) ir izskatījusi
Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk - RTU) 2011.gada 18.apriļa
vēstu1iNr.04000-10/1049 un informē par tālākminēto.

Brivprātīgais darbs ir bezat1īdzĪbas darbs vai pakalpojumu
sniegšana, ko veic fiziska persona, nestājoties darba tiesiskajās attiecĪbās,
un kas ir vērsts uz noteikta mērķa sasniegšanu. Brīvprātīgā darba
attiecĪbās tādās jomās kā darba un atpūtas laiks, nodarbināšanas
aizliegumi un ierobežojumi piemēro darba tiesiskās attiecĪbas regu1ējošo
normatīvo aktu normas. Norādām, ka RTU ir tiesīga slēgt brīvprātīgā
darba līgumu ar RTU studējošaiiem - doktorantiem, maģistrantiem un
bakalaurantiem, iesaistot tos ES fondu projektu īstenošanā.

Saskaņā ar Darba likuma 137.panta pirmo daļu darba devējam ir
pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā,
kā an atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas 1aikā un
svētku dienās nostrādātās stundas. Šī panta dala attiecas tieši uz
nostrādātajām darba stundām, savukārt 137.panta otrā dala nosaka
darbiniekiem, kuri, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu, vienlaikus
apgūst profesiju (amatu, arodu), darbā un mācībās pavadītais laiks ir
saskaitāms kopā un uzskatāms par darba laiku. Jāievēro, ka 137.panta
otrās daļas gadījumā, darba devējs nonko darbinieku praktiski mācīties
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apgūstamo profesiju, kad viņš jau ir sākotnējās darba attiecībās ar darba
devēju, nevis gadījumā, kad students stājas darba attiecībās ar savu
mācību iestādi un šāda rīkojuma nav. Šajā gadījumā pamatā ir studenta un
RTU studiju līgums, kam papildus ir noslēgts brīvprātīgā darba 1īgums.
Darba likuma 157.pants paredz atsevišķU mācību atvaļinājumu un,
ievērojot darba tiesiskās attiecības regulējošās normas, var secināt, ka
likumdevēja mērķis ir bijis noda1ītmācību slodzi no darba slodzes.

Projekta ietvaros veiktā brīvprātīgā darba vērtību nosaka atbildīgā
iestāde, izstrādājot MK noteikumus par aktivitātes īstenošanu, kā arī
sniedzot metodiskos norādījumus finansējuma saņēmējiem. Kā piemēru
varētu minēt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāti Metodiskie
norādījumi par ieguldījumiem natūrā darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.I.prioritātes "Zinātne un
inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" ietvaros
(http://esfondi.izm.gov.lv/sites/default/files/root/Ieguldijumi natura 09.1
2.2009..pdf).

Papildus būtu jāizšķir gadījums, kad doktorants ir Eiropas Sociālā
fonda mērķstipendiāts. Šādā gadījumājāievēro šādi nosacījumi:

1. ES fonda projektā nostrādātajām stundām un mācībās pavadītajam
laikam jābūt samērīgam, ņemot vērā to, ka pilna laika studijām atbilst 40
kredītpunktiakadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas
nedēļā. Viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmisko stundu darba apjomam
(vienai studiju nedēļai).

2. Mērķstipendiātu, kuri brīvprātīgi iesaistījušies kāda ES fonda
projekta īstenošanā, studiju darba rezultāti nedrīkst būt identiski ar
projektā veiktā darba rezu1tātu,lai izslēgtu dubulto finansēšanu.

3. Mērķstipendijas mērķis ir palielināt to speciālistu kvalitāti un
skaitu, kas ieguvuši maģistra grādu un doktora zinātnisko grādu, kā ari
finansiāli atbalstīt studējošos attiecīgās studiju programmas apguvē un
maģistra vai doktora zinātniskā grāda ieguvē. Tādējādi, lai sasniegtu
mērķstipendijas mērķi, nav pieļaujams, ka mērķstipendiātam, iesaistoties
ES fonda projekta īstenošanā, pazeminātos sfudiju programmas apguves
un pētnieciskā darba kvalitāte.

Papildu informāciju par brīvprātīgā darba izmantošanu ES fondu
projektos lūdzam skatīt vadošās iestādes izstrādātajā Metodikā par
ieguldījumiem natūrā projektu līdzfinansēšanai
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=613). Tāpat lūdzam ievērot Izg1ītības
un zinātnes ministrijas kā atbildīgās iestādes un Valsts izglītības attīstības
aģentūras kā sadarbības iestādes izstrādātās vadlīnijas un metodikas par šo
jautājumu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, aicinām gan finansējuma saņēmēju,
gan ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas ES fondu projektu īstenošanas
ietvaros ievērot to, ka var strādāt normālo darba laiku, nevis virsstundu

'-- - - ----------------

http://esfondi.izm.gov.lv/sites/default/files/root/Ieguldijumi
http://www.esfondi.lv/page.php?id=613.


darbu, un studiju slodze nav jāieskaita studējošā darba laikā. Vēršam
uzmanību, ka nosacījumi brīvprātīgā darba izmantošanai attiecas gan uz
doktorantiem, gan maģistrantiem, gan bakalaurantiem.

Ar cieņu

valsts sekretāra vietnieks
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda jautājumos -
vadošās iestādes vadītājs

J.Gelaha 67095692
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