2017. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu
posmu konkursa nolikums
I.

Vispārīgais jautājums

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Zinātnes padomē (turpmāk – Padome)
iesniedzams un izvērtējams pētījuma projekta posma iesniegums saskaņā ar 2011.gada
29.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu
izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).

II.

Projekta posma iesniegšanas nosacījumi

2. Konkursam var iesniegt 2014. gadā uzsākta pētnieciskā sadarbības projekta posma
iesniegumu tā īstenošanai 2017. gadā.
3. Pētnieciskās sadarbības projekta posma (turpmāk – projekta posms) iesniegumu
iesniedz 2014.gadā uzsākta pētnieciskās sadarbības projekta (turpmāk – projekts) vadītājs.
Pētnieciskās sadarbības projekta īstenošanā ir iesaistīti zinātnieki vai zinātniskās grupas no
zinātniskajām institūcijām, kuras, uzsākot projektu 2014. gadā, bija vismaz trīs zinātniskās
institūcijas, kas bija juridiskas personas vai publiskas aģentūras statusā.
4. Līdzekļus projekta posma īstenošanai piešķir zinātniskajām institūcijām, kas ir
juridiskas personas vai publiskas aģentūras statusā, reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā
un neatkarīgi no to juridiskā statusa vai finansēšanas veida veic šādas pamatdarbības –
zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju
pārneses veidā – un par tām iegūtos ieņēmumus atkārtoti investē pamatdarbībās.
Komersantam, kas var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionārs vai dalībnieks, nav
priekšrocību attiecībā uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem
pētniecības rezultātiem
5. Projekta posma zinātniskās grupas locekļi projekta posma izpildē var piedalīties kā:
5.1.
vadītājs – zinātnieks, kurš plāno un vada projekta posmu, nodrošina tā
īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā;
5.2. galvenie izpildītāji – zinātnieki, kuri ir iesaistīti projekta posma īstenošanā un atbild
par noteiktu tā daļu izpildi;
5.3. izpildītāji – zinātniskās grupas locekļi, tai skaitā bez zinātniskās kvalifikācijas, kas
veic konkrētus zinātniskus uzdevumus projekta posma izpildē.
6. Projekta posmu īsteno normāla darba laika ietvaros un tā vadītāja un galveno
izpildītāju nodarbinātību plāno vismaz 3 cilvēkmēnešu apmērā1.
7. Projekta posma izmaksās var iekļaut šādas tiešās un netiešās izmaksas:
7.1. projekta posma tiešās izmaksas:
7.1.1. pētnieciskā darba apmaksa, ne vairāk kā 70% no projekta posma attiecināmajām
izmaksām;

Cilvēkmēnesis ir laiks, kurā viena persona izpilda viena mēneša darba apjomu normāla darba laika
ietvaros.
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7.1.2. izdevumus reaģentiem, materiāliem, sīkajam inventāram un iegādātās zinātniskās
aparatūras amortizācijai uz projekta izpildes laiku, ne vairāk kā 40% no projekta posma
attiecināmajām izmaksām;
7.1.3. komandējumu izmaksas, ne vairāk kā 20% no projekta posma attiecināmajām
izmaksām;
7.1.4. citus izdevumus, piemēram, ar projektu saistīto konferenču un semināru
organizēšanas, zinātnisko publikāciju izdošanas izdevumus, ne vairāk kā 20% no projekta
posma attiecināmajām izmaksām;
7.2. projekta posma netiešās izmaksas2 – zinātniskās institūcijas infrastruktūras
uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 20% no 7.1.apakšpunktā minēto tiešo izmaksu
summas.
8. Projekta posma izpildē iesaistītie zinātniskās grupas locekļi saņem atlīdzību par
darbu projekta posmā3. Projekta vadītāja, galveno izpildītāju un izpildītāju dalībai projekta
posma izpildē ir šādas maksimālās stundas tarifa likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas:
8.1. vadītājam – 18 eiro stundā;
8.2. galvenajiem izpildītājiem – 14 eiro stundā;
8.3. izpildītājiem –11 eiro stundā.
III. Projekta posma iesniegšanas kārtība
9. Projekta posma īstenošanai 2017. gadā, projekta vadītājs Padomes Projektu
iesniegumu, vērtējumu un pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – IS sistēma):
9.1. ievada datus par projekta posma iesniegumu 2017. gadam latviešu valodā;
9.2. ievada precizētu projekta posma darba plānu 2017. gadam;
9.3. ievada precizētu projekta posma izpildītāju sarakstu un jauno projekta posmam
piesaistīto izpildītāju CV (Curriculum Vitae).
10. Datus par projekta posma iesniegumu projekta vadītājs Padomes IS sistēmā ievada
līdz 2016. gada 3. oktobrim plkst.17.00.
IV. Projekta posma finansēšana
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Projekta netiešajās izmaksās var iekļaut šādus izdevumus:
1. komunālie maksājumi, t.sk.:
a. elektroenerģija,
b. telpu īre, noma,
c. ūdensapgāde un kanalizācija,
d. apkure (siltumenerģija) un gāze;
e. atkritumu izvešana,
2. sakaru pakalpojumi (pasts, internets, telefona sakari u.c.);
3. biroja izdevumi (kancelejas preces, datorpreces, kopēšanas pakalpojumi, u.c.);
4. kopējās lietošanas iekārtu uzturēšanas un apkopes izmaksas;
5. telpu, tai skaitā koplietošanas, uzturēšanas izdevumi;
6. saimniecības materiāli;
7. transporta izdevumi;
8. apsardze;
9. apkalpojošā personāla un administrācijas atalgojums.
3
Projekta ieviešanai jāatbilst drošas finanšu pārvaldības principiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un
padomes regulā (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības
vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu.
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11. Projekta posmu finansē no valsts budžetā 2017. gadam zinātniskās darbības
nodrošināšanai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
12. Projekta posma izmaksas 2017. gadā nepārsniedz 2016. gadā attiecīgā projekta
īstenošanai piešķirtā finansējuma apmēru.

V.

Projekta posma iesnieguma izvērtēšanas kritēriji

13. Projekta posma iesniegumu atlasē piemēro šādus administratīvās atbilstības
kritērijus:
13.1. projekta posma iesniegums ir pilnībā aizpildīts un iesniegts noteiktajā termiņā IS
sistēmā;
13.2.projekta posma iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;
13.3. ir iesniegts zinātniskais pārskats par projekta posma izpildi 2015. gadā;
13.4. projekta iesniedzējs īstenos projekta posmu zinātniskajā institūcijā vai
zinātniskajās institūcijās, kas atbilst nolikuma 5.punktā minētajiem nosacījumiem.
14. Eksperti un Padomes ekspertu komisijas projekta posma iesniegumu izvērtē, ņemot
vērā projekta zinātniskajā pārskatā par projekta īstenošanu 2015. gadā sniegto informāciju un
pēc šādiem MK noteikumos noteiktiem vērtēšanas kritērijiem:
14.1. projekta posma iesnieguma zinātniskā kvalitāte;
14.2. projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātniskā kvalifikācija un projekta
izpildītāju kvalifikācija;
14.3. pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojums.
VI. Projektu posmu iesniegumu vērtēšana
15. Padomes darbinieki izvērtē projekta posma iesnieguma atbilstību administratīvās
atbilstības kritērijiem un novirza to pēc piederības attiecīgai ekspertu komisijai.
16. Projektu posmu iesniegumu izvērtēšanu veic šādas ekspertu komisijas:
16.1. dabaszinātnēs un matemātikā;
16.2. inženierzinātnēs un datorzinātnēs;
16.3. bioloģijā un medicīnas zinātnēs;
16.4. lauksaimniecības, vides, zemes un mežzinātnēs;
16.5. humanitārajās un sociālajās zinātnēs.
17. Ja nepieciešams, ekspertu komisija var lūgt projekta vadītājam paskaidrojumus vai
papildus informāciju, kas nepieciešama projekta izvērtēšanai.
VII. Lēmuma pieņemšana
18. Lēmumu par projektu posmu iesniegumu izvērtēšanas rezultātiem pieņem Padome,
balstoties uz ekspertu komisijas atzinumiem un ņemot vērā 2017.gada valsts budžetā
zinātniskās darbības nodrošināšanai izdalīto finanšu resursu apmēru.
19. Pēc lēmuma pieņemšanas Padome:
19.1. nosūta katram atbalstītā projekta vadītājam Padomes lēmumu par viņa iesniegtā
projekta posma finansēšanu vai noraidīšanu;
19.2. nosūta Studiju un zinātnes administrācijai Padomes lēmumus par atbalstāmajiem
projektu posmiem un to īstenošanai 2017.gadā piešķirto finansējumu. Lēmumam pievieno
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Padomes atbalstīto projektu sarakstu norādot tajā katra projekta vadītāju, projekta realizācijas
vietu un piešķirtā finansējuma apmēru;
19.3. ievieto informāciju par 2017.gadā finansējamiem pētījumu projektiem Padomes
mājas lapā www.lzp.gov.lv ;
19.4. publicē Padomes lēmumu laikrakstā „Zinātnes Vēstnesis”.
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