Apstiprināts ar
2022.gada 16. februāra
Latvijas Zinātnes padomes
rīkojumu Nr. LV-UA/2

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un
zinātnes ministrijas kopīgās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā
2022.gada pētniecības projektu konkursa nolikums
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka zinātniski pētniecisko projektu iesniegšanas, vērtēšanas un
finansējuma piešķiršanas kārtību, kas iesniegti Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgās sadarbības programmas
zinātnes un tehnoloģiju jomā 2022.gada pētniecības projektu konkursā (turpmāk –
Konkurss) saskaņā ar 2015.gada 31.decembra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas (turpmāk – Ministrija) un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk –
Ukrainas ministrija) vienošanos par kopīgās sadarbības programmas (turpmāk – Programma)
zinātnes un tehnoloģiju jomā īstenošanu.
2. Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp
Latviju un Ukrainu (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puses), atbalstot zinātniski
pētnieciskos projektus, kas iesniegti Konkursā nolikuma noteiktajā kārtībā, īstenošanu.
3. Konkursu no Latvijas puses koordinē Ministrija, un no Ukrainas puses – Ukrainas
ministrija. Konkursa īstenošanu, līgumu par konkursā atbalstīto projektu īstenošanu slēgšanu un
uzraudzību Latvijā nodrošina Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome).
II. Konkursa izsludināšana un projekta iesniegšanas nosacījumi Latvijā
4. Puses Konkursu izsludina vienlaikus Latvijā un Ukrainā. Latvijā Konkursa nolikums
ir pieejams Padomes mājaslapā www.lzp.gov.lv un Ministrijas mājaslapā www.izm.gov.lv.
5. Projekts ir nolikuma noteiktajā kārtībā angļu valodā aizpildīts nolikuma pielikums
“Latvian-Ukrainian Joint Programme of Scientific and Technological Cooperation Project
Proposal Application Form” (turpmāk – Projekts).
6. Projektā ir iesaistīti divi dalībnieki, kas pārstāv katru Programmas Pusi (turpmāk –
Partneri), un savstarpēji sadarbojoties īsteno Projektu katrā Programmas valstī vienlaikus.
Projekta partneris Latvijā ir Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija
(turpmāk – Latvijas partneris).
7. Konkursam var iesniegt Projektu, kas atbilst kādai no šādām prioritārajām pētījumu
jomām:
7.1. enerģija un energoefektivitāte;
7.2. ekoloģija un vides pārvaldība, jo īpaši jūras vides piesārņojuma ar ķīmiskām vielām
un mikroplastmasām izpēte;
7.3. jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, biotehnoloģija,
bioinženierija un ģenētika;
7.4. jauni materiāli;
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7.5. sociālās un humanitārās zinātnes.
8. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus, un tā īstenošanu
uzsāk 2023.gada 1. janvārī.
9. Projekta īstenošanas izmaksas Latvijas partnerim nepārsniedz 20 000 EUR (divdesmit
tūkstoši euro) katrā Projekta izpildes gadā.
10. Latvijas partnera Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir:
10.1. Projekta tiešās izmaksas:
10.1.1. Projekta izpildē nodarbināto zinātnisko darbinieku atlīdzība, tostarp darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
10.1.2. inventāra, instrumentu un materiālu (piemēram, ķimikāliju, laboratorijas trauku,
medikamentu, pipešu) iegādes un piegādes izmaksas, ciktāl un cik ilgi tos izmanto Projektā;
10.1.3. Projekta izpildē nodarbināto zinātnisko darbinieku komandējumu izmaksas
Latvijā un Ukrainā;
10.1.4. citi ar Projekta izpildi saistīti izdevumi:
10.1.4.1. kopīgu konferenču un darba semināru organizēšanas izmaksas;
10.1.4.2 kopīgu publikāciju un izdevumu sagatavošanas un izdošanas izmaksas;
10.2. Projekta netiešās izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no Projekta tiešo izmaksu
summas.
11. Nolikuma 10.1.1.apakšpunktā minēto Projekta izpildē nodarbināto zinātnisko
darbinieku atlīdzības likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, ir šādas:
11.1.Projekta zinātniskajam vadītājam (zinātnieks, kas plāno, vada un atbild par Projekta
rezultātu sasniegšanu kopumā) – līdz 30 EUR (trīsdesmit euro) stundā;
11.2.Projekta galvenajam izpildītājam (iesaistīts Projekta īstenošanā un atbild par
konkrētu Projekta rezultātu sasniegšanu) – līdz 24 EUR (divdesmit četri euro) stundā;
11.3.Projekta izpildītājam (veic konkrētus uzdevumus Projekta izpildē) – līdz 19 EUR
(deviņpadsmit euro) stundā.
12. Nolikuma 10.1.3. apakšpunktā minēto komandējumu nosacījumi ir šādi:
12.1. uz Projektu attiecināmie izdevumi ir īstermiņa komandējumu, kas nepārsniedz
vienu mēnesi, izdevumi;
12.2. komandējuma izdevumi tiek segti atbilstoši 2010. gada 12. oktobra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”.
III. Projekta iesniegšanas kārtība
13. Latvijas partneris Projektu vienkopus ar nolikuma 15.punktā noteikto dokumentāciju,
iesniedz Padomē. Ukrainas partneris Projektu iesniedz atbilstošajai par Programmas īstenošanu
atbildīgajai institūcijai Ukrainā. Latvijas partnera Projekta dalībnieks kā zinātniskais vadītājs
Konkursā var iesniegt tikai vienu Projektu.
14.Projektu paraksta Latvijas partnera paraksta tiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā
persona un Projekta Latvijas partnera zinātniskais vadītājs.
15. Latvijas partneris iesniedzot Projektu Padomē, tam pievieno šādu dokumentāciju:
15.1. angļu valodā aizpildītu Projekta pielikumu “Project implementation costs for
Latvian partner”;
15.2. Latvijas partnera un Ukrainas partnera Projekta zinātnisko vadītāju CV;
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15.3. Ukrainas partnera sadarbības apliecinājuma vēstuli, kuru parakstījusi tā paraksta
tiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona;
15.4. Pilnvaras kopiju, ja Projektu parakstījusi Latvijas partnera pilnvarota persona.
16. Latvijas partneris, ievērojot nolikuma 17.punktā noteikto termiņu, Projektu Padomē
iesniedz vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu un apliecinātu laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@lzp.gov.lv un informācijai
cc: ineta.pliksa@lzp.gov.lv. Projekta Latvijas partnera paraksttiesīgajai amatpersonai vai tās
pilnvarotajai personai un projekta zinātniskajam vadītājam ir jāparaksta viens un tas pats
elektroniskā dokumenta eksemplārs. Ja projekta zinātniskajam vadītājam nav droša elektroniskā
paraksta, viņš Projektu paraksta papīra formātā un to kopā ar 15.punktā minēto dokumentāciju
ieskenē kā vienu datni, kuru paraksta Projekta Latvijas partnera paraksttiesīgā amatpersona vai
tās pilnvarotā persona ar drošu elektronisko parakstu.
17. Projekta iesniegšanas termiņš Padomē ir 2022.gada 2.septembris līdz plkst.17:00.
IV. Projekta izvērtēšanas kritēriji
18. Projekta administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic Padome, piemērojot šādus
administratīvās atbilstības kritērijus:
18.1. Projekts ir sagatavots un parakstīts atbilstoši šī nolikuma 5.punktam, ievērojot šī
nolikuma 13., 14., 15. un 16. punktā noteikto;
18.2. Projektā ir iesaistīti Latvijas partneris un Ukrainas partneris;
18.3. Latvijas partnera Projekta izmaksu tāme ir sastādīta un aprēķināta atbilstoši
nolikuma 9., 10., 11. un 12. punktā norādītajam;
18.4. Latvijas partneris atbilst nolikuma 6. punktā noteiktajam. Ja Zinātniskā institūcija
ir komercsabiedrība, tai jāatbilst šādām prasībām:
18.4.1. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku
datubāzē pieejamo informāciju tai nav nodokļu vai nodevu parādu, kuru kopsumma
pārsniedz 150 EUR (simts piecdesmit euro);
18.4.2. ar tiesas nolēmumu tai nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas
nolēmumu netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav
uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī tās
saimnieciskā darbība nav izbeigta;
18.5. Projekts ir iesniegts Programmas abās Pusēs, Latvijā - atbilstoši nolikuma 16.
punktā noteiktajam.
19. Projekta zinātniskās kvalitātes vērtēšanu organizē Padome, piemērojot šādus
kritērijus:
19.1. Projekta zinātniskā kvalitāte un inovatīvais raksturs;
19.2. Partneru kompetence ar Projekta īstenošanu saistītajā zinātnes jomā;
19.3 Partneru spēja savstarpēji papildināt vienam otru;
19.4. paredzamā Projekta rezultātu zinātniskā nozīmība, Projekta ieguldījums zinātnes
nozares attīstībā;
19.5. doktorantu un jauno zinātnieku iesaistīšana Projektā;
19.6. Projektā uzsākto sadarbību plānots turpināt iesniedzot kopējus projektu pieteikumus
Eiropas Savienības vai citu starptautisko programmu konkursos.
V. Projektu vērtēšana un līguma par Projekta īstenošanu noslēgšana
20. Padome 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Konkursa termiņa beigu datuma sagatavo
iesniegto Projektu sarakstu un veic Projekta administratīvās atbilstības pārbaudi atbilstoši
nolikuma 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktā norādītajiem administratīvās atbilstības
kritērijiem.
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21. Lai Projektu novērtētu pēc nolikuma 18.5. apakšpunktā minētā administratīvās
atbilstības kritērija, Padome nosūta Ukrainas ministrijai saskaņošanai Latvijā Konkursā
iesniegto Projektu sarakstu.
22. Ja Projekts neatbilst kādam no nolikuma 18.1., 18.2.,18.3., 18.4., 18.5. apakšpunktā
minētajiem kritērijam, Padome pieņem lēmumu par Projekta neatbilstību administratīvajiem
kritērijiem un Projektu noraida. Ar lēmumu par Projekta neatbilstību administratīvajiem
kritērijiem Padome informē Projekta iesniedzēju, nosūtot tam vēstuli.
23. Pamatojoties uz nolikuma 20., 21. un 22. punktā noteiktās administratīvās atbilstības
pārbaudes rezultātiem, Padome sastāda Projektu sarakstu (turpmāk – Projektu saraksts), kuri
virzāmi zinātniskās kvalitātes novērtēšanai.
24. Padome pēc Projektu saraksta saskaņošanas ar Ukrainas Puses par konkursu atbildīgo
institūciju organizē un nodrošina Projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši nolikuma
19.punktā noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Padomes izstrādātu un
ar Ministriju saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.
25. Projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas rezultātus izskata un lēmumu par
finansējamajiem Projektiem (turpmāk – Lēmums) pieņem komisija, kuru izveido Ministrija un
Ukrainas ministrija, deleģējot tās sastāvā vismaz trīs pārstāvjus no katras Puses (turpmāk –
Komisija). Latvijas pusi Komisijā pārstāv Ministrijas un Padomes deleģēti pārstāvji. Par
Komisijas sēdes norises laiku un vietu Puses vienojas atsevišķi.
26. Padome pēc Komisijas Lēmuma saņemšanas:
26.1. nosūta Latvijas partnerim Komisijas Lēmumu par Projekta finansēšanu vai
Komisijas lēmumu par Projekta finansēšanas atteikumu;
26.2. ievieto Padomes mājaslapā www.lzp.gov.lv Komisijas sēdes protokolu ar Lēmumu
par finansējamajiem Projektiem;
26.3. slēdz līgumu par Projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) ar Latvijas partneri.
27. Padome finansējumu Projekta īstenošanai piešķir pa posmiem līgumā noteiktajā
kārtībā un termiņos.

Saskaņots ar Ministriju 2022. gada 14.februārī (Ministrijas vēstule Nr. 4-28e/22/392).

