Apstiprināts ar 2019.gada 11.marta
Valsts izglītības attīstības aģentūras
rīkojumu Nr. 1.-30.2/19

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Republikas Nacionālās zinātnes
padomes zinātniskās sadarbības atbalsta fonda
2019.gada projektu konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka zinātniski pētniecisko projektu iesniegšanas, vērtēšanas un
finansējuma piešķiršanas kārtību, kas iesniegti 2000.gada augustā izveidotā Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas un Ķīnas Republikas Nacionālās zinātnes padomes zinātniskās sadarbības
atbalsta fonda (turpmāk – Fonds) (Guidelines for the Programmes of Mutual Funds of
the Co-operation between the Ministry of Education and Science of Republic of Latvia,
the Ministry of Education and Science of Republic of Lithuania and National Science
Council, Republic of China) 2019.gada projektu konkursā (turpmāk – “Konkurss”).
Turpmāk visas šajā punktā minētās institūcijas kopā sauktas “Puses”.
2. Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomās
starp Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku un Ķīnas Republiku (Taivānu)
(turpmāk – “Puses valstis”), atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar Pušu
valstu pārstāvēto dalībnieku līdzdalību, savstarpējas Pušu valstu pārstāvēto dalībnieku
zinātnisko darbinieku un speciālistu apmaiņas vizītes un kopīgu konferenču
organizēšanu zinātnisko sakaru paplašināšanai.
3. Konkursu no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas puses
organizē un īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija) sadarbībā ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra), no Lietuvas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas puses – Lietuvas Zinātnes padome, un no Ķīnas
Republikas (Taivānas) puses – Zinātnes un tehnoloģijas ministrija (turpmāk visas šajā
punktā minētās konkursu organizējošās un īstenojošās institūcijas kopā – “Konkursa
īstenošanas institūcijas”).
II.

Konkursa izsludināšana un projekta izstrādes nosacījumi

4. Konkursu vienlaikus izsludina visās Pušu valstīs. Šis nolikums Latvijā ir
pieejams Aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv un Ministrijas mājaslapā
www.izm.gov.lv.
5. Zinātniski pētnieciskais projekts Konkursa ietvaros ir šī nolikuma noteiktajā
kārtībā aizpildīts šī nolikuma pielikums “Mutual Funds Taiwan-Latvia-Lithuania
Cooperation Project Application” (turpmāk – Projekts). Projektu izstrādā un
Konkursam iesniedz Pušu valstu pārstāvētie dalībnieki, kas ir zinātniskās institūcijas
no Latvijas, Lietuvas un Ķīnas Republikas (Taivānas) (turpmāk visas Pušu valstu
zinātniskās institūcijas kopā – “Projekta partneri”). Konkursā Latvijā var piedalīties
Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas (turpmāk – “Projekta
Latvijas partneris”).
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6. Projekta īstenošanā ir iesaistīti vismaz trīs partneri, katrs no savas Puses valsts.
7. Konkursā Projektu nevar iesniegt Projekta partneri, kuri īstenoja vai īsteno
projektu, kas tika iesniegts Fonda 2015., 2016., 2017. vai 2018.gada konkursā. Ja šādā
partnerībā kāds no partneriem tiek nomainīts, tad ierobežojums iesniegt Projektu nav
spēkā.
8. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāros gadus un Projekta
īstenošanas uzsākšanas datums ir 2020.gada 1.janvāris.
9. Projekta Latvijas partnerim pieejamais finansējums katram Projekta izpildes
gadam ir:
9.1. eksakto zinātņu jomā – 25 000 USD;
9.2. humanitāro un sociālo zinātņu jomā – 20 000 USD.
10. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:
10.1. Projekta tiešās izmaksas:
10.1.1. Projekta izpildē nodarbināto zinātnisko darbinieku (turpmāk – zinātniskie
darbinieki) atlīdzība, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas;
10.1.2. līgumpētījumu un līgumdarbu, kas nepieciešami Projekta mērķu
sasniegšanai, izmaksas;
10.1.2. inventāra, instrumentu vai materiālu (piemēram, ķimikālijām,
laboratorijas traukiem, medikamentiem, pipetēm) iegādes un piegādes izmaksas, ciktāl
un cik ilgi tos izmanto Projektā;
10.1.3. zinātniskā aprīkojuma un iekārtu (pamatlīdzekļu) izmaksas, ciktāl un cik
ilgi tos izmato Projekta īstenošanai;
10.1.4. Projekta izpildē nodarbināto zinātnisko darbinieku komandējumu un
darba braucienu uz Lietuvu un Taivānu, kas tieši ir saistīti ar Projekta īstenošanu,
izmaksas;
10.1.5. Projekta partneru kopīgu konferenču, darba semināru un tikšanās
organizēšanas izmaksas;
10.1.6. citi ar Projekta izpildi tieši saistīti izdevumi;
10.2. Projekta netiešās izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no Projekta tiešo
izmaksu summas. Netiešajās izmaksās var iekļaut zinātniskās institūcijas
administrācijas izmaksas; izmaksas, kas saistītas ar zinātnisko iekārtu uzturēšanu darba
kārtībā; sakaru (piemēram, telefona, interneta, pasta) izmaksas; telpu uzkopšanas,
komunālo maksājumu, telpu nomas, iekārtu apdrošināšanas, kancelejas preču izmaksas
un citas izmaksas, kas pastarpināti nodrošina projekta īstenošanu.
11. 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 20 euro stundā;
11.2. Projekta galvenajam izpildītājam (zinātniskais darbinieks, kas īsteno
projektu un ir atbildīgs par konkrētu projekta rezultātu sasniegšanu) – līdz 16 euro
stundā;
11.3. Projekta izpildītājam (zinātniskais darbinieks, kas izpilda konkrētus
uzdevumus projekta ietvaros) – līdz 14 euro stundā.
12. Zinātniskā darbinieka komandējums vai darba brauciens nav ilgāks kā viens
kalendārais mēnesis.
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III. Projekta iesniegšanas kārtība
13. Projektu angļu valodā kopīgi sagatavo Projekta partneri, aizpildot Projekta
veidlapu, kuru paraksta katra Projekta partnera paraksttiesīgā amatpersona vai tās
pilnvarota persona un katra Projekta partnera projekta zinātniskais vadītājs. Katrs
Projekta partneris iesniedz šajā punktā noteiktā kārtībā aizpildītu un parakstītu Projektu
savas Puses Konkursa īstenošanas institūcijā.
14. Projekta Latvijas partneris projektu iesniedz Aģentūrā, pievienojot Projekta
Lietuvas partnera un Projekta Ķīnas Republikas (Taivānas) skenētus parakstus, t.i., šo
Projektu partneru parakstīto Projekta pielikuma 5.daļu “Signatures of Principal
Investigators and Heads of the Institutions”.
15. Projekta Latvijas partneris, ievērojot šī nolikuma 16.punktā noteikto
iesniegšanas termiņu, Projektu iesniedz vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta
formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu, nosūtot
uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv un cc: liva.grinevica@viaa.gov.lv.
16. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 31.maijs plkst.17:00.
IV. Projekta izvērtēšanas kritēriji
17. Projekta administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic Aģentūra. Projekta
administratīvās atbilstības kritēriji ir šādi:
17.1. Projekts ir iesniegts šī nolikuma 16.punktā noteiktajā termiņā;
17.2. Projekts ir sagatavots un parakstīts atbilstoši šī nolikuma 13.punktam,
ievērojot šī nolikuma 14.punktā noteikto;
17.4. Projekta īstenošanā iesaistīti visi projekti partneri (t.i., Latvijas, Lietuvas un
Ķīnas Republikas (Taivānas));
17.5. Projekta izmaksu tāme ir sastādīta un aprēķināta atbilstoši šī nolikuma 10.
un 11. punktā noteiktajam;
17.6. Projekta īstenošanas laiks atbilst šī nolikuma 8.punktā noteiktajam
termiņam;
17.7. Projektu Latvijā īstenos zinātniskajā institūcijā;
17.8. Projekts ir iesniegts visās Konkursa īstenošanas institūcijās.
18. Projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu veic Latvijas Zinātnes padome pēc
šādiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem:
18.1. Projekta zinātniskā kvalitāte - pētījuma kvalitāte un pamatotība, projekta
partneru zināšanu apmaiņas un sadarbības kvalitāte;
18.2. Projekta īstenošanas kapacitāte - pētniecības darbu plānojums, projekta
īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums, Projekta partneru
kompetence, darba pieredze un spēja savstarpēji papildināt vienam otru;
18.3. Projekta ietekme - paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība, ieguldījums
sociālo vai ekonomisko problēmu risināšanā, ieguldījums kopējā P&A (pētniecība un
attīstība) cilvēkkapitāla attīstībā, tai skaitā jaunu un ilgtspējīgu sadarbības modeļu
izveide; ieguldījums jaunu sadarbības projektu sagatavošanā iesniegšanai Pētniecības
un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.
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V. Projektu vērtēšana un līguma par projekta īstenošanu noslēgšana
19. Aģentūra sagatavo iesniegto projektu sarakstu un 10 (desmit) darbdienu laikā
pēc konkursa termiņa beigu datuma veic projektu administratīvās atbilstības pārbaudi
atbilstoši šī nolikuma 17.1. – 17.7.apakšpunktos minētajiem administratīvās atbilstības
kritērijiem.
20. Ja Projekts neatbilst kādam no šī nolikuma 17.punktā minētajiem
administratīvās atbilstības kritērijiem, Aģentūra 5 (piecu) darbdienu laikā no Projekta
administratīvās izvērtēšanas pabeigšanas dienas informē Projekta Latvijas partneri,
nosūtot elektronisku vēstuli par konstatētajām neatbilstībām Projektā. Projekta Latvijas
partneris 3 (trīs) darbdienu laikā no minētās vēstules saņemšanas dienas atbilstoši šī
nolikuma 14. un 15.punktam iesniedz Aģentūrā precizētu Projekta versiju atkārtotai
administratīvās atbilstības pārbaudei saskaņā ar šo nolikumu.
21. Lai Aģentūra Projektu novērtētu pēc šī nolikuma 17.8.apakšpunktā minētā
administratīvās atbilstības kritērija, Konkursa īstenošanas institūcijas līdz 2019.gada
30.jūnijam savstarpēji saskaņo Konkursā iesniegto Projektu sarakstus.
22. Ja Projekts neatbilst kādam no šī nolikuma 17.1., 17.4., 17.7. vai
17.8.apakšpunktā minētajam kritērijam, Aģentūra pieņem lēmumu par Projekta
neatbilstību šī nolikuma 17.1., 17.4., 17.7. vai 17.8.apakšpunkta administratīvajam
kritērijam un Projektu noraida.
23. Pamatojoties uz šī nolikuma 19., 20., 21. un 22.apakšpunktā noteiktās
administratīvās atbilstības kritēriju izvērtēšanas rezultātiem, Aģentūra pieņem lēmumu
par Projektiem, kas virzāmi to zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai atbilstoši šī nolikuma
18.punktā noteiktajiem Projekta zinātniskās kvalitātes novērtēšanas kritērijiem.
24. Projektus, kas atbilst šī nolikuma 17.punktā minētajiem administratīvās
atbilstības kritērijiem, 10 (desmit) darbdienu laikā Aģentūra nosūta Latvijas Zinātnes
padomei.
25. Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina Projektu zinātniskās
kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši šī nolikuma 18.punktā noteiktajiem zinātniskās
kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu un ar
Ministriju saskaņotu Projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku un Projektu
vērtēšanas kārtību, tostarp arī zinātnisko ekspertu atlasi.
26. Projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanas rezultātus izskata un lēmumus par
atbalstāmajiem Projektiem pieņem Fonda Rīcības komiteja, kuru izveido Puses,
deleģējot tās sastāvā vismaz trīs pārstāvjus no katras Puses (turpmāk – Rīcības
komiteja). Latvijas pusi Rīcības komitejā pārstāv Ministrijas un Aģentūras deleģēti
pārstāvji. Rīcības komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi kalendārā gada ietvaros. Par
Rīcības komitejas sēdes norises laiku un vietu Puses vienojas atsevišķi.
27. Pamatojoties uz Rīcības komitejas lēmumu, Aģentūra:
27.1. 10 (desmit) darbdienu laikā nosūta zinātniskajai institūcijai Rīcības
komitejas lēmumu par Projekta finansēšanu vai Projekta finansēšanas atteikumu;
27.2. 10 (desmit) darbdienu laikā ievieto Aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv
informāciju par Rīcības komitejas lēmumu par atbalstītajiem un 2020.gadā
finansējamiem Projektiem;
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27.3. slēdz līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – Līgums) ar Projekta
Latvijas partneri.
28. Aģentūra finansējumu Projekta īstenošanai piešķir pa posmiem Līgumā
noteiktajā kārtībā un termiņos, kur katrs posms sākas kārtējā gada janvāra pirmajā
darbdienā un ilgst līdz kārtējā gada decembra pēdējai darbdienai.
Saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju 2019.gada 8.martā.

M.Bundule, 67785423
Maija.Bundule@viaa.gov.lv
L.Griņeviča, 67785463
Liva.Grinevica@viaa.gov.lv
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