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Galvenie jautājumi

Konkurss veicinās 

zinātnisko izcilību visās 

zinātnes nozaru grupās, 

balstoties bottom-up

pieejā (zinātnieki rosina 

idejas)

Projekti tiek finansēti, 

ņemot vērā neatkarīgas 

zinātniskās izvērtēšanas 

rezultātus, ko nodrošina 

ārvalstu zinātniskie 

eksperti

Projekta iesniedzēji un 

projekta sadarbības 

partneri ir zinātniskās 

institūcijas, kas atbilst 

pētniecības 

organizācijas definīcijai

Vienu projektu var 

īstenot līdz trīs 

zinātniskās institūcijas

Kopējais konkursa 

finansējums ir 14 808 

202 euro

Viena projekta 

minimālais finansējums 

ir 150 000 euro, viena 

projekta maksimālais 

finansējums ir 300 000 

euro

Projekta īstenošana 

jāuzsāk 2022. gada 

janvārī

Projekta īstenošanas 

periods ir 36 mēneši

Projekta ietvaros katru 

gadu jāpiesaista 

augstskolās studējošie 

un doktora zinātniskā 

grāda pretendenti ar 

slodzi, kas pielīdzināma 

1,0 PLE

Projekta iesniegums 

sastāv no:

1. administratīvās daļas 

(A, D, E un F daļas)

2. saturiskās daļas (B un 

C daļas)

Projekta iesniegumā 

sniegtajai informācijai 

jābūt patiesai un 

savstarpēji saskanīgai
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KONKURSS IESNIEDZĒJI FINANSĒJUMS DETAĻAS SASTĀVDAĻAS



Konkursa laika līnija

PROJEKTU 
IESNIEGŠANA

LĒMUMI PAR 
ATBILSTĪBU

INDIVIDUĀLIE 
VĒRTĒJUMI

KONSOLIDĒTIE 
VĒRTĒJUMI

LĒMUMI PAR 
FINANSĒŠANU/
NORAIDĪŠANU

06/09/2021 20/09/2021 11/10/2021 01/11/2021 08/11/2021

Informācijas 
apkopošana

Aicinām līdz 5.
augustam iesniegt
projekta iesnieguma
kopsavilkumu,
atslēgas vārdus un
zinātnes nozares

Administratīvā 
izvērtēšana

Projekta iesniegumu
atbilstības
administratīvajiem
kritērijiem
izvērtēšana,
nepieciešamības
gadījumā noraidot
projekta iesniegumu

Zinātniskā 
izvērtēšana

Katra projekta
iesnieguma
zinātniskajā
izvērtēšanā tiek
piesaistīti divi ārvalstu
zinātniskie eksperti,
kuri sniedz savu
viedokli par projekta
iesniegumu

Reportieru 
konsultāciju 

grupas

Katrā zinātnes nozaru
grupā organizē reportieru
konsultāciju grupas, lai
pēc iespējas objektīvāk
un izsvērtāk varētu
sniegt vērtējumu par
katru projekta
iesniegumu

Konsolidētie 
vērtējumi 
procentos

Reportieri pabeidz un
eksperti saskaņo katra
projekta iesnieguma
konsolidēto
vērtējumu, uz kā
pamata tiek pieņemts
lēmums par
finansēšanu vai
noraidīšanu, ņemot
vērā projekta
iesniegumu ranžēšanu



Projekta zinātniskā grupa
Jauni nosacījumi salīdzinājumā ar iepriekšējo konkursu

Projekta vadītājs:

 ir zinātnieks (t.i., ar doktora
zinātnisko grādu)

 var šādā lomā būt tikai vienā no
šajā konkursā iesniegtajiem projektu
iesniegumiem un nevar īstenot citu
FLPP projektu

Galvenais izpildītājs:

 ir zinātnieks (t.i., ar doktora
zinātnisko grādu)

Augstskolās studējošie un doktora
zinātniskā grāda pretendenti:

 slodze projektā vismaz 1,0 PLE

 katrs ir nodarbināts projektā ar
slodzi vismaz 0,25 PLE

 ja studējošais projekta īstenošanas
laikā pabeidz studijas vai aizstāv
promocijas darbu, līdz projekta
īstenošanas noslēgumam šīs
personas iesaiste ir uzskatāma par
atbilstošu studējošā statusam

 nosacījuma neizpildes gadījumā
līgumā ir noteiktas sankcijas

Projekta vadītājs, projekta galvenais izpildītājs, projekta 
izpildītājs (t.sk. augstskolās studējošie un doktora zinātniskā 

grāda pretendenti)

• konkursā ir paredzēti galvenie izpildītāji
• atalgojumu nosaka atbilstoši institūcijas atalgojuma politikai!



Projekta rezultāti
Jauni nosacījumi salīdzinājumā ar iepriekšējo konkursu

Jauni rezultātu veidi:

 Zinātniskās datubāzes un datu kopas

 Rīcībpolitikas ieteikumi un ziņojumi
par rīcībpolitiku ietekmi

 Vairākas rezultātu kategorijas ir
sadalītas statistikas vajadzībām

 Iesniegts projekta pieteikums
starptautiskā vai nacionālā
pētniecības un attīstības projektu
konkursā

 Manuskripti, kas iekļauti
manuskriptu datubāzēs (preprints)
un citas publikācijas, kas izdotas
autoru atbildībā (nerecenzētas)

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti (nolikuma 17.
punkts):

 Papildināts un citādāk strukturēts
rezultātu saraksts

 Finansēšanas gadījumā projektam ir
jāsniedz informācija par izmaksām
rezultātu izstrādē no kopējām
izmaksām

 Līguma pielikumā ir vienota forma,
lai atskaitītos par rezultātu
pabeigšanu un arī rezultātu
iesniegšanu pagarinājuma gadījumā

 Rezultātu neizpildes gadījumā
līgumā ir paredzētas sankcijas



Reportieru konsultāciju 
grupas

Attālinātā videokonference

Sadalījums 6 zinātnes nozaru grupās (apakšgrupās, ja nepieciešams)

Diskusijas par projekta iesniegumiem un kopējo situāciju nozarē LV

Konsultatīvs raksturs

Nepieņem lēmumu par konsolidēto vērtējumu



Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto 
fundamentālo un lietišķo pētījumu 

projektu finansēšana

1.kārta 
Izcilu projektu finansēšana katrā 

zinātņu nozaru grupā (30%)

2.kārta 
Izcilu projektu finansēšana katrā 

nozaru grupā (70%)

Dabas-
zinātnes

Inženierzinātnes 
un tehnoloģijas

Medicīnas un 
veselības 
zinātnes

Lauksaimniecības, 
meža un veterinārās 

zinātnes

Humanitārās un 
mākslas zinātnes

Sociālās 
zinātnes

Projekti, kas nav saņēmuši finansējumu 1. kārtā, pēc vērtējuma dilstošā 
secībā proporcionāli katras zinātņu nozaru grupas virs kvalitātes sliekšņa 
novērtēto projektu iesniegumos pieprasītajam finansējumam pret kopējo 

virs kvalitātes sliekšņa projektu iesniegumu pieprasīto

Atlikušais finansējums pēc 1.kārtas



Vairāk informācijas

Pārskati par 2020. gada FLPP konkursiem

https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/03/FLPP_2020-2_konk_izvert_parskats.pdf
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2020/12/FLPP_2020_konkursa_izvertesanas_parskats.pdf


Paldies par uzmanību!

Ingmārs Kreišmanis

LZP Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītājs

ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv

mailto:ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv

