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Konkursa laika grafiks

Valsts pētījumu programmas konkursu izsludināja 25. augustā

Projektu pieteikumu iesniegšana norit 40 kalendārās dienas
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4. oktobris ~8. novembris11. oktobris ~22. novembris

Līguma noslēgšana 

un projektu 

īstenošanas 

uzsākšana

Administratīvā 

izvērtēšana

Zinātniskā 

izvērtēšana

Projektu 

pieteikumu 

iesniegšanas 

termiņš

~15. novembris

Lēmums par 

projektu 

finansēšanu/no

raidīšanu



Galvenie nosacījumi

36 mēneši

2021.-2024. g.

6 200 000 EUR

9 projektiem

Kopējais finansējums
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Rezultātus plāno atbilstoši MK noteikumu 12. punktam, kā arī noteikti 
plāno MK rīkojuma 8. punktā paredzētos rezultātus

Projekta pieteikuma iesniedzējs vienā projekta pieteikumā norāda

vienu no MK rīkojuma 6. punktā norādītajiem uzdevumiem

Programmas administratīvās izmaksas ir līdz 434 000 EUR (7% no

kopējā)

Projekta pieteikumam ir jāaptver visi MK rīkojuma 7. un 8. punktā

noteiktie horizontālie uzdevumi un specifiskie rezultāti

Viena projekta pieteikuma maksimālais finansējums ir no 213 000 līdz

1 068 000 EUR

Projekta īstenošanas termiņš ir 36 mēneši



Normatīvie akti 
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✓ Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 «Valsts pētījumu

programmu projektu īstenošanas kārtība» (MK noteikumi)

✓ Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 475 «Par valsts pētījumu

programmu «Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai»» (MK

rīkojums)

✓ Projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums (nolikums)

✓ Iesniegšanas metodika

https://likumi.lv/ta/id/301438-valsts-petijumu-programmu-projektu-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/324651-par-valsts-petijumu-programmu-letonika-latviskas-un-eiropeiskas-sabiedribas-attistibai
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/VPP_Letonika_nolikums_25082021.pdf
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/VPPnol2p_25082021_veidlapas_metodika_Letonika.pdf
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MK rīkojuma 

uzdevums
Raksturojošais nosaukums Finansējuma summa EUR

PLE

Projekta 

apraksta 

lappušu skaits

6.1.1. Latvijas vēsture un identitāte 1068000 3,75 20

6.1.2. Nacionālās pretestības vēsture 213000 0,75 15

6.2.1.
Kombinētās mācīšanās modeļu izpēte un inovatīvu risinājumu izstrāde 

mācīšanās procesa digitālajai transformācijai
1068000

3,75 20

6.3.1. Demogrāfijas un migrācijas procesu izpēte 641000 2,25 20

6.4.1. Demokrātijas apdraudējumi un valsts noturība 427000 1,5 15

6.5.1. Latviešu valodas attīstības un lietojuma izpēte 427000 1,5 15

6.5.2.
Latviešu valodas sistēmas izpēte valodas statisko un dinamisko norišu 

kopsakarībā un valodas tehnoloģiju attīstība
1068000

3,75 20

6.6.1.
Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības 

attīstība
641000

2,25 20

6.6.2.
Lībiešu valodas attīstība, valodas apguve, pētnieku sadarbība un 

ataudze
213000

0,75 15

Finansējums un citi nosacījumi



Projekta pieteikums: A daļa «Vispārīgā informācija»
Pirmā nodaļa – Vispārīgā informācija
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Projekta iesniedzējs un projekta sadarbības
partneris-zinātniskā institūcija:

✓ Atbilst MK noteikumu 2.12. apakšpunkta PO
definīcijai

✓ Galvenā darbība ir pētnieciska darbība, kurai nav
saimnieciska rakstura

✓ Ja ir investori, pētījuma rezultāti nedrīkst tikt izmantoti
komerciāliem nolūkiem investoru labā

✓ Metodiskais materiāls par atbilstību PO definīcijai:

✓ https://old.cfla.gov.lv/userfiles/files/1111_5k_palig
materials_PO_atbilstiba.docx

Projekta sadarbības partneris-valsts institūcija:

✓ Atbilst MK noteikumu 2.18. apakšpunktā noteiktajam
par valsts institūciju

✓ Saistošajos normatīvajos aktos noteikts, ka tā
nodarbojas ar zinātnisko darbu (piemēram, nolikumā,
likumā vai statūtos)

PROJEKTA IESNIEDZĒJS UN PROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERIS



Projekta pieteikums: A daļa «Vispārīgā informācija»
Otrā nodaļa – Zinātniskā grupa
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Projekta vadītājs, projekta galvenais izpildītājs un
projekta izpildītājs:

✓ Projekta vadītājs un galvenie izpildītāji ir zinātnieki

✓ Projekta vadītājs var šādā lomā būt tikai vienā no
šajā konkursā iesniegtajiem projektu pieteikumiem

✓ Vienlaikus projekta vadītājs var piedalīties citos
projektu pieteikumos kā galvenais izpildītājs vai
izpildītājs

✓ Projekta vadītājs, galvenie izpildītāji un izpildītāji
piedalās ar nosacījumu:

✓ Vienā vai vairākos projektu pieteikumos kopējā slodze
vienam cilvēkam nevar pārsniegt 1 PLE

Augstskolās studējošie un doktora zinātniskā grāda
pretendenti:

✓ Kopā ar slodzi 20,25 PLE vidēji visā programmas
projektu īstenošanas laikā

✓ Katru atsevišķu studējošo var iesaistīt ar slodzi ne
mazāku par 0,25 PLE attiecīgajā projekta
īstenošanas gadā

Ārvalstnieki un Latvijas diaspora:

✓ Konkursa nolikums paredz obligāti projekta ietvaros
paredzēt iesaistīt pētniekus un studējošos no
ārvalstīm, sevišķi Latvijas diasporas

Projekta vadītājs, projekta galvenais izpildītājs, projekta izpildītājs (augstskolās studējošie un 
jaunie zinātnieki)



Projekta pieteikums: A daļa «Vispārīgā informācija»
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Pirmā nodaļa  - Vispārīgā informācija

Otrā nodaļa – Zinātniskā grupa

Trešā nodaļa – Projekta budžets

Ceturtā nodaļa – Projekta rezultāti

Piektā 

nodaļa –

Projekta 

laika grafiks

N.B.
Iekļauj informāciju, kas 

satur personas datus



Veidlapas
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✓ Projekta pieteikuma B daļa "Projekta apraksts" latviski angliski

✓ Projekta pieteikuma C daļa "Curriculum Vitae" latviski angliski

✓ Projekta pieteikuma D daļa Projekta iesniedzēja apliecinājums

✓ Projekta pieteikuma E daļa Sadarbības partnera - zinātniskās institūcijas apliecinājums 

✓ Projekta pieteikuma F daļa Sadarbības partnera - valsts institūcijas apliecinājums

✓ Projekta pieteikuma G daļa Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa

✓ Projekta pieteikuma H daļa Darbības, kurām nav saimnieciska rakstura

✓ Projekta pieteikuma I daļa Horizontālie uzdevumi un specifiskie rezultāti

https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/B_dala_Projekta_apraksts.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/Part_B_Project_Description_ENG.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/C_dala_Curriculum_Vitae.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/Part_C_Curriculum_Vitae_ENG.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/D_dala_Pr_iesn_apliecinajums.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/E_dala_Sad_partn_zin_apliecinajums.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/F_dala_Sad_partn_valsts_apliecinajums.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/G_dala_fin_apgr_parskats.xls
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/H_dala_darbibas_bez_saimn_rakst.docx
https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/08/I_dala_hor_uzd_rezult.docx


Projekta pieteikums: B daļa «Projekta apraksts»
Zinātniskā izcilība
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Zinātniskā izcilība (30%)

Projekta ieguldījums programmas virsmērķa un mērķa sasniegšanā un tematisko uzdevumu īstenošanas nodrošināšanā

Sasaiste ar programmas virsmērķi, mērķi un uzdevumiem. Kopumā aprakstīt projekta ietekmi uz nozares cilvēkkapitāla attīstīšanu

un zināšanu bāzi jomā un citās saskarjomās, kā arī projekta ietekmi uz sabiedrības izpratnes veicināšanu par attiecīgajām jomām.

Projekta mērķis, hipotēze, uzdevumi, esošā situācija zinātnes nozarē (zinātība), tai skaitā iepriekšējie citu institūciju un

valstu pētījumi, instrumenti un datubāzes projekta jomās

Apraksta projekta zinātnisko ideju, pētījuma mērķi un hipotēzi, metodoloģiskos apsvērumus, zinātību, starpdisciplināros,

multidisciplināros un ētiskos aspektus, citu valstu pieredzi jomās

Projekta sadarbības partneru nozīme projekta mērķa un uzdevumu sasniegšanā un savstarpējā papildinātība

Uzsver, kā katrs no projekta sadarbības partneriem dos ieguldījumu projekta īstenošanā, aprakstot to zinātnisko pienesumu un citus

aspektus.



Projekta pieteikums: B daļa «Projekta apraksts»
Ietekme
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Ietekme (50%)

Projekta un tā rezultātu ietekme uz attiecīgo jomu un pētniecības kopienas attīstību Latvijā, tās starptautisko

konkurētspēju

Plāns, kā tiks attīstīta pētniecības kopiena Latvijā, izplatot savstarpēji rezultātus, piedaloties starptautiskos konsorcijos, kā arī

pielietojot jaunākās pētniecības metodes un tehnoloģijas, stiprinot pētnieku grupu starptautisko konkurētspēju, vienlaikus

nodrošinot zinātnisko rezultātu izplatīšanu visā Latvijas pētniecības kopienā, piesaistot arī Latvijas diasporas pētniekus

Projekta ietekme uz projekta mērķim piekritīgām tautsaimniecības nozarēm (tajā skaitā izdevējdarbības, plašsaziņas

līdzekļu un IKT nozares), sadarbojoties ar attiecīgās tautsaimniecības nozaru organizācijām un speciālistiem

Pētījuma rezultātu izmantošana (arī pēc projekta beigām) sadarbībā ar uzņēmējiem (piemēram, jaunas tehnoloģijas,

tehnoloģiskās instrukcijas), NVO (piemēram, rekomendācijas) un citiem projekta rezultātu potenciālajiem izmantotājiem no

attiecīgās tautsaimniecības nozares, balstoties uz izmērāmiem parametriem. Ieteicams aprakstīt pieejas/sadarbības veidus, ar

kādām tiks sasniegti potenciālie projekta rezultātu izmantotāji

Projekta un tā rezultātu ietekme uz sabiedrību kopumā, nodrošinot zināšanu pārnesi un veicinot izpratni par pētniecības

lomu un devumu sabiedrībai, kā arī veicinot sabiedrības iesaisti pētniecības procesā, piemēram, izmantojot sabiedriskās

zinātnes iniciatīvas



Projekta pieteikums: B daļa «Projekta apraksts»
Ietekme
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Ietekme (50%)

Projekta un tā rezultātu ietekme uz izglītojamiem izglītības procesā, attīstot digitālu mācību saturu un inovatīvas

pedagoģijas metodes, nodrošinot prakses un darba iespējas, kā arī projekta zinātnisko rezultātu izmantošanu vispārējās

un augstākās izglītības mācību procesos

Apraksta studējošo un jauno zinātnieku iesaistes plānu projektā, plāns zinātniskās grupas kapacitātes celšanai, nododot tai

pētniecības karjerai nepieciešamās zināšanas, kā arī plāns, kā programmas ietvaros tiks attīstītas un modernizētas ar jomu saistītās

augstākās izglītībās programmas

Projekta un tā rezultātu ietekme uz nozaru politikas veidotājiem un ieviesējiem, nodrošinot savstarpēju sadarbību projekta

izstrādes laikā, un proaktīvi veicinot izmaiņas rīcībpolitikā

Apraksta identificētos sadarbības partnerus valsts pārvaldē. Apraksta, kā tiks noskaidrotas to vajadzības, lai uzzinātu un analizētu

viedokli par projekta rezultātu izmantošanu un piemērošanu praksē viscaur projekta īstenošanai.

Projekta zinātniskie rezultāti un to pieejamības nodrošināšana

Izklāsta plānu zinātnisko rezultātu izplatīšanai, publicēšanai, kā arī rezultātu pieejamībai, nodrošinot atvērto pieeju publikācijām un

datiem, kā arī FAIR principus (atrodami, piekļūstami, savietojami un atkal izmantojami), norāda stratēģiju publicētāju vai datubāzu

izvēlei



Projekta pieteikums: B daļa «Projekta apraksts»
Īstenošana
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Īstenošana (20%)

Apraksta:

✓ Projekta iesniedzēju un tā kapacitāti

✓ Projekta sadarbības partnerus

✓ Zinātnisko grupu

✓ Darba plānu (darba posmi, rezultāti, izpildītāji,
ieteicams vizualizēt)

✓ Projekta vadība un risku plāns (ieteicams
atbilstoši projekta specifikai)

Ņemt vērā:

✓ Projekta īstenošanas laiku – 36 mēneši

✓ Nosacījumus zinātniskās grupas iesaistei

✓ Ar Covid-19 saistītos riskus vai citus aspektus



Administratīvā izvērtēšana
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Administratīvo izvērtēšanu veic:

✓ Atbilstoši MK noteikumu 19. punktā noteiktajiem
kritērijiem

✓ Atbilstoši nolikuma 31. punktā noteiktajiem
papildu kritērijiem

✓ Neatbilstības gadījumā nav iespējams labot

✓ Ar administratīvās izvērtēšanas metodiku un
pārbaudes kritērijiem iepazīties var nolikuma 3.
un 4. pielikumā

Iesaistītie:

✓ Administratīvo izvērtēšanu nodrošina LZP

✓ Lēmumu par projektu noraidīšanu pieņem ĪUK,
pamatojoties uz LZP sniegtajiem zinātniskās
ekspertīzes rezultātiem



projekta

zinātniskā

kvalitāte

projekta 

rezultātu 

ietekme

projekta 
īstenošanas 
iespējas un 

nodrošinājums

Katram projekta pieteikumam piesaista 2-3 starptautiskos ekspertus

Katrā kritērijā eksperts piešķir līdz 5 punktiem (ar soli 0,5)

Kvalitātes slieksnis ir 4 punkti zinātniskās kvalitātes kritērijā, 3 punkti 

ietekmes un īstenošanas kritērijā un 10 punkti visos kritērijos kopā

Projektu zinātnisko ekspertīzi, piesaistot un slēdzot ekspertīzes līgumus ar 

neatkarīgajiem ārvalstu ekspertiem, nodrošina Latvijas Zinātnes padome 

Zinātniskā izvērtēšana

A (30 %) B (50%) C (20%)

Zinātniskās vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars (ranžēšana):
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Eksperti projektu pieteikumu

zinātnisko izvērtēšanu veica, ņemot

vērā kritērijus, programmas

virsmērķi, mērķi un attiecīgo

uzdevumu, kā arī horizontālos

uzdevumus un specifiskos

rezultātus. Ekspertīze notiek, ņemot

vērā nolikuma 7. pielikumu –

ekspertīzes metodiku

𝐾 = 3𝐴 × 0,3 + 3𝐵 × 0,5 + 3𝐶 × 0,2



Visi projekta pieteikumi tiek izskatīti piecās ekspertu 

paneļdiskusijās, ņemot vērā tematisko tvērumu

Ekspertu paneļdiskusijā piedalās eksperti, kuri atbildīgi par 

konsolidēšanu

Ekspertu paneļdiskusijas notiek ar mērķi sniegt ekspertiem 

visaptverošu skatījumu par situāciju izskatāmo projektu pieteikumu 

griezumā, tostarp arī par projekta iesniedzēja un zinātniskās grupas 

kapacitāti

Ekspertu paneļdiskusijas

Ekspertu paneļdiskusijām ir konsultatīvs raksturs, lai varētu pieņemt pēc iespējas objektīvāku konsolidēto 

vērtējumu
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1. paneļdiskusijā par 6.1. 

tematisko jomu;

2. paneļdiskusijā par 6.2. 

tematisko jomu;

3. paneļdiskusijā par 6.3. 

tematisko jomu;

4. paneļdiskusijā par 6.4. 

tematisko jomu;

5. paneļdiskusijā par 6.5. un 

6.6. tematiskajām jomām.



Projektu īstenošana
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Projektu īstenošanas nosacījumi:

✓ Lēmumu par projektu finansēšanu vai noraidīšanu pieņem ĪUK, pamatojoties uz ekspertu sniegtajiem

konsolidētajiem vērtējumiem

✓ Līgums par projekta īstenošanu jāslēdz ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā kopš lēmuma par projekta

finansēšanu pieņemšanas

✓ Īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2021. gada novembrī/decembra sākumā

✓ Projekta izmaksas ir attiecināmas, sākot ar lēmuma par finansēšanu pieņemšanas dienu

✓ Projekta noslēguma pārskats jāiesniedz mēnesi pēc projekta vidusposma un noslēguma (notiek zinātniskā

ekspertīze)

✓ Katrus 12 mēnešus jāiesniedz saturiskais pārskats (projekta līguma pielikums)

✓ Jāparedz regulāras konsultācijas ar ĪUK un iesaistītajām pusēm par projekta izpildi un projekta rezultātiem



Programmas īstenošana (aptuvenie 

laiki)

Valsts pētījumu programma projekta īstenošana uzsākta 2021. gada novembrī

Īstenošana noslēdzas 2024. gadā
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Novembris, 

2021
Jūlijs, 2023Novembris, 

2022

Novembris, 

2023

Novembris-

decembris, 

2024

Otrā saturiskā 

pārskata iesniegšana

Pirmā saturiskā 

pārskata 

iesniegšana

Projekta vidusposma

zinātniskā pārskata 

iesniegšana, zinātniskā 

ekspertīze

Projekta 

īstenošanas 

uzsākšana

Projekta noslēguma 

zinātniskā pārskata 

iesniegšana, gala 

saturiskā pārskata 

iesniegšana



Paldies!

Jautājumiem par projektu īstenošanu:

vpp@lzp.gov.lv

www.lzp.gov.lv

mailto:vpp@lzp.gov.lv

