
1.1.1.1. pasākums «Praktiskas ievirzes pētniecība» 

piektā kārta



Piektās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamo publisko 

finansējumu plānots novirzīt Covid-19 infekcijas slimības izplatības 

ierobežošanai un iedzīvotāju aizsardzībai 

Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais

publiskais finansējums ir 8 358 395 euro

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 euro,

minimālais publiskā finansējuma apmērs ir 30 000 euro

SAM 1.1.1.1



Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējumu piešķir ar saimniecisku 

darbību nesaistītu projektu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

5 000 000 euro

Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošana un iedzīvotāju aizsardzība:

 veselības aprūpe un sabiedrības veselība, tai skaitā jaunas metodes Covid-

19 ārstēšanai un diagnostikai, jauni ārstniecības līdzekļi, to faktoru izpēte, 

kas nosaka un ietekmē uzņēmību pret infekciju un slimības uzliesmojumus, 

slimības diagnostiku, norisi un terapiju, pēcinfekcijas sekas, vīrusa klātbūtni 

ārējā vidē un skartajā mājsaimniecībā esošajos dzīvniekos, kā arī klīniskie, 

epidemioloģiskie un sabiedrības veselības pētījumi;

Tematiskās 

jomas



 inženiertehniskie risinājumi, tai skaitā risinājumi cilvēka drošības

palielināšanai, infekcijas slimības ātrai noteikšanai, individuālo

aizsardzības līdzekļu izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, attālināto

pakalpojumu nodrošināšanai veselības aprūpē un informācijas un

komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai izglītības procesā

Tematiskās 

jomas



3 358 395 euro

Strukturālu pārmaiņu ieviešana ekonomikā un sabiedrības vajadzību 

nodrošināšana, sniedzot ieguldījumu Covid-19 pandēmijas izraisīto seku 

mazināšanai:

 veselības aprūpe un sabiedrības veselība, tai skaitā sirds un asinsvadu 

slimību vai vēža profilakse, to personalizēta, uz pacientu vērsta aprūpe, 

integrētā aprūpe;

 kiberdrošība un sabiedrības drošība, tai skaitā datu aizsardzība un 

tiešsaistes darbību drošums, neatliekamās palīdzības pakalpojumu un 

krimināltiesību sistēmas funkciju optimizācija;

Tematiskās 

jomas



 reģionālā ekonomiskā attīstība un sociālā politika, tai skaitā

risinājumi tautsaimniecības nozaru pārstrukturizācijai, risinājumi

sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;

 ilgtspējīga resursu izmantošana un klimatneitralitāte, tai skaitā

risinājumi energoaprites sistēmu (elektrība, siltums, ūdens, atkritumi u. c.) integrācijai un

energoefektivitātes uzlabošanai urbānā vidē, rūpniecībā vai pakalpojumu sniegšanā;

inovatīvu alternatīvo degvielu tehnoloģiju un mobilitātes risinājumu izstrāde; atjaunojamā

enerģija vietējām enerģijas sistēmām, risinājumi atkārtotai atkritumu izmantošanai, drošas

un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, precīzā lauksaimniecība, augu aizsardzības līdzekļi,

bioloģiskā lauksaimniecība, agronomija un selekcija, lopkopība: mājlopu uzturs, slimības,

ģenētiskie resursi, mežu ilgtspēja, inovatīvu koksnes produktu izstrāde, ilgtspējīga ūdens

resursu apsaimniekošana;

Tematiskās 

jomas



 kvantu tehnoloģijas, tai skaitā algoritmi un programmatūra, 

nanoelektronika un fotonika, kriptogrāfija un komunikācija.

Tematiskās 

jomas



Sadarbība

Ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts

Katra sadarbības partnera projekta daļas izmaksas veido vismaz

20% no projekta kopējām izmaksām



Sadarbība

Ar saimniecisku darbību nesaistīts sadarbības projekts



Saimnieciskās darbības veicējs – juridiska persona, kas neatkarīgi no 

tās juridiskā statusa vai saimnieciskās darbības veida ir iesaistīta 

saimnieciskajā darbībā:

komersants;

biedrība vai nodibinājums;

komersants vai zemnieku saimniecība – primārās lauksaimniecības 

ražotājs, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 9. punkta 

vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 2.panta 3., 4. un 5. punkta 

nosacījumiem

Saimnieciskās 

darbības 

veicējs 



Ceturtajā un piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

zinātniskā vadītāja slodze visā projekta īstenošanas periodā ir vismaz 

30 procenti no normālā darba laika;

zinātniskā darbinieka daļlaika slodze mēnesī ir vismaz 30 procenti no 

normālā darba laika;

Slodze



Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu īsteno 24 mēnešu 

laikā no projekta uzsākšanas datuma, bet ne ilgāk kā līdz 2023. 

gada 30. novembrim

Netiek izvirzīta obligātā prasība par studējošo iesaisti projekta 

īstenošanā. Grozījumi veikti, lai nodrošinātu maksimāli augstu 

pētniecības rezultātu zinātnisko kvalitāti un sociālekonomisko atdevi, 

veicot pētniecību īsākā laika periodā.

Īstenošana



Vērtēšanas 

kritēriji
Projekta īstenošanas rezultātam jāsniedz ieguldījumu: -Covid-19 

infekcijas slimības izplatības ierobežošanā un iedzīvotāju aizsardzībā 

vai - Covid-19 pandēmijas izraisīto seku mazināšanā

Ieguldījumu pamato projekta ietvaros izstrādātie jauno produktu 

vai tehnoloģiju prototipi,  tai skaitā metodes



Kopējais publiskais finansējums fundamentālajiem pētījumiem nepārsniedz 

20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Kopējais publiskais finansējums eksperimentālajai izstrādei nepārsniedz 20 

procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Vērtēšanas 

kritēriji




