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1. Pielikums: 
LLU Zinātnes padomes  

2017. gada 25. oktobra lēmumam Nr. 17-5 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu 

finansēšanas kārtība projekta “LLU UN TĀS PĀRRAUDZĪBĀ ESOŠO ZINĀTNISKO 

INSTITŪCIJU STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS PROJEKTU PĒTNIECĪBĀ UN 

INOVĀCIJĀS VEICINĀŠANA” ietvaros  

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu finansēšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 

noteikumi nosaka: 

1.1. Kārtību, kādā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) piešķir atbalstu 

starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrādei;  

1.2. starptautiskās sadarbības projektu pieteikumus, kuri šīs Kārtības ietvaros atbilst atbalsta 

saņemšanai; 

1.3. prasības atbalsta pretendentiem un aktivitāšu īstenošanas kārtību. 

2. Kārtībā lietotie termini un saīsinājumi: 

9.IP - Eiropas Savienības (Turpmāk – ES) 9.ietvara programma. 

Apvārsnis 2020 – ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020”. 

 ZPAC – Zinātnes un projektu attīstības centrs. 

RUC – Resursu uzskaites centrs. 

 FPC – Finanšu plānošanas centrs. 

 ITZAC – Informācijas tehnoloģiju un zinātniskā aprīkojuma centrs. 

Atbalsta pretendents – LLU zinātniskais personāls, kurš iesniedz iesniegumu atbalsta 

saņemšanai. 

Atbalsta saņēmējs - LLU zinātniskais personāls, kam atbilstoši šai Kārtībai ir piešķirts 

atbalsts. 

Projekta administrators - atbildīgā persona ZPAC par Projekta pieteikuma sagatavošanu 

un projekta administratīvo vadību atbalsta saņemšanas gadījumā. 

Projekta pieteikums - programmas “Apvārsnis 2020” un ES 9.Ietvara programmas projektu 

pieteikums, tai skaitā aktivitātes (mobilitāte, semināru organizēšana Latvijā utt.), kas sekmē 

sadarbības izstrādi un dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības 

pasākumos. 

3. Kārtības mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības 

projektu (turpmāk – Projekti) izstrādi un dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un 

sadraudzības pasākumos. 

4. LLU kā prioritāri tiek atzīti tie projekti, kuri atbilst LLU stratēģijā izvirzītajiem 

pamatmērķiem un pētniecības virzieniem, kā arī veicina studiju un pētnieciskā darba vienotību 

un starpnozaru sadarbību. 

5. Sagaidāmais rezultāts: Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes 

sliekšņa novērtēti projektu pieteikumi šādās programmās:  
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5.1. “Apvārsnis 2020” (I Zinātnes izcilība; II Vadošā loma rūpniecībā; III Sabiedrības 

problēmu risināšana; IV Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana; V Zinātne 

sabiedrībā un sadarbībā ar to); 

5.2. ES 9.Ietvara programma; 

5.3. publiskās – publiskās partnerības  programmas: EUROSTARS-2 programma un ERA-

NET COFUND aktivitātes un citās programmas, kurās Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 

piedalās ar līdzfinansējumu no “Apvārsnis 2020”  programmas līdzekļiem; 

5.4. publiskās –  privātās partnerības un citas programmas, kurās EK piedalās ar 

līdzfinansējumu no “Apvārsnis 2020”  programmas līdzekļiem. 

 

II Atbalstāmās darbības un prasības atbalsta pretendentiem 

6. Atbalstāmās darbības: 

6.1. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, lai 

iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un ES 

9. IP projektos, tai skaitā: 

6.1.1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP ietvaros organizētajās 

partnerības biržās un informācijas dienās; 

6.1.2. dalība EK Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos; 

6.1.3.  dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

6.2. programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā 

komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta 

plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaiste.  

7. Atbalstu piešķir ievērojot, ka viena programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP projekta 

pieteikuma sagatavošanas izmaksas nepārsniedz 8 000 euro, ja projekta iesniedzējs ir 

programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP projekta pieteikuma koordinators.  Ja projekta 

iesniedzējs ir projekta pieteikuma partneris, tad izmaksas nepārsniedz 5 000 euro.  

8. Atbalstu nepiešķir, ja par projekta pieteikuma izstrādi iepriekš ir ticis saņemts atbalsts no 

1.1.1.5. pasākuma līdzekļiem, programmas “Baltic Bonus” (laika posmā no 2014. gada līdz 

2016. gadam) vai 2007.–2013. gada ES struktūrfondu plānošanas perioda darbības 

programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.2. aktivitātes “Atbalsts starptautiskās 

sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” ietvaros. 

9. Atbalsta pretendentam ir noteiktas šādas prasības: 

9.1. tas ir tieši atbildīgs par iesnieguma un projekta pieteikuma sagatavošanu un izpildi; 

9.2. tas nav saņēmis vai neplāno saņemt par tām pašām attiecināmajām izmaksām 

finansējumu no citiem ES finanšu avotiem vai citiem finanšu resursiem, kuri nav Latvijas 

institūciju tiešā vai netiešā kontrolē; 

9.3. tam plānotās izmaksas par atbalstāmām darbībām nepārklājas ar darbībām, kuras 

finansē citu ES fondu aktivitāšu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros. 

 

III Attiecināmās izmaksas 

10. Projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) saskaņā ar 

LLU iekšējo atalgojuma politiku, kas: 
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10.1. zinātniskajam personālam nepārsniedz 400 darba stundas viena projekta 

pieteikuma sagatavošanai, ja programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP projekta 

pieteikumu piesaka kā koordinators; 

10.2. zinātniskajam personālam nepārsniedz 200 darba stundas viena projekta 

pieteikuma sagatavošanai, ja programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP projekta 

pieteikumu piesaka kā partneris; 

10.3. administratīvajam vadītājam (projekta administrators) nepārsniedz 35 darba 

stundas viena projekta pieteikuma sagatavošanai. 

11. Komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta īstenošanas personālam atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja 

tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu. Ārvalstu braucieni ir līdz četrām dienām, 

un izmaksas nepārsniedz 1500 euro.  

12. Dalības maksa šīs Kārtības 6.1. apakšpunktā minētajos pasākumos. 

13. Šīs Kārtības 6.2. apakšpunktā minēto projektu pieteikumu sagatavošanas darba semināru 

organizēšana Latvijā, dalībnieku piesaistes, izdales materiālu, tehniskā aprīkojuma un sakaru 

pakalpojumu (tostarp telekonferenču sistēmu licenču iegādes) izmaksas, ievērojot samērīguma 

un lietderības principu.  

14. Konferenču dalības un izdales materiālu publicēšanas, stendu īres/nomas, izgatavošanas, 

transportēšanas, darbības nodrošināšanas, tehniskā aprīkojuma izmaksas šīs Kārtības 6.1. 

apakšpunktā minēto darbību īstenošanai; 

15. Pakalpojumu izmaksas (tai skaitā piekļuve pētniecības infrastruktūrai) šīs Kārtības 6.1. un 6.2.  

apakšpunktā minēto darbību īstenošanai. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav 

reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

 

IV Iesnieguma iesniegšanas kārtība, tā vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

16. Lai saņemtu atbalstu starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumiem, atbalsta pretendents 

(LLU zinātniskais personāls) iesniedz rakstveidā un elektroniski: 

16.1. iesniegumu (1.1. pielikums); 

16.2. finansējuma izlietojuma tāmi (1.2. pielikums).  

17. Atbalsta pretendents ir tieši atbildīgs par iesnieguma izstrādi un tā kvalitāti sagaidāmā rezultāta 

sasniegšanai.  

18. Iesniegumu iesniedz ZPAC lietvedei 189.kabinetā, kura to piereģistrē un nodod izskatīšanai 

ZPAC atbildīgajam projekta administratoram.  

19. Iesnieguma administratīvo vērtēšanu veic ZPAC projektu administrators, kurš piecu darba 

dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas pārbauda tā administratīvo atbilstību pēc šādiem 

kritērijiem: 

19.1. iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši veidlapai;  

19.2. iesniegumam ir pievienota finansējuma izlietojuma tāme;  

19.3. finansējuma izlietojuma aprēķins ir veikts matemātiski precīzi un atbilst šīs Kārtības 

6., 7., 8. punktā minētajam; 

19.4. iesniegums kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem nosūtīts elektroniski uz ZPAC 

norādīto adresi; 
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19.5. atbalstāmās darbības netiek finansētas no citiem avotiem. 

20. Ja iesniegumā un/vai tāmē tiek konstatētas administratīvās neatbilstības, ZPAC projekta 

administrators iesniegumu un/vai tāmi nosūta iesniedzējam precizēšanai.  

21. Ja iesniegums atbilst visām administratīvajām prasībām, ZPAC projekta administrators to 

nosūta vērtēšanas komisijai. 

22. Vērtēšanas komisiju izveido ar Zinātņu prorektora rīkojumu, tajā iekļaujot pārstāvjus no LLU 

fakultātēm un zinātniskajiem institūtiem.  

23. Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts vērtēšanas komisijas sēdē, uzklausot atbalsta 

pretendenta ziņojumu. Vērtēšanas komisijas sēde tiek organizēta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 

iesnieguma administratīvās atbilstības apstiprināšanas. 

24. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ņemot vērā LLU prioritāro 

zinātnes virzienu attīstības intereses un paredzamo ieguldījumu zinātnes virziena ilgtspējīgai 

attīstībai universitātē. 

25. Iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji: 

25.1. iesnieguma pamatojums, ņemot vērā, vai plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, 

samērīgas ar plānoto projekta pieteikuma sagatavošanas laika grafiku un vērstas uz 

sagaidāmo rādītāju sasniegšanu; 

25.2. īstenošanas kapacitāte - iesaistītā personāla kompetence, pieredze un zinātniskā 

kvalifikācija; 

25.3. augsta projekta pieteikuma gatavība – ir iepriekšējas iestrādnes, atrasti sadarbības 

partneri/konsorcijs, skaidri definēts pētījuma mērķis un sagaidāmie rezultāti; 

25.4. izmaksu pamatojums un izlietošanas efektivitāte sasniedzamo rezultātu kontekstā; 

25.5. prioritāri atbalstu piešķir tāda atbalsta pasākuma finansēšanai, kur atbalsta saņēmējs 

izstrādā projekta pieteikumu kā projekta koordinators. 

26. Vērtēšanas komisija vērtējumu noformē kā protokolu ar lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai 

noraidīšanu. 

 

V Atbalsta saņemšanas kārtība un aktivitāšu īstenošana 

27. Pēc vērtēšanas komisijas pozitīva lēmuma, zinātņu prorektors : 

27.1. slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tai skaitā 

projekta pieteikumu sagatavošanu un citu aktivitāšu īstenošanu; 

27.2. apstiprina tāmi, kā arī tās izmaiņas; 

27.3. slēdz vienošanos ar atbalsta saņēmēju par progresa ziņojuma iesniegšanas termiņu;  

27.4. ieceļ projekta administratoru. 

28. Līdzekļu izlietojums tiek uzskaitīts LLU noteiktajā kārībā, ko kontrolē attiecīgais ZPAC 

projekta administrators. Atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par visi izmaksas pamatojošo 

dokumentu, tai skaitā darba laika uzskaites lapu, aizpildīšanu un iesniegšanu projekta 

administratoram.  

29. Atbalsta saņēmējs pēc ZPAC administratora pieprasījuma sniedz informāciju, kas 

nepieciešama, lai nodrošinātu publicitātes prasības.  

30. Projekta pieteikuma sagatavošanā: 
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30.1.  atbalsta saņēmējs atbild par pētnieciskās idejas formulēšanu un projekta pieteikuma 

pētnieciskā apraksta sagatavošanu, komunikāciju par konsorciju un citiem jautājumiem, 

kas saistīti ar pētījuma zinātniskajiem aspektiem; 

30.2. projekta administrators konsultē par projekta pieteikuma sagatavošanu, finanšu 

aprēķiniem, tāmēm, pievienojamajiem dokumentiem un citiem ar projekta pieteikuma 

izstrādi saistītiem jautājumiem. Projekta administrators ir tiesīgs saņemt konsultācijas 

RUC, FPC, ITZAC un citās LLU struktūrvienībās, kuru darbiniekiem savas 

kompetences ietvaros ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju un skaidrojumus. 

31. Ja nepieciešams, projekta pieteikuma sagatavošanas procesa laikā projekta administrators 

sagatavo projekta pieteikuma pavaddokumentus un pielikumus. Projekta pielikumu/us, kuros 

iekļaujama informācija par projekta īstenošanas procesiem, t.sk. sadarbības līgumu, pētījuma 

plāna sagatavošanu u.tml., nodrošina atbalsta saņēmējs. 

32. Atbalsta saņēmējs iesniedz progresa ziņojumu (1.3. pielikums) rakstiski un elektroniski 

Vērtēšanas komisijai ar zinātņu prorektoru saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi 

pirms plānotā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa. Vērtēšanas komisija izskata izpildes 

pārskatu vienas nedēļas laikā un nepieciešamības gadījumā sniedz priekšlikumus projekta 

pieteikuma kvalitātes uzlabošanai.  

33. Pirms iesniegšanas normatīvo dokumentu prasībām atbilstoši sagatavotu projekta pieteikumu 

atbalsta saņēmējs iesniedz apstiprināšanai LLU Zinātņu prorektoram. 

34. Atbalsta saņēmējs iesniedz ZPAC projektu administratoram projekta pieteikuma izvērtēšanas 

rezultātus un lēmumu par projekta apstiprināšanu/noraidīšanu, kad tas ir saņemts.  

35. Atbalsta saņēmējs var atteikties no atbalsta saņemšanas, atmaksājot saņemto finansējumu pilnā 

apmērā LLU.   

36. Ja projekta pieteikums netiek iesniegts, atbalsta saņēmējs atmaksā saņemto finansējumu pilnā 

apmērā LLU.   
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1.1.pielikums 

Iesniegums atbalsta saņemšanai starptautiskās sadarbības projektu 

pieteikumu sagatavošanai 

Projekta nosaukums un projekta akronīms (indikatīvi):  

Programma, kurai tiks iesniegts projekta pieteikums:  

Projekta iesniegšanas termiņš:  

Vadošais partneris:  

Plānotie projekta partneri:  

Projekta mērķis:  

Projektā plānoto darbību un rezultātu apraksts (līdz 100 vārdiem): 
 

Starptautiskās sadarbības/ projekta gatavības pakāpe (iepriekšējas 

iestrādnes, publikācijas (koppublikācijas) attiecīgā zinātņu jomā, 

iepriekšēja sadarbība ar partneriem utt.) (līdz 100 vārdiem): 

 

Projekta pieteikuma sagatavošanā iesaistītais LLU zinātniskais personāls, 

tā plānotā slodze (stundas) un LLU struktūrvienības:  

 

Plānotās aktivitātes:  

1. Ārvalstu braucieni, norādot pasākuma nosaukumu, datumus un 

mērķi, dalībnieku skaitu no LLU 
 

2. Darba semināru organizēšana Latvijā, norādot skaitu  

3.Ārējo ekspertu piesaiste, norādot ekspertīzes jomu  

Kopējā plānotā atbalsta summa, EUR  

 

Apliecinu, ka: 

36.1. neesmu saņēmis vai neplānoju saņemt par tām pašām attiecināmajām izmaksām 

finansējumu no citiem ES finanšu avotiem vai citiem finanšu resursiem, kuri nav Latvijas 

institūciju tiešā vai netiešā kontrolē; 

36.2.  plānotās izmaksas par atbalstāmām darbībām nepārklājas ar darbībām, kuras 

finansē citu ES fondu aktivitāšu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros. 

 

Atbalsta pretendents: ____________________________________________________________ 

Paraksts, datums 

 

_____________________________________________________________________________ 

Struktūrvienība, amats, zin.grāds, vārds, uzvārds 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Kontakttālrunis, e-pasts 
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1.2.pielikums 

 

Finansējuma izlietojuma tāme 

N.P.K. Izdevumi Aktivitāte* Vienas vienības izmaksas Vienību skaits** Summa 

      

      

      

      

      

      

Kopā   

*saskaņā ar Kārtības 6.1 un 6.2 apakšpunktu 

**cilvēku skaits/dalībnieku skaits/plānotā slodze stundās utt 
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1.3.pielikums 

Progresa pārskats 

 

N.P.K. Plānotās aktivitātes* Izpildīto aktivitāšu īss apraksts  

1.  Ārvalstu braucieni (konkretizējot 

vietu, mērķi utt.) 

 

2.  Darba semināru organizēšana Latvijā  

3.  Ārējo ekspertu piesaiste (konkretizējot 

jomu un uzdevumus) 

 

4.  Projekta pieteikuma sagatavošanas 

progress 

 

5.  Zinātniskā personāla iesaiste projekta 

pieteikuma sagatavošanā 

 

6.    

7.    

8.    

*precizējot aktivitātes, saskaņā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai 

 

Atbalsta saņēmējs:  _______________________________________________________________ 

Paraksts, datums 

 

_____________________________________________________________________________ 

Struktūrvienība, amats, zin.grāds, vārds, uzvārds 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Kontakttālrunis, e-pasts 

 


