Izglītības un zinātnes ministrijas
Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisijas
(izveidota ar Izglītības un zinātnes ministra 22.07.2015. rīkojumu Nr.374)

sēdes
PROTOKOLS
Nr.2021/3
Sēdes norise: 2021.gada 30.aprīlī plkst.11:00
Rīgā, ZOOM platformā
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs un sēdes vadītājs:
Dmitrijs Stepanovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
departamenta direktors;

Komisijas locekļi:
Elita Zondaka
Maija Bundule
Mārtiņš Jansons
Arnis Kokorevičs
Andrejs Siliņš

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktora vietniece - Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas
atbalsta departamenta direktore;
VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu
nodaļas vadītāja;
Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītāja vietnieks;
Latvijas Zinātnes padomes eksperts;
Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs.

Sēdē nepiedalās:
Diāna Laipniece
Inga Šīrante

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece
politikas ieviešanas un monitoringa jomā;
VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte.
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Protokolē:
Līva Griņeviča

Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības
starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte.

Komisijas locekļi apstiprina šādu sēdes dienas kārtību:
1. Par Latvijas 2021.gada dalības maksas nodrošināšanu BBMRI-ERIC.
2. Par Latvijas 2021.gada dalības maksas nodrošināšanu EATRIS.
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu EURATOM Eiropas Kopējās programmas EUROfusion īstenošanai Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas
institūtā 2021.gadā.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Latvijas Mobilais telefons” Apvārsnis 2020 inovācijas projekta 5G-ROUTES īstenošanai.
5. Par finansējuma piešķiršanu M.ERA-NET 2 2020.gada konkursā iesniegtā pētniecības projekta EMMA īstenošanai Rīgas Tehniskajā
universitātē.
6. Par dalību COST akcijās. Latvijas pārstāvju apstiprināšana COST akciju Vadības komitejās.
7. Dažādi.
Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:
1. Par Latvijas 2021.gada dalības maksas nodrošināšanu BBMRI-ERIC.
2021.gada 15.aprīlī (reģistrācijas Nr.9.-11/3056) VIAA no BBMRI-ERIC sekretariāta ir saņemts rēķins par Latvijas 2021.gada dalības maksu
BBMRI-ERIC konsorcijā. Rēķina kopējā summa ir 23 241,88 EUR.
Lēmums Nr.1:
Ņemot vērā Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumu Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības
un tehnoloģiju jomā” (turpmāk – MK noteikumu Nr.259) 4.2.5. apakšpunktā noteikto, apmaksāt BBMRI-ERIC sekretariāta rēķinu 23 241,88 EUR
apmērā.
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2. Par Latvijas 2021.gada dalības maksas nodrošināšanu EATRIS-ERIC.
2021.gada 26.februārī (reģistrācijas Nr.9.-11/1402) VIAA no EATRIS sekretariāta ir saņemts rēķins par Latvijas 2021.gada dalības maksu EATRISERIC konsorcijā. Rēķina kopējā summa ir 25 000,00 EUR.
Lēmums Nr.2:
Ņemot vērā MK noteikumu Nr.259 4.2.5. apakšpunktā noteikto, apmaksāt EATRIS rēķinu 25 000,00 EUR apmērā.
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu EURATOM Eiropas Kopējās programmas EUROfusion īstenošanai Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūtā 2021.gadā.
2021.gada 17.martā VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/1928) Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pieteikums par atbalsta piešķiršanu
Eiropas Kopējās programmas “Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of
the members of the EUROfusion consortium” (EUROfusion) īstenošanai. Pieteikums par atbalsta piešķiršanu EUROfusion īstenošanai tehniski atbilst
MK noteikumu Nr.259 prasībām. EUROfusion kopējās izmaksas 2021.gadā ir 34 010,00 EUR un līdzfinansējums no valsts budžeta ir pieprasīts
17 005,00 EUR apmērā.
nosaukums/

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

Implementation
of
activities described in the
Roadmap to Fusion
during Horizon 2020
through
a
Joint
programme
of
the
members
of
the
EUROfusion consortium/
EUROfusion

17.03.2021.

01.01.2021.31.12.2021.

Latvijas Universitātes
Cietvielu
fizikas
institūts/
Jeļena Butikova

Eiropas Kopējā programma/
Projekta kopējās izmaksas:
34 010,00 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
17 005,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
17 005,00 EUR

Projekta
akronīms

Atbilstība MK
26.05.2015.
noteikumiem
Nr.259
atbilst

Priekšlikumi finansējuma
piešķiršanai
Priekšlikumi
komisijas
lēmumam:
piešķirt
finansējumu
projekta
īstenošanai;
projekta
īstenošanai piešķirt valsts
budžeta
finansējumu
17 005,00 EUR, ar avansa
maksājumu 13 604,00 EUR
apmērā

Lēmums Nr.3:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.4. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt līdzfinansējumu EURATOM Eiropas Kopējās programmas
“Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion
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consortium” (EUROfusion) īstenošanai. VIAA, slēdzot līgumu ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu par EUROfusion īstenošanu,
plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums EUROfusion īstenošanai 2021.gadā ir 17 005,00 EUR, ar avansa maksājumu 13 604,00 EUR apmērā,
kas sastāda 80% no EUROfusion valsts budžeta dotācijas apmēra.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Latvijas Mobilais telefons” Apvārsnis 2020 inovācijas projekta 5G-RUTES īstenošanai.
2021.gada 28.aprīlī VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/3462) SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pieteikums par atbalsta piešķiršanu inovācijas
projekta “5th Generation connected and automated mobility cross-border EU trials” (5G-ROUTES) īstenošanai. Pieteikums par atbalsta piešķiršanu
projekta 5G-ROUTES īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259 prasībām. Projekta 5G-ROUTES kopējās izmaksas ir 597 214,30 EUR,
tostarp Eiropas Komisija piešķir finansējumu 418 050,01 EUR apmērā, kas par 70% sedz 5G-ROUTES izmaksas. Latvijas valsts budžeta atbalsts šī
projekta īstenošanai, ievērojot piemērojamo valsts atbalsta intensitāti lielam uzņēmumam, kas projektā veic eksperimentāli tehniskās priekšizpētes
darbus un rūpnieciskos pētījumus, var sasniegt 50% no projekta 5G-ROUTES to izmaksu daļas, kas netiek nosegta ar Eiropas Komisijas piešķirto
finansējumu. Ievērojot iepriekš minēto valsts atbalsts projekta 5G-ROUTES īstenošanai var tikt piešķirts 89 582,14 EUR apmērā un atbalsta
pretendenta paša finansējums šī projekta īstenošanai būs nepieciešams 89 582,15 EUR apmērā.
Projekta 5G-ROUTES īstenošanai 2021.gadā SIA “Latvijas Mobilais Telefons” ir pieprasījis valsts budžeta finansējums 27 000,00 EUR apmērā.
nosaukums/

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

5th Generation connected
and automated mobility
cross-border EU trials /
5G-ROUTES

28.04.2021.

01.09.2020.31.08.2024.

SIA Latvijas Mobilais
Telefons/
Artūrs Lindenbergs

Inovācijas projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
597 214,30 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
89 582,14 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
418 050,01 EUR
Atbalsta
pretendenta
paša
finansējums:
89 582,15 EUR

Projekta
akronīms

Atbilstība MK
26.05.2015.
noteikumiem
Nr.259
atbilst

Priekšlikumi finansējuma
piešķiršanai
Priekšlikumi
komisijas
lēmumam: piešķirt valsts
atbalstu projekta īstenošanai;
projekta 1.posma īstenošanai
piešķirt
valsts budžeta
finansējumu 27 000,00 EUR,
ar avansa maksājumu 21
600,00 EUR apmērā

Ņemot vērā projekta 5G-ROUTES darbu ievirzi un tā ietvaros radīto tehnoloģisko risinājumu inovatīvo līmeni, kā arī to, ka projektā piedalās gan
Latvijas industrijas pārstāvis – Latvijas Mobilais telefons, gan zinātniskais institūts – Elektronikas un datorzinātņu institūts, komisijas locekļi vienojas
par preses relīzes publicēšanu saistībā ar piešķirto valsts atbalstu 5G-ROUTES projekta īstenošanai.
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Lēmums Nr.4:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.1. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt valsts atbalstu inovācijas projekta “5th Generation connected and
automated mobility cross-border EU trials” (5G-Routes) īstenošanai. VIAA, slēdzot līgumu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” par projekta 5GROUTES īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums projekta 5G-ROUTES pirmā posma īstenošanai ir 27 000,00 EUR, ar avansa
maksājumu 2021.gadā 21 600,00 EUR apmērā.
5. Par finansējuma piešķiršanu M.ERA-NET 2 2020.gada konkursā atbalstītā projekta EMMA īstenošanai Rīgas Tehniskajā
universitātē.
2021.gada 26.aprīlī VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/3323) Rīgas Tehniskās universitātes pieteikums par atbalsta piešķiršanu pētniecības
projekta “Exploring Multi-Method Analysis of composite structures and joints under consideration of uncertainties during engineering and
processing” (EMMA) īstenošanai. Pieteikums par atbalsta piesķiršanu projekta EMMA īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259 prasībām.
Projekta EMMA kopējās izmaksas ir 128 000,00 EUR. Projekta EMMA īstenošanai 2021.gadā ir pieprasīts valsts budžeta finansējums
42 700,00 EUR apmērā.
nosaukums/

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

Exploring Multi-Method
Analysis of composite
structures and joints under
consideration
of
uncertainties
during
engineering
and
processing /
EMMA

26.04.2021.

01.06.2021.31.05.2024.

Rīgas
Tehniskā
universitāte/
Oļgerts Ozoliņš

Pētniecības projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
128 100,00 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
128 100,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
00,00 EUR

Projekta
akronīms

Atbilstība MK
26.05.2015.
noteikumiem
Nr.259
atbilst

Priekšlikumi finansējuma
piešķiršanai
Priekšlikumi
komisijas
lēmumam:
piešķirt
finansējumu
projekta
īstenošanai;
projekta
1.posma īstenošanai piešķirt
valsts budžeta finansējumu
42 700,00 EUR, ar avansa
maksājumu 34 160,00 EUR
apmērā

Lēmums Nr.5:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.6. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt finansējumu projekta “Exploring Multi-Method Analysis of composite
structures and joints under consideration of uncertainties during engineering and processing” (EMMA) īstenošanai. VIAA, slēdzot līgumu ar Rīgas
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Tehnisko universitāti par projekta EMMA īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums projekta EMMA pirmā posma īstenošanai ir
42 700,00 EUR, ar avansa maksājumu 2021.gadā 34 160,00 EUR apmērā.
6. Par dalību COST akcijās. Latvijas pārstāvju apstiprināšana COST akciju Vadības komitejās.
M. Bundule informē, ka saņemti 2 pieteikumi dalībai divās COST akcijās un īsi raksturo katru no pieteikumiem. Izvērtējot iesniegumiem pievienoto
informāciju (kandidāta CV un pētniecības vai profesionālās darbības virzienu), komisija iesaka nominēt abu iesniegumu iesniedzējus attiecīgo COST
akciju Vadības komitejās saskaņā ar pievienoto sarakstu:
Nr.

1.
2.

Akcijas
Nr.

Nosaukums

Akcijas
darbības
laiks

CA19102

Language in the Human-Machine
Era
Fintech and Artifical Intelligence
in Finance - Towards a transparent
financial industry

06.10.2020.05.10.2024.
14.09.2020.13.09.2024.

CA19130

Latvijas
pārstāvis akcijas
vadības
komitejā
Olga Zervina
Ramona
Rupeika-Apoga

Institūcija

Iespējamā pozīcija
akcijas vadības
komitejā

Transporta un sakaru
institūts
Latvijas Universitāte

vadības komitejas
locekļa aizvietotājs
vadības komitejas
loceklis

Lēmums Nr.6:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 19.3.apakšpunktu:
1. Apstiprināt Transporta un sakaru institūta studiju programmas direktori, lektori, doktorantūras studenti Olgu Zervinu dalībai COST akcijas
“Language in the Human-Machine Era” vadības komitejā kā vadības komitejas locekļa aizvietotāju;
2. Apstiprināt Latvijas Universitātes profesori, vadošo pētnieci, departamenta direktori, PhD Ramonu Rupeiku-Apogu dalībai COST akcijas “Fintech
and Artifical Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry” vadības komitejā.
7. Dažādi.
7.1. Par jaunās EURATOM programmas projektu finansēšanu
D.Stepanovs informē, ka no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ir saņemts lūgums izskatīt jautājumu par iespējām priekšfinansēt
EURATOM (2021-2025) programmas projektu, kas būs EUROfusion projektā (2014.-2021) iesākto pētījumu un darbu turpinājums. Ievērojot to, ka
šobrīd vēl spēkā nav stājušās regulas, kas nosaka jauno programmu - Horizon Europe un EURATOM struktūru un darbības principus, tostarp atbalsta
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projektu īstenošanai intensitātes, kā arī nav noslēgts Grant Agreement par jaunā “EUROfusion” projekta īstenošanu, komisija nevar lemt par atbalstu
projektam, kura darbība legāli nav apstiprināta. Jautājums par finansējuma piešķiršanu projektam var tikt izskatīts pēc Horizon Europe un EURATOM
programmu darbības regulējošos normatīvo dokumentu apstiprināšanas Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē un Grant Agreement noslēgšanas par
konkrētā projekta īstenošanu.
Sēdes vadītājs Dmitrijs Stepanovs pasludina sēdi par slēgtu plkst. 12:00.

Sēdi vadīja D. Stepanovs _________________________
Protokolēja L. Griņeviča _________________________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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