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.2021/4
Sēdes norise: 2021.gada 16.jūnijā plkst.10:00
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
Diāna Laipniece
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;
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece
politikas ieviešanas un monitoringa jomā;
Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs.

Sēdē nepiedalās:
Inga Šīrante

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 ERIC European Social Survey.
2. Par Latvijas 2021.gada dalības maksas nodrošināšanu JIVE ERIC.
3. Par izmaiņām finansējuma piešķiršanā EURATOM 2020.gadā atbalstītās Eiropas Kopējās programmas EUROfusion īstenošanai Latvijas
Universitātes Cietvielu fizikas institūtā.
4. Par finansējuma piešķiršanu M.era-Net 2 2020.gada konkursā atbalstītā pētniecības projekta EMMA īstenošanai SIA "IC3".
5. Par finansējuma piešķiršanu M.era-Net 2 2020.gada konkursā atbalstītā pētniecības projekta CaFeOx īstenošanai SIA "Management Service
Company".
6. Par finansējuma piešķiršanu Eurostars 2 2021.gada konkursā atbalstītā pētniecības projekta AGATA īstenošanai SIA "Ceram Optec".
7. Atbalsts COST akcijas Nr. 15111 "European Network on Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatique Syndrome" pievienotās vērtības
nodokļa segšanai.
8. Par starptautiska projekta īstenošanai pieprasāmo finansējuma apmēru.
9. Par dalību COST akcijās. Latvijas pārstāvju apstiprināšana COST akciju Vadības komitejās.
Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:
1. Par Latvijas 2021.gada dalības maksas nodrošināšanu ERIC European Social Survey.
2021.gada 02.jūnijā (reģistrācijas Nr.9.-11/4367) VIAA ir saņēmusi rēķinu no European Social Survey ERIC sekretariāta par Latvijas 2021.gada
dalības maksu ESS ERIC konsorcija budžetā. Rēķina kopējā summa ir 22 500,00 EUR.
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Lēmums Nr.1:
Ņemot vērā MK noteikumu Nr.259 4.2.3. apakšpunktā noteikto komisijas locekļi vienbalsīgi atbalsta Latvijas ESS ERIC dalības maksas
22 500,00 EUR apmērā segšanu.
2. Par Latvijas 2021.gada dalības maksas nodrošināšanu JIVE ERIC.
2021.gada 07.jūnijā (reģistrācijas Nr.9.-11/4466) VIAA no VLBI ERIC (JIVE) sekretariāta ir saņemts rēķins par Latvijas 2021.gada dalības maksu
JIVE konsorcijā. Rēķina kopējā summa ir 80 500,00 EUR.
Lēmums Nr.2:
Ņemot vērā MK noteikumu Nr.259 4.2.5. apakšpunktā noteikto, apmaksāt JIVE rēķinu 80 500,00 EUR apmērā.

3. Par izmaiņām finansējuma piešķiršanā EURATOM 2020.gadā atbalstītās Eiropas Kopējās programmas EUROfusion īstenošanai
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā.
2021.gada 07.jūnijā VIAA ir saņemta (reģistrācijas Nr. 9.-11/4499) Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (turpmāk- LU CFI) vēstule par
izmaiņām finansējuma piešķiršanā EURATOM atbalstītās 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 2021.gadā.
2021.gada 30.aprīļa Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisijas sēdē tika lemts par Latvijas
valsts budžeta finansējuma piešķiršanu EUROfusion projektam 2021. gadā (protokols Nr.2021/3, lēmums Nr.3).
LU CFI vēstulē norāda, ka sakarā ar izmaiņām projekta EUROfusion 2021.gada budžetā un kārtējo darbu plānojumā, LU CFI 2021.gadā nav paredzēti
kādi darba uzdevumi un tādēļ neizmantos 2021. gada 17. marta iesniegumā Nr. 1.1-21/073 pieprasīto finansējumu projekta EUROfusion īstenošanai.
Lēmums Nr.3:
Komisija atceļ 2021.gada 30.aprīļa Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisijas sēdē pieņemto
lēmumu Nr.3 par Latvijas valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta “Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during
Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium” (EUROfusion) izpildei 2021.gadā.
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4. Par finansējuma piešķiršanu M.ERA-NET-2 2020.gada konkursā atbalstītā pētniecības projekta EMMA īstenošanai SIA "IC3".
2021.gada 28.maijā VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/4274) SIA “IC3” 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 piešķiršanu EMMA īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259 prasībām. EMMA kopējās izmaksas
2021.gadā ir 34 125,00 EUR un līdzfinansējums no valsts budžeta ir pieprasīts 27 300,00 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

28.05.2021.

01.06.2021.31.05.2024.

SIA
IC3/
Kaspars Kalniņš

Pētniecības projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
102 375,00 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
81 900,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
00,00 EUR,
Atbalsta
pretendenta
paša
finansējums:
20 475,00 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
27 300,00 EUR, ar avansa
maksājumu 21 840,00 EUR
apmērā

Lēmums Nr.4:
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 SIA
“IC3” par projekta EMMA īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums projekta EMMA pirmā posma īstenošanai ir 27 300,00 EUR,
ar avansa maksājumu 2021.gadā 21 840,00 EUR apmērā.
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5. Par finansējuma piešķiršanu M.ERA-NET-2 2020.gada konkursā atbalstītā pētniecības projekta CaFeOx īstenošanai SIA
"Management Service Company".
2021.gada 07.jūnijā VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/4496) SIA “Management Service Company” pieteikums par atbalsta piešķiršanu
pētniecības projekta “Earth abundant Ca-Fe-oxide-based materials with tailored antimicrobial functionalities for diverse applications on surface, in
water and membranes” (CaFeOx) īstenošanai. Pieteikums par atbalsta piešķiršanu CaFeOx īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259
prasībām taču nav pareizi norādīta piemērojamā valsts atbalsta intensitāte tehniski ekonomiskajai priekšizpētei. SIA “Management Service Company”
darbs pie projekta CaFeOx īstenošanas pēc plāna paredzēts 2023.gadā. CaFeOx kopējās izmaksas 2023.gadā ir paredzētas 36 000,00 EUR apmērā.
Atsaucoties uz MK noteikumu Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”
8.2.4.apakšpunktu, valsts atbalsta likme tehniski ekonomiskās priekšizpētes projektiem nepārsniedz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, valsts budžeta finansējums SIA “Management Service Company” CaFeOx projektam 2023.gadā ir 18 000,00 EUR.
nosaukums/

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

Earth abundant Ca-Feoxide-based materials with
tailored
antimicrobial
functionalities for diverse
applications on surface, in
water and membranes /
CaFeOx

07.06.2021.

Kopējais
projekta
īstenošanas
laiks01.06.2021.31.05.2024.;
3.posma
īstenošana01.06.2023.31.05.2024.

SIA
Management
Service
Company/
Dāvis Štēbelis

Pētniecības projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
36 000,00 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
18 000,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
00,00 EUR
Atbalsta
pretendenta
paša
finansējums:
18 000,00 EUR

Projekta
akronīms

Atbilstība MK
26.05.2015.
noteikumiem
Nr.259
atbilst

Priekšlikumi finansējuma
piešķiršanai
Priekšlikumi
komisijas
lēmumam: komisija piešķir
finansējumu
projekta
īstenošanai
3.posmā,
atbilstoši
plānotajiem
darbiem; projekta 3.posma
īstenošanai piešķirt valsts
budžeta
finansējumu
18 000,00 EUR apmērā

Lēmums Nr.5:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.6., 8.2.4. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt finansējumu projekta “Earth abundant Ca-Fe-oxide-based
materials with tailored antimicrobial functionalities for diverse applications on surface, in water and membranes” (CaFeOx) īstenošanai 2023.gadā.
VIAA, slēdzot līgumu ar SIA “Management Service Company” par projekta CaFeOx īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums
projekta CaFeOx īstenošanai 2023.gadā ir 18 000,00 EUR.
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6. Par finansējuma piešķiršanu Eurostars-2 2021. gada konkursā atbalstītā pētniecības projekta AGATA īstenošanai SIA "Ceram
Optec".
2021.gada 10.jūnijā VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/4585) SIA “Ceram Optec” pieteikums par atbalsta piešķiršanu pētniecības projekta
“Photo-Acoustic (PA) MammoGrAphy joins BreasT UltrAsound (US) in World’s First 3D PAUS Mammoscope” (AGATA) īstenošanai. Pieteikums
par atbalsta piešķiršanu AGATA īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259 prasībām. AGATA kopējās izmaksas 2021.gadā ir 112 436,55 EUR
un līdzfinansējums no valsts budžeta ir pieprasīts 70 000,00 EUR apmērā.
nosaukums/

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

Photo-Acoustic
(PA)
MammoGrAphy
joins
BreasT UltrAsound (US) in
World’s First 3D PAUS
Mammoscope / AGATA

10.06.2021.

01.07.2021.30.06.2023.

SIA Ceram Optec/
Andrejs Griščenko

Pētniecības projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
224 873,10 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
140 000,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
00,00 EUR
Atbalsta
pretendenta
paša
finansējums:
84 873,10 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
70 000,00 EUR apmērā

Lēmums Nr.6:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.4. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt finansējumu projekta “Photo-Acoustic (PA) MammoGrAphy joins
BreasT UltrAsound (US) in World’s First 3D PAUS Mammoscope” (AGATA) īstenošanai. VIAA, slēdzot līgumu ar SIA “Ceram Optec” par projekta
AGATA īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums projekta AGATA pirmā posma īstenošanai ir 70 000,00 EUR.
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7. Atbalsts COST akcijas Nr. 15111 "European Network on Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatique Syndrome" pievienotās
vērtības nodokļa segšanai.
2021. gada 31.maijā VIAA ir saņemts COST akcijas Nr. CA15111 “European Network on Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatique Syndrome”
(EUROMENE) iesniegums (reģistrācijas Nr. 9.-6/4335) no Rīgas Stradiņa universitātes par pievienotās vērtības nodokļa izdevumu segšanu COST
akcijas Nr. CA15111 ietvaros 11 sagatavotajiem zinātniskajiem rakstiem Open Access datu bāzēs “MDPI”, “Public Library of Science” un
“Taylor&Francis”. Kopējais nepieciešamais valsts budžeta finansējums, lai nosegtu pievienotās vērtības nodokļa izdevumus COST akcijas
Nr. CA15111 "European Network on Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatique Syndrome" ietvaros sagatavotajiem zinātniskajiem rakstiem ir
3 050,77 EUR.
Lēmums Nr.7:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 17.4.apakšpunktu, komisija atbalsta valsts budžeta finansējuma 3 050,77 EUR apmērā piešķiršanu Rīgas
Stradiņa universitātes pievienotās vērtības nodokļa segšanai par COST akcijas Nr. CA15111 "European Network on Myalgic Encephalomyelitis/
Chronic Fatique Syndrome" ietvaros veiktiem zinātnisko rakstu publicēšanas izdevumiem Open Access zinātniskajos žurnālos.

8. Par starptautiska projekta īstenošanai pieprasāmo finansējuma apmēru.
M.Bundule informē komisijas locekļus par priekšlikumu Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitāšu un Horizon Europe programmas
Eiropas partnerību ietvaros atbalstīto projektu īstenošanā iesaistītā Latvijas partnera maksimāli pieļaujamo izmaksu apmēra izmaiņām.
Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu (Eurostars 2) un citu aktivitāšu tostarp privātās-publiskās partnerības kopuzņēmumu (ECSEL)
un ERA-NET Cofund projektu ietvaros atvērtajos projektu konkursos Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās ar nacionālajiem finanšu resursiem
kā nacionālā pētniecību finansējošā iestāde un uzņemas saistības nodrošināt finansējumu augstu novērtējumu guvušo un konkursos atbalstīto
pētniecības projektu īstenošanai.
Iepriekšminēto programmu konkursos pieteiktajos starptautiskās sadarbības projektos līdz šim maksimālais finansējuma apmērs, ko projekta Latvijas
partneris varēja plānot un pieprasīt ir 70 000,00 EUR uz katru projekta izpildes gadu. Vidēji šie pētniecības projekti tiek īstenoti 3 gadus un
maksimālais finansējums, ko projekta Latvijas partneris var saņemt ir 210 000,00 EUR.
Maksimālais finansējuma apmērs nav mainījies kopš 2008.gada, kad tika uzsākta pirmo ERA-NET aktivitāšu ietvaros atbalstīto projektu īstenošana.
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Kopš 2008.gada pēdējo 13 gadu laikā ir pieaugušas dažādu ar projektu īstenošanu saistīto preču (materiāli, reaģenti, instrumenti, aprīkojums,
zinātniskās iekārtas) iegādes, pakalpojumu (telpu īre, ēdināšana, transports, Open Access publicēšana), komandējumu un projekta izpildē nodarbinātā
personāla atalgojuma izmaksas.
Projektu izpildē nodarbinātā personāla atalgojuma izmaksas nav tikušas pārskatītas kopš MK noteikumu Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai
starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” stāšanās spēkā, tas ir 2015. gada 17. jūnijā. Saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes datiem1, laika posmā no 2015. gada līdz 2021. gadam strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijā ir augusi par 43%. 2015. gada februārī
vidējā stundas tarifa likme vadošajam pētniekam bija 10,71 euro un pētniekam – 8,99 euro2. 2021. gada februāra vidējā stundas tarifa likme vadošajam
pētniekam bija 16,01 euro un pētniekam – 12,27 euro3.
MK noteikumu Nr.259 noteiktie atalgojuma griesti kavē zinātnisko institūciju spēju projektu izpildei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus,
jo nemotivē pētniecības organizācijas un komersantus vairāk iesaistīties ES un starptautiskos pētniecības, inovāciju, tehnoloģiju attīstības un
demonstrācijas programmu projektos, kas savukārt mazina iespēju piesaistīt Latvijai lielāku ES un starptautisko organizāciju finansējumu.
Ievērojot iepriekš minēto un lai risinātu problēmu, kas ir saistīta ar projekta izpildē nodarbinātā personāla nekonkurētspējīgo atalgojumu, ir sagatavoti
un Ministru kabinetā iesniegti MK noteikumu Nr.259 grozījumi ar kuriem tiek paaugstinātas maksimālās pētniecības projekta izpildē nodarbinātā
personāla izmaksu likmes šādi:
- no 20 euro stundā līdz 30 euro stundā projekta zinātniskajam vadītājam,
- 16 euro stundā līdz 24 euro stundā projekta galvenajam izpildītājam,
- no 14 euro stundā līdz 19 euro stundā projekta izpildītājam.
Šāds projekta izpildē nodarbinātā personāla atlīdzību likmju paaugstinājums risina projektu īstenošanai nepieciešamā cilvēkresursu piesaistes
problēmu. Aktuāla un nerisināta paliek citu ar projektu īstenošanu saistīto izmaksu pieauguma problēma. Nav pārskatīts projekta īstenošanai maksimāli
pieejamais kopējais finansējuma apmērs, kas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu finanšu resursus visu projektā plānoto darbību veikšanai un segtu
visus projekta īstenošanai nepieciešamos izdevumus.
Kopš 2018.gada Latvijas Zinātnes padome administrētajos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu nolikumos ir pieļauts, ka viena
projekta īstenošanai trīs gadu periodā zinātnieki var pieprasīt maksimāli 300 000,00 EUR.
Balstoties uz iepriekš minēto informāciju un lai risinātu projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību, M.Bundule izsaka priekšlikumu
komisijai: Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitāšu un Horizon Europe programmas Eiropas partnerību ietvaros atbalstīto projektu
īstenošanā iesaistītā Latvijas partnera maksimālās izmaksas var sasniegt 100 000,00 EUR/gadā. Finansējuma palielinājums ir attiecināms uz
projektiem, kas tiks iesniegti sākot ar 2021.gada 1.jūliju atvērtajos projektu konkursos.
1

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/info%20par%20darba%20vietam%202015.gada%20februari%20atbilstosi%20profesiju%20klasifikatoram.pdf
3
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/kopsavilkums_par_profesijam_2021_gada_februaris_bez_retajam_profesijam.xlsx
2

8

Lēmums Nr.8:
Atsaucoties uz iepriekšminēto, komisija apstiprina Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitāšu un Horizon Europe programmas Eiropas
partnerību ietvaros atbalstīto projektu īstenošanā iesaistītā Latvijas partnera maksimālās izmaksas 100 00 EUR/gadā. Finansējuma palielinājums ir
attiecināms uz projektiem, kas iesniegti sākot ar 2021.gada 1.jūliju atvērtajos projektu konkursos.
9. Par dalību COST akcijās. Latvijas pārstāvju apstiprināšana COST akciju Vadības komitejās.
M. Bundule informē, ka saņemti 6 pieteikumi dalībai 5 COST akcijās un īsi raksturo katru no pieteikumiem. Izvērtējot iesniegumiem pievienoto
informāciju (kandidāta CV un pētniecības vai profesionālās darbības virzienu), komisija iesaka nominēt 6 iesniegumu iesniedzējus attiecīgo COST
akciju Vadības komitejās saskaņā ar pievienoto sarakstu:
Nr.

1.

Akcijas
Nr.

Nosaukums

CA20127

Waste biorefinery technologies for
accelerating sustainable energy
processes
Cross-border
transfer
and
development
of
sustainable
resource
recovery
strategies
towards zero waste
Three-dimensional
forest
ecosystem monitoring and better
understanding by terrestrial-based
technologies
Improving biomedical research by
automated behaviour monitoring
in the animal home-cage

CA20133
2.

CA20118
3.

4.

CA20135

Latvijas
pārstāvis
akcijas vadības
komitejā
Elīna Dāce

Institūcija

Iespējamā pozīcija
akcijas vadības
komitejā

Latvijas Universitāte

vadības komitejas
loceklis

10.2021.10.2025.

Elīna Dāce

Latvijas Universitāte

vadības komitejas
loceklis

10.2021.10.2025.

Jānis Ivanovs

Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts Silava

vadības komitejas
locekļa aizvietotājs

10.2021.10.2025.

Līga Zvejniece

Latvijas Organiskās sintēzes
institūts

vadības komitejas
loceklis

Akcijas
darbības
laiks
10.2021.10.2025.
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5.
6.

CA20135

CA20112

Improving biomedical research by
automated behaviour monitoring
in the animal home-cage
Platform of policy evaluation
community for improved EU

10.2021.10.2025.

Baiba Švalbe

Latvijas Organiskās sintēzes
institūts

vadības komitejas
loceklis

10.2021.10.2025.

Daina Belicka

Central and South Europe,
Centre for Excellence

vadības komitejas
loceklis

Lēmums Nr.9:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 19.3.apakšpunktu:
1. Apstiprināt Latvijas Universitātes vadošo pētnieci, Dr. Elīnu Dāci dalībai COST akcijas “Waste biorefinery technologies for accelerating
sustainable energy processes” vadības komitejā;
2. Apstiprināt Latvijas Universitātes vadošo pētnieci, Dr. Elīnu Dāci dalībai COST akcijas “Cross-border transfer and development of sustainable
resource recovery strategies towards zero waste” vadības komitejā;
3. Apstiprināt Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava zinātnisko asistentu, Mg. Jāni Ivanovu dalībai COST akcijas “Three-dimensional forest
ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies vadības komitejā kā vadības komitejas locekļa aizvietotāju;
4. Apstiprināt Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošo pētnieci, Dr. Līgu Zvejnieci dalībai COST akcijas “Improving biomedical research by
automated behaviour monitoring in the animal home-cage” vadības komitejā;
5. Apstiprināt Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošo pētnieci, Dr. Baibu Švalbi dalībai COST akcijas “Improving biomedical research by
automated behaviour monitoring in the animal home-cage” vadības komitejā;
6. Apstiprināt Central and South Europe, Centre for Excellence valdes locekli Dainu Belicku dalībai COST akcijas “Platform of policy evaluation
community for improved EU vadības komitejā.
Sēdes vadītājs Dmitrijs Stepanovs pasludina sēdi par slēgtu plkst. 11:00.
Sēdi vadīja D. Stepanovs _________________________
Protokolēja L. Griņeviča _________________________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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