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.2021/7
Sēdes norise: 2021.gada 05.novembrī plkst.16:00
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
Arnis Kokorevičs
Andrejs Siliņš
Inga Šīrante

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;
Latvijas Zinātnes padomes Ekspertīzes un analītikas nodaļas eksperts;
Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs;
VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vecākā
eksperte.

Sēdē nepiedalās:
Mārtiņš Jansons
Diāna Laipniece

Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītāja vietnieks;
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece
politikas ieviešanas un monitoringa jomā.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Par Latvijas 2021.gada dalības maksu dalībai SHARE ERIC.
Par atbalstu EuroNanoMed III ietvaros atbalstītā projekta Qupid-110 īstenošanai Latvijas Universitātē.
Par atbalstu ERA PerMed ietvaros atbalstīta projekta SYMMETRY īstenošanai Rīgas Stradiņa Universitātē.
Par atbalstu ERA PerMed ietvaros atbalstīta projekta CORSAI īstenošanai Rīgas Stradiņa Universitātē.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu EIT Climate KIC ietvaros 2020.gadā īstenotajām Rīgas Tehniskās universitātes aktivitātēm.
Par dalību veselības un medicīnas nozaru ERA-NET Cofund 2022.gada projektu konkursos.
Par dalību Eiropas Partnerībā Key Digital Technologies.
Par dalību COST akcijās. Latvijas pārstāvju apstiprināšana COST akciju Vadības komitejās.
Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:
1.

Par Latvijas 2021.gada dalības maksu dalībai SHARE ERIC.

2021.gada 07.oktobrī (reģistrācijas Nr. 9.-11/8219) VIAA ir saņēmusi rēķinu no SHARE ERIC sekretariāta par Latvijas 2021.gada dalības maksu
SHARE ERIC konsorcijā. Rēķina kopējā summa ir 10 050,00 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) 4.2.3. apakšpunktā noteikto apmaksāt rēķinu par 2021.gada Latvijas dalības maksu SHARE
ERIC 10 050,00 EUR apmērā.
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2.

Par atbalstu EuroNanoMed III ietvaros atbalstītā projekta Qupid 110 īstenošanai Latvijas Universitātē.

2021.gada 04.novembrī VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-18.4/9306) Latvijas Universitātes pieteikums par atbalsta piešķiršanu pētniecības
projekta “Quantitative and storage-stable point-of-care diagnostic device” (Qupid 110) īstenošanai. Pieteikums par atbalsta piešķiršanu projekta
Qupid 110 īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259 prasībām. Projekta Qupid 110 kopējās izmaksas no 2022.gada līdz 2025.gadam ir 210
000,00 EUR un finansējums 2022.gadam no valsts budžeta ir pieprasīts 70 000,00 EUR apmērā. Ievērojot zinātnes pārvaldības sistēmas reformu
līguma slēgšanu par projekta Qupid 110 īstenošanu un tā uzraudzību ar 2022.gada 1.janvāri nodrošinās Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - LZP).
Projekta
akronīms

nosaukums/

Quantitative and storagestable point-of-care
diagnostic
device/
Qupid 110

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

04.11.2021.

01.01.2022.31.12.2024.

Latvijas Universitāte /
Una Riekstiņa

Pētniecības projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
210 000,00 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
210 000,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
0,00 EUR,
Atbalsta
pretendenta
paša
finansējums:
0,00 EUR.

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,
ar avansa maksājumu 56
000,00 EUR apmērā

Lēmums Nr.2:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.6. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt finansējumu projekta “Quantitative and storage-stable point-of-care
diagnostic device” (Qupid 110) īstenošanai. LZP, slēdzot līgumu ar Latvijas Universitāti par projekta Qupid 110 īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts
budžeta finansējums projekta Qupid 110 pirmā posma īstenošanai 2022.gadā ir 70 000 EUR, ar avansa maksājumu 2022.gadā 56 000,00 EUR apmērā.
3.

Par atbalstu ERA PerMed ietvaros atbalstīta projekta SYMMETRY īstenošanai Rīgas Stradiņa Universitātē.

2021.gada 04.novembrī VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/9321) Rīgas Stradiņa Universitātes pieteikums par atbalsta piešķiršanu pētniecības
projekta “Subpopulation heterogeneitY and MicroenvironMental Engagement as predictors for Treatment Resistance in lYmphoma”
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(SYMMETRY) īstenošanai. Pieteikums par atbalsta piešķiršanu projekta SYMMETRY īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259 prasībām.
Projekta SYMMETRY kopējās izmaksas no 2022.gada līdz 2025.gadam ir 200 000,00 EUR un finansējums 2022.gadā no valsts budžeta ir pieprasīts
66 670,00 EUR apmērā. Ievērojot zinātnes pārvaldības sistēmas reformu līguma slēgšanu par projekta SYMMETRY īstenošanu un tā uzraudzību ar
2022.gada 1.janvāri nodrošinās LZP.
Projekta
akronīms

nosaukums/

Subpopulation
heterogeneitY and
MicroenvironMental
Engagement as predictors
for Treatment Resistance
in lYmphoma /
SYMMETRY

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

04.11.2021.

01.02.2022.31.01.2025.

Rīgas
Stradiņa
universitāte/
Ilze Štrumfa

Pētniecības projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
200 000,00 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
200 000,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
0,00 EUR,
Atbalsta
pretendenta
paša
finansējums:
0,00 EUR.

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 66 670,00 EUR,
ar
avansa
maksājumu
53 336,00 EUR apmērā

Lēmums Nr.3:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.6. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt finansējumu projekta “Subpopulation heterogeneitY and
MicroenvironMental Engagement as predictors for Treatment Resistance in lYmphoma” (SYMMETRY) īstenošanai. LZP, slēdzot līgumu ar Latvijas
Universitāti par projekta SYMMETRY īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums projekta SYMMETRY pirmā posma īstenošanai
2022.gadā ir 66 670,00 EUR, ar avansa maksājumu 2022.gadā 53 336,00 EUR apmērā.
4.

Par atbalstu ERA PerMed ietvaros atbalstīta projekta CORSAI īstenošanai Rīgas Stradiņa Universitātē.

2021.gada 04.novembrī VIAA ir saņemts (reģistrācijas Nr. 9.-11/9320) Rīgas Stradiņa universitātes pieteikums par atbalsta piešķiršanu pētniecības
projekta “Raman analysis of saliva from COPD patients as new biomarker: AI-based point-of-care for the disease monitoring and management”
(CORSAI) īstenošanai. Pieteikums par atbalsta piešķiršanu projekta CORSAI īstenošanai tehniski atbilst MK noteikumu Nr.259 prasībām. Projekta
CORSAI kopējās izmaksas no 2022.gada līdz 2025.gadam ir 154 237,00 EUR un līdzfinansējums 2022.gadā no valsts budžeta ir pieprasīts 51 413,00
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EUR apmērā. . Ievērojot zinātnes pārvaldības sistēmas reformu, līguma slēgšanu par projekta CORSAI īstenošanu un tā uzraudzību ar 2022.gada
1.janvāri nodrošinās LZP.
Projekta
akronīms

nosaukums/

Raman analysis of saliva
from COPD patients as
new biomarker: AI-based
point-of-care for the
disease monitoring and
management /
CORSAI

Projekta
iesniegums

Projekta
īstenošanas
laiks

Institūcija/ projekta
vadītājs

Projekta
veids/
finansējums
(EUR) uz projekta īstenošanas
laiku

04.11.2021.

01.02.2022.31.01.2025.

Rīgas
Stradiņa
universitāte
/
Madara Tirzīte

Pētniecības projekts/
Projekta kopējās izmaksas:
154 237,00 EUR,
Latvijas valsts budžeta dotācija:
154 237,00 EUR,
Eiropas Komisijas finansējums:
0,00 EUR,
Atbalsta
pretendenta
paša
finansējums:
0,00 EUR.

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 51 413,00 EUR,
ar
avansa
maksājumu
41 130,40 EUR apmērā

Lēmums Nr.4:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 4.1.6. un 19.8.apakšpunktiem, piešķirt finansējumu projekta “Raman analysis of saliva from COPD patients
as new biomarker: AI-based point-of-care for the disease monitoring and management”(CORSAI) īstenošanai. LZP, slēdzot līgumu ar Rīgas Stradiņa
universitāti par projekta CORSAI īstenošanu, plānot, ka Latvijas valsts budžeta finansējums projekta CORSAI pirmā posma īstenošanai 2022.gadā ir
51 413,00 EUR, ar avansa maksājumu 2022.gadā 41 130,40 EUR apmērā.
5.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu EIT Climate KIC ietvaros 2020.gadā īstenotajām Rīgas Tehniskās universitātes aktivitātēm.

M. Bundule informē, ka saņemta informācija no Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) par līdzfinansējuma piešķiršanu EIT Climate KIC ietvaros
2020.gadā īstenotajām Rīgas Tehniskās universitātes aktivitātēm. RTU 2021.gada 4.novembrī VIAA iesniedza šādus dokumentus:
1. RTU ar Climate-KIC HOLDING B.V. noslēgtā sadarbības līguma (PARTNERSHIP AGREEMENT) kopiju, ar kuru RTU no 2017.gada
21.februāra kļūst par Climate-KIC partneri,
2. FINAL KIC Financial Summary Report 2020 P357,
3. 19.07.2021. Climate-KIC Holding B.V. Balance Letter,
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4. Finanšu atskaites par izdevumiem šādām 2020.gadā RTU īstenotām un EIT Climate KIC atbalstītām piecām aktivitātēm:
a. Journey 2020 (vasaras skola),
b. Pioneers into Practice (mobilitātes un apmācību programma),
c. Young Innovators (atbalsta programma skolēniem),
d. Accelerator (atbalsta programma jaunuzņēmumiem),
e. Hub Management & Network Development (tīklošanās un izglītošanas aktivitātes).
VIAA ir pārbaudījusi RTU iesniegtos dokumentus un finanšu atskaitēs iekļauto izdevumu attiecināmību uz Climate KIC 2020.gada aktivitātēm.
RTU iesniegtie dokumenti norāda, ka:
1) 2020.gadā īstenoto Climate KIC SGA aktivitāšu kopējās izmaksas bija 166 529,22 EUR,
2) Climate KIC sedz izmaksas 134 005,54 EUR apmērā,
3) RTU aktivitāšu īstenošanai ir piesaistījusi trešo pušu finansējumu 4 988,39 EUR apmērā;
4) Valsts budžeta līdzfinansējums nepieciešams 27 535,29 EUR apmērā.
Komisija atzīst RTU iesniegto dokumentāciju par atbilstošu līdzfinansējuma piešķiršanai un maksājuma veikšanai.
Lēmums Nr. 5:
Komisija, ņemot vērā 2015.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumu nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības
programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” 2.20.apakšpunktu, atbalsta finansējuma piešķiršanu RTU 27 535,29 EUR apmērā, lai segtu Eiropas
Inovācijas un tehnoloģijas institūta Klimata zināšanu un inovācijas kopienas (Climate KIC) Specific Grant Agreement 2020 iekļauto aktivitāšu
īstenošanas izmaksas. Finansējumu RTU piešķirt ar VIAA rīkojumu.
6.

Par dalību veselības un medicīnas nozaru ERA-NET Cofund 2022.gada projektu konkursos.

M. Bundule informē, ka saņemti VIAA ZPIPAD PSPN vecākā eksperta Ulda Berķa priekšlikumi dalībai šādos aktīvajos veselības un medicīnas
nozares ERA-NET Cofund aktivitāšu konkursos 2022. gadā.
ERA-NET Cofund projektu ietvaros jau 2021.gada nogalē tiks atvērts pirmais projektu konkurss ERA PerMed ietvaros ar konkursa tematiku:
personalizētā medicīna ar IT un ieviešanu veselības sistēmās.
Citu veselības un medicīnas jomu ERA-NET Cofund projektu ietvaros projektu konkursi tiks atvērti 2022.gada sākumā un tie ir šādi: NEURON
Cofund-2 - smadzeņu darbības traucējumu un slimību pētniecība, JPCOFUND2 - neirodeģeneratīvo slimību pētniecība, JPI-AMR-ACTION antimikrobiālā rezistence un TRANSCAN-3 - vēža pētniecība un zināšanu pārnese klīnikā.
U.Berķis rosina izskatīt priekšlikumu dalībai veselības un medicīnas nozaru ERA-NET Cofund konkursos iezīmējot konkursiem finansējumu zemāk
tabulā norādītajā apmērā. Komisijas locekļi atbalsta šos priekšlikumus.
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ERA-NET Cofund

Konkursa tēma 2022.g.

Konkurss

Kārtas

Līdzšinējie rezultāti
1.kārta/
2.kārta/
virssliekšņa/ atbalstīti

Galvenie
projektu
izpildītāji

NEURON Cofund-2/
Smadzeņu darbības
traucējumu un slimību
pētniecība

“Multinational and
translational research projects
on cerebrovascular diseases
including small vessel and
brain barrier dysfunction”,
konkurss tiks atvērts 2022.g.
janvāra sākumā.
"Understanding the
mechanisms of non
pharmacological
interventions", konkurss tiks
atvērts 2022.g. janvāra
sākumā.
“Prevention in personalised
medicine”,
konkurss
tiks
atvērts 2021.g. 1. decembrī.

Otrais
(NEURONCOFUND2)

Divas

ERA-NET NEURON un
NEURON Cofund atbalstu
ir saņēmuši 6 projektu
Latvijas dalībnieki

OSI
LU
RSU
BMC

2

Plānotais
ieguldījums
konkursa
budžetā, eiro
600 000,00

Ceturtais

Divas

JPCOFUND Latvijai ir 2
atbalstīti projekti, kas ir
labs rezultāts ES-13 valstu
vidū

LU
OSI
RSU
BMC

2

600 000,00

Divas

BMC
PSKUS
LU
Privātie

2

600 000,00

TRANSCAN-3/ Vēža
pētniecība un zināšanu
pārnese klīnikā

“Novel therapeutic targets
Resistance to therapy and
metastasis” , konkursu
izsludinās 2022.g. janvārī.

Otrais

Divas

2018: 5/2/1/0
2019: 6/2/2/0
2020: 5/3/2/1
2021: 5/3/2/2
3 projekti izvirzīti
finansēšanai, tostarp
pēdējā konkursā – 2
projekti
TRANSCAN
un
TRANSCAN-2
Latvija
kopumā realizē 4 ļoti
būtiskus projektus

2

600 000,00

JPI-AMR-ACTION/
Antimikrobiālā rezistence

“Disrupting drug Resistance
Using Innovative Design”,
konkursu izsludinās 2022.g.
janvārī.

Pēdējais

Divas

BMC
RSU
LU
OSI
Sl-cas
OSI
RTU
CFI
BMC
RSU
LU

2

600 000,00

JPCOFUND2/
Neirodeģeneratīvo slimību
pētniecība

ERA PerMed/
Personalizētā medicīna ar
IT un ieviešanu veselības
sistēmās

Piektais
pēdējais

-

JPI-EC-AMR tiek realizēti
4 projekti
Therapy konkursā – 2
projekti
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Atbalstāmo
projektu
skaits

Šis ir terapijas konkurss,
tematika ir īpaši svarīga arī
Latvijā

Uzņēmumi

Lēmums Nr.6:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 19.2.apakšpunktu, komisija atbalsta Latvijas dalību šādos veselības un medicīnas nozaru ERA-NET Cofund
konkursos: ERA PerMed NEURON Cofund-2, JPCOFUND2, TRANSCAN-3 un EURONANOMED-3; katrā no tiem plānojot atbalstu diviem
sekmīgiem projektiem ar maksimālo budžetu 300 000 EUR apmērā katram projektam.
7.

Par dalību Eiropas Partnerībā Key Digital Technologies.

M. Bundule informē, ka saņemts VIAA ZPIPAD PSPN vecākās ekspertes un kopuzņēmuma ECSEL Publisko iestāžu padomes locekles Inetas Plikšas
iesniegums ar informāciju par Eiropas Partnerības Key Digital Technologies izveides procesu. 2021. gada 28. oktobrī notika virtuāla ECSEL Publisko
iestāžu padomes 34.sēde (34th ECSEL Public Authorities Board meeting). Sēdē tika izskatīti jautājumi par kopuzņēmuma KDT (The Key Digital
Technologies Joint Undertaking) izveides procesu t.sk. par institucionālo Eiropas Partnerību regulas apstiprināšanu, par pirmajiem plānotajiem KDT
projektu konkursiem 2021. un 2022. gadā, konkursu prioritārajām tēmām, dalībvalstu ieguldījumiem konkursu budžetos kā arī dokumentiem, kas
dalībvalstīm jāsagatavo un jāiesniedz sekretariātam, lai varētu piedalīties KDT aktivitātēs .
Lai dalībvalstu pārstāvji varētu piedalīties KDT valdes un Publisko iestāžu padomes darbā, dalībvalstīm jādeleģē darbam tajās savi pārstāvji.
10.12.2021. ir plānota pirmā kopuzņēmuma KDT Valdes un Publisko iestāžu padomes kopsēde, kurā varēs piedalīties tikai dalībvalstu nominētie
pārstāvji. Oficiālu vēstuli par pārstāvju nomināciju KDT sekretariāts dalībvalstīm izsūtīs š.g. 30. novembrī (pēc regulas stāšanās spēkā. Sekretariāts
dalībvalstis lūdz nominācijas iesniegt līdz 03.12.2021.
Pirmo kopuzņēmuma KDT konkursu (vienas pakāpes konkurss) plānots atvērt 2021 gada beigās (14.decembris -16.decembris). Lai piedalītos
konkursā ir noslēdzams administratīvais līgums starp kopuzņēmumu un dalībvalsts nacionālo finansējošo organizāciju.
Sēdē sniegta informācija par kopuzņēmuma KDT konkursa prioritārajam tēmām . Vienošanās tika panākta par šādām:
1. Processing solutions for AI at the edge (atklāts jautājums par to vai RIA (Research and Innovations Actions) vai IA (Innovations Actions);
2. Development for industrial qualified open-source building blocks (atklāts jautājums par to vai RIA (Research and Innovations Actions)
vai IA (Innovations Actions);
3. Pan-European chip infrastructure for design innovation (prioritāti finansē ES, CSA (Coordination and support actions).
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Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar pieciem projektu finansēšanas scenārijiem . Pārsvarā atbalstu guva 1.scenārijs ar finansēšanas modeli 1:1 (KDT
finansējums: nacionālais finansējums). Ņemot vērā to, ka valstu pārstāvji lūdza detalizētāku informāciju par modeļiem tabulas formātā un laiku, lai
ar tiem varētu iepazīties, vienošanās par scenāriju netika panākta.
Ņemot vērā to, ka spēkā esošie MK noteikumi Nr.259 neparedz atbalstu Apvārsnis Eiropa programmas un ar to saistīto specifisko apakšprogrammu,
aktivitāšu un kopuzņēmumu tostarp Eiropas Partnerību ietvaros atbalstītiem projektiem, Latvijas puse šobrīd nevar apstiprināt savu dalību KDT
kopuzņēmuma pirmajā konkursā un uzņemties saistības ieguldīt konkursa budžetā nacionālo finansējumu.
Lēmums Nr. 7:
Komisija pieņem zināšanai iepriekšminēto informāciju.
8.

Par dalību COST akcijās. Latvijas pārstāvju apstiprināšana COST akciju Vadības komitejās.

M. Bundule informē, ka saņemti 8 pieteikumi dalībai 6 COST akcijās un īsi raksturo katru no pieteikumiem. Izvērtējot iesniegumiem pievienoto
informāciju (kandidāta CV un pētniecības vai profesionālās darbības virzienu), komisija iesaka nominēt 8 iesniegumu iesniedzējus attiecīgo COST
akciju Vadības komitejās saskaņā ar pievienoto sarakstu:
Nr.

Akcijas
Nr.

1.

CA20104

2.

CA20104
CA20121

3.

4.

CA20128

Nosaukums

Akcijas
darbības
laiks

Latvijas
pārstāvis
akcijas vadības
komitejā
25.10.2021. - Signe Tomsone
24.10.2025.
25.10.2021. Aija Kļaviņa
24.10.2025.
19.10.2021. Jeļizaveta
18.10.2025.
Sokolovska

Network
on
evidence-based
physical activity in old age
Network
on
evidence-based
physical activity in old age
Bench to bedside transition for
pharmacological regulation of
NRF2
in
non-communicable
diseases
Promoting
Innovation
of 08.11.2021. Fermented Foods
07.11.2025.

Agris Pentjušs
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Institūcija

Iespējamā pozīcija
akcijas vadības
komitejā

Rīgas Stradiņa universitāte

vadības komitejas
loceklis
vadības komitejas
loceklis
vadības komitejas
loceklis

Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija
Latvijas Universitāte

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

vadības komitejas
loceklis

5.
6.

7.

8.

CA20101
CA20126

CA20126

CA18222

Plastics monitoRing detection
Remediation recovery
Network for research, innovation
and product development on
porous semiconductors and oxides
Network for research, innovation
and product development on
porous semiconductors and oxides
Attosecond Chemistry

19.10.2021. 18.10.2025.
21.10.2021. 20.10.2025.

Vjačeslavs
Lapkovskis
Kaspars
Mālnieks

Rīgas Tehniskā universitāte

21.10.2021. 20.10.2025.

Linards
Lapčinskis

Rīgas Tehniskā universitāte

vadības komitejas
loceklis

25.10.2019. 24.10.2023.

Teodora
Velcheva
Kirova

Latvijas Universitāte

vadības komitejas
loceklis

Rīgas Tehniskā universitāte

vadības komitejas
loceklis
vadības komitejas
loceklis

Lēmums Nr.8:
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.259 19.3.apakšpunktu:
1. Apstiprināt Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesori, dekāni, Dr. Signi Tomsoni dalībai COST akcijas “Network on evidence-based
physical activity in old age” vadības komitejā;
2. Apstiprināt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vadošo pētnieci, Dr. Aiju Kļaviņu dalībai COST akcijas “Network on evidence-based
physical activity in old age” vadības komitejā;
3. Apstiprināt Latvijas Universitātes vadošo pētnieci, Dr. Jeļivaetu Sokolovsku dalībai COST akcijas “Bench to bedside transition for
pharmacological regulation of NRF2 in non-communicable diseases” vadības komitejā;
4. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieku, Dr. Agri Pentjušu dalībai COST akcijas “Promoting Innovation of Fermented
Foods” vadības komitejā;
5. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes vadošo pētnieku, Dr. Vjačeslavu Lapkovski dalībai COST akcijas “Plastics monitoRing detection
Remediation recovery” vadības komitejā;
6. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes vadošo pētnieku, Dr. Kasparu Mālnieku dalībai COST akcijas “Network for research, innovation
and product development on porous semiconductors and oxides” vadības komitejā;
7. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku, doktorantu Linardu Lapčinski dalībai COST akcijas “Network for research, innovation
and product development on porous semiconductors and oxides” vadības komitejā;
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8. Apstiprināt Latvijas Universitātes vadošo pētnieci, PhD Teodoru Velchevu Kirovu dalībai COST akcijas “Attosecond Chemistry” vadības
komitejā.
Sēdes vadītājs Dmitrijs Stepanovs pasludina sēdi par slēgtu plkst. 16:50.
Sēdi vadīja D. Stepanovs _________________________
Protokolēja L. Griņeviča _________________________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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