
1.1.1.1. pasākuma 
“Praktiskas ievirzes pētījumi” 5.kārta –

informācija projekta iesnieguma 
sagatavošanai



Projektu iesniegumu 
iesniegšanas kārtība

• Projektu iesniegumi jāiesniedz Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas sistēmas
e-vidē – KPVIS e-vide.

• Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir
2021.gada 16.augusts



Kāpēc izmantot KPVIS e-vidi? 

Izdevīgā vietā 
un laikā

Bez maksas
Laika 

ekonomija

Datu drošība
Papildus 

informācija



Kā kļūt par KPVIS e-vides lietotāju?

LĪGUMS

Lai kļūtu par KP VIS e-vides lietotāju, ir jānoslēdz līgums ar CFLA 
par KPVIS e-vides izmantošanu.



Līgums par KPVIS e-vides 
izmantošanu pieejams

https://www.cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20

https://www.cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20


• Līgums par KPVIS e-vides izmantošanu nodrošina
klientam (juridiskās personas atbildīgajai
amatpersonai) iespēju sistēmā izveidot vairāk
kā vienu lietotāja kontu, nosakot, kādu
informāciju redzēs un kādas darbības sistēmā
varēs veikt pārējie izveidotie lietotāji.
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Skatīšanās 
tiesības (S)

Labošanas 
tiesības (L)

Apstiprināšanas 
un iesniegšanas 

tiesības (A)

• Klients nosaka, kādas tiesības ir 
piešķiramas citiem lietotājiem:







Projekta iesnieguma 
(PI) veidlapas 

aizpildīšanas metodika

Ministru kabineta 
(MK) noteikumi

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas 

metodika

Atlases nolikums



Projekta 
iesnieguma 

(PI) 
veidlapa

Pielikumi







1.1.punkts - Projekta kopsavilkums

RIS3 Viedās 
specializācijas joma 

vai izaugsmes 
prioritāte

Projekta 
īstenošanas 

jomas NACE kods

Projekta mērķis 
(īsi)

Pētniecības 
kategorija

Zinātnes nozare 
(OECD)

Atslēgas vārdi

Galvenās darbības, 
rezultāti

Izmaksas Īstenošanas laiks





1.3.punkts  
Problēmas un risinājuma apraksts

Identificē un 
apraksta problēmu

Apraksta plānoto 
problēmas risinājumu 

un to pamato

Apraksta pētniecības 
metodoloģiju

Pamato pētījuma 
rezultātu zinātnisko 
vērtību, novitātes 

līmeni

Apraksta sagaidāmo 
projekta rezultātu(s) 
– jaunu produktu vai 

tehnoloģijas 
prototipu 

(ja attiecināms)

Pamato pētījuma 
starpdisciplinaritāti



1.9.punkts  
Projekta sadarbības partneri

Partnera 
nosaukums

Partnera veids
Izvēles 

pamatojums

Partnera 
ieguldījums 

projektā

Efektīva 
sadarbība

Sadarbības 
līgums



Sadarbības efektivitāte

Ieguldījums, pienākumi, 
tiesības, atbildība, 

pirmpirkuma tiesības

Tiesību uz rezultātiem (IP) 
sadalījums

Tehnoloģiju pārneses
nosacījumi

TT komercializācijas
nosacījumi

Rezultātu izmantošana / 
ieviešana 

Sadarbības līguma ietvars
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Ārvalstu partneris

• Ir pieļaujama ārvalstu partnera piesaiste, bet tādā 
gadījumā sadarbības partnera projekta daļas 
īstenošanai nepieciešamo finansējumu 
nodrošina no sadarbības partnera rīcībā 
esošajiem līdzekļiem

• Izmaksas projektā norāda kā neattiecināmās 
izmaksas

• Katra partnera projekta daļas izmaksas veido 
vismaz 20% no projekta kopējām izmaksām

• Alternatīvi – ārpakalpojums (līdz 25% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām)



1.5.punkts  
Projekta darbības un 
sasniedzamie rezultāti



1.6.punkts  
Projektā sasniedzamie 

uzraudzības rādītāji

Jānodrošina loģiska iznākuma rādītāju 
vērtību sasaiste ar plānotajām darbībām un 

to rezultātiem!



Uzmanību jāpievērš:

•1.5.punktā un 1.6.1.punktā 
rādītājiem jābūt saskaņotiem

•1.5.punktā norāda projekta 
vidusposma brīdi (gads, mēnesis)



Rezultāti, ka pamato projekta sociālekonomisko atdevi 

3.2. kvalitātes kritērijs



salīdzina projekta izstrādnes un tirgū esošo analogu parametrus 

Jauna produkta vai tehnoloģijas prototips (R6)

Pierāda, ka projekta izstrādne - jaunais produkts ir konkurētspējīgāks :

➢ uzlabotas funkcionālās īpašības

➢ mainīts paredzamais lietošanas veids 

➢ uzlaboti tehniskie parametri

➢ jaunas sastāvdaļas, materiāli, programmatūra

➢ zemāka pašizmaksa
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Projekta iesnieguma 1.6.1. tabulas 6. rādītājs



Norāda, ja līdz 31.12.2023. izpildās vismaz viens nosacījums:

Produkts un tehnoloģija, kas komercializējama (R 5)
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aizsargā tehnoloģiju tiesības, kas saistītas ar prototipu

komercializē tehnoloģiju tiesības

Projekta iesnieguma 1.6.1. tabulas 5. rādītājs

Maksimālo punktu skaitu 3.2. kritērijā piešķir gadījumā, ja projekts sniedz 
ieguldījumu iznākuma rādītāja „jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir 
komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts” izpildē



1.6.1. Iznākuma rādītāji

Nr. Rādītāja nosaukums
Plānotā vērtība

Mērvienībagads
starp-

vērtība

gala 

vērtība 

R6
Jauna produkta vai tehnoloģijas

prototips

Kopējais jaunu produktu un 

tehnoloģiju prototipu skaits

R51

Jaunu produktu un tehnoloģiju

skaits, kas ir komercializējamas

un kuru izstrādei sniegts atbalsts

Jauna produkta prototips, 

saistībā ar kuru plānots rezultāts 

R12  - patents

Jauna tehnoloģija, saistībā ar 

kuru plānots rezultāts R13 -

zinātība
R52

R51

R52

Jauna produkta vai tehnoloģijas prototips (2)

R6 ≥ ∑(R51+ R52) 

R6

2

Piemērs

1
Ne-komercializējams prototips

Prototipi, kas komercializējami

1

1

3



Tehnoloģiju tiesības
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- zinātība: 

pārbaudāms informācijas kopums, kas būtisks produkta ražošanai

Patenti

Citi nemateriālie aktīvi

- funkcionālie modeļi / dizainparaugu tiesības

- papildu aizsardzības sertifikāti medicīnas produktiem

- augu selekcionāru sertifikāti

- programmatūras autortiesības



Tehnoloģiju tiesību (TT) komercializācija (1)*

PO īpašumā esošu TT atsavināšana vai licencēšana:

1. Kompensācijas 
noteikšana

2. TT pirkuma vai 
licences līguma 

slēgšana

3. Peļņu iegulda 
pamatdarbībā

PO pierāda, ka izvēlas labāko no 
piedāvājumiem 

ar sadarbības partneri, meitas uzņēmumu, 
trešo pusi, jaunuzņēmumu, tai skaitā:

trešās puses dibināta 
komercsabiedrība

PO dibināta 
komercsabiedrība

* https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Exploitation-Channels-for-Public-Research-Results.pdf

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Exploitation-Channels-for-Public-Research-Results.pdf


Tehnoloģiju tiesību komercializācija (2)*

Kompensācijas noteikšana*

Publiska izsole

Sākumcenas noteikšana: izmaksu vai ieņēmumu 
metode

Sarunu 
procedūra

Eksperta 
vērtējums*

* Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija, Starptautiskās tirdzniecības centrs (2005) “Exchanging Value – Negotiating 

Technology Licenses, A Training Manual” 

** Patentpilnvarnieku un mantiskā ieguldījuma vērtētāju intelektuālā īpašuma jomā saraksts:
https://www.lrpv.gov.lv/lv/node/6556

https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/mantiska-ieguldijuma-vertetaju-

saraksts/

https://www.lrpv.gov.lv/lv/node/6556
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/mantiska-ieguldijuma-vertetaju-saraksts/


Tehnoloģiju tiesību komercializācija PO dibinātam jaunuzņēmumam

➢ PO pierāda, ka izvēlas ekonomiski izdevīgāko komercializācijas variantu

➢ dibināšanai nepieciešamās finanses nodrošina no resursiem, par kuriem nav saņemts 
nekāds publisks atbalsts

➢ PO publisko jaunuzņēmuma intelektuālā īpašuma pārvaldības politikas aprakstu

* https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Exploitation-Channels-for-Public-Research-Results.pdf

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Exploitation-Channels-for-Public-Research-Results.pdf


Jauni 
produkti vai 
pakalpojumi

Jaunas 
idejas

FP; RP RP; EI EI, TP
Nav atbalstāmi 
procesi pirms 

ieviešanas

Te h n o l o ģ i s k ā s  ga t a v ī b a s  l ī m e ņ i  ( TG L )  

Projekta īstenošanas periods

Prototipu projektēšana, konstruēšana, izgatavošana, testēšana

Projekta ietvaros izstrādātais prototips nav izmantojams ienākumu gūšanai
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Projekta pēcuzraudzības periods

Tehnoloģi ju  gatavības  l īmeņi

Pētniecība: RP; EI EI, Tehnoloģiju pārnese Tirgus

Jauni produkti / 
tehnoloģijas

1. Pētniecība - prototipa pilnveide (RP, EI) cita projekta ietvaros

2. Procesu īstenošana, lai ieviestu prototipu (TGL 8 - 9)

3. Jauno produktu / tehnoloģiju  ieviešana



Pamatojums rezultātu ilgtspējai
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prototipa pilnveide pēc projekta īstenošanas

tehnoloģiju tiesību apstiprināšana un aizstāvēšana 

publikācijas žurnālos ar citēšanas indeksu ≥ 50%

tehnoloģiju tiesību komercializācija

izveidoto jaunu pētnieku darba vietu saglabāšana

5 gadu periods pēc pēdējā maksājuma veikšanas





2.sadaļa – Projekta īstenošana



Uzmanību jāpievērš:

• 2.1.punktā īstenošanas kapacitātei:
• Sniedz informāciju par visu īstenošanas 

personālu – pa amata grupām norādot skaitu, 
pieredzes/izglītības prasības

• Nav jānorāda konkrētas personas (izņemot 
zinātnisko vadītāju)

• Atšķirībā no iepriekšējam kārtām, 5.kārtā nav 
jānodrošina studējošo vai zinātniskā grāda 
pretendentu iesaisti projekta īstenošanā

• Informāciju saskaņo ar citām PI 
sadaļām/pielikumiem



Uzmanību jāpievērš:

• 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.  





Pielikumi KP VIS



Sistēma norāda darbību/apakšdarbību Nr. atbilstoši veidlapas 1.5.punktā 
norādītajām darbībām/apakšdarbībām

«P» - darbības pirms līguma noslēgšanas, «X» - darbības pēc līguma 
noslēgšanas (Projekta īstenošanas ilgums ir ne vairāk kā 24 mēneši no 
projekta uzsākšanas datuma , bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30. novembrim)

Darbību īstenošanas secība un periodi

• Secīgi, loģiski, atbilstoša ilguma



Norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un
finansēšanas avotiem.

Precīzi un korekti attiecībā pret intensitāti! Norāda 2 ciparus
aiz komata.

SAM pasākuma piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā
projektiem maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir:

• MK noteikumu 12.51.apakšpunktā minētajās tematiskajās jomās
maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 100%, ko veido Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte – 85% un valsts budžeta
atbalsta intensitāte – 15%;

• MK noteikumu 12.52. apakšpunktā minētajās tematiskajās jomās
maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5%, ko veido Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte – 81,96% un valsts
budžeta atbalsta intensitāte – 10,54% .



Uzmanību jāpievērš:

• Finansēšanas plānā izmaksas norāda tajos 
gados, kuros plānota projekta īstenošana

• Finansēšanas plānā vienādu intensitāti (%) 
piemēro gan kopsummām, gan summām 
katrā gadā

• Informāciju saskaņo ar citām PI 
sadaļām/pielikumiem



• Darbībām atbilstošas izmaksas, kas ir atbalstāmas, 
atbilstoši SAM pasākuma MK noteikumiem

• Nepārprotami skaidra izmaksu veidošanās –
izmaksu apakšpozīcijas, mērvienības, daudzumi

Nepieciešamības gadījumā - projekta budžetā
iekļauto izmaksu aprēķinus pamatojoša
informācija papildus pielikumā!



Uzmanību jāpievērš:

• Budžetā plānojot izmaksas 
komandējumiem, informāciju norāda arī 
1.5.punktā atbilstošas darbības aprakstā

• Aizpilda arī kolonnu «t.sk. PVN» (ja 
attiecināms)



Uzmanību jāpievērš:

• Izmaksām jāsaskan ar budžeta skaidrojumu
• Izmaksu pozīcijā Nr.10.2. – publicēšanas 
izmaksas oriģināliem zinātniskiem 
rakstiem, kas publicēti žurnālos vai 
konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas 
indekss sasniedz vismaz 50 procentus no 
nozares vidējā citēšanas indeksa



4. Apliecinājums par dubultā finansējuma 
neesamību
(jāiesniedz latviešu valodā)

5. Apliecinājums par atbilstību prasībām
(jāiesniedz latviešu valodā)

• projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projekta
iesnieguma un tā pielikumu latviešu un angļu valodas
versijas ir savstarpēji atbilstošas un saskaņotas

• papildus informācija, kas nepieciešama projekta
iesnieguma vērtēšanai, t.sk. informācija, kas varētu būt
noderīga projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanai,
kuru veiks Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē
iekļautie eksperti



• Projekta iesnieguma veidlapa angļu valodā

• Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku
noslodze pilna laika ekvivalenta izteiksmē (PLE)
projekta īstenošanas periodā latviešu un
angļu valodā

• Zinātniskā vadītāja CV latviešu un angļu
valodā



Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku 
noslodze PLE izteiksmē projekta 

īstenošanas periodā 

JĀJP

K/AJZ
Vismaz 
0,5

PLE laiks



Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz 
latviešu valodā (aizpildot datu laukus 

KPVIS) un angļu valodā (kā 
pielikums)!



Paldies par uzmanību!


