
 

   
 

 
PĒTNIECĪBAS PROJEKTA  

PIETEIKUMS SAŅEMTS 

 

__.__.______. Madara Makare 

APSTIPRINĀTS | APSTIPRINĀTS AR NOSACĪJUMU | NORAIDĪTS 

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 

Padomes lēmums __/__/_____ par pētījuma pieteikuma virzību uz sadarbības iestādi | PROTOKOLS Nr. __ 

 

 

PĒTNIECĪBAS PROJEKTA APRAKSTS 
 

1. Pētniecības projekta numurs (piešķir kompetences centrs) 

 

 

2. Pētniecības projekta nosaukums 

 

 

3. Pētniecības projekta iedalījums (atzīmēt atbilstošo pētījuma veidu) 

        Nozares pētījums 1          Starpnozaru pētījums:         Starptautisks pētījums 2 

  sadarbības partneris  

  iepirkums 3  

  nodomu protokols 4  

  

4. Informācija par pētniecības Projekta īstenotāju (ja pētījumu īsteno sadarbībā, informāciju norāda par katru 

sadarbības partneri) 
Nosaukums Reģistrācijas numurs Pamatdarbības NACE 2 

red. kods (norādīt tikai 

pamatdarbības kodu) 

Uzņēmuma statuss 

(mikro, mazais, vidējais, 

lielais komersants) 

    

    

    

 

5. Pētniecības projekta īss apraksts (šajā punktā norāda īsu kopsavilkumu, minot mērķi, galvenās aktivitātes, 

plānoto rezultātu, kas tiks publiskots) 

 

 

6. Pētniecības projekta īstenošanas laiks 

Pētniecības projekta sākuma datums Pētniecības projekta beigu datums 

dd.mm.gggg. dd.mm.gggg. 

 

7. Pētniecības projekta īstenošanas vieta 

Adrese  

ATVK kods (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 

lietoto Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību 

klasifikatoru, kurš pieejams 

http://www.csb.gov.lv/node/29893/list) 

 

 

8. Pētniecības projekta izmaksas un intensitāte (norāda katram Projekta īstenotājam atsevišķi, ja ir vairāki 

sadarbības partneri) 
Projekta partneris Pētniecības projekta 

kopējās attiecināmās 

izmaksas, euro 

tai skaitā, Eiropas 

Reģionālās attīstības 

fonda 

līdzfinansējums, 

euro 

Atbalstāmā 

darbība, 

RP/EI 

Finansējuma 

intensitāte, 

% 

Atbalsta 

veids 

   RP  grants 

                                                           
1 Individuālais vai nozares partneru sadarbības pētījums. 
2 Par starptautiskiem pētījumiem ir uzskatāmi pētījumi, kuru īstenošanā ir piesaistīts ārvalstu partneris, piemēram, zinātniskā institūcija vai 

komersants, kura saimnieciskā darbība ir reģistrēta ārvalstī. 
3 Sadarbība uz ārpakalpojuma līguma pamata; iepirkuma procedūra tiek veikta pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas kompetences centram, 
noslēdzot līgumu starp komersantiem pēc pētījuma pieteikuma iesniegšanas. 
4 Starpnozaru sadarbība var būt balstīta uz nodomu protokola pamata, kurā pētījuma aktivitātes tiek segtas no pētniecības iesniedzēja puses, kur 

sadarbības partneris finansējumu nesaņem, bet izskata nākotnes sadarbības iespējas vai bezatlīdzības ceļā piedāvā pētījuma īstenotājam izmantot 
komersanta īpašumā esošās iekārtas, tehnoloģiju, zināšanas vai speciālistus. 

http://www.csb.gov.lv/node/29893/list
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   EI  grants 

   RP  grants 

   EI  grants 

   RP  grants 

   EI  grants 

KOPĀ     grants 

 

9. Pētniecības projekta pilns apraksts (tai skaitā pētniecības projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojums, 

plānotās aktivitātes pa atsevišķiem pētījuma projekta veidiem, komercializācijas potenciāla raksturojums, 

skaidrojums, ka projektā paredzētās iegūstamās zināšanas nav pieejamas citur vai ir aizsargātas un kā attiecīgi šo 

zināšanu iegūšana palielina industrijas zināšanu apjomu) 

 

 

10. Detalizētas pētniecības projekta izmaksas un intensitāte (šajā punktā norāda detalizētas pētniecības projekta 

izmaksas vai arī pievieno pielikumā detalizētu pētniecības projekta tāmi) 

Skat. budžeta tāmi pielikumā. 

 

11. Izmaksu apvienošana (Vai ir plānota izmaksu apvienošana saskaņā ar MK noteikumu par SAM pasākumu 

īstenošanu 82., 82.1, 83. punktu – ja jā, lūgums skaidrot) 

      Jā 

 

12. Pētniecības projekta rezultāts (Ja pētniecības projekts ir ilgāks par 6 mēnešiem, ir jānorāda sasniedzamie 

starpposma rezultāti, kuru uzraudzīšanu veiks kompetences centra projektu atlases padome) 

1. starpposma rezultāts mm.gggg.  

2. starpposma rezultāts mm.gggg.  

…   

Gala rezultāts   

 

13. Pētniecības projekta veids (ja pētniecības projekts sastāv no vairākiem dažādiem posmiem, tad norāda 

informāciju atsevišķi par katru posmu) 

Rūpnieciskais pētījums, eksperimentālā izstrāde, vai 

tehniski ekonomiskā priekšizpēte (aizpilda atbilstošās 

ailes, norādot “n/a”, ja neattiecas uz pētījumu) 

Rūpnieciskais 

pētījums 5 

 

Eksperimentālā 

izstrāde 6 

Tehniski 

ekonomiskā 

priekšizpēte 

Tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL) pētniecības 

projekta sākumā (atbilstoši starptautiskajam standartam 

ISO 16290:2013) 

  n/a 

Tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL) līmenis pētniecības 

projekts beigās (atbilstoši starptautiskajam standartam 

ISO 16290:2013) 

  n/a 

 
Pētniecības projekta zināšanu jomas klasifikācija 

atbilstoši OECD FOS klasifikācijai 7 

 

 
Vai pētniecības projekta ietvaros ir plānota efektīva sadarbība?          Jā 

Vai pētniecības projekta ietvaros ir plānota pētījuma rezultātu publicēšana          Jā 

 

14. Pētniecības projekta īstenotāja spēja veikt pētniecības un attīstības darbus paša spēkiem 

Pētniecības projekta īstenotāja sniegtā informācija par 

spēju veikt pētniecības un attīstības darbus paša 

spēkiem. Šajā punktā norāda, kādu daļu no pētniecības 

projekta ir plānots veikt pašu spēkiem (%) 

 

ja pētniecības projekta īstenotājs nespēj vai neplāno veikt pētniecības un attīstības darbus paša spēkiem, 

I. Vai tiks nodrošināta sadarbība ar pētniecības un 

zināšanu izplatīšanas organizāciju? 

1. _____% no pētniecības projekta tiks veikti sadarbībā 

ar Latvijas PZIO. Paredzamais sadarbības veids:  

sadarbības partneris/iepirkums/darba līgums 

2. Tiks piesaistītas ārvalstu PZIO:  

sadarbības partneris/iepirkums/darba līgums 

                                                           
5 TRL4 – TRL5 
6 TRL6 – TRL7 
7 (http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf, 12. lpp.) 

http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf
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II. Vai tiks nodrošināta sadarbība ar citu 

komersantu, kas nodarbina attiecīgās zinātnes 

jomā strādājošus zinātniekus (zinātņu doktorus) 

 

 

15. Pētniecības projekta atbilstība atlases papildu kritērijiem 

Vai pētniecības projektam ir piešķirts izcilības zīmogs Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 

programmā “Apvārsnis 2020” 

 

Vai pētījumā ir nodrošināts horizontālais princips “Ilgtspējīga attīstība” 8 

 

Ja jā, lūgums pamatot:  

 

 

 

 

Pielikumi 

1. Budžeta tāme 

2. Īstenošanas laika grafiks 

3. MVK deklarācija 

 

APLIECINĀJUMS 

(jāparaksta katram partnerim) 

 

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________, 

vārds, uzvārds 

 

   Projekta iesniedzēja ___________________________________,  

 projekta iesniedzēja nosaukums 

 

   atbildīgā amatpersona, _________________________________, 

amata nosaukums 

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī, 

1) projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju 

izslēgšanas noteikumiem; 

2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta 

iestādēm); 

3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai, un projekta īstenošanai pieprasītais 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto; 

4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un 

apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos; 

 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta 

iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir 

izlietots. 

 

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt 

uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju. 

 

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu 

svārstību rezultātā. 

 

 

Apliecinu, ka uzņēmums neatbilst Maksātnespējas likuma 57. pantā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru 

pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru. 

 

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai 

tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām. 

 

                                                           
8 Eko-inovatīvu tehnoloģiju attīstība un ieviešana pētījuma īstenošanas ietvaros un/vai rezultātā 
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Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem, un 

projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam. 

 

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti 

atbilstoši projekta iesniegumā minētajam. 

  

Paraksts*:  

Datums: 

 dd/mm/gggg 

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma 

 


