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IEKŠĒJO ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU
KONKURSA NOLIKUMS
Jūrmalā
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas iekšējo zinātniskās pētniecības
projektu konkursu (turpmāk – Projektu konkurss) organizē Latvijas Universitātes
P.Stradiņa medicīnas koledžas Zinātniskā padome (turpmāk – Zinātniskā padome).
1.2. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt zinātniski pētniecisko darbību Latvijas Universitātes
P.Stradiņa medicīnas koledžā (turpmāk – Koledža) saskaņā ar Koledžas attīstības
stratēģiju, veicinot akadēmiskā personāla zinātnisko darbību atbilstoši izvirzītajam
virzienam zinātniskās pētniecības darbībā un sekmējot studējošo iesaistīšanos aktuālajos
zinātniskās pētniecības projektos Koledžā.
1.3. Projekta darbības virziens: Veselība. Vide. Dzīvesveids.
1.4. Iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1.4.1. Projekta pieteikumā norādītais projekta mērķis atbilst 1.2.punktā norādītajam
mērķim.
1.4.2. Projekts netiek finansēts no citiem valsts budžeta zinātniskās darbības
piešķirtajiem līdzekļiem (iesniegt apliecinājumu brīvā formā).
1.4.3. Projekta īstenošanā ir iesaistīti Koledžā studējošie.
1.4.4. Projekta vadītājs un izpildītāji piedalās ne vairāk kā viena projekta izpildē (šā
nolikuma ietvaros).
1.5. Projekts plānojams ar mērķi iegūt izmērāmus Latvijas un/vai starptautiskā zinātniskajā
apritē vai Koledžas akadēmiskajā vidē izmantojamus nozīmīgus rezultātus (zinātniskas
publikācijas, uzstāšanās Latvijas, starptautiska mēroga konferencēs, mācību/metodiskie
līdzekļi u.c.).
1.6. Projektu konkursa nolikums un veidlapas pieejamas Koledžā un Koledžas mājaslapā
www.psk.lu.lv sadaļā “Zinātniskās pētniecības projekti”.
2. Projekta pieteikšana
2.1. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu nosaka ar Koledžas direktora rīkojumu,
pamatojoties uz Koledžas direktora vietnieka pētniecības jautājumos iesniegumu.

2.2. Projekta pieteikumu kopā ar projekta budžeta tāmi iesniedz projekta vadītājs, kurš atbild
par pieteikumā un budžeta tāmē uzrādītās informācijas pareizību.
2.3. Projekta pieteikuma forma pievienota 1.pielikumā. Pieteikums ir jāaizpilda datorrakstā,
precīzi un pilnīgi atbilstoši pieteikuma veidlapai.
2.4. Projekta budžeta tāmes forma pievienota 2.pielikumā. Tāme ir jāaizpilda datorrakstā.
Projektam nepieciešamā finansējuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi.
2.4.1. Atalgojums par darbu projektā nepārsniedz:
2.4.1.1. Projekta vadītājam 15 (piecpadsmit) EUR stundā.
2.4.1.2. Pētniekam 12 (divpadsmit) EUR stundā.
2.4.1.3. Studējošam 7 (septiņi) EUR stundā.
2.4.1.4. Citam personālam 5% (piecus procentus) no kopējā piešķirtā
finansējuma projektam.
2.4.2. Biroja preces, inventārs, laboratorijas preces un pamatlīdzekļi iegādājami projekta
ietvaros tikai tādā gadījumā, ja nav pieejami Koledžā.
2.5. Pieteikumu kopā ar budžeta tāmi un 1.4.2. punktā norādīto apliecinājumu iesniedz:
2.5.1. izdrukas formā 1 (vienā) eksemplārā Koledžas direktora vietniekam pētniecības
jautājumos 1.korpusa 107. kabinetā;
2.5.2. elektroniskā formā, nosūtot uz e-pasta adresi: dagnija@psk.lv
2.6. Kvalitatīvai projekta sagatavošanai pieejamas konsultācijas un papildu informācija pa epastu: dagnija@psk.lv vai pa tālruni 29427217 (Dagnija Gulbe) vai klātienes konsultācijas
1.korpusa 107.kabinetā, iepriekš norunājot tikšanos.
2.7. Iesniegtie dokumenti atpakaļ netiks izsniegti.
3. Projekta īstenošanas termiņš
3.1. Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2 (diviem) gadiem.
4. Projekta finansēšanas nosacījumi
4.1. Finansējums projektiem tiek piešķirts no Koledžas budžetā zinātniskās darbības attīstībai
paredzētajiem līdzekļiem budžeta līdzekļu ietvaros, pamatojoties uz Koledžas padomes
lēmumu.
4.2. Viena projekta īstenošanai Koledžas piešķirtais finansējums: līdz EUR 8000,00 (astoņi
tūkstoši euro un 00 centi) (maksimālā summa).
4.3. Zinātniskā padome var lemt par kopējā finansējuma palielināšanu vai samazināšanu
atkarībā no saņemto projektu pieteikumu skaita un kvalitātes.
4.4. Zinātniskā padome lemj par piešķiramā finansējuma apjomu katra projekta īstenošanai.
4.5. Projekta vadītājs var saņemt finansējumu tikai vienam projektam konkursa ietvaros.
4.6. Iepriekšējā gadā finansētie projekti, ja to izpildi saskaņā ar projekta plānu paredzēts
turpināt, jāpiesaka finansējumam kārtējā gadā.
4.7. Plānoto rezultātu nesasniegšanas un citu līgumsaistību nepildīšanas gadījumā, projekta
vadītājs un tie projekta izpildītāji, kuri nav pienācīgi veikuši noteiktos pienākumus, ir
atbildīgi par piešķirto finanšu līdzekļu atmaksāšanu Koledžai 1 (viena) mēneša laikā no
Koledžas pieprasījuma saņemšanas dienas.

5. Projekta pieteikuma izvērtēšanas kārtība
5.1. Iesniegto projektu pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam vispirms pārbauda
Zinātniskā padome. Pieteikumus, kuri neatbilst nolikuma 1.3. un 1.4. punktam, var uzreiz
noraidīt un nenodot vērtēšanai.
5.2. Projektu pieteikumu kvalitatīvo un zinātniskās un praktiskās nozīmības izvērtējumu veic
projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija).
5.3. Vērtēšanas komisija veic projektu pieteikumu vērtēšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no
projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.4. Vērtēšanas komisija izvērtē projekta pieteikumu, piešķirot punktus sekojošiem vērtēšanas
kritērijiem:
5.4.1. Kvalitātes kritēriji:
5.4.1.1. Projekta pamatojums;
5.4.1.2. Ieviešanas kapacitāte;
5.4.1.3. Pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojums un to izlietošanas efektivitāte.
5.4.2. Zinātniskās un praktiskās nozīmības kritēriji:
5.4.2.1. Projekta mērķu un uzdevumu zinātniskā vai tautsaimnieciskā
aktualitāte;
5.4.2.2. Vērtējamā projekta un tam līdzīgu projektu īstenošanas procesa un
rezultativitātes rādītāju salīdzinājums;
5.4.2.3. Paredzamā rezultātu praktiskā nozīmība tautsaimniecībā.
5.5. Projekta pieteikuma vērtēšanas veidlapa pievienota 3.pielikumā.
5.6. Izvērtēšanas gaitā Zinātniskā padome var pieprasīt no projektu vadītājiem papildu
informāciju par projektu.
5.7. Zinātniskā padome izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties
ar projekta vadītāju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi
izmantotu zinātniskās pētniecības projektu konkursā pieejamos līdzekļus.
6. Projektu konkursa rezultātu paziņošana
6.1. Koledžas direktora vietnieks pētniecības jautājumos paziņo projektu konkursa rezultātus 2
(divu) darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas.
6.2. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti projektu vadītājiem pa projektu pieteikumā
norādīto e-pastu.
7. Projekta izpildes kārtība
7.1. Pozitīva vērtējuma gadījumā projekts tiek apstiprināts.
7.2. Projekta vadītājs:
7.2.1. Precizē projekta budžeta tāmi un projekta izpildes ilgumu saskaņā ar Vērtēšanas
komisijas lēmumu par piešķirto līdzekļu apmēru un iesniedz apstiprināšanai Koledžas
direktora vietniekam pētniecības jautājumos projekta budžeta tāmi.
7.2.2. Sagatavo projektus līgumiem projekta īstenošanā iesaistītajām personām un iesniedz
parakstītus līgumus Koledžas personāla daļā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc projekta
apstiprināšanas.
7.2.3. Slēdz līgumu ar Koledžas direktoru.
7.2.4. Atbild par projekta dokumentācijas savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu.
7.2.5. Atbild par piešķirto finanšu līdzekļu savlaicīgu un projekta budžeta tāmei atbilstošu
izlietojumu.

7.2.6. Katra studiju gada semestra noslēgumā sagatavo pārskatu par projekta īstenošanas
laikā paveikto un sasniegtajiem rezultativitātes rādītājiem: datorrakstā aizpilda
projekta saturiskā pārskata veidlapu (pievienota 4.pielikumā) un finanšu pārskata
veidlapu (pievienota 5.pielikumā).
7.2.7. Iesniedz Koledžas direktora vietniekam pētniecības jautājumos projekta saturisko
pārskatu un finanšu pārskatu un rezultativitātes rādītāju apstiprinošus pielikumus.
7.2.8. Nosūta projekta saturiskā pārskata un finanšu pārskata elektronisko versiju uz
Koledžas direktora vietnieka pētniecības jautājumos e-pasta adresi: dagnija@psk.lv
7.2.9. Iepazīstina Koledžas personālu ar īstenoto projektu, veicot prezentāciju aptuveni 10
(desmit) minūtes vispārējā personāla sapulcē.
7.2.10. Pēc pirmā pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju vai tiekas ar Zinātniskās
padomes pārstāvjiem saistībā ar projektu, tā īstenošanas gaitu, finansēm vai
pārskatiem.
7.3. Projekta izpildītāji:
7.3.1. Slēdz līgumu ar Koledžas direktoru.
7.3.2. Sniedz projekta vadītājam informāciju pārskata sagatavošanai.
7.4. Koledžas direktors slēdz līgumus ar projektu vadītājiem un projekta izpildītājiem par
projektu izpildi.
7.5. Koledžas direktora vietnieks pētniecības jautājumos pārrauga projektu īstenošanas norisi.
8. Projekta sagaidāmie rezultativitātes rādītāji
8.1. Publicitāte
8.1.1. Publicēta/iesniegta publicēšanai vismaz 1 (viena) zinātniska publikācija Latvijā;
8.1.2. Publicēta/iesniegta publicēšanai vismaz 1 (viena) zinātniska publikācija ārpus
Latvijas;
8.1.3. Vismaz 1 (viena) dalība zinātniskā konferencē Latvijā un/vai ārpus Latvijas
(starptautiska mēroga), pieņemtas tēzes publikācijai konferences (-ču) materiālos;
8.1.4. Izstrādāts vismaz 1 (viens) mācību/metodiskais līdzeklis, kas paredzēts studējošo
apmācībai Koledžā.
8.2. Studējošo iesaistīšana
8.2.1. Projektā (zinātniskās pētniecības darbā) iesaistīts vismaz 1 (viens) Koledžā
studējošais.
8.3. Sadarbības līgumi
8.3.1. Noslēgts vismaz 1 (viens) starpinstitucionāls līgums par zinātniski pētniecisko
sadarbību kādā no Koledžā īstenotajām studiju programmām.
8.4. Citi rezultativitātes rādītāji.
9. Vērtēšanas komisijas izveide un lēmumu pieņemšanas kārtība
9.1. Zinātniskā padome izveido Vērtēšanas komisiju, kuru ar rīkojumu apstiprina Koledžas
direktors.
9.2. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir 5 (pieci) komisijas pārstāvji: komisijas priekšsēdētājs un 4
(četri) komisijas locekļi.
9.3. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no vispārējā personāla sastāva, akadēmiskā
personāla sastāva un no nozares (darba devēja pārstāvis) atbilstoši vērtējamo projektu
tematikai.

9.4. Vērtēšanas komisijas locekļi nedrīkst nonākt interešu konflikta situācijā attiecībā pret
vērtējamiem projektu pieteikumiem.
9.5. Katrs Vērtēšanas komisijas loceklis projektu pieteikumus vērtē individuāli pēc šā nolikumā
norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, aizpildot vērtēšanas veidlapu. Projektu pieteikumi tiek
sarindoti prioritārā secībā, ņemot vērā individuālo vērtējumu apkopošanas rezultātus. Par
1.2.punktā minētam mērķim atbilstošāko projekta pieteikumu atzīst to pieteikumu, kurš
pēc individuālo vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko vērtējumu.
9.6. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par katra iesniegtā projektu pieteikuma
apstiprināšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā 1.2.punktā minēto projektu konkursa mērķi un
vērtēšanas rezultātus.
9.7. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās lēmumu pieņemšanā piedalās vismaz divas
trešdaļas komisijas locekļu. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu apaļojot uz
augšu. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Vērtēšanas
komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
9.8. Vērtēšanas komisijas sēdes protokolē.
9.9. Projekta vadītājs ir tiesīgs iepazīties ar Vērtēšanas komisijas lēmumu.
10. Noslēguma jautājums
10.1. Šis nolikums “Iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursa nolikums” stājas spēkā
2018. gada 18. decembrī.

1.pielikums
Koledžas 18.12.2018. nolikumam
“Iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursa nolikums”
LU PSK iekšējā zinātniskās pētniecības projekta pieteikums
Reģistrācijas
Datums:
Nr.:
(aizpilda LU PSK Zinātniskās pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sekretārs)
Projekta nosaukums
latviešu valodā:
Projekta nosaukums
angļu valodā:
Projekta īstenošanai
nepieciešamais laiks

No:

Līdz:

Projekta vadītāja vārds, uzvārds:
Zinātniskais grāds:
Amats koledžā, studiju programma:
Projekta vadītāja mobilais tālrunis:
E-pasta adrese:

Tālruņa numurs darbā:

Nepieciešamā finansējuma apmērs (EUR):
Projekta pētījuma problēmas apraksts (līdz 1500 rakstu zīmēm):

Projekta mērķis: norādiet, ko vēlaties sasniegt ar šo projektu un kāpēc tas ir svarīgs

Projekta mērķauditorija: norādiet gan tiešos ieguvējus (dalībniekus), gan tos, kurus
projekts skars netieši. Aprakstiet, kāpēc projekts būs noderīgs norādītajai mērķauditorijai.

Projekta uzdevumi:

Darbības projekta
mērķa sasniegšanai

Norādiet darbības norises laiku, atzīmējot ar “ x” atbilstošo:

(aprakstiet plānotās darbības loģiskā
secībā)

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

Darbība

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I

IX

X

XI

XII

XI
II

XI
V

XV

XV
I

XV
II

XV
III

X
IX

X
X

XX
I

XX
II

XX
III

XX
IV

Rezultativitātes rādītāji

Rezultativitātes rādītāji

Publicitāte
Publicēta/iesniegta publicēšanai zinātniska publikācija Latvijā
Publicēta/iesniegta publicēšanai zinātniska publikācija ārpus
Latvijas
Dalība zinātniskā konferencē Latvijā un/vai ārpus Latvijas
(starptautiska mēroga), pieņemtas tēzes publikācijai konferences (ču) materiālos
Izstrādāts mācību/metodiskais līdzeklis, kas paredzēts studējošo
apmācībai Koledžā
Studējošo iesaistīšana
Projektā (zinātniskās pētniecības darbā) iesaistīts (-i) Koledžā
studējošais (-ie)
Sadarbības līgumi
Noslēgts starpinstitucionāls līgums par zinātniski pētniecisko
sadarbību kādā no Koledžā īstenotajām studiju programmām
Citi rezultativitātes rādītāji
Cits (-i) rezultativitātes rādītājs (-i) (norādīt, kāds (-i))

Minimālās
prasības
saskaņā ar
nolikuma
8.p.

Plānotais
tiešais
iznākums
(skaits)

1
1
1
1

1

1
1

Informācija par projekta izpildītājiem
Projekta vadītāja vārds, uzvārds:
Zinātniskais grāds:
Projekta vadītāja pieredze zinātniskās pētniecības projektu īstenošanā (līdz 1500
rakstu zīmēm):

Pētnieki
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Statuss
(amats)
projektā

Stundas
Zinātniskais grāds likme
(EUR)

Stundu
skaits

Statuss
(amats)
projektā

Studiju
programma,
statuss (studiju
gads)

Stundas
likme
(EUR)

Stundu
skaits

Amats

Stundas
likme
(EUR)

Stundu
skaits

1.
2.
3.
4.
Studējošie
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cits personāls
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Statuss
(amats)
projektā

1.
2.
Projektam nepieciešamais finansējums
Kopā:

EUR

Ar parakstu apliecinu, ka šajā pieteikumā un pievienotajā budžeta tāmē sniegtā informācija ir
patiesa un ka esam gatavi realizēt aprakstīto projektu, ja Koledža to atbalstīs finansēšanai.
Datums: ___.___.20___.
Projekta vadītājs:

______________________ Vārds, Uzvārds
/paraksts/

2.pielikums
Koledžas 18.12.2018. nolikumam
“Iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursa nolikums”
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Datums:
Projekta nosaukums:

Projekta budžeta tāme

Apakšgrupa

Izdevumu kategorijas nosaukums

1.

Atlīdzība

1.1.

Atalgojums (uzņēmuma līgumi)

Vienības
nosaukums

1.1.1.
1.1.2.

projekta vadītājs
pētnieki

stundas
stundas

1.1.3.

cits personāls

stundas

1.2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.

Preces un pakalpojumi

2.1.

2.3.1.

Komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie izdevumi
Pakalpojumi
Tulkošanas pakalpojumi
Maksa par publikācijām
Dalības maksa
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Biroja preces un inventārs

2.3.2.

Laboratorijas preces

2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

3.

Vienību
skaits

Pamatkapitāla veidošana

Vienības
izmaksas
(EUR)

Summa
(EUR)

4

Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

4.1.

Stipendijas (studējošiem)

3.1.

Kopējās izmaksas
Projekta vadītājs: __________________ Vārds Uzvārds
/paraksts/
Saskaņots:
Galvenais grāmatvedis: __________________ Vārds Uzvārds
/paraksts/

3.pielikums
Koledžas 18.12.2018. nolikumam
“Iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursa nolikums”
Eksperta vērtējums par projekta pieteikumu
Projekta Nr.

Zinātnes nozare:

Projekta
vadītājs

Projekta
nosaukums
Projekta atbilstība
Nr.
1.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Punktu skaits*
5-3-0

Kvalitātes kritērijs

1.1.

Projekta pamatojums
1.1.1. pieteikumā definēta un pamatota problēma
1.1.2. projekts veicina zinātniski pētniecisko darbību Koledžā
1.1.3. Projekts sniedz ieguldījumu Koledžas zinātniskās
pētniecības virzienā “Veselība. Vide. Dzīvesveids”
1.1.4. projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar
plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina
kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu
Eksperta
komentārs:
Ieviešanas kapacitāte
1.2.1. projekta administrējošā un īstenošanā iesaistītā personāla
kompetence, pieredze un zinātniskā kvalifikācija
1.2.2. projekta īstenošanā iesaistīto studējošo skaits (vismaz 1
studējošais)
1.2.3. projekta izpildes iespējas
1.2.4. projekts ir saistošs un atbilst mērķa grupas vajadzībām
1.2.5. projekts veicina sadarbību ar nozares pārstāvjiem
Eksperta
komentārs:
1.2.

Pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojums un to izlietošanas efektivitāte
1.3.1. Projektā pieprasītais finansējums ir ekonomisks un pamatots
(atbilstošs reālajai tirgus situācijai), pieprasītās izmaksas ir
optimālas un atbilst projektā paredzētajām aktivitātēm un
rezultātiem
1.3.2. projekta sagatavošanās darbu un plānošanas pamatīgums
Eksperta
komentārs:
1.3.

2.

Zinātniskās un praktiskās nozīmības kritēriji

2.1.

Projekta mērķu un uzdevumu zinātniskā vai tautsaimnieciskā
aktualitāte
Vērtējamā projekta un tam līdzīgu projektu īstenošanas
procesa un rezultatīvo rādītāju salīdzinājums
Paredzamā rezultātu praktiskā nozīmība tautsaimniecībā

2.2.
2.3.
Eksperta
komentārs:

Projekta kopējais vērtējums - kopējais punktu skaits
* Vērtēšanas kritēriju punktu skaidrojums:
5 - kvalitātes kritērijs definēts un aprakstīts pilnībā. Zinātniskās un praktiskās nozīmības
kritēriji definēti atbilstoši prasībām;
3 - kvalitātes kritērijs definēts un aprakstīts daļēji. Zinātniskās un praktiskās nozīmības
kritēriji definēti daļēji atbilstoši prasībām. (Daļēji atbilst Koledžas pētniecības
virzienam, daļēji definētas aktivitātes, definētās aktivitātes neatspoguļojas plānotājā
grafikā un termiņos);
0 - kvalitātes kritēriji (projekta pamatojums, ieviešanas kapacitāte un finanšu līdzekļu
pamatojums/ izlietošanas efektivitāte) nav definēti. Zinātniskās un praktiskās nozīmības
kritēriji nav definēti atbilstoši prasībām.
Apliecinu, ka:
1. Šī projekta izstrādē un izpildē neesmu piedalījies un nepiedalās arī manu projektu
līdzautori, kā arī zinātnieki, kuri ir darba attiecībās ar mani vai iepriekš minētajiem
līdzautoriem;
2. Projektu pieteikumu izvērtēšanā ievērošu zinātniskās ētikas un konfidencialitātes
normas.
Eksperts___________________________________________
_____ gada _________________

4.pielikums
Koledžas 18.12.2018. nolikumam
“Iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursa nolikums”
Rīkojumam Nr. ________
Projekta saturiskais pārskats par sasniegtajiem rezultativitātes rādītājiem
Nr.
p.k.
1.

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Zinātnes
nozare

Projekta
vadītājs

Informācija par sasniegto rezultātu nozīmību izglītībā, zinātnē un tautsaimniecībā
REZULTĀTI
Projekta ietvaros sasniegto rezultātu nozīmība izglītībā, zinātnē, tautsaimniecībā, vides un
veselības aizsardzībā (apraksts). Raksturot darba gaitā radušās problēmas un novērtēt, kādā
mērā projektā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi.

Rezultativitātes rādītājs,
detalizēts izklāsts
Publicitāte
Publicēta/iesniegta publicēšanai zinātniska publikācija Latvijā
(norādīt nosaukumu, autorus un publicēšanas avotus)
Publicēta/iesniegta publicēšanai zinātniska publikācija ārpus Latvijas
(norādīt nosaukumu, autorus un publicēšanas avotus)
Dalība zinātniskā konferencē Latvijā un/vai ārpus Latvijas
(starptautiska mēroga), pieņemtas tēzes publikācijai konferences (ču) materiālos
(norādīt nosaukumu, autorus un publicēšanas avotus)
Izstrādāts mācību/metodiskais līdzeklis, kas paredzēts studējošo
apmācībai Koledžā
(norādīt nosaukumu)
Studējošo iesaistīšana
Projektā (zinātniskās pētniecības darbā) iesaistīts (-i) Koledžā
studējošais (-ie)
(norādīt personas vārdu, uzvārdu, studiju programmu)
Sadarbības līgumi
Noslēgts starpinstitucionāls līgums par zinātniski pētniecisko
sadarbību kādā no Koledžā īstenotajām studiju programmām
(norādīt iestādes (līgumslēdzējpuses) nosaukumu, līguma
priekšmetu)
Citi rezultativitātes rādītāji
(norādīt nosaukumu un precizēt, ja piemērojams)

Projekta vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Plānotais
Tiešais
tiešais
iznākums
iznākums
(skaits)
(skaits)

5.pielikums
Koledžas 18.12.2018. nolikumam
“Iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursa nolikums”
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Datums:
Projekta nosaukums:

Finanšu pārskats par projekta īstenošanai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu

Apakšgrupa

Izdevumu kategorijas nosaukums

1.

Atlīdzība

1.1.

Atalgojums (uzņēmuma līgumi)

Vienības
nosaukums

1.1.1.
1.1.2.

projekta vadītājs
pētnieki

stundas
stundas

1.1.3.

cits personāls

stundas

1.2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.

Preces un pakalpojumi

2.1.

2.3.1.

Komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie izdevumi
Pakalpojumi
Tulkošanas pakalpojumi
Maksa par publikācijām
Dalības maksa
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Biroja preces un inventārs

2.3.2.

Laboratorijas preces

2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

3.

Vienību
skaits

Pamatkapitāla veidošana

Vienības
izmaksas
(EUR)

Summa
(EUR)

4

Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

4.1.

Stipendijas (studējošiem)

3.1.

Kopējās izmaksas
Projekta vadītājs: __________________ Vārds Uzvārds
/paraksts/
Saskaņots:
Galvenais grāmatvedis: __________________ Vārds Uzvārds
/paraksts/

