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LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo zinātnisko projektu konkursa
nolikums
1. LU Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk tekstā – LU RMK)
zinātnisko projektu
konkursa (turpmāk tekstā – PK) mērķis ir sekmēt zinātnisko darbību LU RMK saskaņā
ar LU RMK attīstības stratēģiju.
2. Projekta konkursa uzdevumi
2.1. Veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko darbību pētnieku grupās atbilstoši
izvirzītajai pētniecības aktuālajai tēmai LU RMK attīstības stratēģijas ietvaros.
2.2. Sekmēt studentu iesaistīšanu LU RMK aktuālajos zinātniski lietišķajos pētījumos,
veicinot profesionālo kompetenču apguvi izglītošanās procesā.
3. Projekta pieteikšana
3.1. Pieteikuma iesniegšanas termiņu nosaka
ar koledžas direktora rīkojumu,
pamatojoties uz direktora vietnieka zinātniskajā darbā iesniegumu.
3.2. Projekta vadītājs iesniedz projekta pieteikumu (turpmāk – Pieteikums) pētnieku
grupas – projekta izpildītāju vārdā. Pieteikumus (1. un 2. pielikums) izdrukas
formā iesniedz LU RMK lietvedībā un elektroniski nosūta uz adresi:
koledza@rmkoledza.lv
3.3. Projekts plānojams ar mērķi iegūt konkrēti izmērāmus Latvijas un/vai
starptautiskā zinātniskajā apritē vai LU RMK akadēmiskajā vidē izmantojamus
nozīmīgus rezultātus (zinātniskas publikācijas, uzstāšanās Latvijas, starptautiska
mēroga konferencēs, kvalifikācijas darbi, mācību/metodiskie līdzekļi u.c.).
3.4. Par Pieteikuma uzrādītās informācijas pareizību atbild projekta vadītājs.
4. Projektu finansējums
4.1. Finansējums projektam tiek piešķirts 12% apmērā no LU RMK pašu
ieņēmumiem iepriekšējā kalendārā gadā. Precīzu finansējuma apjomu katru gadu
nosaka ar LU RMK padomes lēmumu.
4.2. Projekta vadītājs var saņemt finansējumu ne vairāk kā vienam Projektu konkursa
projektam.
4.3. Pieteikumā jānorāda projekta realizēšanas kopējās izmaksas, iesniedzot izvērstu
projekta budžeta tāmi (2. pielikums).
4.4. Projektu var iesniegt uz diviem termiņiem, iesniedzot detalizētu sasniedzamo
rezultātu (1. pielikums) un finansiālo (2. pielikums) plānojumu abiem periodiem,
katram periodam atsevišķi.
4.5.

Ja projekts ir iesniegts uz diviem termiņiem, tad projekta otrā termiņa
finansējuma apstiprināšana notiek pēc pirmā termiņa starpatskaites sasniegto
rezultātu izvērtēšanas.

4.6. Plānoto rezultātu nesasniegšanas un citu līgumsaistību nepildīšanas gadījumā
projekta vadītājs un tie projekta izpildītāji, kuri nav pienācīgi veikuši noteiktos
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pienākumus, ir atbildīgi par piešķirto finanšu līdzekļu atmaksāšanu LU RMK
viena mēneša laikā no LU RMK pieprasījuma saņemšanas dienas.
5. Pieteikumu vērtēšana
5.1.Pieteikumu vērtē LU RMK direktores vietnieka zinātniskajā darbā izveidota
Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija), ne mazāk kā piecu
locekļu sastāvā, ko apstiprina ar direktores rīkojumu.
5.2.Vērtēšanas komisija:
5.2.1. Veic Pieteikuma vērtēšanu piecu darba dienu laikā no PK noslēguma,
aizpilda Pieteikuma vērtēšanas veidlapu.
5.2.2. Pieņem lēmumu par katra iesniegtā Pieteikuma apstiprināšanu vai
noraidīšanu, ņemot vērā Pieteikuma tematikas atbilstību LU RMK
stratēģijai zinātnes ilgtspējas attīstībai.
5.2.3. Lemj par piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu katra projekta īstenošanai.
5.2.4. Saturiski līdzīgu Pieteikumu saņemšanas gadījumā veic projektu īstenošanas
procesa un rezultatīvo rādītāju kvalitatīvu salīdzinājumu vai rekomendē
projektu apvienošanu.
5.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no sastāva.
Vērtēšanas komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot. Ja balsu sadalījums ir
vienlīdzīgs, izšķiroša ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.
5.4.Vērtēšanas komisijas sēdes protokolē. Pieteikuma vērtēšanas veidlapas tehniski
aizpilda Vērtēšanas komisijas sekretārs.
5.5. Projekta vadītājs ir tiesīgs iepazīties ar Vērtēšanas komisijas atzinumu.
6. Pieteikuma vērtēšanas kritēriji
6.1.Administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriji:
6.1.1. Projekta vadītājs ir LU RMK pamatievēlēšanas vietā strādājošs akadēmiskā
personāla pārstāvis ar zinātņu doktora grādu, doktorants vai ar maģistra
grādu un pieredzi zinātniskajā darbā.
6.1.2. Vismaz 3 no projekta izpildītājiem ir LU RMK studenti, kuri projekta
ietvaros veic pētniecisko darbu.
6.1.3. Projekta vadītājs piedalās ne vairāk kā viena projekta izpildē.
6.1.4. Projekts netiek finansēts no citiem valsts budžeta zinātniskajai darbībai
piešķirtiem līdzekļiem.
6.1.5. Pieteikums ir precīzi un pilnībā aizpildīts atbilstoši pieteikuma veidlapai. (1.
un 2. pielikumus).
6.1.6. Pieteikuma izdruka noteiktajā laikā iesniegta LU RMK lietvedībā un
nosūtīta elektroniski: koledza@rmkoledza.lv
6.1.7. Izmaksu aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi un to apliecina galvenā
grāmatveža paraksts.
6.1.8. Atalgojums par darbu projektā nepārsniedz:
6.1.8.1.pētniekam un/vai projekta vadītājam 11 (vienpadsmit) EUR
stundā
6.1.8.2.asistentam 9 (deviņi) EUR stundā
6.1.8.3. Studentam 5 (pieci) EUR stundā
6.1.9. Projekta vadītājs ir parakstījis Pieteikumu.
6.2.Kvalitātes un zinātniskās nozīmības vai praktiskās nozīmības vērtēšanas kritēriji:
6.2.1. Projekta tematika atbilst LU RMK attīstības stratēģijai.
6.2.2. Pieteikumā definētā un pamatotā problēma ir risināma, īstenojot pētījuma
mērķi.
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6.2.3. Pieteikumā plānotās darbības ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto
īstenošanas laika grafiku, paredzētajiem līdzekļiem un
nodrošina
kvalitatīvu plānoto rezultātu rādītāju sasniegšanu.
6.2.4. Ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste starp Pieteikumā definēto problēmu,
mērķi un plānotajām darbībām.
6.2.5. Paredzētie projekta rezultāti, to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi.
6.2.6. Projekta budžeta tāmē iekļautie izdevumi ir pamatoti, pārskatāmi, detalizēti
un reālajai tirgus situācijai atbilstoši.
6.2.7. Pieprasītās izmaksas ir optimālas un atbilst plānotajām darbībām un
rezultātiem.
6.2.8. Projekta vadītāja zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā kompetence ir
atbilstoša pieteiktā projekta vadīšanai.
6.3. Rezultatīvie rādītāji:
6.3.1. Publicētas/iesniegtas zinātniskās publikācijas.
6.3.2. Izstrādāti mācību/metodiskie līdzekļi.
6.3.3. Projektā iesaistīto LU RMK studentu izstrādātie kvalifikācijas darbi.
6.3.4. Noslēgti starpinstitucionāli līgumi, veicināta zinātniski-praktiskā sadarbība.
6.3.5. Dalība Latvijas un starptautiskās zinātniskās un zinātniski – praktiskajās
konferencēs, pieņemtas tēzes publikācijām konferenču materiālos.
6.3.6. Vecināta LU RMK publicitāte un atpazīstamība Latvijā un pasaulē
(semināru, darba grupu organizēšana, publicitāte masu medijos u.c.)
6.3.7. Veicināta sadarbība ar pašvaldībām un nevalstiskajām institūcijām (noslēgti
sadarbības līgumi, veicināta studentu pētnieciskā darbība reģionos u.c.)
6.3.8. Citi rezultatīvie rādītāji.
7. Projekta reģistrācija
7.1.Pozitīva novērtējuma gadījumā projekts tiek apstiprināts. Komisijas priekšsēdētājs
izziņo pretendentiem konkursa rezultātus.
7.2.Projekta vadītājs:
7.2.1. Precizē projekta budžeta tāmi un projekta izpildes ilgumu saskaņā ar
Vērtēšanas komisijas lēmumu par piešķirto līdzekļu apmēru, ko apstiprina
galvenā grāmatveža paraksts, un iesniedz apstiprināšanai direktora
vietniekam zinātniskajā darbā projekta budžeta tāmi.
7.2.2. Slēdz līgumu ar LU RMK direktori.
7.2.3. Atbild par projekta dokumentācijas savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu.
7.2.4. Atbild par piešķirto finanšu līdzekļu savlaicīgu un projekta tāmei atbilstošu
izlietojumu.
7.2.5. Katra semestra noslēgumā sagatavo Pārskatu par projekta īstenošanas laikā
paveikto un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, aizpilda Saturiskā
pārskata veidlapu un Finanšu pārskata veidlapu. Veidlapas tiek pieprasītas
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam un elektroniski nosūtītas uz projekta
vadītāja e-pasta adresi.
7.2.6. Saturiskā pārskata veidlapu un Finanšu pārskata veidlapu un rezultatīvo
rādītāju apstiprinošos pielikumus iesniedz LU RMK direktora vietniekam
zinātniskajā darbā.
7.2.7. Saturiskā pārskata veidlapas un Finanšu pārskata veidlapas elektronisko
versiju nosūta uz LU RMK direktora vietnieka zinātniskā darbā e- pastu.
7.2.8. Piecu darba dienu laikā pēc projekta apstiprināšanas sagatavo projektus
līgumiem projekta īstenošanā iesaistītajām personām un iesniedz LU RMK
personāla daļā. .
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7.3.Projekta izpildītāji:
7.3.1. Slēdz līgumu ar LU RMK direktori.
7.3.2. Sniedz projekta vadītājam informāciju pārskata sagatavošanai.
7.4.Direktors slēdz līgumus ar projekta vadītājiem un projekta izpildītājiem par
projekta izpildi.
7.5.Direktora vietnieks zinātniskajā darbā pārrauga Projektu īstenošanas norisi.
8. Projekta realizācijas laiks
8.1. Projekta realizācijas laiks (termiņš) ir 1. 5 gadi.
8.2. Pēc projekta vadītāja lūguma, projekta realizācijas laiks var tikt pagarināts, slēdzot
papildus vienošanos pie līguma.

4

