
  
APSTIPRINĀTS  

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta  
Zinātniskās padomes sēdē 2020. gada 15. janvārī 

 

Nolikums par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu 

pētnieciskiem un attīstības projektiem 2020. gadā 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā daļa no LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes 

finansējuma tiek novirzīta pētnieciskiem projektiem 2020. gadā. 

2. Zinātniskās institūcijas bāzes finansējumu LU LFMI projektiem izlieto, ievērojot Ministru 

kabineta 12.11.2013. noteikumus Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu 

zinātniskajām institūcijām”. 

3. Zinātniskās institūcijas bāzes finansējumu LU LFMI projektiem izlieto, lai īstenotu LU LFMI 

stratēģiju un pētniecības programmu 2015.—2020. gadam, atbilstoši tur noteiktajiem prioritārajiem 

virzieniem literatūrzinātnē, folkloristikā, teātra un mūzikas izpētē.  

4. Zinātniskās institūcijas bāzes finansējumu 2020. gadā LU LFMI konkursa kārtībā piešķir vienam 

individuālam akadēmiskās izcilības projektam, pamatojoties uz projekta iesniegumu (veidlapu sk. 1. 

pielikumā) un tā vērtējumu (kritērijus un veidlapu sk. 2. un 3. pielikumu).  

5. Zinātniskās izcilības projektā atbalstāma zinātnisku publikāciju sagatavošana (publicēšanai 

sagatavota monogrāfija; sagatavoti / publicēti 2 SCI indeksēti raksti starptautiskos izdevumos). 

Zinātniskās izcilības projektu var pieteikt LU LFMI vadošā pētnieka amatā ievēlēts darbinieks, kurš ar 

2020. gada janvāri nav iesaistīts citā pētnieciskā projektā ar definētu mēneša noslodzi un atlīdzību.  

 

II. Projektu sagatavošana, vērtēšana, īstenošana un uzraudzība 

6. Projektu izstrādā un iesniedz individuāls darbinieks, aizpildot pieteikuma veidlapu.  

7. Projekta pieteikums elektroniski un papīra formātā (parakstīts) jāiesniedz LU LFMI 

zinātniskajai sekretārei līdz 2020. gada 24. janvārim. Apstiprinātie projekti saņem numuru, tiek ievadīti 

NZDIS sistēmā un iekļauti darbinieku individuālajos plānos un pārskatos. 

8. Projektus vērtē LU LFMI projektu padome, kas sastāv no 5 locekļiem un ko izveido ar LU LFMI 

direktores rīkojumu, ņemot vērā iesniegto projektu saturu un novēršot interešu konflikta iespēju. 

Projektu padome pirmajā sēdē ievēl priekšsēdētāju. 

9. Projektu vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji: 1) akadēmiskās izcilības projekts atbilst LU 

LFMI stratēģijai un pētniecības programmai; 2) projektā plānotie rezultāti ir izmērāmi un sasniedzami 

gada laikā; 4) projekta pieteicējam ir vismaz 3 starptautiskas, SCI indeksētas publikācijas pēdējo 6 gadu 

laikā; 5) projektā plānota nozīmīgu publikāciju sagatavošana.  



10. Projektu pieteikumus LU LFMI Projektu padome izvērtē līdz 2020. gada 29. janvārim un, 

atklāti balsojot, pieņem lēmumu par projektu atbalstīšanu vai noraidīšanu. Projektu padomes sēdes 

lēmumu ar rīkojumu apstiprina LU LFMI direktore, projektu pieteicējiem tas tiek izsūtīts elektroniski.  

11.  Projekta īstenošana tiek uzsākta 2020. gada 3. februārī. Projekts ilgst līdz 2020. gada 30. 

decembrim, kas ir termiņš projekta pārskata iesniegšanai LU LFMI zinātniskajai sekretārei (veidlapu sk. 

4. pielikumā).  

12. Projekta īstenošanu uzrauga LU LFMI projektu padome, kas tiekas ar projekta izpildītāju 

divas reizes gadā (maijā, septembrī), lai apspriestu izpildes gaitu. 2021. gada janvārī Projektu padomes 

vadītājs ar izpildes rezultātiem iepazīstina LU LFMI Zinātnisko padomi.  

 

III. Zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izmantošanas nosacījumi 

13. Bāzes finansējums projekta ietvaros izlietojams vienīgi zinātniskā darbinieka atalgojumam.  

14. Zinātniskās izcilības projektā vadošā pētnieka atlīdzība ir 1000 eiro mēnesī.  

15. Darbs projektā tiek pielīdzināts 0, 7 PLE. 

 

IV. Papildu nosacījumi 

16.  Pēc 2020. gada pirmā ceturkšņa LU LFMI vadība izvērtē institūta bāzes finansējuma 

izlietojumu samērā ar gada piešķīrumu no valsts budžeta un var lemt par papildu līdzekļu novirzīšanu 

pētniecisku un zinātniskās infrastruktūras attīstības projektu atbalstam un jauna projektu konkursa 

izsludināšanu.  



 

1. pielikums 

Nolikumam par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu 
pētnieciskiem un attīstības projektiem 2020. gadā 

 

LU LFMI PROJEKTA PIETEIKUMS 

 

Reģistrācijas Nr. Datums 

Zinātnes nozare/apakšnozare  

Projekta nosaukums  

Projekta pieteicējs (vārds, uzvārds, zin. grāds, amats) 

 
 

Projekta apraksts (nepārsniedzot 5400 rakstu zīmes, ieskaitot tukšumzīmes) 

 
1. Projekta mērķis un uzdevumi 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Projekta atbilsme LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai (2015—2020) 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Projekta jaunpienesums (zinātniskā nozīmība 

 
 
 
 
 
 

 
4. Sasniedzamie (izmērāmie) rezultāti 

 
 
 
 
 



 
 

 
5. Projekta īstenošanas grafiks (pa mēnešiem) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Projekta pieteicējs:         
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 



2. pielikums 

Nolikumam par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu 
pētnieciskiem un attīstības projektiem 2020. gadā 

 
 

LU LFMI PROJEKTA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS VADLĪNIJAS 

Katra projekta sadaļa tiek vērtēta 5 punktu sistēmā 1-5. Projekts, kurš kādā no sadaļām saņēmis mazāk 
par 3 punktiem, nav atbalstāms  

 
 
 

1. Projekta mērķis un uzdevumi 
 

5 — projekta mērķis un uzdevumi formulēti precīzi un pietiekami aprakstīti. Uzdevumi racionāli pakārtoti 
plānotā mērķa sasniegšanai 
4 — projekta mērķis un uzdevumi gandrīz precīzi formulēti un pietiekami paskaidroti. Uzdevumi visumā 
ietver nepieciešamās darbības plānotā mērķa sasniegšanai 
3 — projekta mērķis un uzdevumi saprotami, bet nav pietiekami skaidri formulēti un aprakstīti. Uzdevumu 
atbilsme plānotā mērķa sasniegšanai daļēja 
2 — projekta mērķis un uzdevumi nepietiekami skaidri izklāstīti. Uzdevumu atbilsme plānotā mērķa 
sasniegšanai apšaubāma 
1 — projekta mērķis un uzdevumi vāji izklāstīti. Uzdevumi neatbilst plānotā mērķa sasniegšanai 
 

 
2. Projekta atbilsme LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai (2015—2020) 

 
5 — projekts pilnībā atbilst LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai, veicina tās izpildi; projekta 
pieteicējs identificējas ar institūta attīstības redzējumu un piedāvā būtisku pienesumu 
4 — projekts visumā atbilst LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai, veicina tās izpildi; projekta 
pieteicējs pārredz institūta attīstības redzējumu 
3 — projekts daļēji atbilst LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai; projekta pieteicējs nav 
pietiekami iedziļinājies šais dokumentos 
2 — projekts vāji atbilst LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai; projekta pieteicējs nav iepazinies 
ar šiem dokumentiem 
1 — projekts neatbilst LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai 
 

 
3. Projekta jaunpienesums (zinātniskā nozīmība) 

 
5 — projektā plānoti inovatīvi rezultāti, kam būtiska nozīme LFMI akadēmiskās izcilības vairošanā 
starptautiskā un nacionālā mērogā  
4 — projektā plānotie rezultāti vairo LFMI pētniecisko ietekmi nacionālā mērogā 
3 — projekta rezultāti vairo LFMI zinātnisko devumu 
2 — projekta rezultātiem nav pārliecinošas lomas LFMI zinātniskā devuma vairošanā  
1 — projektā plānoto rezultātu nozīme LFMI zinātniskā devuma vairošanā  

 
4. Sasniedzamie (izmērāmie) rezultāti 

 
5 — projektā plānotie rezultāti pilnībā atbilst nolikumam vai pārsniedz nolikuma prasības, tie ir ticami 
4 — projektā plānotie rezultāti ir pietiekami un ticami 
3 — projektā plānotie rezultāti daļēji atbilst nolikumam un ir daļēji ticami 



2 — projektā plānotie rezultāti vāji atbilst nolikumam; to ticamība rada šaubas 
1 — projektā plānotie rezultāti neatbilst nolikuma prasībām 
 

 
5. Projekta īstenošanas grafiks (pa mēnešiem) 

 
5 — projekta izpildes gaita rūpīgi izplānota un pilnībā atspoguļo visas projektā plānotās darbības  
4 — projekta izpildes gaitas plānojums visumā loģisks un pārredzams, atbilst projekta izpildes 
nosacījumiem 
3 — projekta izpildes gaita vidēji labi izplānota, daļēji atspoguļo projektā plānotās darbības 
2 — projekta izpildes gaita vāji izplānota, neatspoguļo visas projektā plānotās darbības 
1 — projekta izpildes gaitas plānojums vājš, nerada priekšstatu par projekta norisi 

 
 
Projekta vērtētājs:         
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 
 
 



3. pielikums 

Nolikumam par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu 
pētnieciskiem un attīstības projektiem 2020. gadā 

 

LU LFMI PROJEKTA PIETEIKUMA VĒRTĒJUMS 

Projekta nosaukums:  

 

Projekta atbilsme Nolikumam:  Atbilst            Neatbilst   
 

 
 
 

1. Projekta mērķis un uzdevumi 
 

Vērtējums: 
Komentāri:  

 
2. Projekta atbilsme LU LFMI stratēģijai un pētniecības programmai (2015—2020) 

 
Vērtējums: 
Komentāri:  

 
3. Projekta jaunpienesums (zinātniskā nozīmība) 

 
Vērtējums: 
Komentāri:  

 
4. Sasniedzamie (izmērāmie) rezultāti 

 
Vērtējums: 
Komentāri:  

 
5. Projekta īstenošanas grafiks (pa mēnešiem) 

 
Vērtējums: 
Komentāri: 

 
 
Projekta vērtētājs:         
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 



4. pielikums 

Nolikumam par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu 
pētnieciskiem un attīstības projektiem 2020. gadā 

 

LU LFMI PROJEKTA PĀRSKATS 

Projekta nosaukums:  

 
 

1. Projektā veikto darbību pārskats (raksturot projekta īstenošanas gaitu, salīdzināt veikumu ar 
projekta pieteikumā plānoto) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Projekta izmērāmie rezultāti (norādīt sagatavotās / iesniegtās / izdotās publikācijas un citus 

rezultātus)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Projekta vadītājs:         
(paraksts un tā atšifrējums, datums) 

 
 


