
 1 

APSTIPRINĀTS 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Senāta sēdē 2017. gada 22. novembrī, protokols nr.8 

Grozījumi apstiprināti 2020. gada 19. februārī Senāta sēdē, protokols nr. 1 

Grozījumi apstiprināti 2020. gada 28. oktobrī Senāta sēdē, protokols nr. 5 

 

Pielikums nr. 1 

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 

piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. 

pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” 

projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības 

projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” atbalsta piešķiršanas metodika 

 

Metodika nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību JVLMA pētniekiem un akadēmiskajam 

personālam starptautisku pētījumu projektu izstrādes iespēju apzināšanai, konkurētspējīgu 

ideju attīstīšanai, sadarbības veidošanai un iesaistei starptautiskos konsorcijos, ārējo ekspertu 

piesaistei, dalībai tīklošanās, mācību pasākumos, starptautiskās konferencēs un informācijas 

dienās, lai sagatavotu projekta pieteikumus programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis 

Eiropa”1 un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās, kā rezultātu paredzot vismaz 

2 virs kvalitātes sliekšņa novērtētus un ERAF atbalstītus programmas ”Apvārsnis 

2020”/”Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumus 

līdz 2022. gada 31.decembrim. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 

 

Pieteikšanās atbalstam projektu izstrādei notiek, iesniedzot pieteikumus atbalsta saņemšanai. 

Pieteikumu izvērtēšana notiek trijos līmeņos: 

 

a) 1. līmenis: projekta idejas izvērtēšana. Atbalsta pasākumu ietvaros pretendents vai 

pretendentu grupa var piesaistīt līdz 1000,- EUR viena projekta idejas koncepcijas 

izstrādei, kā rezultātu paredzot projekta idejas izklāstu, konsorcija sastāva, projekta 

sagatavošanas laika grafika un finansējuma avota definēšanu. 1. līmenī atbalstu var 

piesaistīt sekojošam aktivitātēm: 

a. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes pasākumi, 

lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas ”Apvārsnis 

2020”/”Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas 

projektos, tai skaitā: dalība programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa” 

un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības 

biržās un informācijas dienās; dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra 

organizētajos atbalsta pasākumos; dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs 

(komandējumu un darba braucienu izmaksas, dalības maksas);  

b. programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības 9. 

Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanai nepieciešamie 

komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz 

projekta plānošanas sanāksmēm un darba semināru organizēšana Latvijā 

(komandējumu un darba braucienu izmaksas, dalības maksas, projektu 

pieteikumu sagatavošanas darba semināru organizēšana Latvijā, tehniskā 

aprīkojuma un sakaru pakalpojumu izmaksas); 

b) 2. līmenis: projekta plāna izvērtēšana. Atbalsta pasākumu finansējuma summa ar 

ideju apzināšanai saņemto finansējumu (1. līmeņa ietvaros), ja tāds ticis saņemts, 

 
1 ES pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis Eiropa”: sākot ar 2021. gada 1. janvāri. 
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nedrīkst pārsniegt 4000,- EUR. Pretendents vai pretendentu grupa var piesaistīt 

atbalstu: 

a. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, 

lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas ”Apvārsnis 

2020”/”Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas 

projektos, tai skaitā: dalība programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa” 

un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības 

biržās un informācijas dienās; dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra 

organizētajos atbalsta pasākumos; dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs 

(komandējumu un darba braucienu izmaksas, dalības maksas);  

b. programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības 9. 

Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi 

un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta 

plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā (komandējumu un 

darba braucienu izmaksas, dalības maksas, projektu pieteikumu sagatavošanas 

darba semināru organizēšana Latvijā, tehniskā aprīkojuma un sakaru 

pakalpojumu izmaksas), izmaksas par ārējo ekspertu piesaisti; 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 

c. starptautisku zinātnisku konferenču organizēšanai Latvijā (organizēšana (telpu 

un stendu īre, tehniskā aprīkojuma izmaksas, konferenču materiālu un izdales 

materiālu publicēšanas izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, dalībnieku 

piesaistes un reprezentācijas izmaksas, organizēšanā iesaistītā personāla 

izmaksas, pakalpojumu izmaksas). 

c) 3. līmenis: projekta iesnieguma izvērtēšana. Projektu iesniegumu sagatavošanas 

atbalsta finansējums paredz "Projektu plānā dalībai ES pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammā ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa” un citās pētniecības un 

inovāciju programmās" ietverto un skaidri definēto projektu iesniegumu kvalitatīvu 

sagatavošanu, kas summā ar saņemto atbalstu ideju apzināšanai un attīstīšanai (1. 

un 2. līmenis) nedrīkst pārsniegt 6000,- EUR, ja projekta pieteikumā JVLMA tiek 

iesaistīta ka partneris, vai 9000,- EUR, ja JVLMA ir projekta pieteikuma 

koordinators. Atbalsta ietvaros var piesaistīt atbalstu: 

a. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, 

lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas ”Apvārsnis 

2020”/”Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas 

projektos, tai skaitā: dalība programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa” 

un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības 

biržās un informācijas dienās; dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra 

organizētajos atbalsta pasākumos; dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs 

(komandējumu un darba braucienu izmaksas, dalības maksas);  

b. programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa”  un Eiropas Savienības 9. 

Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi 

un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta 

plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā, izmaksas ārējo 

ekspertu piesaistei, komandējumu un darba braucienu izmaksas, dalības 

maksas, projektu pieteikumu sagatavošanas darba semināru organizēšana 

Latvijā, tehniskā aprīkojuma un sakaru pakalpojumu izmaksas; 

c. starptautisku zinātnisku konferenču organizēšanai Latvijā (organizēšana (telpu 

un stendu īre, tehniskā aprīkojuma izmaksas, konferenču materiālu un izdales 

materiālu publicēšanas izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, dalībnieku 

piesaistes un reprezentācijas izmaksas, organizēšanā iesaistītā personāla 

izmaksas, pakalpojumu izmaksas). 
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Pieteikšanās atbalsta finansējuma saņemšanai projektu izstrādei tiek organizēta, JVLMA 

zinātniskajam un akadēmiskajam personālam piesakot projekta idejas, plānus un pieteikumus 

projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu 

attīstība pētniecībā un inovācijās” koordinatoram. Pieteikšanās atbalsta informācijas 

nodrošināšanu potenciālajiem projektu ideju, plānu un pieteikumu iesniedzējiem un iesniegto 

dokumentu atbilstības sākotnējo nesaturisko izvērtēšanu organizē projekta “Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un 

inovācijās” koordinators. Pieteikumu pilno, t.sk. saturisko izvērtēšanu veic ar rektora rīkojumu 

izveidota vērtēšanas komisija.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 28. oktobrī, protokols nr. 5) 

Katram līmenim ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji. Atzinumu par projekta idejas, projekta plāna 

un projekta pieteikuma atbilstību vērtēšanas kritērijiem sniedz vērtēšanas komisija, atsevišķi 

norādot vai projekta sagatavošanā var tikt piešķirts un kādu aktivitāšu veikšanai ES 

struktūrfondu pasākuma 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un 

inovācijās” 2. kārtas ietvaros (turpmāk – 1.1.1.5.) finansējums. 

 

Izvērtējot pieteikumus atbalsta 1., 2. vai 3. līmenī, komisija pārliecinās, ka: 

a) par projekta pieteikuma izstrādi iepriekš nav ticis saņemts atbalsts no 1.1.1.5. 

pasākuma līdzekļiem, programmas “Baltic Bonus” (laikposmā no 2014. gada līdz 

2016. gadam) vai 2007. -2013. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas 

perioda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.2. aktivitātes 

“Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” ietvaros; 

b) plānotie ārvalstu braucieni, lai plānotu programmas ”Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis 

Eiropa” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projekta pieteikuma 

sagatavošanu, ir līdz četrām dienām, un izmaksas nepārsniedz 1500,- EUR; 

c) ārvalstu braucieni uz partnerības biržām ir līdz četrām dienām, un izmaksas 

nepārsniedz 1500,- EUR. 

 

Pieteikšanās atbalsta finansējuma saņemšanai, kas nav saistīta ar konkrēta projekta pieteikuma 

izstrādi iesniegšanai ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis 

Eiropa” projektu konkursā, notiek atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 

pieņemtajai komandējuma noformēšanas kārtībai. Finansējuma apmērs un tā piešķiršanas 

nosacījumi ir identiski projektu pieteikumu izstrādes 1.-3. līmenim. 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc pēdējās komandējuma dienas ir jāiesniedz komandējuma atskaite, obligāti norādot 

komandējuma mērķa sasaisti ar plānoto projekta pieteikumu izstrādi iesniegšanai ES 

pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020”/”Apvārsnis Eiropa”.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 
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Vērtēšanas kritēriji: 1. līmenis 

 

Projekta idejas izvērtēšana  

Dokumenta iesniegšana vērtēšanas komisijai brīvā formātā 

 

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums 

1 – neatbilst 

2 – daļēji atbilst 

3 – gandrīz atbilst 

4 – pilnībā atbilst 

Vērtējuma 

pamatojums 

Komentāri 

1. Definēta projekta līmeņu klasifikācija    

2. Projekta aktualitāte 

Projekta nepieciešamības pamatojums 

   

3. Atbildīgais pētnieks (norāde, vai atbildīgais pētnieks 

tiks piesaistīts kā projekta koordinators) 

   

4. Projektā iesaistītais JVLMA personāls    

5. Skaidri definēta projekta tematika (tematikas 

identificēšana, pamatojoties uz JVLMA Zinātniskās 

darbības attīstības stratēģijā 2017. – 2022. gadam 

norādītajiem prioritārajiem pētniecības virzieniem) 

   

6. Iespējamā starptautiskā konsorcija sastāva 

partnerinstitūciju uzskaitījums 

Nosacījums: jābūt norādītiem vismaz 5 (piecām) 

partnerinstitūcijām (oriģinālvalodā/angļu valodā) no 

dažādām valstīm 
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7. Starptautiskās partnerinstitūcijas profila atbilstība 

projekta sadarbības tematikai, pamatojoties uz JVLMA 

Zinātniskās darbības attīstības stratēģijā 2017. – 2022. 

gadam norādītajiem prioritārajiem pētniecības 

virzieniem 

   

8. Norādīti projekta atbalsta pasākumi, kam nepieciešams  

finansējums un nepieciešamā finansējuma apmērs 

atbilstoši “Starptautiskās sadarbības, ES un citu finanšu 

instrumentu finansēto projektu izstrādes un ieviešanas  

kārtības  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” 

1.pielikumam 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes 

lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 

   

 

*Prioritāri tiek atbalstīti projekta ideju pieteikumi, kur JVLMA izstrādā projekta pieteikumu kā projekta koordinators.  

 

Lai virzītu projekta ideju projekta plāna izstrādei, jāiegūst vismaz 22 punktus. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 
 

Vērtēšanas komisijas lēmums (komisijas priekšsēdētāja atzinums):  

 

Datums: 

 

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: 

 

 

Vērtēšanas komisijas locekļi: 
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Vērtēšanas kritēriji: 2. līmenis 

 

Projekta plāna izvērtēšana 

Dokumenta iesniegšana vērtēšanas komisijai (tiks pieņemti projekta plāni, kas veidoti dokumenta “Projekta plāns” formātā.  

 
 

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums 

1 – neatbilst 

2 – daļēji atbilst 

3 – gandrīz atbilst 

4 – pilnībā atbilst 

Vērtējuma 

pamatojums 

Komentāri 

1. Projekta nosaukums/pētniecības tēma    

2. Nosaukts projekta koordinators    

3. Norādīts projekta atbildīgais pētnieks un iesaistītais 

JVLMA personāls 

   

4. Precizēta projekta tematika    

5. Skaidri formulēts projekta realizācijas mērķis    

6. Skaidri formulēti projekta uzdevumi    

7. Starptautiskā konsorcija sastāva partnerinstitūciju 

uzskaitījums (oriģinālvalodā/angļu valodā) 

Nosacījums: jābūt norādītām vismaz 5 (piecām) 

partnerinstitūcijām no dažādām valstīm 

   

8. Starptautiskās partnerinstitūcijas gatavība ilggadējai 

sadarbībai zinātnes jomā (jābūt rakstiskam 

pamatojumam no pētnieka puses) 
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9. Stratēģisko ārvalstu pētnieku uzskaitījums 

(oriģinālvalodā/angļu valodā) 

   

10. Stratēģisko ārvalstu pētnieku darbības jomas atbilstība 

projekta sadarbības tematikai 

   

11. Stratēģisko ārvalstu pētnieku gatavība ilggadējai 

sadarbībai pētniecības jomā 

   

12. Norādīti projekta atbalsta pasākumi, kam nepieciešams  

finansējums un nepieciešamā finansējuma apmērs 

atbilstoši “Starptautiskās sadarbības, ES un citu finanšu 

instrumentu finansēto projektu izstrādes un ieviešanas  

kārtības  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” 

1.pielikumam 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes 

lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 

   

 

*Prioritāri tiek atbalstīti projekta plāni, kur JVLMA izstrādā projekta pieteikumu kā projekta koordinators. 

 
Lai virzītu projekta ideju projektu plāna izstrādei, jāiegūst vismaz 38 punktus. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 
 

Vērtēšanas komisijas lēmums (komisijas priekšsēdētāja atzinums):  

 

Datums: 

 

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: 

 

Vērtēšanas komisijas locekļi: 
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Vērtēšanas kritēriji: 3. līmenis 

 

Projekta pieteikuma izvērtēšana un gala lēmuma pieņemšana 

Dokumenta iesniegšana vērtēšanas komisijai (tiks pieņemti projekti, kuri veidoti dokumenta “Projekta pieteikums” formātā.  

 
Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums 

1 – neatbilst 

2 – daļēji atbilst 

3 – gandrīz atbilst 

4 – pilnībā atbilst 

Vērtējuma 

pamatojums 

Komentāri 

1. Projekta nosaukums un akronīms    

2. Projekta konkurss, kurā plānots iesniegt projekta 

pieteikumu (punkti 1 līdz 6) 

   

3. Projekta iesniedzējs    

4. Skaidri formulēts projekta realizācijas mērķis (ja 

nepieciešams papildināt) 

   

5.  Skaidri formulēti projekta uzdevumi (ja nepieciešams 

papildināt). 

   

6. Starptautiskā konsorcija sastāva partnerinstitūciju 

uzskaitījums (oriģinālvalodā/angļu valodā), iekļaujot 

visu nepieciešamo informāciju. 

   

7. Skaidri strukturēta anotācija projekta pieteikumam un ir 

iekļauti atslēgas vārdi. 

   

8. Stratēģisko ārvalstu pētnieku gatavība ilggadējai 

sadarbībai pētniecības jomā 

   

9. Skaidri formulēta projekta koncepcija    
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10. Skaidri formulēta projekta izcilība    

11. Skaidri formulēta projekta ietekme    

12. Definētas un īsumā raksturotas darba pakas    

13. Iesniegts projekta izstrādes laika grafiks    

14. Norādīti projekta atbalsta pasākumi, kam nepieciešams  

finansējums un nepieciešamā finansējuma apmērs 

atbilstoši “Starptautiskās sadarbības, ES un citu finanšu 

instrumentu finansēto projektu izstrādes un ieviešanas  

kārtības  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” 

1.pielikumam 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes 

lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 

   

 

* Prioritāri tiek atbalstīti projekta pieteikumi, kur JVLMA izstrādā projekta pieteikumu kā projekta koordinators. 
 

Lai virzītu projekta ideju projektu plāna un projekta pieteikuma izstrādei, jāiegūst vismaz 46 punktus. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2020. gada 19. februārī, Senāta sēdes lēmums nr. 3, protokols nr. 1) 
 

Vērtēšanas komisijas lēmums (komisijas priekšsēdētāja atzinums):  

 

Datums: 

 

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: 

 

Vērtēšanas komisijas locekļi: 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                  profesors Normunds Vīksne  


