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APSTIPRINĀTS 

Ar Latvijas Studentu apvienības 

Valdes elektronisko balsojumu 2017. gada 14. septembrī 

 

14.09.2017.     Rīgā        Nr. 2017/K7 

 

 

Latvijas Studentu apvienības Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko 

konferenču un semināru konkursa nolikums 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Latvijas Studentu apvienības (turpmāk tekstā – LSA) Zinātnes fonda (turpmāk 

tekstā – Fonds) Starptautisko zinātnisko konferenču un semināru konkursu 

(turpmāk tekstā - Konkurss) organizē LSA. 

1.2. Konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Konkursa iesniegšanas, 

vērtēšanas, finansēšanas un atskaišu iesniegšanas kārtību. 

1.3. Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt studējošos, lai tiem būtu iespēja apmeklēt 

starptautiskās zinātniskās konferences un/vai seminārus, veicinot studējošo 

iesaisti pētniecībā un zinātnes attīstību. 

1.4. Nolikumā noteiktajā kārtībā LSA piešķir finansējumu pretendentiem, kas 

iesnieguši Konkursa mērķim atbilstošus pieteikumus. 

1.5. Konkursu publiski izsludina LSA tīmekļa vietnē (www.lsa.lv), norādot tā norises 

termiņus.  

1.6. Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties ikviens studējošais, kas studē akreditētā 

augstākā izglītības iestādē Latvijā. 

1.7. Konkursa dalībnieku pieteikumus izvērtē LSA Fonda Konkursa vērtēšanas 

komisija (turpmāk tekstā - Komisija). 

 

2. Konkursa pieteikuma iesniegšanas nosacījumi 

2.1. Pieteikuma iesniegšanas termiņus un Konkursā pieejamā finansējuma apjomu 

nosaka ar LSA Valdes lēmumu. 

2.2. Pieteikumu finansiāla atbalsta saņemšanai var iesniegt līdz Konkursa termiņa 

beigām. 

2.3. Konkursā vienam pretendentam no Fonda finanšu līdzekļiem var piešķirt līdz 

2000.00 € apjomā sekojošām ar projektu saistītām aktivitātēm: 

2.3.1. starptautiskās konferences un/vai semināra dalības maksai; 

2.3.2. ceļa izdevumiem; 

2.3.3. vīzu izmaksām; 

2.3.4. dzīvesvietas nodrošināšanas izmaksām; 

http://www.lsa.lv/
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2.3.5. dienas naudai (kompensācijai par papildu izdevumiem) atbilstoši Ministru 

kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. 

2.4. Pretendents pieteikumu iesniedz, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu. 

 

3. Konkursa pieteikuma saturs un forma 

3.1. Lai pretendētu uz Konkursa finansiālu atbalstu, pretendents aizpilda elektroniskā 

pieteikuma anketu. 

3.2. Pieteikuma anketa sastāv no: 

3.2.1. pieteikuma veidlapas latviešu valodā, kas vienlaikus ir arī rakstisks 

apliecinājums tam, ka pretendents piekrīt Konkursa noteikumiem, kas 

minēti Nolikumā; 

3.2.2. starptautiskās zinātniskās konferences un/vai semināra un tās tēmas 

detalizēta apraksta ar norises laikiem un dalības veidu (klausītājs, 

uzstāšanās, stends); 

3.2.3. kopējās tāmes un tās izmaksu pamatojuma;  

3.2.4. informācijas par pretendenta mērķi un motivāciju piedalīties starptautiski 

zinātniskā konferencē un/vai seminārā; 

3.2.5. apliecinājuma par studējošā statusu (apliecības numurs); 

3.2.6. papildus informācijas, ja pretendents uzskata par vajadzīgu tādu iesniegt. 

3.3. Starptautiskās konferences un/vai semināra apmeklējuma izmaksu tāmei 

pievienojama šāda papildinformācija: 

3.3.1. starptautiskās konferences un/vai semināra apmeklēšanas personīgā 

finansējuma apmērs un/vai citi finansējuma avoti (finansētājs, apjoms) 

vismaz 10% apmērā no kopējās izmaksu tāmes; 

3.3.2. no Fonda pieprasītā finansējuma apmērs (maksimums - 90% apmērā no 

kopējās izmaksu tāmes). 

3.4. Komisija pretendenta pieteikuma izvērtēšanas laikā var pieprasīt papildus 

informāciju. 

3.5. Komisija nepieņem izskatīšanai pretendenta pieteikumu, ja: 

3.5.1. pieteikums neatbilst Nolikumā noteiktajiem mērķiem; 

3.5.2. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajai mērķauditorijai; 

3.5.3. pieteikums nav iesniegts Konkursa noteiktajā termiņā; 

3.5.4. pieteikuma iesniedzējs savlaicīgi nav nokārtojis līdzšinējās saistības ar 

LSA; 

3.5.5. pieteikums neatbilst Nolikuma prasībām. 

 

4. Pretendentu pieteikumu vērtēšanas kritēriji 

4.1. Pretendenta izvēlētās tēmas aktualitāte tās nozarē (0-2 punkti). 

4.2. Pretendenta starptautiskās konferences un/vai semināra apmeklēšanas akadēmiskā 

vērtība (0-2 punkti). 

4.3. Pretendenta starptautiskās konferences un/vai semināra apmeklēšanas vērtība 

pretendenta zinātniskās darbības veicināšanā (0-2 punkti). 

4.4. Konkursa pretendenta dalības veids starptautiskajā konferencē un/vai seminārā: 
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4.4.1. pretendents ir starptautiskās konferences un/vai semināra apmeklētājs 

(klausītājs) (1 punkts); 

4.4.2. pretendents ir viens no autoru kolektīva stendam vai mutiskam ziņojumam 

(2 punkti); 

4.4.3. pretendents ir stenda ziņojuma korespondējošais autors (3 punkti); 

4.4.4. pretendents sniedz mutisku ziņojumu (4 punkti). 

4.5. Pieteikuma aprakstā pretendenta minētais mērķis un motivācija piedalīties 

starptautiskā konferencē un/ vai seminārā (0-3 punkti). 

4.6. Pieteikuma tāmes precizitāte un pamatotība, pieprasītā finansējuma atbilstība 

Konkursa finansiālajam iespējām (0-2 punkti). 

 

5. Pretendentu pieteikumu izvērtēšanas kārtība 

5.1. Pretendentu pieteikumus izvērtē Konkursa Komisija ne mazāk kā piecu 

(kvorums) cilvēku sastāvā. 

5.2. Konkursa Komisija sastāv no septiņiem cilvēkiem, no kuriem viens ir LSA 

Valdes, viens Latvijas Jauno Zinātnieku apvienības, viens Latvijas Zinātņu 

akadēmijas, viens Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, viens 

Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis 

un divi LSA Domes deleģēti pārstāvji. 

5.3. Komisijas sastāvu apstiprina LSA Valde.  

5.4. Balsošanā visiem Komisijas locekļiem ir vienlīdzīgas balsis. Ja balsošanā radies 

vienāds Komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir žūrijas 

Komisijas priekšsēdētājam, kas tiek ievēlēts pirmajā sēdē no Komisijas locekļu 

vidus. 

5.5. Komisijas sastāvā nevar būt Konkursa pretendenti, pretendentu darba vadītāji un 

citas personas, kur var rasties interešu konflikts. 

5.6. LSA ir tiesīga kā ekspertus pieaicināt neatkarīgus nozaru pārstāvjus. 

5.7. Konkursa pieteikumi tiek izvērtēti sekojošā kārtībā: 

5.7.1. rakstisko Konkursa pieteikumu izvērtēšana Komisijas sēdē; 

5.7.2. ja Komisija uzskata par vajadzīgu, pretendents var tikt uzaicināts uz 

pārrunām vai pieteikuma prezentāciju; 

5.7.3. pretendentu pieteikumus, kuri atbilst Konkursa mērķiem un Nolikuma 

prasībām, vērtē saskaņā ar Konkursa vērtēšanas kritērijiem; 

5.7.4. finansējumu starptautiskās konferences un/vai semināra apmeklēšanai 

iegūst pretendents ar augstāko iegūto punktu skaitu pēc Komisijas 

novērtējuma, un tas nedrīkst būt zemāks par 5 punktiem; 

5.7.5. ja divi vai vairāk pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, Komisija 

atkārtoti izskata abus pieteikumus un veic iekšēju balsojumu; 

5.7.6. Komisijas lēmums pretendentiem tiek paziņots divu nedēļu laikā pēc 

Konkursa pieteikšanās beigu termiņa; 

5.7.7. Konkursa rezultāti tiek nosūtīti elektroniski katram pretendentam uz 

pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi un publicēti LSA tīmekļa 

vietnē (www.lsa.lv). 
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6. Papildus noteikumi 

6.1. Pretendentiem, kuri saņēmuši finansējumu, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 

starptautiskās konferences un/vai semināra beigām ir jāiesniedz finanšu atskaite 

par Konkursā piešķirtā finansējuma un līdzfinansējuma izlietojumu. Finanšu 

atskaite ietver šādu informāciju (ja tāda ir bijusi):  

6.1.1. sabiedriskā transporta līdzekļu izmantošanas apliecinošos dokumentus 

(iekāpšanas kartes); 

6.1.2. ceļa izdevumu apliecinošos dokumentus (biļetes, čekus, kvītis, u.c.); 

6.1.3. vīzu izmaksu apliecinošos dokumentus; 

6.1.4. dzīvesvietas nodrošināšanas izmaksas (rēķinus, čekus, kvītis, u.c. par 

naktsmītnes izdevumiem); 

6.1.5. dalības maksas apliecinošus dokumentus. 

6.2. Ja pretendenta pieprasītais finansējums pēc Komisijas vērtējuma ir nepamatoti 

liels, Fonds pēc iepriekšējām pārrunām ar pretendentu var pretendentam piešķirt 

tikai daļēju finansējumu. Ja Komisijai un pretendentam pārrunu laikā neizdodas 

vienoties par daļēja finansējuma piešķiršanu un šī finansējuma apjomu, Komisija 

atsaka pretendentam finansējuma piešķiršanu. 

6.3. Ja pretendents saņem Konkursa finansējumu, viņam ir pienākums nekavējoties 

pēc Komisijas pieprasījuma sniegt visu ar projekta realizāciju saistīto informāciju, 

lai Fonds novērtētu finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību. 

6.4. Pretendents, kurš saņēmis finansējumu, ir atbildīgs par piešķirto līdzekļu 

izmantošanu pieteikumā norādītajā laikā un paredzētajam mērķim. Pārtērējot 

piešķirto finansējumu, tā starpība ir jāsedz no papildus līdzfinansējuma. 

6.5. Ja noslēgtās saistības netiek izpildītas, piešķirtais finansējums pilnā apmērā 

jāatgriež Fondam saskaņā ar LSA izrakstīto rēķinu vai rakstiski jāvienojas par 

izmaiņām (LSA ir tiesības atteikt apstiprināt izmaiņas). 

6.6. Pretendents iesniedz 100 - 400 vārdu garu aprakstu par starptautiskās konferences 

un/vai semināra gaitu, klāt pievienojot apliecinājumu (sertifikāta kopiju, ja tāds 

piešķirts) par dalību, ne vēlāk kā viena kalendārā divu nedēļu laikā pēc 

starptautiskās konferences un/vai semināra beigām. 

6.7. Pretendentam, kurš saņēmis Fonda finansējumu, jāveic sekojoši publicitātes 

pasākumi: 

6.7.1. publikācija sociālajos tīklos un/vai blogā, un/vai video, atsaucoties uz 

Fondu un Latvijas Republikas valsts budžeta finansējuma piešķīrumu; 

6.7.2. sava vai pārstāvja uzstāšanās/dalība vienā no Fonda atskata pasākumiem 

(par datumu un norises laiku iepriekš savstarpēji vienojoties ar Fonda 

projektu koordinatoru).  

 

Prezidente                   M.Belova 


