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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Rīgā Datums skatāms 

laika zīmogā  

Nr. 4-6e/2018/902 

Uz 20.02.2018 Nr. 1.1.-1/27 

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijai 

 

Informācijai: 

Valsts kancelejai 

Ministru prezidentam Mārim Kučinskim 

 

Par valsts emeritēto zinātnieku mūža grantu  

papildfinansējumu 2019.gadam 

 

 Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), atbildot uz Latvijas 

Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) š. g. 20.februāra vēstuli Nr. 1.1.-1/27, kurā 

ministrija tiek aicināta LZA 2019. gada finansējuma plānā paredzēt vismaz 30 jaunas 

vakances valsts emeritēto zinātnieku statusa piešķiršanai, informē par tālāk norādīto.  

  

 Mūža granti valsts emeritētajiem zinātniekiem tiek nodrošināti no ministrijas 

budžeta apakšprogrammas 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana” (turpmāk – 

budžeta apakšprogramma). 2018. gadam budžeta apakšprogrammas pieejamo līdzekļu 

ietvaros finansējums LZA tika piešķirts 236 valsts emeritēto zinātnieku mūža 

grantiem 604 434,00 EUR apmērā. Lai nodrošinātu jaunas 30 valsts emeritēto 

zinātnieku vakances, 2019.gadam nepieciešamais papildu finansējums budžeta 

apakšprogrammā būtu 76 835,00 euro.  

  

No valsts budžeta līdzekļiem finansējums 

valsts emeritēto zinātnieku mūža grantiem 

Gads 

Viena valsts emeritētā 

zinātnieka mūža 

granta izmaksas 

mēnesī (EUR) 

Viena valsts emeritētā 

zinātnieka mūža 

granta izmaksas gadā 

(EUR) 

Grantu 

skaits  

Kopā 

(EUR) 

2018.gadā piešķirtais 

finansējums 
213,43 2 561,16 236 604 434,00 

2019.gadam nepieciešamais 

finansējums pie papildu 30 

grantiem 

213,43 2 561,16 266 681 269,00 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 Informējam, ka jau 2016.gadā ministrija likumdošanā paredzētajā kārtībā 

iesniedza jauno politikas iniciatīvu par 35 jauniem valsts emeritēto zinātnieku 

grantiem, pieprasot tam papildu finansējumu 89 641 euro apmērā. Diemžēl šī politikas 

iniciatīva netika atbalstīta budžeta veidošanas procesā, tādēļ finansējums valsts 

emeritēto zinātnieku grantiem un to skaits palika nemainīgs.  

  

Savukārt attiecībā uz 2019. gadu un vidējā termiņa budžeta ietvaru, 

ministrijas prioritāte ir zinātnes bāzes finansējuma nodrošināšana pilnā apmērā, kā 

arī konkursa kārtībā piešķiramā pētniecības finansējuma palielināšana (tirgus 

orientēto pētījumu un nozaru ministriju valsts pētījumu programmu finansēšana), 

lai nodrošinātu tautsaimniecības transformāciju uz augstākās pievienotās vērtības 

produktiem un pakalpojumiem un augstas kvalifikācijas, labi apmaksātu darba 

vietu radīšanu. 

 

 

 

 

Valsts sekretāra vietniece –        

           Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, 

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja      G.Arāja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Marika Laudere 

marika.laudere@izm.gov.lv 


