
APSTIPRINĀTS

NOLIKUMS
Par doktorantūras grantu saņēmēju atlasi projektā Nr.  8.2.2.0/20/I/005

"Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas
jomās RTA, VeA un ViA"

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums par doktorantūras grantu saņēmēju atlasi (turpmāk Nolikums) projektā Nr.
8.2.2.0/20/I/005 “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu
stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (turpmāk arī - Projekts) izstrādāts
saskaņā ar 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumos “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās
izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās,
otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk
tekstā - MK noteikumi) iekļautajiem trešās projektu iesniegumu atlases kārtas
nosacījumiem.

1.2. Turpmāk tekstā - Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija - RTA, Vidzemes Augstskola - ViA
un Ventspils Augstskola - VeA, visi kopā - “Sadarbības partneri” vai atsevišķi -
“Sadarbības partneris”.

1.3. Šī Nolikuma ietvaros ar jēdzienu doktoranti tiek aptverti gan doktoranti, gan zinātniskā
grāda pretendenti.

1.4. Nolikuma mērķis ir noteikt kārtību, kādā Projekta Sadarbības partneri piesaista
doktorantus un kā doktoranti saņem Doktorantūras grantu.

1.5. Saskaņā ar MK noteikumiem Doktorantūras grants ir:
1.5.1. atlīdzība par studiju vai zinātniski pētnieciskā darba veikšanu, ievērojot to, ka

doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības
institūcijā ir vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50 procentus no
pilnas darba slodzes,

1.5.2. attiecināmais atlīdzības izmaksu apmērs tiek noteikts, ievērojot to, ka atlīdzība
par pilnu darba slodzi nepārsniedz 2 000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas),

1.5.3. pētniecības izmaksas doktorantam iesaistei studiju vai zinātniski pētnieciskajā
darbā augstākās izglītības institūcijā vai projekta sadarbības partnera organizācijā
vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50 procentus no pilnas darba
slodzes, tai skaitā pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, tehnoloģiju tiesību
aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksas, mācību izmaksas un tīklošanas pasākumu
izmaksas, tai skaitā komandējumi, konferenču dalības maksa un iesaistes izmaksas
informatīvajos pasākumos, atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības
izmaksu metodikai.

1.6. Nolikums izstrādāts, lai nodrošinātu vismaz 11 doktorantu iesaisti studiju vai zinātniski
pētnieciskā darba veikšanai un sadalījums starp Sadarbības partneriem ir šāds: RTA - 5
grantu vietas (Inženierzinātnēs un tehnoloģijās - 2, Sociālās zinātnēs – 3), VeA - 2
grantu vietas (Sociālās zinātnēs - 2), ViA - 4 grantu vietas (Inženierzinātnēs un
tehnoloģijās - 2,  Sociālās zinātnēs – 2).



2. Prasības doktorantūras granta saņēmējiem
2.1. Uz doktorantūras grantu var pretendēt doktorants, kas studē RTA, ViA vai VeA atbilstoši

Nolikuma 1.6. punktā noteiktajām zinātnes jomām.
2.2. Pretendējot uz doktorantūras grantu, doktorantam jāapliecina, ka viņš/viņa ir gatavs/-a

iesaistīties arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā
vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vidēji vismaz 25 procentu
apmērā no pilnas darba slodzes.

3. Konkursa norise
3.1. Paziņojumu par konkura izsludināšanu doktorantūras granta saņemšanai sagatavo katra

sadarbības partnera Projekta administrācija saskaņā ar MK noteikumos noteikto kārtību,
kā arī publicē sadarbības partneru mājaslapās.

3.2. Pretendenti doktorantūras granta konkursam piesakās un iesniedz Projekta
administrācijai šādus dokumentus:

3.2.1. iesniegumu konkursam doktorantūras grantam (1. pielikums),
3.2.2. dzīvesgājuma aprakstu (CV) Europass formātā,
3.2.3. motivācijas vēstuli,
3.2.4. apliecinājumu, ka viņš/viņa ir gatavs/-a:

3.2.4.1. strādāt studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības
institūcijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50 procentus no
pilnas darba slodzes,

3.2.4.2. iesaistīties arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un
attīstības darbā vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā
vidēji vismaz 25 procentu apmērā no pilnas darba slodzes,

3.2.5. promocijas darba aprakstu (sk. 2. pielikumā Zinātniski pētnieciskā darba
kvalitatīvā atbilstība)

3.2.6. atsevišķo zinātnisko publikāciju sarakstu, norādot saites uz publikāciju datu bāzēs
(tai skaitā atsūtīt šo dokumentu elektroniskā veidā uz konkursa sludinājumā
norādīto e-pastu).

4. Doktorantūras granta piešķiršanas kārtība
4.1. Doktorantūras granta pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību konkursa prasībām katrs

Sadarbības partneris izvērtē fakultātes domes ietvaros, pieaicinot no katra Sadarbības
partnera 1 pārstāvi piedalīties izvērtēšanā bez balss tiesībām.

4.2. Pieteikumu vērtēšanu veic atbilstoši Projektam izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem 10
(desmit) darba dienu laikā.

4.3. Domes sanāksmes protokola izrakstu, kā arī aizpildītās un parakstītās vērtēšanas veidlapas
kopā ar doktorantūras granta pretendentu iesniegtajiem dokumentiem iesniedz Projekta
administrācijai.

4.4. Fakultātes dome pieņem lēmumu par doktorantūras granta piešķiršanu saskaņā ar
izvērtēšanas rezultātiem un par savu lēmumu paziņo doktorantūras granta pretendentiem.

4.5. Doktorantūras granta saņēmējs, kuru aptstiprinājusi Fakultātes dome vai Zinātniskā institūta
padome, tiek pieņemts darbā pie sadarbības partnera organizācijā noteiktajā kārtībā un
atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām.

4.6. Fakultātes domes vai Zinātniskā institūta padomes lēmumu doktorantūras granta pretendents
var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu sadarbības partnera rektoram 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc fakultātes domes lēmuma pieņemšanas.

4.7. Sadarbības partneris, kurā doktorants imatrikulēts, ar Doktorantūras granta saņēmēju
noslēdz līgumu, kurā atrunāti vismaz šādi jautājumi: līguma priekšmets, maksimālais



termiņš doktora grāda iegūšanai, pušu tiesības un pienākumi, paredzēta doktoranta iesaiste
pētniecības projektos, kā arī zinātnes komunikācijas pasākumos, noteikts plānoto zinātnisko
publikāciju skaits un atrunāts doktora disertācijas izstrādes progresa uzraudzības mehānisms,
līguma laušanas nosacījumi, u.c.

5. Doktoranta saistības un atbildība
5.1. Doktorantam ir pienākums sniegt patiesu informāciju saistībā ar Projekta īstenošanu.

Doktorants ir atbildīgs par šajā Nolikumā minēto prasību izpildi.
5.2. Ja Doktorants doktorantūras granta saņemšanas laikā vairs neatbilst Nolikumā

izvirzītajiem kritērijiem, viņš zaudē tiesības saņemt doktorantūras grantu un viņam ir
pienākums ziņot par to Projekta administrācijai.

Nolikums saskaņots:

Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija (RTA),

Ventspils Augstskola (VeA) Vidzemes Augstskola (ViA)

reģ. Nr.90000011588,
juridiskā adrese:
Atbrīvošanas aleja 115,
Rēzekne, LV-4601

reģ. Nr.: 90000362426
juridiskā adrese:
Inženieru iela 101,
Ventspils, LV-3601

reģ.Nr.90001342592, juridiskā
adrese: Cēsu iela 4,
Valmiera, LV-4201

Norēķinu konts:
VALSTS KASE
LV90TREL9150160000000

Norēķinu konts:
VALSTS KASE
LV23TREL9150140000000

Norēķinu konts:
VALSTS KASE
LV38TREL9150130000000

Tālrunis +371 28325368
Fakss +371 64625901
E-pasts rta@rta.lv

Tālrunis +371 63629657
Fakss +371 63629660
E-pasts venta@venta.lv

Tālrunis +371 64207230
Fakss +371 26603322
E-pasts info@va.lv



1. pielikums
Nolikumam doktorantūras grantu saņēmēju atlasi

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu

stratēģiskās specializācijas jomās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

IESNIEGUMS
konkursam uz doktorantūras grantu  saņemšanu projektā "Stiprināt augstākās izglītības

institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA"

Augstākās izglītības iestāde

Studiju programma

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Promocijas darba vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Pievienojamie dokumenti: CV

Motivācijas vēstule

Apliecinājums

Doktorantūras granta pretendenta ____________________ /__________________/ ____._____.
20____

paraksts                               paraksta atšifrējums

Dokumenti pieņemti projekta “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās
specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” administrācijā:

20___. g. _____.______________     _____________________ /__________________/
paraksts                     paraksta atšifrējums

Piezīmes:
Iesniegumā norādītos datus izmantos tikai doktorantūras granta administrēšanas nolūkā.



2. pielikums
Nolikumam doktorantūras grantu saņēmēju atlasi

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu

stratēģiskās specializācijas jomās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
konkursam uz doktorantūras grantu saņemšanu projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju

akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA”

1. Administratīvā atbilstība

1. Iesniegums Ir
Nav

2. CV Ir
Nav

3. Izziņa par studiju un
individuālā plāna izpildi
un sekmību [1]

Ir
Nav

4. Studiju individuālais
plāns [2]

Izpildīts
Nav izpildīts

Ja Doktorants nav iesniedzis kādu no dokumentiem, iesniegtie materiāli tālāk netiek vērtēti

[1] 1.kursa 1.semestra pretendenti iesniedz izziņu par iestājpārbaudījumu rezultātiem.
[2] 2., un 3.kursa pretendenti, kā arī zinātniskā grāda pretendenti tiek vērtēti, ievērojot doktora

studiju programmas specifiku.

2. Zinātniski pētnieciskā darba kvalitatīvā atbilstība

Nr. Kritērijs Vērtējums Atbilstošie punkti Piezīmes

1. Promocijas darba tēmas

aktualitāte un novitāte [1]

Ir pamatota

Nav pamatota

1

0

2. Promocijas darba mērķis,

tā zinātniskā un praktiskā
pamatotība

Ir pamatots

Nav pamatots

1

0

3. Promocijas darba

uzdevumi

Ir pamatots

Nav pamatots

1

0

4. Promocijas darba hipotēze

/ ideja / pētījuma

jautājums

Atbilst tēmai

Neatbilst tēmai

1

0

5. Iegūtās/prognozējamās

zinātniskās atziņas [2]

Ir pamatotas

Nav pamatotas

1

0



6. Pētījuma atziņu un to

rezultātu publicēšana

starptautiski atzītos

izdevumos

Ir [3]

Nav

Par katru nākošo

publikāciju

1

0

+1

7. Pētījuma atziņu un to

rezultātu prezentēšana

konferencēs

Piedalīšanās konferencē
ar referātu

Piedalīšanās konferencē
bez referāta

Nav

2

1

0

8. Citas publikācijas par

promocijas darba tematiku

Monogrāfijas

Metodiskās publikācijas

Nav

2

1

0

9. Dalība nacionālajos un

starptautiskajos

pētniecības projektos [4]

Ar ārzemju augstskolu

zinātniekiem

Ar Latvijas augstskolu

zinātniekiem

Nav

2

1

0

10. Pētījuma rezultātu

iekļaušana starptautiski

atzītās datu bāzēs

Ir

Nav

1

0

11. Promocijas darba gatavība

(% izteiksmē) [5]

Ir

Nav

1

0

Punktu skaits kopā: _____________

Ja konkursā ir iegūts vienāds punktu skaits, pretendenti var tikt uzaicināti uzstāties ar zinātniskā
pētījuma prezentāciju.

[1] Attiecināms uz 3.kursa kā arī zinātniskā grāda pretendentiem.
[2] Attiecināms uz 2., 3.kursa kā arī zinātniskā grāda pretendentiem.

[3] 1.kursa pretendentam 1 publikācija, 2., 3.kursa  kā arī zinātniskā grāda pretendentam – 2.
[4] Kopējas publikācijas, darbs projektos, prakse, studijas ārzemēs vai cita veida sadarbība

(iesniegt apliecinošu dokumentu).
[5] Atbilstoši doktora studiju programmas prasībām, apliecina promocijas darba vadītājs.

Neattiecas uz 1.kursa pretendentiem.


