
 

Vadlīnijas  
Zinātnes atbalsta fonda līdzekļu izmantošanai  

RTU promocijas padomju darbības nodrošināšanai 

 

RTU promocijas padomju darbības nodrošināšanai no Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem tiek piešķirts 

finansējums: 

 Promocijas padomes izdevumiem promociju darbu ekspertīzei; 

 Promocijas padomes izdevumiem informācijas nodrošināšanai presē par promocijas darba 

aizstāvēšanas laiku, vietu un rezultātu; 

 Promocijas padomes sekretāra / atbildīgā lietveža darba apmaksai.  

Pārējos Padomes izdevumus sedz no struktūrvienības līdzekļiem, kurā doktorants ir izstrādājis promocijas 

darbu. 

 

Promocijas padomes izdevumi promocijas darbu ekspertīzei 

RTU promocijas padomes izdevumus promocijas darbu recenzēšanai no Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem 

apmaksā atbilstoši saskaņotai tāmei (1.pielikums).  

Finansējums promocijas procesam nepieciešamo recenzentu darbības nodrošināšanai ir 890 EUR (ieskaitot 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)). 

Finansējuma izlietojums: 

 līdz 200 EUR (ieskaitot VSAOI) var tikt izlietoti promocijas darba ekspertīzes (recenzēšana) apmaksai 

Promocijas padomes iekšējam ekspertam; 

 līdz 200 EUR (ieskaitot VSAOI) var tikt izlietoti promocijas darba ekspertīzes (recenzēšana) apmaksai 

katram no diviem Promocijas padomes ārējiem ekspertiem (kopā līdz 400 EUR, ieskaitot VSAOI); 

 līdz 170 EUR (ieskaitot VSAOI) var tikt izlietoti promocijas darba aizstāvēšanas ekspertīzes (dalība 

promocijas padomes sēdē) apmaksai ārzemju ekspertam;  

 līdz 120 EUR var tikt izlietoti ārzemju ekspertu izmitināšanai (līdz 2 diennaktīm) RTU Viesu telpās 

Āzenes ielā 6 vai viesnīcā “Laine” Skolas ielā 11. 

Promocijas padomes sekretārs / atbildīgais lietvedis sagatavo tāmi-iesniegumu par recenzentu darbu 

promocijas padomē, atbilstoši promocijas padomes sēdē pieņemtajam lēmumam par promocijas darba 

recenzentu nozīmēšanu. 

Tāmi iesniedz Doktorantu studiju nodaļā, ārējo promocijas darba recenzentu pases vai ID kartes kopijas 

elektroniski nosūtot uz e-pastu: santa.rendore@rtu.lv 

Tāmi saskaņo Doktorantu studiju nodaļas vadītājs un  Zinātņu prorektors. 

Doktorantu studiju nodaļa sagatavo līgumu vai piemaksas iesniegumu, atbilstoši iesniegtajai un apstiprinātajai 

tāmei.  

 

Promocijas padomes izdevumi informācijas nodrošināšanai presē  

Promocijas padomes sekretārs / atbildīgais lietvedis 4 nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas nodrošina 

promocijas darba pieejamību interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / 

Promocijas darbi), kā arī sagatavo un iesniedz sludinājuma par promocijas darba aizstāvēšanas laiku, vietu 

publikācijas pieteikumu:  

 izdevumam “Latvijas Vēstnesis”; 

 laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”  

 

Sludinājuma publikācijas pieteikumu izdevumam “Latvijas Vēstnesis” noformē kā garantijas vēstuli, 

sagatavojot to uz RTU veidlapas (2.pielikums). Garantijas vēstuli paraksta promocijas padomes priekšsēdētājs. 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sludinājuma publikācijas pieteikumu nosūta elektroniski.   

 

Sludinājuma publicēšanu apmaksā no Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem pēc izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 

un laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” piestādītā rēķina. Rēķinu vīzē Doktorantu studiju nodaļas vadītājs un nodod 

apmaksai. 



 

Promocijas padomes sekretāra / atbildīgā lietveža darba apmaksa 

No Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem apmaksā promocijas padomes sekretāra / atbildīgā lietveža darbu 

promocijas padomē.  

Finansējums darba apmaksai par viena promocijas darba aizstāvēšanas procesa un dokumentācijas 

nodrošināšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.1001, RTU iekšējo normatīvo aktu un RTU Lietvedības sistēmas 

prasībām, ir 70 EUR (ieskaitot VSAOI). 

Promocijas padomes sekretāra / atbildīgā lietveža veiktā darba apmaksu kopējo apmēru aprēķina un izmaksā 

katra kalendārā gada sākumā par iepriekšējo kalendāro gadu.    

Darba apmaksa tiek veikta noformējot iesniegumu par piemaksu. 

Piemaksas iesniegumu sagatavo Doktorantu studiju nodaļa, paraksta promocijas padomes priekšsēdētājs. 

Iesniegumu vīzē Doktorantu studiju nodaļa un virza tālāk apmaksai saskaņā ar RTU piemaksu noteikšanas 

kārtību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.pielikums 

 
APSTIPRINU 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Zinātņu prorektors Tālis Juhna 

 

________________________ 

20___.gada _______________ 

 

 

RTU Promocijas padomes P- ……  

IZMAKSU TĀME - IESNIEGUMS  

 

 

Lūdzu sagatavot līgumu/piemaksas iesniegumu un apmaksāt recenzentiem/ekspertiem darbu ……….. 

fakultātes Promocijas padomē P- ……. 

 

Pamatojums: …….. /VĀRDS, UZVĀRDS/ promocijas darba par tēmu „……..............” novērtēšana, saskaņā ar 

promocijas padomes ……. ……... ………. sēdes lēmumu (protokols Nr. ……….) par promocijas darba 

pieņemšanu promocijai.  

Aizstāvēšanas sēde paredzēta 201….gada  ………. ……………………. 

 

Promocijas darba recenzents no promocijas padomes: 

Vārds, uzvārds, personas 

kods 

Amats, darba vieta, 

zinātniskais grāds 

Dzīves vietas adrese, 

bankas rekvizīti              

Summa, EUR 

(ieskaitot VSAO 

iemaksas) 

    

 

Promocijas darba ārējie recenzenti: 
Lūdzu norādiet: 

 vai promocijas darba ārējais recenzents piedalīsies promocijas padomes sēdē, kurā notiks promocija; 

 vai ārējam recenzentam nepieciešama viesnīcas apmaksa saskaņā ar Vadlīnijām  promocijas darba recenzentu 

darbības nodrošināšanai.  

Vārds, uzvārds, personas 

kods* 

  
*ja attiecināms 

Amats, darba vieta, 

zinātniskais grāds 

Dzīves vietas adrese, 

bankas rekvizīti             

(jānorāda arī bankas SWIFT 

kods) 

Summa, EUR 

(ieskaitot 

VSAO 

iemaksas) 
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    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

 

 

Promocijas padomes RTU P- …… priekšsēdētājs                       _________________________________ 

            Paraksts  /Vārds, Uzvārds/ 
201….gada  ………. ……………………. 

Sagatavoja: : ……………….. /Vārds, Uzvārds, tālrunis/ 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Doktorantu  studiju  nodaļas  vadītājs 

Lauris Bisenieks 

 

______________________________ 

20____.gada ___________________ 



 

2.pielikums 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas oficiālam izdevējam 

„Latvijas Vēstnesis” 

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011 

 

Par sludinājuma ievietošanu un apmaksu 

 

 

Lūdzu ievietot paziņojumu par promocijas darba  aizstāvēšanu: 

201….gada  ………. ……………………. plkst. …… Rīgas Tehniskās universitātes ……………. 

nozares promocijas padomes P-…… atklātajā sēdē Rīgā, ……………, …………. /adrese un telpa/ 

………………………… /VĀRDS, UZVĀRDS/ aizstāvēs promocijas darbu “………………………”  

………………………….. doktora grāda iegūšanai. 

Recenzenti:   …………………….. /amats, zinātniskais grāds, Vārds, Uzvārds( zinātniskā institūcija, valsts) / 

 ……………………. /amats, zinātniskais grāds, Vārds, Uzvārds( zinātniskā institūcija, valsts) / 

 ……………………. /amats, zinātniskais grāds, Vārds, Uzvārds( zinātniskā institūcija, valsts) / 

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un 

interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi). 

 

 

Rīgas Tehniskas universitātes promocijas padome RTU P-……. garantē apmaksu par 

sludinājuma ievietošanu.  

Lūdzu rēķinu nosūtīt Rīgas Tehniskas universitātes Doktorantu studiju nodaļai, Kaļķu ielā 1, 

218. t. 

 

Promocijas padomes „RTU P-……..” priekšsēdētājs:        ___________________________________ 

             Paraksts  /Vārds, Uzvārds/ 

           

201….gada  ………. ……………………. 


