
 
 Nolikums par pēcdoktorantūras pieteikumu atlasi 

Rīgas Tehniskajā universitātē 

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” 1.1.1.2. 

pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu 

iesniegšanai atlases kārtā Valsts izglītības attīstības aģentūrā 

Specifiskā atbalsta 

mērķa pasākuma 

īstenošanu 

reglamentējošie 

Ministru kabineta 

noteikumi 

Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50 “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” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK 

noteikumi) 

Pēcdoktorantu 

pieteikumu atlases 

konkursa mērķis Rīgas 

Tehniskajā universitātē 

(turpmāk – RTU) 

Atlasīt pēcdoktorantus, kas sniegtu būtisku ieguldījumu izcilas 

pētniecības attīstīšanā RTU (saskaņā ar RTU stratēģiskajiem 

mērķiem), ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā 

noteiktās prasības, pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai 

un pētniecības pieteikuma īstenošanai  atbilstoši RTU cilvēkresursu 

attīstības plānam un pētniecības programmām (platformām), kā 

prioritāras nosakot šādas jomas:  

 Enerģija un apkārtējā vide; 

 Pilsētas un attīstība; 

 Informācija un komunikācija; 

 Transports; 

 Materiāli, procesi un tehnoloģijas; 

 Drošība un aizsardzība.  

Finanšu nosacījumi Atbilstoši SAM MK noteikumiem: 

Pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais 

finansējums ir 133 806 euro. Maksimālais pētniecības pieteikuma 

īstenošanas laiks ir 36 mēneši. 

Ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma ietvaros 

attiecināmas šādas izmaksas: 

 pēcdoktoranta (personāla) izmaksas līdz 2 731 euro mēnesī, 

tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 

citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos; 

 vienas vienības izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības 

pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās 

stipendijas" noteiktajai standartlikmei – 800 euro mēnesī, kas 

ietver SAM MK 48. punkta apakšpunktos ietvertās izmaksas.  

Ar saimniecisko darbību saistītam pētniecības pieteikumam 

attiecināmās izmaksas noteiktas SAM MK 49. punkta apakšpunktos.  

Pēcdoktorantu 

pieteikumu atlases 

īstenošanas veids 

Atklāta pēcdoktorantu pieteikumu atlase  

Pēcdoktorantu 

pieteikumu iesniegšanas 

termiņš  atlasei RTU 

Atbilstoši RTU mājas lapā publicētajam atlases sludinājumam, kas ir 

saistīts ar atbilstošo 1.1.1.2. pasākuma VIAA izsludināto atlases kārtu 

http://www.rtu.lv/content/view/11613/2369/lang,lv/
http://www.rtu.lv/content/view/12049/2423/lang,lv/
http://www.rtu.lv/content/view/8229/2143/lang,lv/
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un projektu pieteikumu 

iesniegšanas termiņš 

I. Prasības pēcdoktorantiem 

 
1. Atlasē var piedalīties pēcdoktorants, kas atbilstoši SAM MK noteikumu 2.9. 

apakšpunktam ir Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne vairāk 

kā piecus gadus pirms kārtējā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pētniecības 

pieteikumu iesniegšanas termiņa Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – 

VIAA) izsludinātajā konkursā, neatkarīgi no vecuma, rases, dzimuma, etniskās 

piederības, politiskās pārliecības, sociālā statusa vai citām pazīmēm (turpmāk 

pretendents). Šo periodu var pagarināt par laiku, kurā persona ir atradusies bērnu 

kopšanas atvaļinājumā vai tai ir bijusi pārejoša darba nespēja, nepārsniedzot 2 gadus. 

2. Pētniecības pieteikuma apstiprināšanas gadījumā pēcdoktorants vienlaicīgi nevar 

saņemt:  

2.1. atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju 

pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot 

cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības 

atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros atbalsta 

finansējumu; 

2.2. darba samaksu citā projektā vai darbavietā, izņemot gadījumu, ja ārpus pētniecības 

pieteikuma īstenošanas pēcdoktoranta nodarbinātība akadēmiskajā darbā (izņemot 

vadošo pētnieku, pētnieku, zinātnisko asistentu) vai komersanta līgumpētījuma 

izpildē pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē nepārsniedz 0,2. Šādā gadījumā 

nepieciešams nodrošināt atbilstošu darba laika uzskaiti, ievērojot normatīvajos 

aktos noteiktos nodarbinātības ierobežojumus. 

3. Atlasē nevar piedalīties pēcdoktorants, kas vienreiz ir saņēmis pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsta finansējumu 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” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. 

 

II. Pēcdoktorantūras pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie 

dokumenti 

 
4. RTU Zinātņu prorektora dienests (ZPD) sagatavo un izsludina pēcdoktorantūras 

pieteikumu atlases pamata kārtu un, ja nepieciešams, papildu kārtu atbilstoši SAM MK 

noteikumu 25.1. apakšpunktam, publicējot atlases sludinājumu un  pieteikumu atlases 

nolikumu, iesniegšanas termiņu un iesniegšanas vietu Rīgas Tehniskās universitātes 

mājas lapā www.rtu.lv gan latviešu, gan angļu valodā. 

5. Pēcdoktorants pieteikumu, kas ietver iesniegumu (1. pielikums) un tā pielikumus, var 

iesniegt: 

5.1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot 

elektroniska dokumenta veidā uz elektroniskā pasta adresi postdocs@rtu.lv; 

5.2. klātienē papīra formā cauršūtu mapē RTU Doktorantu studiju nodaļā (DSN), Rīgā, 

Kaļķu ielā 1-218.   

6. Pēcdoktorants iesniegumu (1. pielikums) un pētniecības tēmas zinātnisko aprakstu - 

Research project proposal (angļu valodā) (1.1. pielikums) nosūta elektroniski uz e-

pasta adresi postdocs@rtu.lv.  

7. Pieteikums sastāv no iesnieguma pēcdoktorantūras pieteikumu atlasei (1.pielikums) un 

tā pielikumiem:  

7.1. pilnībā aizpildīta pētniecības pieteikuma zinātniskā apraksta - Research project 

proposal (angļu valodā) (1.1. pielikums); 

7.2. pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksta (CV), izmantojot 1.2. pielikuma CV 

parauga veidlapu (angļu valodā);  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Rase
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzimums
https://lv.wikipedia.org/wiki/Etnoss
http://www.rtu.lv/
mailto:postdocs@rtu.lv
mailto:postdocs@rtu.lv
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7.3. diploma kopijas par doktora zinātniskā grāda iegūšanu;  

7.4. izziņa no darba devēja par bērnu kopšanas atvaļinājumu vai pārejošu darba nespēju 

(ja attiecināms); 

7.5. pēcdoktoranta apliecinājuma, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī 

pasākuma ietvaros un pētniecības pieteikuma atbalsta piešķiršanas gadījumā 

vienlaikus nesaņems atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība 

un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko 

institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo 

finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma 

"Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti 

studentiem" ietvaros (1.3. pielikums); 

7.6. RTU struktūrvienības vadītāja apliecinājuma, ka viņš piekrīt projekta realizācijai 

un nodrošinās sasniegto rezultātu un izveidotās darbavietas ilgtspēju vismaz 5 

(piecus) gadus pēc pētniecības pieteikuma pabeigšanas, atbilstoši SAM MK 

noteikumu 73. punktam un 6. punktā noteiktajiem uzraudzības rādītājiem.  

(1.4.pielikums); 

7.7. informācijas par iespējamā sadarbības partnera gatavību piedalīties pētniecības 

pieteikuma īstenošanā, nodrošinot piekļuvi zinātniskajai infrastruktūrai 

(pētniecības iekārtām, kas ir nepieciešamas pētniecības aktivitāšu īstenošanai) un 

sadarbības partnera zinātniskā konsultanta atbalstu, ko apliecina nodoma vēstule 

latviešu un angļu valodā, kuru ir parakstījusi paraksta tiesīgā persona (ja 

attiecināms) (1.5. pielikums); 

7.8. iespējamā zinātniskā vadītāja apliecinājuma par sadarbību ar pēcdoktorantu 1.1.1. 

specifikā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos 

un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 

projektā īstenotā pētījuma veikšanā, nodrošinot konsultācijas par veicamo 

pētījumu (1.6. pielikums); 

7.9. iespējamā zinātniskā vadītāja dzīves gājuma apraksta  (CV), izmantojot 1.2. 

pielikuma CV parauga veidlapu (angļu valodā); 

7.10. viena komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinuma par pētījuma 

nozīmību attiecīgās zinātnes nozares vai komersanta attīstībai latviešu un angļu 

valodā (ja attiecināms) (1.7. pielikums). 

8. Ārvalstu pēcdoktorants var iesniegt projektu, kas sadarbībā ar RTU tika iesniegts 

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

Marijas Sklodovskas-Kirī programmā "Individuālās stipendijas" un minētajā projektu 

iesniegumu vērtēšanā novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, bet nesaņēma finansējumu 

projekta īstenošanai. Šādā gadījumā pretendents iesniedz: 

8.1. šī nolikuma 7. punktā minētos dokumentus un to pielikumus, izņemot pētniecības 

pieteikuma zinātnisko aprakstu - Research project proposal (1.1. pielikumu);  

8.2. Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauto ekspertu vērtējumu par projekta 

zinātnisko kvalitāti;  

8.3. Eiropas Komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu; 

8.4. Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās stipendijas" ietvaros 

iesniegtā projekta iesnieguma kopiju. 

 

III. Pēcdoktorantūras pieteikumu vērtēšana un kritēriji 

 
9. Pēcdoktorantūras pieteikumu vērtēšanai ar Zinātņu prorektora rīkojumu izveido 

Administratīvo vērtēšanas komisiju (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kas vērtē 

pretendentu pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem un koordinē 

pieteikumu vērtēšanas procesu, un Apelācijas komisiju, kas izskata pretendentu 

sūdzības un pēc nepieciešamības izvērtē Vērtēšanas komisijas lēmumus par 

pēcdoktorantūras pieteikumu noraidīšanu. 
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10. ZPD apkopo pretendentu pieteikumus un nodod tos izskatīšanai Vērtēšanas komisijai, 

kas izvērtē pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem: pretendenta atbilstību 

šī nolikuma I. daļas prasībām un pēcdoktorantūras pieteikuma atbilstību šī nolikuma II. 

daļas prasībām, aizpildot pēcdoktorantūras pieteikuma vērtējuma kopsavilkuma 

(2.pielikums) I. daļu par atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un 

dokumentējot vērtējumu. Vērtēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. 

11. Ja tiek konstatēta neatbilstība administratīvajiem kritērijiem, Vērtēšanas  komisija lūdz 

pretendentu iesniegt papildinājumus 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja 

papildinājumi netiek saņemti noteiktajā laikā, tad Vērtēšanas komisija pieņem 

argumentētu lēmumu par pēcdoktorantūras pieteikuma noraidīšanu.  

12. Par katru pēcdoktorantūras pieteikumu, kas atbilst administratīvajiem vērtēšanas 

kritērijiem, Vērtēšanas komisija noformē pēcdoktorantūras pieteikuma vērtēšanas lapu 

(3. pielikums), aizpildot tās II. daļu par pēcdoktoranta un iespējamā zinātniskā vadītāja 

zinātnisko kapacitāti, un virza tālākai izskatīšanai atbilstošo RTU fakultāšu Zinātnes 

komisijās. Zinātnes komisijām vērtēšanai tiek nodotas pēcdoktorantūras pieteikuma 

vērtēšanas lapas (3. pielikums) un  šī nolikuma 7. punktā minētie dokumenti un to 

pielikumi, izņemot pētniecības pieteikuma zinātnisko aprakstu - Research project 

proposal (1.1. pielikumu). 

13. RTU fakultāšu Zinātnes komisijas vērtē pieteikumu atbilstību 3. pielikumā 

definētajiem atbilstības kritērijiem (3. pielikuma I. daļa) un sniedz atzinumu par 

zinātniskās kapacitātes vērtējumu (3. pielikuma II. daļa), papildinot pēcdoktorantūras 

pieteikuma vērtēšanas lapu ar atzinumu. Pēcdoktorantūras pieteikuma vērtēšanas lapu 

paraksta Zinātnes komisijas priekšsēdētājs.   

14. Pēcdoktorantu pieteikumu atbilstības un zinātniskās kapacitātes vērtēšanas kritēriji 

(3.pielikums): 

14.1. pētījuma tēmas ieguldījums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu 

sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā; 

14.2. pētījuma tēmas atbilstība RTU pētniecības platformām, programmai, pētniecības 

jomām un cilvēkresursu plānam; 

14.3. pēcdoktoranta zinātniskā kapacitāte; 

14.4. zinātniskā vadītāja zinātniskā kapacitāte. 

15. Pēcdoktorantūras pieteikumu minimālās atlases prasības: 

 Pētniecības pieteikums sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas 

stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas 

jomu attīstībā; 

 Pētniecības pieteikums tematiski atbilst Rīgas Tehniskās universitātes pētniecības 

programmām (platformām); 

 Pretendents pēcdoktoranta zinātniskās kapacitātes vērtējumā ieguvis vismaz 12 

(divpadsmit) punktus no maksimāli iegūstamiem 44 (četrdesmit četriem) 

punktiem; 

 Zinātniskā vadītāja zinātniskā kapacitāte ir novērtēta ar vismaz 12 (divpadsmit) 

punktiem no maksimāli iegūstamiem 50  ( piecdesmit) punktiem. 

16. Gadījumos, kad pretendenta vai iespējamā zinātniskā vadītāja zinātniskā kapacitāte ir 

novērtēta zem minimālo atlases prasību sliekšņa, bet Zinātnes komisija uzskata, ka 

pēcdoktorantūras pieteikums sniegs būtisku ieguldījumu RTU zinātniskās izcilības 

veicināšanā, Zinātnes komisija ir tiesīga piešķirt papildu 6 kapacitātes vērtējuma 

punktus, argumentējot savu lēmumu atzinumā. 

17. Vērtēšanas komisija apkopo Zinātnes komisijas sniegtos atzinumus, aizpilda 

pēcdoktorantūras pieteikumu vērtējuma kopsavilkumu II. daļu par atbilstības un 

zinātniskās kapacitātes vērtēšanas kritērijiem un sagatavo vērtējuma rezultātu 

protokolus, kurus paraksta Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs. 

18. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par atbalstāmajiem pēcdoktorantūras 

pieteikumiem, kas tiek virzīti pētniecības pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai 

VIAA 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” 1.1.1.2. 

pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases 
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kārtai saskaņā ar RTU cilvēkresursu plānu, atvēlēto budžetu līdzfinansējumam, 

institūcijas prioritārajām zinātnes jomām utt., vai to noraidīšanu. 

19. ZPD, saskaņā ar Vērtēšanas komisijas protokollēmumiem, sagatavo RTU rīkojumu, ko 

izdod RTU zinātņu prorektors vai zinātņu prorektora prombūtnes gadījumā RTU 

rektors, par atbalstītajiem pieteikumiem, un nodrošina atlases rezultātu publiskošanu 

RTU mājas lapā  www.rtu.lv un konkursa rezultātu paziņošanu pretendentam 

elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi 3 darba dienu laikā no attiecīgā 

Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas.  

20. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas, RTU, atbilstoši SAM MK noteikumu 25.2. 

apakšpunktam, vienojas ar atbalstīto pēcdoktorantu par pētniecības pieteikuma 

pētījuma saturu, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumiem, sadarbības partnera 

izvēli, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, pētniecības pieteikuma rezultātu 

izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumiem, kopīgi ar 

pēcdoktorantu sagatavo pētniecības pieteikumu un iesniedz 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” 1.1.1.2. pasākuma 

“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtai VIAA. 

21. Ja desmit dienas pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa attiecīgajai 

pētniecības pieteikumu atlases kārtai VIAA nav izdevies vienoties par šī nolikuma 20. 

punktā paredzētajām darbībām, vai Vērtēšanas komisijai rodas šaubas par pētniecības 

pieteikuma zinātniskā apraksta – Research project proposal (1.1. pielikums) atbilstību 

pētniecības pieteikuma zinātniskā apraksta vadlīnijām, Vērtēšanas komisija pieņem 

lēmumu atteikt pētniecības pieteikuma iesniegšanu pieteikumu atlases kārtai VIAA, 

par to informējot pretendentu. Pēc atteikuma lēmuma pieņemšanas Vērtēšanas komisija 

iesniedz šī lēmuma protokolu kopā ar pēcdoktoranta pētniecības pieteikumu Apelācijas 

komisijai, kas to atkārtoti izvērtē un pieņem lēmumu atbalstīt vai noraidīt Vērtēšanas 

komisijas lēmumu. Ja Apelācijas komisija atbalsta Vērtēšanas komisijas lēmumu 

atteikt pētniecības pieteikuma iesniegšanu pieteikumu atlases kārtai VIAA, ZPD 

sagatavo RTU rīkojumu, ko izdod RTU zinātņu prorektors vai zinātņu prorektora 

prombūtnes gadījumā RTU rektors, par pētniecības pieteikuma noraidīšanu. 

Pielikumi: 

1. pielikums.  

Iesniegums pēcdoktorantūras pieteikumu atlasei 

1.1. pielikums.  

Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts ar aizpildīšanas metodiku 

(Research project proposal) 

1.2. pielikums.  

CV parauga veidlapa (angļu valodā) 

1.3. pielikums.  

Apliecinājums, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī pasākuma ietvaros un 

pētniecības pieteikuma atbalsta piešķiršanas gadījumā vienlaikus nesaņems atlīdzību šā 

pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā 

virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 

piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. 

pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti 

studentiem" ietvaros 

1.4. pielikums.  

RTU struktūrvienības vadītāja apliecinājums par projekta realizāciju, rezultātu un darba 

vietas ilgtspēju un nepieciešamās infrastruktūras nodrošinājumu. 

1.5. pielikums.  

Sadarbības partnera nodoma vēstules paraugi latviešu un angļu valodā (ja attiecināms). 

1.6. pielikums.  

http://www.rtu.lv/
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Zinātniskā vadītāja apliecinājums par sadarbību ar pēcdoktorantu 1.1.1. Specifikā 

atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo 

kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un 

infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektā 

īstenotā pētījuma veikšanā, nodrošinot konsultācijas par veicamo pētījumu. 

1.7. pielikums.  

Komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinums par pētījuma nozīmību 

attiecīgās zinātnes nozares vai komersanta attīstībai angļu un latviešu valodā (ja 

attiecināms). 

2. pielikums.  

Pēcdoktorantūras pieteikuma vērtējuma kopsavilkums. 

3. pielikums.  

Pēcdoktorantūras pieteikuma vērtēšanas lapa. 



 
1.pielikums 

IESNIEGUMS 

Pēcdoktorantūras pieteikumu atlasei 

 Rīgas Tehniskajā universitātē 

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” 1.1.1.2. pasākuma 

“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu iesniegšanai atlases kārtā 

Valsts izglītības attīstības aģentūrā  

  
 

  

Uzvārds Vārds  

  

E-pasta adrese Telefona nr. 

Šī kontaktinformācija tiks izmantota saziņai atlases ietvaros un rezultātu paziņošanai. 

  

Pilsonība  Pašreizējā dzīves vieta 
 
 
 

Pētniecības pieteikuma nosaukums: 

 

Atbildīgā persona par pētniecības pieteikuma zinātnisko pētījumu (zinātniskais vadītājs): 

 

Pētniecības pieteikuma veids: 

 ar saimniecisko darbību nesaistīts  ar saimniecisko darbību saistīts 

Pētniecības kategorija: 

 Rūpnieciskais pētījums  Fundamentālais pētījums 

Zinātnes nozare (norāda atbilstošo zinātņu nozari saskaņā ar OECD klasifikāciju): 

https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_oecd_klasifikators.docx 

 

Pētniecības pieteikuma īss kopsavilkums 

Īss plānotā pētniecības projekta apraksts, ietverot: 

 Plānotā pētījuma aktualitātes pamatojumu; 

 Pētniecības pieteikuma mērķi; 

 Zinātniskās problēmas un plānotā risinājuma aprakstu; 

 Galvenās darbības un aktivitātes; 

 Plānotos rezultātus. 

https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_oecd_klasifikators.docx


 

 Atbilstība viedās specializācijas stratēģijai (RIS3): 

Viedās specializācijas jomai/-ām: 

 Zināšanu ietilpīga bioekonomika 

 Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, 

biofarmācija un biotehnoloģijas 

 Viedie materiāli, tehnoloģijas un 

inženiersistēmas 

 Viedā enerģētika 

 Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas 

Izaugsmes prioritātei/-ēm: 

 Augstākas pievienotās vērtības 

produktu izstrāde 

 Produktīvas inovāciju sistēmas izveide 

 Energoefektivitātes paaugstināšana 

 Modernas un mūsdienu prasībām 

atbilstošas IKT sistēmas attīstība 

 Moderna un nākotnes darba tirgus 

prasībām atbilstoša izglītības sistēma 

 Attīstīta zināšanu bāze un 

cilvēkkapitāls zināšanu jomās 

 Teritoriju esošo resursu apzināšana un 

specializācija 

Atbilstība RTU stratēģijai līdz 2020. gadam, pētniecības platformām un RTU Pētniecības 

programmai 2016-2020: 

Īss apraksts par pētniecības projekta atbilstību RTU stratēģiskajiem dokumentiem 

Pētniecības pieteikuma iesniedzēja īstenošanas kapacitāte 

Galvenās pētnieciskās iekārtas, infrastruktūra un materiāli (to nepieciešamība un 

nodrošinājums RTU un/vai sadarbības partnera institūcijā) 

 

Iepriekšējā un pašreizējā pieredze pētniecības un mobilitātes programmās pēdējo 5 gadu 

laikā 

 

Saistītās publikācijas un/vai izstrādāti pētījumu/inovāciju produkti pēdējo 5 gadu laikā. 

(norādīt patentus, zinātniskās monogrāfijas, publikācijas- pilna teksta konferenču krājums un 

raksts žurnālā, kas indeksēta zinātniskās bibliogrāfijas datu bāzēs SCOPUS, Web of Science) 



 
 

 

 Ar šo pilnvaroju RTU iesniegt VIAA savus personas datus lietotāja reģistrēšanai Valsts 

izglītības attīstības aģentūras Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta informācijas sistēmā 

un atļauju VIAA nodotos personas datus uzglabāt, apstrādāt, kā arī pārbaudīt, lai veiktu 

personas identifikāciju, un piekrītu, ka normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā 

un apjomā personas dati funkciju nodrošināšanai var tikt nodoti citām kompetentajām 

institūcijām. 
 

 

 

Pretendents  ____________________ /_______________________/    ____._____. 20____ 
       paraksts                               paraksta atšifrējums    

 

 

Aizpilda Zinātņu prorektora dienests! 

Dokumenti pieņemti Rīgas Tehniskajā universitātē: 

Pieteikuma Nr. _______________ 

 

20___. g. _____.______________     _____________________ /__________________/ 

                                                                paraksts                            paraksta atšifrējums 

 

 

Iesniegumā norādītos datus Rīgas Tehniskā universitāte izmantos tikai pētniecības pieteikumu 

administrēšanas nolūkā.  



 
1.1. pielikums 

 

Research project proposal 

Max 5 pages (min font size 11, Times New Roman) 

Please delete [Guidelines] when filling out the form! 

 

 

  

1. Excellence 

1.1. Short abstract of project proposal (max 200 words) 

 

 

[Guidelines]: Short project description, including scientific objective, planned actions, expected 

results and foreseen impact of the project proposal. At the end of the description provide at least 

three key words characterizing the proposed research project. 

1.2. Quality, innovative aspects and credibility of the research project (including inter/ 

multidisciplinary aspects) 

 

 

[Guidelines]: Describe your research project including following information:  

 Introduction, state-of-the-art analysis based on recent international scientific 

publications, main goal and objectives, overview of the actions. 

 Arguments justifying that research proposal and the planned activities are consistent with 

the objectives of the RIS 3, will contribute the growth of Latvian development priorities or 

areas of specialization development and are consistent with research priorities of Riga 

Technical University. 

 Overview of research methodology and approach: highlight the type of research and 

proposed innovation activities. 

 Originality and innovative aspects of the research programme: explain the contribution 

that the research project proposal is expected to make to advancements within the 

research project field globally and on national level. Describe any novel concepts, 

approaches or methods that will be employed. 

 Explain how the high-quality, novel research is the most likely to open up the best career 

possibilities for the post-doctorate and new collaboration opportunities for the project 

proposal applicant (institution) (further-applicant). 



 

 

*Scientific/economic sector consultant - person of research project applicant - leader of department, 

group, study direction, department, or other structural unit where post-doctorate will be included, who 

will be able to provide support to post-doctorate. 

 

  

1.3. Clarity and quality of transfer of knowledge/training for the development of the 

post-doctorate in light of the research objectives 

 

 

[Guidelines]: Briefly describe the training or skills development that the post-doctorate will 

undergo.  Outline how a two way transfer of knowledge will occur between the researcher and the 

host institution(s), in view of their future development and past experience: 

 Explain how the post-doctorate will gain new knowledge during the fellowship at the 

applicant organization(s); 

 Outline the previously acquired knowledge and skills that the post-doctorate will transfer 

to the applicant organization(s). 

1.4. Quality of the applicant institution management system and scientific/economic 

sector consultant* and the hosting arrangements 

 

 

[Guidelines]: Briefly describe following aspects: 

 Qualifications and experience of the consultant(s). Information regarding the 

consultant(s) must include the level of experience on the research topic proposed. 

Information provided should include participation in projects, publications, patents and 

any other relevant results that have been realized during previous three years. 

 Hosting arrangements: The applicant must show that the post-doctorate should be well 

integrated within the applicant organization in order that all parties gain the maximum 

knowledge and skills from the research project. The nature and the quality of the research 

group/environment as a whole should be outlined, together with the measures taken to 

integrate the post-doctorate in the different areas of expertise, disciplines, and 

international networking opportunities that the applicant could offer. 

Additionally, briefly describe how the applicant will contribute to the advancement of their career 

development at least five years after the project. 

1.5. Capacity of the  post-doctorate  to reach and re-enforce a position of professional 

maturity in research 

 

 

[Guidelines]: Applicant should demonstrate how their proposed research and personal experience 

will contribute to post-doctorate professional development as an independent/mature researcher. 

The post-doctorate should aim at reaching a realistic and well-defined objective in terms of career 

advancement, development and widening of research competences, particularly in terms of 

multi/interdisciplinary expertise, inter-sectoral experience and transferable skills. 



 

 

Max 2 pages (min font size 11, Times New Roman) 

  

 

  

2. Impact 

2.1.  Enhancing research- and innovation-related skills and working conditions to realize the 

potential of individuals and to provide new career perspectives 

 

 

 [Guidelines]: Explain the expected impact of the planned research and training, and new 

competences acquired during the project proposal implementation (including mobility in partner 

organization(s)) on the capacity to increase career prospects for the post-doctorate after the project 

ends. Describe the added value of the fellowship on the future career opportunities of the researcher. 

 

Explain the expected impact/contribution of research proposal and planned activities on the 

achievement of the objectives of the RIS 3, Latvian development priorities or areas of specialization 

development. 

2.2. Effectiveness of the proposed measures for communication and results dissemination 

 

 

[Guidelines]: The new knowledge generated by the action should be used wherever possible to 

advance research, to foster innovation, and to promote the research profession to the general 

public. Therefore briefly describe information and project results’ dissemination plan including: 

 Communication and public engagement strategy of the action 

 Dissemination of the research results 

 Exploitation of results and intellectual property rights 

Concrete plans for the above must be included in the project proposal time diagram after section 

3.1. of this proposal.  

 

Public engagement.  Post-doctorate should ensure that their research activities are made known to 

society at large in such a way that they can be understood by non-specialists, thereby improving the 

public's understanding of science. Direct engagement with the public will help researchers to better 

understand public interest in priorities for science and technology. 

Dissemination, exploitation of results. All  researchers  should  ensure,  in  compliance  with  their  

contractual arrangements, that the results of their research are disseminated and exploited, e.g. 

communicated, transferred into other research settings or, if appropriate, commercialized. 



 

 

Max 5 pages (min font size 11, Times New Roman) 

3. Implementation 

3.1. Overall coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the 

allocation of tasks and resources. 

[Guidelines]: Describe phases of the planned research project demonstrating allocation of tasks 

and resources among several work packages. Use the template below to describe each work 

package: 

WP1 [Title of the work package] 

Description: 

[In work package description, briefly describe the objective of the work package, planned 

activities (including research activities, training activities, mobility) and major outcomes of the 

described activities.] 

Milestones: 

M1.1. …. [Indicate one or more milestones for each work package] 

[Milestones are control points that help to chart and monitor the work progress. Milestones may 

correspond to the completion of a key deliverables, allowing the next phase of the work to begin. 

They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective 

measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the action where, for 

example, the researcher must decide which of several technologies to adopt for further 

development.] 

Deliverables: 

D1.1. … [Indicate one or more deliverables for each work package] 

D1.2. …  

[Deliverables are concrete and measurable outputs resulting from the planned activities, 

meaningful in terms of the action’s overall objectives. Deliverables can be scientific publications 

in journals or conference proceedings, different reports (e.g., mobility report), technical or 

methodological descriptions, patent application etc. It is advisable to order the deliverables 

chronologically (starting with the one with the earliest planned delivery date). It is also 

recommended to be as precise as possible in describing the deliverable and indicating the quantity 

of each deliverable, e.g., one scientific publication in the journal indexed in SCOPUS or Web of 

Science data bases).] 

 

Indicate the time frame for planned project activities in the time diagram overleaf. Add or delete 

additional sections as necessary. 



 

 Project time diagram (in quarters) 
2018 2019 2020 2021 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Work package – WP1   X X X X X X         

Deliverable(s):                 

D.1.1. Technological instruction      X           

D.1.2. Scientific publication        X         

Milestone(s):                 

M.1.1. Prepared description of 

technological instruction 

     X           

…                 

Mobility     X            

Publication(s)        X         

Conference(s)       X          

Public engagement   X X  X X  X X          

Other                 

Based on work package description(s) in section 3.1., indicate the time frame for implementation in the diagram above. Use the example above as a guideline 

for linking your work packages with the time plan. Refer also to section 2.2. for relevant activities of public engagement etc. 



 

 

 

 

  

3.2. Appropriateness of the management structure and procedures, including quality 

management and risk management 

 

 

[Guidelines]: Briefly explain the management structure and risk management of the proposed 

project, including: 

 Research project organization and management structure, including the administration 

and financial management strategy, as well as the implementation of research project 

proposal and progress monitoring mechanisms put in place; 

 Risks that might endanger reaching project objectives and the contingency plans to be put 

in place should risk occur. 

When describing the risks you can use following table: 

Risk Probability* Impact* Mitigation/Contingency plan 

    

    

    

 

*Categories: High, Medium, Low 

3.3. Appropriateness of the institutional environment (infrastructure) 

 

 

[Guidelines]: Provide brief description of following aspects: 

 Main tasks and commitments of the beneficiary and partners (if applicable). 

 Infrastructure, logistics, facilities offered in as far they are necessary for the good 

implementation of the research project at the beneficiary institution or partner institution 

(if applicable). 

3.4. Competences, experience and complementarity of the participating organizations and 

institutional commitment 

 

 

[Guidelines]: The active contribution of the beneficiary and partner institution to the research and 

training activities should be described, including organizations involved in mobility activities. 

NB: Each participant is described in Section 3.5. This specific information should not be repeated 

here. 



 
 

Max 1 page per institution (min font size 9, Times New Roman) 

*Scientific/economic sector consultant - person of research project applicant - leader of department, 

group, study direction, department, or other structural unit where post-doctorate will be included, who 

will be able to provide support to post-doctorate 

 

  

3.5. Capacity of the Applicant 

Applicant [Legal Name] 

General description  

Scientific key person 

(scientific/scientific sector 

consultant)* 

[Name, title, qualification] 

Key research facilities, 

infrastructure and  equipment 

 

[Guidelines]: Demonstrate that the institution has sufficient 

facilities and infrastructure to offer a suitable environment for 

training, research and transfer of knowledge to recruited post-

doctorate. 

Independent research 

premises 

 

[Guidelines]: Please explain the status of the applicant’s research 

facilities – i.e. are they owned by the applicant or rented by it? Are 

the research premises wholly independent from other institutions 

in the consortium? 

Previous involvement in 

research and training 

programmes 

 

[Guidelines]: Detail any relevant EU, national or international 

research and training projects in which the applicant has 

previously participated during last three years 

Current involvement in 

research and training 

programmes 

 

[Guidelines]: Detail the EU and/or national research and 

training actions in which the partner is currently participating 

Relevant publications and/or 

research/innovation products 

 

[Guidelines]: Indicate a maximum of 5 scientific publications 

and/or products that are relevant to the project topic and 

developed within the institution. 



 

*Scientific/economic sector consultant - person of partner institution - leader of department, group, study 

direction, department, or other structural unit where post-doctorate will be included, who will be able to 

provide support to post-doctorate. 

Partner organization (if applicable) [Legal Name] 

General description  

Key person 

(scientific/scientific sector 

consultant) 

[Name, title, qualification] 

Key research facilities, 

infrastructure and  equipment 

 

[Guidelines]: Demonstrate that the institution has sufficient 

facilities and infrastructure to offer a suitable environment for 

training, research and transfer of knowledge to recruited post-

doctorate. 

Previous and current 

involvement in research and 

training programmes 

 

[Guidelines]: Detail any relevant EU, national or international 

research and training projects in which the partner organization is 

currently participating or has previously participated during last 

three years 

Relevant publications and/or 

research/innovation products 

 

[Guidelines]: Indicate a maximum of 5 scientific publications 

and/or products that are relevant to the project topic and 

developed within the institution. 



 

1.2. pielikums 

CURRICULUM VITAE (CV) 

 
Please follow the guidelines described below. Delete any sections that are not applicable. 

1. General Information 

Name, Surname  

Identity number  

Address  

Telephone, mobile phone  

E-mail address  
 

2. Education 

Higher education (the awarded degree, awarding institution, place and time)  

 

3. Work experience (in the last 5 years)  

Time period, name of the work place, position  

 

4. Publications (in the last 5 years) 

Provide a list of publications from the last 5 years: 

- Scientific journal articles that have been indexed in Web of Science and/or SCOPUS data 

bases and/or included in journals of INT1 or INT2 category of ERIH (European Reference 

Index of the Humanities) data base; 

- Reviewed scientific monographs or collective monographs with ISBN code, issued by a 

publisher, that comply with criteria described in Scientific publications classification or has 

been included in Web of Science Book Citation Index; 

- Full-text articles in Conference Proceedings that have been indexed in Web of Science 

Conference Proceedings Citation Index and/or SCOPUS data bases. 
 

Include the full title of the publication, list of authors, the year and place of publication, title 

of the journal or conference (if applicable), the number of pages etc. 

 

5. Research projects (in the last 5 years)  

Time period, project title, position in the project, funding instrument, total project budget 

(EUR) 

 

6. International experience (in the last 5 years) 

Provide any information on internship(s) or work at a foreign higher educational institutions 

or research institutions for a period longer than 3 months (without interruption). 

 

Include time period, name and address of the institution and other relevant information. 

7. Other research outputs (in the last 5 years) 

Include any other relevant information about research outputs or scientific achievements like 

patents etc. 

 

 

 

 Name, Surname    ___________________/ ___________________ 
                                       signature                                            date  



 
1.3. pielikums 

PĒCDOKTORANTA APLIECINĀJUMS 

20__. gada __. _________. 

Es,____________, p.k. _______ - ________, ar parakstu apliecinu, ka pretendējot uz atbalstu 

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” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsts” ietvaros: 

 neesmu iepriekš saņēmis atbalstu 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” 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros; 

 pētniecības pieteikuma atbalsta piešķiršanas gadījumā, vienlaikus nesaņemšu atlīdzību šā 

pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena 

"Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo 

finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās 

pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros. 

 

 

__________________ 
(paraksts) 



 
1.4. pielikums 

 

 

 

Struktūrvienības vadītāja apliecinājums 

 

 

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts un piekrītu, ka  

 

 

(struktūrvienības nosaukums) 

 

1) Pēcdoktorants ______________________________________ īstenos 1.1.1. Specifikā atbalsta  
(vārds, uzvārds) 

mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 

piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma 

“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektu; 

 

2)  Pēcdoktorants tiks nodrošināts ar projekta īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru (iekārtas, 

darba vietas aprīkojums, materiāli); 

 

 

3) Tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu, izveidotās darba vietas ilgtspēja, vismaz 5 

(piecus) gadus pēc pētniecības pieteikuma pabeigšanas, atbilstoši SAM MK noteikumu 

73.punktam un 6.2.apakšpunktā noteiktajiem uzraudzības rādītājiem. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

/Amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums/ 
 



 

1.5. pielikums 

 

 

[name and details of the partner organisation] 

 

 

 

Letter of Intent 

 

[Project title] 

 

 

 

submitted as a project proposal within Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the 

Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific 

institutions of Latvia and the ability to attract external financing, investing in human 

resources and infrastructure” of the Operational Programme “Growth and Employment.” 

 

 

 

This letter is to confirm that ____________________[legal name of partner organisation], 

represented by _______________[name of legal representative] is committed to cooperation 

with ________________ [name of the post-doctoral researcher] within the framework of the 

above mentioned project as a partner organisation. By signing this letter of intent, we hereby 

declare our intention to host the post-doctoral researcher at our institution and to provide human 

resources and research infrastructure for implementation of the planned project activities at 

____________________[legal name of partner organisation]. 
 

 

 

 

 

Signature: _____________________    Date: _____________________ 

 

[Name, Surname] 

[Position] 

  



 
 

 

[organizācijas nosaukums, rekvizīti] 

 

 

 

Apliecinājums par sadarbību projektā 

 

“[Projekta nosaukums]” 

 

 

 

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" 1.1.1.2. pasākuma 

"Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros. 

 

 

Ar šo vēstuli apliecinu, ka ____________________[organizācijas juridiskais nosaukums], ko 

pārstāv _______________[amats, vārds, uzvārds] apņemas sadarboties ar pēcdoktorantu 

_____________ [vārds, uzvārds] augstāk minētā projekta ietvaros kā sadarbības partneris. 

Parakstot šo vēstuli, ____________________[organizācijas nosaukums] apliecina savu 

gatavību uzņemt pēcdoktorantu savā institūcijā, nodrošināt pieeju pētījuma veikšanai 

nepieciešamajai infrastruktūrai un citiem resursiem, lai īstenotu projektā plānotās aktivitātes.  
 

 
 
 

Paraksts: _____________________    Datums: _________________ 

 

[vārds, uzvārds] 

[amats] 

 

 



 
1.6. pielikums 

 

 

 

Zinātniskā vadītāja apliecinājums  

 

 

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts un piekrītu, ka sadarbošos ar pēcdoktorantu,  

 
 

 
(vārds, uzvārds) 

 

1.1.1. Specifikā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un 

infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektā īstenotā 

pētījuma veikšanā, nodrošinot konsultācijas par veicamo pētījumu un tā zinātnisko vadību. 

 

 

 

 

 
/Amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums/ 

 



 
1.7. pielikums  

 

Standard form for the opinion on the significance of the planned study for 

the development of the respective sector or merchant  

1. Name of the 

institution 

providing opinion: 

 

(full name of the institution, registration number) 

1.2. Address and contact information of the institution providing opinion: 

____________________________________________________________  
(street, house name, house number/ apartment number, city, municipality, postal code)  

_____________________________________________________________________________  

(name and surname of the contact person, current position, phone number, e-mail address)  

1.3. Information on the members of the institution providing opinion and their total turnover 

in the last closed reporting year.  

1.4. Website of the association:  

 
2. Name of the 

beneficiary 

institution: 

 

(full name of the institution) 

2.2. Registration number: 

2.3. Address: 
(street, house number, apartment number, city, municipality, postal code) 

_____________________________________________________________________________ 

(contact information – phone number, e-mail address) 

3. Date of the 

opinion: 
 

4. Opinion on the significance of the study for the development of the respective science or 

economics sector, or one specific merchant or several merchants. 

4.1. NACE Rev. 2 

code of the sector 

4.2. NACE2 Rev. 2 

code of the 

merchant 

4.2. Text of the opinion 

 

 

 

Provider of the opinion,  

Responsible person, Signature and stamp 

 

 

 



 
Atzinuma par plānotā pētījuma nozīmību attiecīgās nozares vai komersanta 

attīstībai standartforma (tulkojums) 

1. Atzinuma  

sniedzējinstitūcijas 

nosaukums: 

 

(institūcijas nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

1.2. Atzinuma sniedzējinstitūcijas adrese un kontaktinformācija:  

____________________________________________________________  
(iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.,pilsēta, novads, pasta indekss)  

_____________________________________________________________________________  

(kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālrunis, e-pasts)  

1.3. Informācija par atzinuma sniedzējinstitūcijas biedriem un to kopējo apgrozījumu pēdējā 

noslēgtā pārskata gadā: 

 

 

1.4. Biedrības mājas lapas adrese:  

 
2. Atzinuma 

saņēmējinstitūcijas 

nosaukums: 

 

(institūcijas nosaukums) 

2.2. Reģistrācijas numurs:  

2.3. Adrese:  
(iela, mājas nr., dzīvokļa nr., pilsēta, novads) 

_____________________________________________________________________________ 

(kontaktinformācija – tālrunis, e-pasts) 

3. Atzinuma 

sniegšanas 

datums: 

 

4. Atzinums par pētījuma nozīmību attiecīgās zinātnes vai tautsaimniecības nozares, vai konkrēta 

viena vai vairāku komersantu attīstībai.  

4.1. Nozares 

NACE2 kods 

 

4.2. Komersanta 

NACE2 kods 

 

4.2. Atzinuma teksts 

 

 

 

 

 

 

Atzinuma sniedzējs,  

Atbildīgā persona Paraksts un zīmogs 



 

 

 

2. pielikums 

Pēcdoktorantūras pieteikuma vērtējuma kopsavilkums 

  
Uzvārds                Vārds 

Piešķirtais pieteikuma identifikācijas 

numurs: 

 

 

I. daļa. Atbilstība administratīvajiem kritērijiem 

 Pēcdoktorantūras pieteikums sagatavots un iesniegts noteiktajā termiņā 

 
Pēcdoktorants atbilst nolikuma par pēcdoktorantūras pieteikumu atlasi Rīgas 

Tehniskajā universitātē I. daļas prasībām 

Saņemts iesniegums pēcdoktorantūras pieteikumu atlasei ar pievienotiem 

dokumentiem: Jā Nē 

Pilnībā aizpildītu pētniecības pieteikuma zinātnisko aprakstu - Research 

project proposal (angļu valodā) 
  

Pēcdoktoranta dzīves gājuma aprakstu  (CV) 
  

Diploma kopiju par doktora zinātniskā grāda iegūšanu 
  

Izziņa no darba devēja par bērnu kopšanas atvaļinājumu vai pārejošu darba 

nespēju (ja attiecināms) 
  

Pēcdoktoranta apliecinājumu, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī 

pasākuma ietvaros 
  

RTU struktūrvienības vadītāja apliecinājumu 
  

Informācija par sadarbības partnera gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma 

īstenošanā (ja attiecināms) – sadarbības partnera nodoma vēstule 
  

Zinātniskā vadītāja apliecinājums par sadarbību ar pēcdoktorantu 
  

Zinātniskā vadītāja dzīves gājuma aprakstu  (CV) 
  

Viena komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinuma par pētījuma 

nozīmību attiecīgās zinātnes nozares vai komersanta attīstībai latviešu un angļu 

valodā (ja attiecināms) 

  

Citi Administratīvās vērtēšanas komisijas komentāri: 

 

Aizpildīja: 

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



 

 

II. daļa. Zinātnes komisijas atzinuma kopsavilkums 

 Jā Nē 

1. Pētījums sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu 

sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā 

  

2.  Pētījums atbilst Rīgas Tehniskās universitātes pētniecības platformām, 

programmai, pētniecības jomām un cilvēkresursu plānam  

  

 
Kopējais 

punktu skaits 

3. Pēcdoktoranta zinātniskās kapacitātes vērtējums 
 

4. Zinātniskā vadītāja zinātniskās kapacitātes vērtējums  

Citi Zinātnes komisijas komentāri: 

 

Aizpildīja: 

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

III. daļa. Administratīvās vērtēšanas komisijas lēmums: 

 Atbalstīt pēcdoktorantūras pieteikumu un virzīt pētniecības pieteikumu sagatavošanai un 

iesniegšanai VIAA 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” 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases 

kārtai 

 Noraidīt pēcdoktorantūras pieteikumu 

 

Administratīvās vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: 

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

 



 

 

 

3. pielikums 

Pēcdoktorantūras pieteikuma vērtēšanas lapa 
Pēcdoktorantūras pieteikumu atlasei 

Rīgas Tehniskajā universitātē 

 

  
Uzvārds                Vārds 

Piešķirtais pieteikuma identifikācijas 

numurs: 

 

 

I. Atbilstības kritēriji 

Vērtēšanas kritēriji Vērtēšanas 

sistēma  

Jā/Nē 

Kritērija ietekme uz 

lēmuma pieņemšanu 

(P) (N) 

1. Pētījuma ieguldījums Latvijas viedās 

specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, 

izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai 

specializācijas jomu attīstībā 

  N 

2.  Pētījuma tēmas atbilstība Rīgas Tehniskās 

universitātes pētniecības platformām,  

programmai, pētniecības jomām un cilvēkresursu 

plānam   

  N 

 

II. Kapacitātes vērtēšanas kritēriji  

Vērtēšanas kritēriji 
Maksimālais punktu 

skaits 

Iegūtais 

punktu skaits 

1. Pēcdoktoranta zinātniskā kapacitāte  

(dati par pēdējiem 5 gadiem) 

Punktu 

skaits par 

vienību 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Maksimums 

44 punkti 

1.1. Zinātniski raksti zinātniskos žurnālos, kas 

indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu 

bāzēs un/vai iekļauti ERIH (European 

Reference Index of the Humanities) datu bāzes 

INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1.punkta 1.1. apakšpunktam) 

3 9  

1.2. Raksti konferenču ziņojumu izdevumos, kas 

indeksēti Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index un/vai SCOPUS, kā 

arī nodaļas zinātniskās grāmatās (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 4.punkta 4.1. apakšpunktam)  

2 8  

                                                           

 Pieteikums ir precizējams 

 Pieteikums ir noraidāms 



 

 

 

1.3. Recenzētas zinātniskas monogrāfijas vai 

kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, izdotas 

izdevniecībās, kuras izpilda Zinātnisko 

publikāciju klasifikatora noteiktos kritērijus vai 

ir iekļautas Web of Science Book Citation Index 
(Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 2.punkta 2.1. 

apakšpunktam).  

Punktu skaits par monogrāfiju tiek dalīts ar 

monogrāfijas autoru skaitu! 

5 10  

1.4.  Latvijas patenta autors vai līdzautors 1 3  

1.5.  Eiropas patenta pieteikuma autors vai 

līdzautors 

3 6  

1.6.  Dalība konkursa kārtībā iegūto zinātnisko 

projektu realizācijā 

2  

1.7. Vadīti konkursa kārtībā iegūtie zinātniskie 

projekti  

2  

1.8. Stažēšanās vai darbs ārzemju (ārpus mītnes 

valsts) augstskolās vai pētniecības iestādēs 3-9 

mēnešu ilgumā (bez pārtraukuma) 

1  

1.9. Stažēšanās vai darbs ārzemju (ārpus mītnes 

valsts) augstskolās vai pētniecības iestādēs ilgāk 

par 9 mēnešiem (bez pārtraukuma) 

3  

Kopā iegūti punkti: 

(minimālais nepieciešamais punktu skaits: 12) 

 

Zinātnes komisija piešķir papildu 6 punktus, balstoties uz pēcdoktorantūras 

pieteikuma potenciālu sniegt būtisku ieguldījumu RTU zinātniskās izcilības 

veicināšanā (Jā/Nē). 

Jā Nē 

  

2. Zinātniskā vadītāja zinātniskā kapacitāte  

(dati par pēdējiem 5 gadiem) 

Punktu 

skaits par 

vienību 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Maksimums 

50 punkti 

2.1. Zinātniski raksti zinātniskos žurnālos, kas 

indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu 

bāzēs un/vai iekļauti ERIH (European 

Reference Index of the Humanities) datu bāzes 

INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1.punkta 1.1. apakšpunktam) 

3 9  

2.2. Raksti konferenču ziņojumu izdevumos, kas 

indeksēti Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index un/vai SCOPUS, kā 

arī nodaļas zinātniskās grāmatās (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 4.punkta 4.1. apakšpunktam)  

2 8  

2.3. Recenzētas zinātniskas monogrāfijas vai 

kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, izdotas 

izdevniecībās, kuras izpilda Zinātnisko 

publikāciju klasifikatora noteiktos kritērijus vai 

ir iekļautas Web of Science Book Citation Index 
(Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 2.punkta 2.1. 

apakšpunktam).  

5 10  



 

 

 

Punktu skaits par monogrāfiju tiek dalīts ar 

monogrāfijas autoru skaitu! 

2.4.  Latvijas patenta autors vai līdzautors 1 3  

2.5.  Eiropas patenta pieteikuma autors vai 

līdzautors 

3 6  

2.6.  Vadīti konkursa kārtībā iegūtie starptautiskie 

zinātnes projekti (Ietvarprogrammas “Apvārsnis 

2020” projekti, Eiropas Savienības 

struktūrfondu projekti u.c.) 

3 6  

2.7. Vadīti konkursa kārtībā iegūtie valsts nozīmes 

zinātnes projekti 

2 4  

2.8. Zinātniskā vadītāja vadībā aizstāvēti promocijas 

darbi 

1 4  

Kopā iegūti punkti: 

(minimālais nepieciešamais punktu skaits: 12) 

 

Zinātnes komisija piešķir papildu 6 punktus, balstoties uz pēcdoktorantūras 

pieteikuma potenciālu sniegt būtisku ieguldījumu RTU zinātniskās izcilības 

veicināšanā (Jā/Nē). 

Jā Nē 

  

Aizpildīja: 

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

Zinātnes komisijas atzinums: 

 

Zinātnes komisijas priekšsēdētājs: 

 

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

 

 


