
 

 

 

1.1. pielikums 
 

Zinātniskais apraksts (tulkojums) 

Piesakoties pēcdoktorantūrai, jāiesniedz zinātniskais apraksts angļu valodā! 
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1. Ekselence 

1.1. Pētniecības pieteikuma īss kopsavilkums (<200 vārdi) 

 

 

[Vadlīnijas]: Īss projekta paraksts, iekļaujot pētniecības pieteikuma zinātnisko mērķi, plānotās 

darbības, sagaidāmos rezultātus un ietekmi. Apraksta beigās norādiet vismaz trīs atslēgas vārdus, 

kas raksturo projekta pieteikumu. 

1.2. Pētījuma kvalitāte, inovācijas līmenis un pētījuma ticamības zinātniskais 

pamatojums (tai skaitā starpdisciplinārie un daudznozaru aspekti) 

 

 

[Vadlīnijas]: Aprakstiet pētījuma projektu ietverot šādu informāciju:  

 Ievadu, pētījuma esošās situācijas apskatu, balstoties uz nesenām starptautiskām 

zinātniskajām publikācijām, zinātniskais mērķi un uzdevumus, pētījuma darbību 

(aktivitāšu) kopsavilkumu; 

 Argumentētu pamatojumu par pētniecības pieteikuma un tajā plānoto darbību atbilstību 

VSS mērķu sasniegšanai, t.i., kāds būs pētniecības pieteikuma ieguldījums izaugsmes 

prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā, kā arī pamatojumu par pētniecības 

pieteikuma sasaisti ar Rīgas Tehniskās universitātes pētniecības prioritātēm; 

 Pētniecības metodoloģijas un pētniecības pieejas piemērotības aprakstu, raksturojot 

pētniecības veidu un inovācijas darbības (aktivitātes);  

 Pētniecības pieteikuma oriģinalitātes un inovācijas līmeņa aprakstu: raksturot pētniecības 

pieteikuma zinātniskā pētījuma sasaisti ar pētījuma zinātniskās jomas attīstību globālā un 

nacionālā līmenī. Aprakstīt pētniecības pieteikuma pētījuma koncepciju, jaunas pētījuma 

darbību (aktivitāšu) pieejas un metodes, kas tiks izmantotas; 

 Paskaidrojumu, kā augstas kvalitātes un inovatīva pētniecība pavērs labākas karjeras 

iespējas pēcdoktorantam un jaunas sadarbības iespējas projekta iesniedzējam (institūcijai). 



 

 

 

*Zinātniskais/tautsaimniecības nozares konsultants – konkrētās projekta pētījuma institūcijas darbinieks 

- nodaļas, grupas, pētījuma virziena, departamenta, vai citas struktūrvienības vadītājs, kura grupā 

iekļausies pēcdoktorants, un kurš spēs sniegt atbalstu pēcdoktorantam 

 

  

1.3. Zināšanu pārneses, starptautiskās mobilitātes un tīklošanās skaidrība un kvalitāte 

pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei pētniecības pieteikuma pētījumu darbību 

(aktivitāšu) ietvaros 

 

 

[Vadlīnijas]: Īsi aprakstiet pēcdoktoranta plānotās apmācības vai prasmju attīstību. Izklāsta, kā 

notiks divvirzienu zināšanu nodošana starp pēcdoktorantu un pētniecības pieteikuma iesniedzēju 

(zinātnisko institūciju), ņemot vērā to turpmāko attīstību un iepriekšējo pieredzi: 

 Paskaidro, kā pēcdoktorants iegūs jaunas zināšanas projekta īstenošanas laikā 

iesniedzēja institūcijā; 

 Norāda pēcdoktoranta iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes, ko pēcdoktorants nodos  

iesniedzēja institūcijai pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā.. 

1.4. Vadības un zinātniskā/tautsaimiecības nozares konultanta(u)* kvalitāte un uzņemošās  
iestādes piemērotība 

 

 

[Vadlīnijas]: Īsi aprakstiet šādus aspektus: 

 Zinātniskā/tautsaimniecības nozares konsultanta(u) kvalifikācija un ar pētniecības 

pieteikuma pētījuma virzienu saistītās pieredzes līmenis, norādot starptautisko sadarbību, 

dalību projektos, publikācijas, patentus un jebkurus citus ar pētniecības pieteikumu 

saistītos sasniegumus pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 

 Apraksts, kā pēcdoktorants tiks veiksmīgi integrēts pētniecības pieteikuma iesniedzēja 

institūcijā,  abpusējā sadarbībā apgūstot jaunas iemaņas un zināšanas. Raksturo darba 

vides un pētniecības atbalsta personāla kvalitāti, un vadības veiktos pasākumus, kas 

nodrošinās pēcdoktoranta integrāciju dažādās jomās, kā arī raksturo iespējamos 

mobilitātes un tīklošanās pasākumus. 

Papildus īsumā aprakstiet, kā šī projekta īstenošana sniegs ieguldījumu pēcdoktoranta karjeras 

attīstībā vismaz piecus gadus pēc projekta beigām. 

1.5. Pēcdoktoranta kapacitāte, lai sasniegtu profesionāla pētnieka pozīciju 

 

 

[Vadlīnijas]: Pēcdoktorants parāda, kā plānotais pētījums un personīgā pieredze sniegs 

ieguldījumu pēcdoktoranta profesionālajā pilnveidē, lai kļūtu par neatkarīgu pētnieku. 

Pēcdoktorantam vajadzētu tiekties sasniegt reālistisku un skaidri definētu karjeras izaugsmes mērķi, 

kā arī attīstīt un paplašināt pētnieciskās prasmes, it īpaši starpdisciplināro ekspertīzi, starp sektoru 

pieredzi un vispārīgās prasmes. 
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2. Ietekme 

2.1.  Ar pētniecības un inovāciju saistīto cilvēkresursu, prasmju un darba apstākļu 

uzlabošana, lai realizētu indivīdu potenciālu un nodrošinātu jaunas karjeras perspektīvas 

 

 

 [Vadlīnijas]:  Paskaidro sagaidāmo ietekmi, ko radīs plānotā pētījuma un apmācību īstenošana, 

jaunu prasmju apgūšana mobilitātes ietvaros sadarbības partnera institūcijā(s), uz pēcdoktoranta 

karjeras perspektīvu paaugstināšanu pēc projekta beigām. Apraksta pēcdoktorantūras pievienoto 

vērtību nākotnes karjeras iespējām pētniecībā. 

 

Paskaidro sagaidāmo plānotā pētniecības pieteikuma pētījumu ietekmi uz VSS mērķu sasniegšanu, 

prioritāšu īstenošanu vai specializācijas jomu attīstību. 

2.2. Pētniecības pieteikuma plānoto darbību (aktivitāšu) rezultātu zināšanu un tehnoloģiju 

pārneses efektivitāte, pārneses kvalitāte un skaidrība 

 

 

[Vadlīnijas]: Pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā iegūtās zināšanas jāizmanto visos 

iespējamos veidos, lai veicinātu pētniecības un inovācijas attīstību un popularizētu zinātnieka 

profesiju sabiedrībā. Līdz ar to īsumā aprakstiet informācijas un projekta rezultātu izplatīšanas 

plānu, ietverot: 

 Komunikācijas un sabiedrības iesaistes stratēģiju; 

 Projekta rezultātu izplatīšanu; 

 Pētījuma rezultātu izmantošana un intelektuālā īpašuma tiesības. 

Konkrētas darbības (aktivitātes) un to rezultātus norāda arī pētniecības pieteikuma laika grafikā 

(3.1. sadaļa). 

   

Sabiedrības informēšana. Pēcdoktorants pētniecības pieteikuma ietvaros nodrošina, ka viņa 

pētījumi tiks publiskoti nespeciālistam saprotamā jeb populārzinātniskā veidā, tādējādi uzlabojot 

sabiedrības izpratni par zinātni. Tieša saikne ar sabiedrību palīdzēs zinātniekiem labāk izprast 

sabiedrības intereses, prioritātes zinātnē un tehnoloģijā. 

Zināšanu pārnese un rezultātu izmantošanu. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, visiem 

pētniekiem ir jānodrošina savu pētījumu rezultātu izplatīšana un izmantošana, piem., nodrošinot 

savu pētījumu publicēšanu zinātnisko raktu krājumos un/vai nodrošinot pētījuma rezultātu 

komercializāciju. 
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3. Īstenošana 

3.1. Darba plāna saskaņotība un efektivitāte, tajā skaitā uzdevumu un resursu piemērotība 

[Vadlīnijas]: Aprakstiet plānotā pētījuma projekta fāzes, parādot resursu un uzdevumu sadalījumu 

vairākās darba pakās (pētniecības pieteikuma aktivitātēs). Izmantojiet zemāk redzamo paraugu, lai 

aprakstītu katru darba paku: 

WP1 [Pētniecības pieteikuma aktivitātes (darba pakas) nosaukums] 

Apraksts: 

[Īsi paskaidro plānotās aktivitātes (darba pakas) mērķi, plānotās darbības (ietverot gan 

pētnieciskās darbības, gan apmācību un mobilitāti) un galvenos rezultātus, kas tiks iegūti plānoto 

darbību rezultātā.]  

Atskaites punkti: 

M1.1. …. [norāda vienu vai vairākus atskaites punktus katrai darba pakai] 

[Atskaites punkti ir kontroles punkti pētniecības pieteikuma īstenošanā, kas palīdz sekot līdzi 

progresam. Atskaites punkti var saskanēt ar svarīgākajiem pētniecības pieteikuma aktivitāšu 

rezultātu rādītājiem, kas nodrošina nākamās aktivitātes uzsākšanu. Šādi punkti var būt 

nepieciešami starprezultātu izvērtēšanai, lai konstatētu radušās problēmas un veiktu korekcijas 

pētījumu plānā. Atskaites punkti var būt svarīgi lēmumu pieņemšanā par pētījuma turpināšanu 

konkrētā virzienā, piem., izvēloties, kura no tehnoloģijām ir veiksmīgākā tālākai īstenošanai.]  

Rezultātu rādītāji: 

D1.1. … [norāda vienu vai vairākus rezultātu rādītājus katrai darba pakai] 

D1.2. …  

[Rezultātu rādītāji ir konkrēti un izmērāmi pētniecisko darbību rezultāti, kuriem ir nozīme 

projekta vispārīgo mērķu sasniegšanā. Rezultātu rādītāji var būt zinātniskās publikācijas žurnālos 

vai konferenču rakstu krājumos, dažādas atskaites (piem., mobilitātes atskaites), tehnoloģijas vai 

metodoloģijas apraksti, patenta pieteikumi utt. Rezultātu rādītājus ir ieteicams kārtot 

hronoloģiskā secībā (sākot ar to, kuram tiek plānots agrākais nodošanas datums). Papildus tiek 

rekomendēts sniegt salīdzinoši precīzu rezultātu rādītāju aprakstu un norādīt katra sasniedzamā 

rādītāja kvantitāti, piem., viens zinātniskais raksts žurnālā, kas ir indeksēts SCOPUS vai Web of 

Science datu bāzēs.]  

 

Norāda plānoto projekta aktivitāšu laika plānu pētniecības pieteikuma laika diagrammā nākamajā 

lapā. Pievieno vai dzēš papildu sadaļas pēc nepieciešamības.  



 

 

 Pētniecības pieteikuma laika diagramma (ceturkšņos) 

2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads 

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

Pētniecības pieteikuma 

aktivitāte (darba paka) – WP1 

  X X X X X X         

Rezultātu rādītāji:                 

D.1.1. Tehnoloģijas apraksts      X           

D.1.2. Zinātniskā publikācija        X         

Atskaites punkti:                 

M.1.1. Sagatavots tehnoloģijas 

apraksts 

     X           

…                 

Mobilitāte     X            

Publikācija(s)        X         

Konference(s)       X          

Sabiedrības iesaiste   X X  X X  X X          

Cits                 

Balstoties uz pētniecības pieteikuma aktivitāšu (darba paku) aprakstiem, kas ir ietverti 3.1. sadaļā, norādiet projekta īstenošanas laika rāmi augstāk redzamajā 

laika diagrammā. Izmantojiet laika diagrammā iekļauto piemēru kā vadlīnijas pieteikuma aktivitāšu (darba paku) sasaistīšanai ar laika plānu. Atsaucieties arī 

uz 2.2. sadaļu un atbilstošām sabiedrības iesaistes aktivitātēm. 



 

 

 

 

 

  

3.2. Vadības struktūras un procedūru piemērotība, ieskaitot kvalitātes vadību un riska 

vadību 

 

 

[Vadlīnijas]: Īsi paskaidrojiet plānotā projekta vadības struktūru un risku vadību, ietverot: 

 Pētniecības pieteikuma iesniedzēja organizācijas un vadības struktūras aprakstu, tostarp 

administrēšanas un finanšu vadības stratēģiju, pētniecības pieteikuma ieviešanas, 

īstenošanas un progresa uzraudzības mehānismu; 

 Iespējamos risku,  kas var nelabvēlīgi ietekmēt pētniecības pieteikuma īstenošanas gaitu un 

pētniecības pieteikuma mērķu sasniegšanu, un šo  risku novēršanas/mazināšanas pasākumu 

aprakstu.. 

Risku aprakstīšanai var izmantot šādu tabulu: 

Risks Iestāšanās 

varbūtība* 

Ietekme* Pasākumi 

novēršanai/mazināšanai 

    

    

    

 

*Kategorijas: Augsta, Vidēja, Zema 

3.3. Institucionālās vides piemērotība (infrastruktūra) 

 

 

[Vadlīnijas]: Īsi aprakstiet šādus aspektus: 

 Galvenos uzdevumus un saistības, ko nodrošina pētniecības pieteikuma iesniedzējs un 

sadarbības partneris (ja attiecināms). 

 Infrastruktūru, loģistiku, pieejamās iekārtas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi īstenotu 

pētniecības pieteikuma iesniegumā aprakstīto pētījumu pieteikuma iesniedzēja institūcijā 

un/vai sadarbības partnera institūcijā (ja attiecināms).  

3.4. Pētniecības pieteikuma iesniedzēja un sadarbības partnera(-u) kompetence, pieredze un 

papildinātība 

 

 

[Vadlīnijas]:  Apraksta pētniecības pieteikuma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) 

ieguldījumu pētījuma, mācību un mobilitātes pasākumos. 

Piezīme: Katras pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas kapacitāte norādīta 3.5. 

sadaļā. Šī specifiskā informācija nav jāatkārto šajā sadaļā. 
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*Zinātniskais/tautsaimniecības nozares konsultants – konkrētās projekta pētījuma iesniedzējas 

institūcijas darbinieks - nodaļas, grupas, pētījuma virziena, departamenta, vai citas struktūrvienības 

vadītājs, kura grupā iekļausies pēcdoktorants, un kurš spēs sniegt atbalstu pēcdoktorantam 

3.5. Pētniecības pieteikuma iesniedzēja organizācijas kapacitāte 

Pētniecības pieteikuma iesniedzējs [Juridiskais nosaukums] 

Vispārīgs apraksts  

Institūcijas atbildīgā persona 

par pētniecības pieteikuma 

zinātnisko pētījumu 

(zinātniskais/tautsaimniecības 

nozares konsultants)* 

[Vārds, Uzvārds, ieņemamais amats, kvalifikācija] 

Galvenās pētnieciskās 

iekārtas, infrastruktūra un 

materiāli 

 

[Vadlīnijas]:  Apstiprina, ka institūcijai ir pietiekami daudz telpu, 

nepieciešamā infrastruktūra un iekārtas, lai nodrošinātu 

piemērotu vidi pētījumiem, mācībām, zināšanu pārnesei, kā arī 

darba vietu pēcdoktorantam. 

Neatkarīgas pētniecības 

nodrošinājums 

 

[Vadlīnijas]: Sniedz skaidrojumu par pētniecības pieteikuma 

iesniedzēja pētniecības iespējām – t.i, vai pieejamā infrastruktūra 

pieder pētniecības pieteikuma iesniedzējam vai tā tiek nomāta? Vai 

pētniecības telpas ir pilnīgi atdalītas no citām institūcijām 

pētniecības pieteikuma konsorcijā? 

Iepriekšējā pieredze 

pētniecības un mobilitātes 

programmās 

 

[Vadlīnijas]: Aprakstiet atbilstošus  valsts vai starptautiskos 

pētniecības un mobilitātes projektus, kuros ir piedalījies 

pētniecības pieteikuma iesniedzējs pēdējo trīs gadu laikā. 

Pašreizējā dalība pētniecības 

un mobilitātes programmās 

 

[Vadlīnijas]:   Aprakstiet atbilstošus  valsts vai starptautiskos 

pētniecības un mobilitātes projektus, kuros pētniecības 

pieteikuma iesniedzējs pašlaik piedalās. 

Svarīgākās publikācijas 

un/vai izstrādāti 

pētījumu/inovāciju produkti 

 

[Vadlīnijas]:  Norāda līdz piecām publikācijām vai pētījumu un 

inovāciju produktiem, kas izstrādāti pētniecības pieteikuma 

iesniedzēja institūcijā. 



 

 

*Zinātniskais/tautsaimniecības nozares konsultants – sadarbības partnera institūcijas darbinieks - 

nodaļas, grupas, pētījuma virziena, departamenta, vai citas struktūrvienības vadītājs, kura grupā 

iekļausies pēcdoktorants, un kurš spēs sniegt atbalstu pēcdoktorantam. 

 

Sadarbības partneris (ja attiecināms) [Juridiskais nosaukums] 

Vispārīgs apraksts  

Institūcijas atbildīgā persona 

par pētniecības pieteikuma 

zinātnisko pētījumu 

(zinātniskais/tautsaimniecības 

nozares konsultants)* 

[Vārds, Uzvārds, ieņemamais amats, kvalifikācija] 

Galvenās pētnieciskās 

iekārtas, infrastruktūra un 

materiāli 

 

[Vadlīnijas]:  Apstiprina, ka institūcijai ir pietiekami daudz telpu, 

nepieciešamā infrastruktūra un iekārtas, lai nodrošinātu piemērotu 

vidi pētījumiem, mācībām un zināšanu pārnesei pēcdoktorantam. 

Iepriekšējā pieredze un 

pašreizējā dalība pētniecības 

un mobilitātes programmās 

 

[Vadlīnijas]:  Aprakstiet atbilstošus   valsts vai starptautiskos 

pētniecības un mobilitātes projektus, kuros pētniecības pieteikuma 

iesniedzēja sadarbības partneris ir piedalījies vai pašlaik piedalās. 

Svarīgākās publikācijas 

un/vai izstrādāti 

pētījumu/inovāciju produkti 

 

[Vadlīnijas]:  Norāda līdz piecām publikācijām vai pētījumu un 

inovāciju produktiem, kas izstrādāti sadarbības partnera 

institūcijā. 


