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SAM 8.2.2. 3. kārtas trešā atlase.

Pieteikšanās, pieteikuma 

sagatavošana.

Doktorantu studiju nodaļa

31.03.2022.
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Tālr.: 67089870

Atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem 

granta veidā SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā

Krista Papēde

Projekta vadītāja

krista.papede@rtu.lv

Tālr.: 22384908

Santa Rendore 

Doktorantu karjeras izaugsmes 

speciāliste

santa.rendore@rtu.lv

Tālr.: 67089416

Elīna Grate 

Eksperte (vienas vienības 

izmaksas)

elina.grate@rtu.lv
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Saturs

Riga Technical University

1. Par projektu

2. Pieteikšanās kritēriji

3. Pieteikšanās kārtība

4. Nedaudz par interviju

5. Atbildes uz jautājumiem
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Projekts «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas 

doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās 

specializācijas jomās» (SAM 8.2.2. 3. kārta)

Darbības pamatprincipi

Rīgas Tehniskā universitāte

Nodarbinātība RTU (fakultātē, 
katedrā vai institūtā) vai pie 

sadarbības partnera ar 
promocijas darba tematu 

saistītā pētniecības projektā 12 
mēnešus

Eiropas Sociālā fonda 
līdzfinansējums EUR 1000
mēnesī (t. sk. darba devēja 

VSAOI) par nodarbinātību 50%
no pilnas slodzes + 400 EUR 
mēnesī materiālu iegādes un 

mobilitātes izmaksām

RTU struktūrvienība vai 
sadarbības partneris nodrošina 
papildu nodarbinātību 30% no 
pilnas slodzes un finansējumu 

šai 30% daļai (RTU grants, 
bāzes finansējums, citi projekti 
utt.) vidēji 12 mēnešu periodā 

(612 h)
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Uzsākot dalību projektā

Rīgas Tehniskā universitāte

Noslēdz darba līgumu vai 
vienošanos par grozījumiem pie 
esošā darba līguma (tiek fiksēta 

slodze – 0,5 un atalgojums bruto) ar 
tam pievienotu pielāgotu amata 

aprakstu (līgumus gatavo 
struktūrvienības, amata aprakstu –

Doktorantu studiju nodaļa)

1

Noslēdz trīspusēju vienošanos starp 
doktorantu / zinātniskā grāda 

pretendentu, promocijas darba 
vadītāju un RTU par promocijas 

darba izstrādi (ja strādā pie 
sadarbības partnera – četrpusēju, 

paraksta arī partnera deleģēta 
kontaktpersona). Vienošanos gatavo 

Doktorantu studiju nodaļa

2
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Vienas vienības izmaksas pētniecībai un mobilitātei

Rīgas Tehniskā universitāte

400 EUR mēnesī x 
12 = 4800 EUR

1

Attiecina uz pilnu 
jau nostrādātu

kalendāru mēnesi 
saskaņā ar darba 

laika uzskaites 
tabulu 

2

Ir iespēja pretendēt 
uz avansu līdz 1200 

EUR (3 mēnešu 
apjomā)

3
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Trešā un ceturtā studiju gada doktoranti, zinātniskā grāda 

pretendenti, kuri plāno turpināt darbu akadēmiskajā vidē, t. i., 

6 mēnešu laikā pēc doktora grāda iegūšanas tiek ievēlēti 

akadēmiskā amatā RTU vai citā Latvijas AII un kopš tā brīža 

vēlētajā amatā nostrādā vismaz vienu gadu

Pieteikšanās trešajai atlasei

Rīgas Tehniskā universitāte
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1) trešā studiju gada doktoranti, kuri ir līdzautori vismaz divām ar 
promocijas darbu saistītām pilna teksta publikācijām, kuras ir 
indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē un no kurām 
viena ir publicēta žurnālā, vai viena no tām ir publicēta izdevumā 
ar SNIP koeficientu, kas lielāks par 0,5 (prasība neattiecas uz 
mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), 
un kuri plāno promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un 
iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2023. gada 30. 
septembrim

Kritēriji

Rīgas Tehniskā universitāte
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2) ceturtā studiju gada doktoranti, kuri ir līdzautori vismaz trīs ar 

promocijas darbu saistītām pilna teksta publikācijām, kuras ir 

indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē, un kuri plāno 

promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo 

doktora zinātnisko grādu 12 mēnešu laikā pēc SAM granta 

realizācijas uzsākšanas

Rīgas Tehniskā universitāte
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3) zinātniskā grāda pretendenti, kuriem ir publicētas vismaz trīs ar 

promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kuras ir 

indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē, un kuri plāno 

promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo 

doktora zinātnisko grādu 12 mēnešu laikā pēc SAM granta 

realizācijas uzsākšanas

Rīgas Tehniskā universitāte
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Dalībai projektā nepiesakās doktoranti, 

1) kuriem ir akadēmiskie parādi – t. i., noteiktajā termiņā neiegūts sekmīgs gala 

vērtējums studiju kursā;

2) kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, izņemot gadījumu, ja Doktorants 

studijām atjaunojas laikā starp pieteikuma dalībai Projektā iesniegšanu un tā 

izskatīšanu Doktorantu atlases komisijā;

3) kuri SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas ietvaros īstenojamos projektos ir saņēmuši 

atbalstu kā unikāla persona – doktorants

Izslēdzošie kritēriji

Rīgas Tehniskā universitāte
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Pieteikuma iesniegšana

no 2022. gada 7. līdz 19. aprīlim.

Dalības projektā uzsākšana

no 2022. gada 1. maija līdz 1. jūlijam.

Rīgas Tehniskā universitāte
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1. Pieteikums doktorantu atlasei (1. pielikums)

2. Promocijas darba paveikto un plānoto pētījumu laika grafiks ar detalizētu aprakstu un plānu SAM
granta periodam (1.1. pielikums)

3. SAM granta pieteikuma rādītāji un vērtēšanas veidlapa (1.2. pielikums)*

4. Publikāciju saraksts, norādot datubāzi (ja publikāciju pilns teksts nav pieejams publiski vai RTU
publikāciju reģistrā, tad iesniegumam ir jāpievieno publikāciju kopijas)

5. Iesniegto publikāciju kopijas un izdevumu redaktoru apliecinājumi

6. Vadīto noslēguma darbu saraksts

7. Promocijas darba vadītāja rekomendācija/atsauksme par doktorantu kā potenciālu docētāju (ja pēc
grāda iegūšanas tiek plānots turpināt darbu Universitātē par lektoru vai docentu)

8. Fakultātes dekāna rekomendācija doktoranta pretendēšanai uz RTU finansējumu no
centralizētajiem līdzekļiem Projekta līdznodarbinātības nodrošināšanai (ja finansējums vismaz
0,3 PLE jeb 612 h apjomā vidēji SAM granta realizācijas 12 mēnešu periodā nav pilnībā
nodrošināms no citiem līdzekļiem)

* Paraksta doktorants, promocijas darba vadītājs un institūta direktors, kurš tādējādi apliecina, ka
attiecīgais doktorants SAM granta saņemšanas gadījumā tiks nodarbināts attiecīgajā institūtā vai tā
katedrā, vai pētniecības centrā saskaņā ar doktoranta pieteikumu

Iesniedzamie dokumenti

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU Zinātņu prorektora dienesta administrēts līdzfinansējums, lai nodrošinātu SAM 8.2.2. 3. kārtas 

projekta nosacījumu, ka papildus 0,5 PLE SAM grantam Doktorants nodarbināts vismaz 0,3 PLE apjomā

Piešķirams tikai doktorantiem, kuri SAM grantu plāno realizēt RTU un gadījumos, ja doktorants var 

apliecināt, ka tam nav citu finansējuma avotu, no kā vidēji 12 mēnešu SAM granta realizācijas periodā 

pilnībā nodrošināt nodarbinātību ar promocijas darba tematu saistītā pētniecībā ar SAM grantam 

līdzvērtīgu vai augstāku likmi

Centralizētais finansējums jāizlieto paralēli SAM grantam

Ir iespēja pretendēt uz pilnīgu (0,3 PLE apjomā) vai daļēju (lai segtu starpību starp 0,3 PLE apjomu un citu 

pieejamo finansējuma avotu) centralizēto finansējumu. 

Centralizētā finansējuma likme ir atbilstoša Universitātes koeficientam, t. i., 3.210 zinātniskā asistenta 

amatā, 3.010 – pētnieka amatā jeb 483-484 EUR/bruto mēnesī par 0,3 slodzi 

Izmaksa tiek pārtraukta, ja doktorants granta realizācijas periodā uzsāk darbu RTU ar promocijas darba 

tematu saistītā pētniecībā no cita finansējuma avota, ar ko var tikt nodrošināta projekta līdznodarbinātības 

nosacījuma izpilde

Rekomendācijā jānorāda nepieciešamais apjoms (h) un periods, par kuru šāds finansējums 

nepieciešams

Kas ir finansējums no RTU centralizētajiem 

līdzekļiem?

Rīgas Tehniskā universitāte
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Citi vērā ņemami aspekti

Rīgas Tehniskā universitāte

SAM 8.2.2. programmas 1. kārtas aktivitāte – doktoranta 
stažēšanās nav realizējama paralēli

Doktorantu, kuri iesaistīti Co.LAB aktivitātē, nodevumi tiks vērtēti 
atsevišķi; ja tiks konstatēts dubultfinansējuma risks, var tikt 
nepiešķirta stipendija Co.LAB aktivitātē  

Vērst uzmanību iespējamiem dubultfinansējuma riskiem, ja SAM 
8.2.2. 3. kārtā plānota studiju kursa izstrāde/pilnveide un SAM 
8.2.2. 3. kārtas projekta dalībnieks iesaistīts studiju programmu 
izstrādē arī SAM 8.2.1., SAM 8.2.3. projektā RTU


