
 

 

 

Zinātniskais apraksts (tulkojums) 

Iesniedzot pēcdoktorantūras projekta pieteikumu, jāiesniedz zinātniskais 

apraksts tikai angļu valodā! 

Līdz 5 lapām (minimālais burtu izmērs: 11, Times New Roman) 

 

 

1. Izcilība 

Pētniecības pieteikuma nosaukums un īss kopsavilkums (līdz 200 vārdiem) 

 

 

[Vadlīnijas]:  Nosaukums.  Ar saimniecisku darbību saistīts vai ar saimniecisku darbību nesaistīts, 

fundamentāls vai rūpniecisks pētījums (lūdzu, izvēlieties vienu variant katrā kategorijā, RTU 

atbalsta tikai ar saimniecisko darbību nesaistītus projekta pieteikumus). Īss projekta apraksts, 

iekļaujot pētniecības pieteikuma zinātnisko mērķi, plānotās darbības, sagaidāmos rezultātus un 

ietekmi.. 

Norādiet vismaz trīs atslēgas vārdus, kas raksturo projekta pieteikumu, tai skaitā pētījuma zinātnes 

nozari un apakšnozari.  Norāda pētījuma zinātnes nozari un apakšnozari saskaņā ar 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-

en#page61  

1.1. Pētniecības/inovācijas darbību kvalitāte un ticamība (novitātes līmenis, atbilstoša 

starpdisciplināru/daudznozaru un dzimumu līdztiesības aspektu ievērošana) 

 

 

[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; 

 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; 

 Dzimumu līdztiesības nosacījumi pētniecības saturā (ja attiecināms). Pētījumos, kuros 

cilvēki tiek iesaistīti kā pētījuma objekti vai gala patērētāji, var pastāvēt dzimuma 

atšķirības. Šajos gadījumos pētījuma saturā ir jāapraksta dzimumu līdztiesības aspekts kā 

neatņemamu sastāvdaļu, lai nodrošinātu visaugstāko zinātnisko kvalitāti; 

 Starpdisciplinārie pētniecības pieteikuma aspekti. 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page61
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page61


 

 

 

1.2. Mācību, starptautiskās mobilitātes un zināšanu pārneses starp pēcdoktorantu, 

pētniecības pieteikuma iesniedzēju un partneri skaidrība un kvalitāte 

 

 

[Vadlīnijas]:  Izklāsta, kā notiks zināšanu nodošana starp pēcdoktorantu, pētniecības pieteikuma 

iesniedzēju un partneri (zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu): 

 Pamato izvēlēto mācību mērķi un apgūstamās prasmes, to piemērotību savas karjeras 

attīstībai; 

 Paskaidro, kā pētniecības pieteikuma iesniedzējs un parteris nodrošinās pēcdoktoranta 

jaunu zināšanu un pieredzes apgūšanu pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā; 

 Norāda pēcdoktoranta iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes, ko pēcdoktorants var nodot 

pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā, tai skaitā vadot bakalaura, maģistra un doktoru 

darbus. 
Tipiskās mācību aktivitātes var ietvert: 

 Pirmkārt mācīšanās caur pētījumu veikšanu, īstenojot individuālu pētniecības pieteikumu 

ar zinātniskā/tautsaimniecības konsultanta un citu pētniecības pieteikuma iesniedzēja un 

partnera darbinieku atbalstu; 

 Praktiskās mācības, lai attīstītu zinātniskās prasmes (jaunas metodes, instrumenti, 

pētniecības integritāte, "lielie dati"/"atklātā zinātne") un nododamās prasmes 

(uzņēmējdarbība, projektu pieteikumu sagatavošana, patentu pieteikumu sagatavošana, 

intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība, projektu vadība, uzdevumu koordinēšana, 

pārraudzība un uzraudzība, pētījumu rezultātu izmantošana); 

 Starpnozaru vai starpnozaru zināšanu nodošana (piemēram, mobilitātes ietvaros – 

mobilitāšu skaits kopā 6 mēneši); 

 Piedalīšanās pētniecības pieteikuma zinātniskajā un finanšu vadībā; 

 Zinātnisko/mācību/rezultātu izplatīšanas pasākumu organizēšana; 

 Komunikācijas, informēšanas pasākumi un horizontālās prasmes; 

 Mācība, kas veltīta dzimumu līdztiesības jautājumiem. 

1.3. Darba vadības kvalitāte un integrācija pētniecības grupā/institūcijā 

 

 

[Vadlīnijas]: Īsi aprakstiet šādus aspektus: 

 Zinātniskā 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; 

 Tekstā aprakstiet, kā pēcdoktorants tiks veiksmīgi integrēts pētniecības pieteikuma 

iesniedzēja un partnera institūcijā, sadarbībā apgūstot jaunas iemaņas un zināšanas. 

Raksturojiet darba vides un pētniecības atbalsta personāla kvalitāti, un vadības veiktos 

pasākumus, kas nodrošinās pēcdoktoranta integrāciju dažādās jomās, kā arī raksturojiet 

iespējamos mobilitātes un tīklošanās pasākumus. 

 Īsumā apraksta, kā pētniecības pieteikuma iesniedzējs nodrošinās pieteikuma pētniecības 

virziena attīstību un pēcdoktorantam nodrošinās izveidotās darba vietas ilgtspēju un sekmēs 

karjeras virzību vismaz 5 (piecus) gadus pēc pētniecības pieteikuma īstenošanas beigām 

(apraksta, ka visā pētniecības pieteikuma pēcuzrudzības periodā jaunizveidotā (ja 



 

 

*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. 

 

  

attiecināms) pēcdoktoranta amata vieta būs faktiski aizpildīta 1 PLE apmērā. Apraksta, kā 

tiks nodrošināta ilgtspēja un kādu ieguldījumu sniegs institūcijai pēcdoktoranta pētniecības 

pieteikuma laikā pilnveidotās kompetences un prasmes (ja attiecināms), piemēram, 

pēcdoktorants pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā izstrādās projekta pieteikumus un 

piesaistīs citus finanšu avotus institūcijas darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, 

pētījuma virziena attīstībai, izveidos jaunu pētnieku grupu, u.c.. Apraksta, kā tiks 

nodrošināta pieteikuma pētniecības virziena attīstība saskaņā ar zinātniskās 

institūcijas/augstskolas izstrādātajām stratēģijām un pētniecības programmām vai 

komersanta attīstības plānu).Īsumā aprakstiet, kā pētniecības pieteikuma iesniedzējs 

nodrošinās pieteikuma pētniecības virziena attīstību un pēcdoktorantam nodrošinās 

izveidotās darba vietas ilgtspēju un sekmēs karjeras virzību vismaz 5 (piecus) gadus pēc 

pētniecības pieteikuma īstenošanas beigām. 

1.4.  Pēcdoktoranta potenciāls, lai sasniegtu profesionāla pētnieka pozīciju  

 

 

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

ieguldījumu pēcdoktoranta profesionālajā pilnveidē, lai kļūtu par neatkarīgu pētnieku.  Apraksta 

pētniecības pieteikumā plānotās jaunās kompetences un prasmes un to, kā tās ir saistītas ar 

pēcdoktoranta esošo profesionālo pieredzi. 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.  Pētnieka potenciālās un nākotnes karjeras iespēju uzlabojums pēc pētniecības pieteikuma 

finansējuma saņemšanas 

 

 

[Vadlīnijas]:  Paskaidrojiet 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. Aprakstiet pēcdoktorantūras pievienoto 

vērtību nākotnes karjeras iespējām pētniecībā.  Kādas jaunas kompetences un prasmes tiks iegūtas? 

Paskaidro, kā jaunās kompetences un prasmes, kas iegūtas pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā 

(saskaņā ar 1.4. punktu), var padarīt pēcdoktoranta karjeru par sekmīgāku ilgtermiņā. 

2.2. Pētniecības pieteikuma rezultātu izplatīšanas un izmantošanas plānoto pasākumu 

kvalitāte 

 

 

[Vadlīnijas]:  Rezultātu izplatīšas un izmantošanas plāna darbību mērķa grupa ir atbilstošās jomas 

speciālisti (zinātnieki, komersanti, politikas veidotāji u.c.) un plašāka pētniecības un inovāciju vide, 

lai sasniegtu un paplašinātu potenciālo ietekmi. Pieteikumā jāapraksta stratēģija, kas vērsta uz 

pētniecības rezultātu izplatīšanu mērķauditorijai (zinātnes, rūpniecības un citiem dalībniekiem, 

profesionālajām organizācijām, politikas veidotājiem u.c.) un plašākai sabiedrībai. Saskaņā ar 

Zinātniskās darbības likumu, visiem  pētniekiem ir jānodrošina savu pētījumu rezultātu izplatīšana 

un izmantošana, piem., nodrošinot savu pētījumu publicēšanu zinātnisko rakstu krājumos un/vai 

nodrošinot pētījuma rezultātu komercializāciju. Pētniecības pieteikumā tiek paredzēts, ka 

pēcdoktorants uzņemas vadību, lai pētījums ir sekmīgs un pētījuma rezultāti ir vai nu komerciāli 

izmantojami, vai arī pieejami sabiedrībai (vai abi) ikreiz, kad rodas iespēja, tai skaitā aprakstot, kā 

plānotie pētniecības pieteikuma rezultāti sniedz ietekmi uz VSS mērķu sasniegšanu, izaugsmes 

prioritāšu īstenošanu vai specializācijas jomu attīstību un paredz ietekmi uz Latvijas inovācijas 

kapacitātes stiprināšanu, jaunu tirgus iespēju radīšanu, uzņēmumu konkurētspējas un izaugsmes 

veicināšanu, ar klimata pārmaiņu, vidi vai citu ar sabiedrības vajadzību nodrošināšanu saistītu 

problēmjautājumu risināšanu. 

Zināšanu un tehnoloģiju pārnesi apraksta, pamatojoties uz diviem punktiem: 

 pētījumu rezultātu publicēšana un dalība konferencēs, 

 pētījuma rezultātu izmantošana un intelektuālā īpašuma tiesības. 

Konkrētas darbības (aktivitātes) un to rezultātus norāda pētniecības pieteikuma laika grafikā (3.1. 

sadaļa). 

2.3. Komunikācijas pasākumu kvalitāte dažādām mērķauditorijām 



 

 

 

  

 

 

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

iespējamos veidos, lai popularizētu zinātnes sasniegumus un zinātnieka profesiju sabiedrībā. 

Pieteikumā aprakstiet plānotās komunikācijas un sabiedrības iesaistes darbības, kurās iekļauj 

informāciju: 

 kā plānotie sabiedrības iesaistīšanās pasākumi veicina izpratni par veikto pētījumu, 

 kā veiktie pētījumi un to rezultāti tiks darīti zināmi sabiedrībai tādā veidā, ka tos var 

saprast nespeciālisti  

 rezultātus, kas varētu ietekmēt politikas veidošanu, rūpniecības nozares, pilsoniskās 

sabiedrības un zinātnieku aprindas. 

Primārais sabiedrības informēšanas aktivitāšu mērķis ir radīt plašas sabiedrības izpratni par 

pētniecības darbu un tā ietekmi uz iedzīvotājiem un sabiedrību. Informatīvo pasākumu veidi var būt 

sākot no preses rakstiem (tai skaitā sociālie tīkli, blogi) un piedalīšanos Zinātnieku nakts 

pasākumos, lai iepazīstinātu ar zinātnes, pētniecības un inovāciju aktivitātēm. 

 

Ganta diagrammā norāda konkrētas komunikāciju aktivitātes (punkts 3.1.). 

   

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. 
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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; optimālais darba paku skaits ir 3-5 darba 

pakas).  Pētniecības pieteikuma darbības (aktivitātes) izstrādā tādā veidā, lai visefektīvāk sasniegtu 

vēlamo ietekmi. 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.]  

 

Pētniecības pieteikuma laika diagrammā iekļauj šādus parametrus, to sīkāk aprakstot tekstā: 

 Pētniecības pieteikuma darbības (aktivitātes) nosaukums, 

 Nodevumi, 

 Atskaites punkti, 

 Mobilitāte 

 Mācības, 

 Zinātniskie raksti 

 Konferences, semināri un tīklošanās, 

 Komunikācija un sabiedrības iesaiste u.c. 

Nodevumi, atskaites punkti, mobilitāte, mācības, zinātniskie raksti un konferences, tīklošanās u.c. 

aktivitātes ir jāapraksta kā daļa no darba pakas aktivitāšu un rezultātu kopuma.  

 



 

 

Aprakstiet, kā darbību plāns un pieejamie resursi nodrošinās pētniecības, mobilitātes un mācību 

mērķu sasniegšanu. Paskaidrojiet, kāpēc pētniecības pieteikuma īstenošanai plānotais mēnešu 

apjoms ir piemērots attiecīgo darbību īstenošanai. 



 

 

 Mēneši 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Darba paka Nr. 

1: [Nosaukums] 
                                    

Darba paka Nr. 

2: [Nosaukums] 
                                    

….                                     
Rezultatīvie 

rādītāji/ 

nodevumi 

           

D
.2

.2
                         

Atskaites punkti                                     
Mobilitāte                                     
Mācības                                     

Publikācija                                     
Konferences, 

semināri, 

tīklošanās 

                                    

Komunikācijas 

un sabiedrības 

iesaiste 

                                    

Cits                                     

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

laika diagrammā. Pievienojiet vai dzēsiet tabulas rindas pēc nepieciešamības. Atsaucieties arī uz 2.3. sadaļu un atbilstošām sabiedrības iesaistes aktivitātēm.  

Izmantojiet kodus, lai atspoguļotu nodevumus un atskaites punktus laika diagrammā atbilstoši darba paku aprakstam (piem., D2.2 būtu otrās darba pakas 

otrais nodevums, ko ir plānots sasniegt projekta 12. mēnesī).



 

 

 

 

 

  

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

 

 

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

 Vadības struktūru, tai skaitā progresa uzraudzības mehānismi, lai nodrošinātu mērķu 

sasniegšanu; 

 Iespējamos riskus,  kas var nelabvēlīgi ietekmēt pētniecības pieteikuma īstenošanas gaitu 

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

pasākumu aprakstu; 

 Sadarbību ar komersantu, tam piedaloties ar līdzfinansējumu vai kā sadarbības partnerim 

(uzņēmuma nosaukums, saiknes veids ar saņēmēju un veicamie uzdevumi), ja piemērojams. 

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: 

 Apraksta galvenos uzdevumus un saistības, ko nodrošina pētniecības pieteikuma iesniedzējs 

un sadarbības partneris (ja attiecināms). 

 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). 



 

 

 

1 lapa katrai institūcijai (minimālais burtu izmērs: 9, Times New Roman) 

3.4. 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, zinātniskais grāds, ieņemamais amats, 

kvalifikācija] 

Galvenās pētnieciskās 

iekārtas, infrastruktūra un 

materiāli 

 

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

nepieciešamā infrastruktūra un iekārtas, lai nodrošinātu piemērotu 

vidi pētījumiem, mācībām, zināšanu pārnesei, kā arī darba vietu 

pēcdoktorantam (norāda galvenās esošās un pētījumam 

nepieciešamās iekārtas). 

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 attiecīgās 

zinātnes nozares pētniecības 

un mobilitātes programmās 

 

 

[Vadlīnijas]:  Norāda līdzīgus valsts vai starptautiskos pētniecības 

un mobilitātes projektus attiecīgajā zinātnes nozarē, kuros ir 

piedalījies pētniecības pieteikuma iesniedzējs pēdējo piecu gadu 

laikā. 

Pašreizējā dalība pētniecības 

un mobilitātes programmās 

attiecīgajā zinātnes nozarē 

 

[Vadlīnijas]:    Norāda līdzīgus valsts vai starptautiskos 

pētniecības un mobilitātes projektus attiecīgajā zinātnes nozarē, 

kuros pētniecības pieteikuma iesniedzējs pašlaik piedalās. 

Svarīgākās publikācijas 

un/vai izstrādāti 

pētījumu/inovāciju produkti  

attiecīgajā zinātnes nozarē 

 

[Vadlīnijas]:   Norāda līdz pieciem zinātniskajiem rakstiem vai 

pētījumu un inovāciju produktiem attiecīgajā zinātnes nozarē, kas 

izstrādāti pētniecības pieteikuma iesniedzēja institūcijā. 



 

 

*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 

  



 

 

 

Partner organization (if applicable) [Legal Name of the Organization] 

General description  

Key person 

(scientific/scientific sector 

consultant)* 

[Name, title, qualification] 

Key research facilities, 

infrastructure and  equipment 

 

[Guidelines]:  Demonstrate that the team has sufficient facilities 

and infrastructure to offer a suitable environment for training and 

transfer of knowledge to recruited post-doctorate (indicate the 

main existing and necessary equipment for the implementation of 

research proposal). 

Previous involvement of 

partner organization in 

research and training 

programmes 

 

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

research and training projects in which the partner organization 

has previously participated during the last three years. 

Relevant publications and/or 

research/innovation products 

of partner organization 

 

[Guidelines]:  Indicate scientific articles or research and 

innovation products in the relevant scientific field developed by 

the partner organization (max. 5). 

Sadarbības partneris (ja attiecināms) [Juridiskais nosaukums] 

Vispārīgs apraksts  

Institūcijas atbildīgā persona 

par pētniecības pieteikuma 

zinātnisko pētījumu 

(zinātniskais/tautsaimniecības 

nozares konsultants)* 

[Vārds, Uzvārds, zinātniskais grāds, ieņemamais amats, 

kvalifikācija] 

Galvenās pētnieciskās 

iekārtas, infrastruktūra un 

materiāli 

 

Apraksta, ka institūcijai ir pietiekami daudz telpu, nepieciešamā 

infrastruktūra un iekārtas, lai nodrošinātu piemērotu vidi 

pētījumiem, mācībām, zināšanu pārnesei, kā arī darba vietu 

pēcdoktorantam (norāda galvenās esošās un pētījumam 

nepieciešamās iekārtas). 

Sadarbības partnera 

iepriekšējā pieredze attiecīgās 

 



 

 

 *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. 

Iekļaujiet vairākas sadarbības partneru tabulas, ja nepieciešams! 

zinātnes nozares pētniecības 

un mobilitātes programmās 

[Vadlīnijas]:   Norāda līdzīgus valsts vai starptautiskos pētniecības 

un mobilitātes projektus attiecīgajā zinātnes nozarē, kuros ir 

piedalījies sadarbības partneris pēdējo piecu gadu laikā. 

Sadarbības partnera 

nozīmīgākie zinātniskie raksti 

un/vai izstrādāti 

pētījumu/inovāciju produkti 

 

[Vadlīnijas]:   Norāda līdz pieciem zinātniskajiem rakstiem vai 

pētījumu un inovāciju produktiem, kas izstrādātas pētniecības 

pieteikuma iesniedzēja sadarbības institūcijā.. 


