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Apstiprināts 2022. gada 27. jūnija RTU Senātā. 

Protokollēmums Nr. 664 

 

Kārtība, kādā pagarināma dalība SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā “Rīgas Tehniskās 

universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana 

stratēģiskās specializācijas jomās” 

Vispārīgie noteikumi  

1. Šī kārtība nosaka, kā pagarināma Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) doktorantu 

(turpmāk – Doktorants) dalība SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā (projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/008) 

“Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla 

stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (turpmāk – Projekts).  

2. Dalības Projektā pagarināšana notiek uz 9 (deviņiem) mēnešiem pēc esošā darba līguma vai 

vienošanās pie esošā darba līguma, vai darba līguma grozījumiem par Projekta granta (turpmāk 

– SAM grants) realizāciju darbības beigām un uz to tiesīgi pretendēt sekmīgi Doktoranti, kuri: 

2.1. Dalību Projektā uzsākuši no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 1. februārim ieskaitot; 

2.2. Izpildījuši apstiprināto SAM granta 12 mēnešu realizācijas aktivitāšu un nodevumu plānu; 

2.3. SAM granta realizācijas 12 mēnešu periodā izpildījuši prasību par papildu nodarbinātību 

vismaz 30 (trīsdesmit) procentu apjomā no pilnas darba slodzes; 

2.4. Plāno turpināt nodarbinātību RTU vai Projekta sadarbības partnera (turpmāk – Sadarbības 

partneris) institūcijā ar promocijas darba izstrādi saistītā pētniecībā 9 (deviņus) mēnešus 

vismaz 80 (astoņdesmit) procentu no pilnas darba slodzes apjomā, t. i., 50 (piecdesmit) 

procentu apjomā no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un vismaz 30 (trīsdesmit) procentu 

apjomā RTU vai Sadarbības partnera institūcijas nodrošinātā papildu nodarbinātībā. Papildu 

nodarbinātība tiek aprēķināta kā vidējā vērtība Doktoranta iesaistes Projektā laikā. 

3. Uz pagarinājumu nav tiesību pretendēt Doktorantiem, kuri saskaņā ar vienošanos par 

promocijas darba izstrādi Doktoranta granta ietvaros (turpmāk – Vienošanās) pirmo doktora 

zinātnisko grādu iegūst 12 mēnešu laikā kopš SAM granta realizācijas uzsākšanas.  

Pieteikšanās kārtība 

4. Doktorants dalībai Projektā piesakās, atsaucoties uz oficiālajā RTU mājaslapā izvietoto 

paziņojumu par pieteikšanās pagarinājumam dalībai Projektā izsludināšanu. Paziņojums tiek 

izsūtīts arī Sadarbības partneriem, kuru institūcijās Doktoranti Projekta ietvaros tikuši 

nodarbināti.  

5. Piesakoties pagarinājumam, Doktorants atbilstoši paziņojumā iekļautajām dokumentu 

formām, dokumentu iesniegšanas termiņam un vietai iesniedz: 
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5.1. Pārskatu par SAM granta realizācijas 12 (divpadsmit) mēnešu nodevumu plāna izpildi 

esošā līguma ietvaros; 

5.2. SAM granta realizācijas laikā plānoto aktivitāšu un nodevumu plānu 9 (deviņiem) 

mēnešiem; 

5.3. Doktora studiju ietvaros publicēto un publicēšanai iesniegto publikāciju sarakstu; 

5.4. Promocijas darba vadītāja un RTU struktūrvienības vai Sadarbības partnera institūcijas, 

kurā Doktorantu Projektā plānots turpināt nodarbināt, rekomendāciju, ietverot informāciju par 

to, no kādiem līdzekļiem būtu nodrošināma papildu nodarbinātība vismaz 30 (trīsdesmit) 

procentu apjomā no pilnas darba slodzes Projekta 9 (deviņu) mēnešu pagarinājuma ietvaros.  

Izmaiņu veikšana SAM granta ietvaros apstiprinātajā nodevumu plānā 

6. Pamatojoties uz Doktoranta un tā promocijas darba vadītāja iesniegumu ar pamatojumu, 

pieļaujamas izmaiņas esošajā SAM granta realizācijas 12 mēnešu nodevumu plānā. 

Iesniegumu apstiprina Projekta atbildīgais vadītājs, konsultējoties ar attiecīgās fakultātes 

prodekānu zinātņu jomā, Doktoranta doktora studiju programmas direktoru un 

struktūrvienības, kurā Doktoranta SAM granta ietvaros nodarbināts, vadītāju.  

7. Apstiprinātās izmaiņas tiek iestrādātas Doktoranta Vienošanās grozījumos. 

8. Iesniegums par izmaiņām iesniedzams RTU Doktorantu studiju nodaļā (turpmāk – DSN) e-

pastā doktorantura@rtu.lv ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms esošā SAM granta 12 

(divpadsmit) mēnešu realizācijas termiņa beigām.  

Pagarinājuma apstiprināšana 

9. Pagarinājumam iesniegtās dokumentācijas atbilstību izskata RTU Doktorantu studiju nodaļa 

DSN, kas ir tiesīga pieprasīt precizējošu dokumentāciju.  

10. Pamatojoties uz attiecīgās fakultātes prodekāna zinātņu jomā saskaņojumu, pagarinājums 

tiek virzīts uz balsojumu Projekta ietvaros apstiprinātajā Doktorantu atlases komisijā. 

11. Pagarinājums tiek apstiprināts ar RTU zinātņu prorektora rīkojumu.  

Noslēguma jautājumi 

12. Vienošanās pie esošā darba līguma vai grozījumi par dalības Projektā pagarināšanu 

noslēdzami ar nākamo dienu pēc esošā darba līguma vai vienošanās par SAM granta realizāciju 

darbības termiņa beigām, t. i., nodrošinot Doktoranta dalības Projektā nepārtrauktību.  

13. Dalības Projektā pagarinājums noraidāms, ja plānotajā pagarinājuma spēkā stāšanās brīdī 

Doktorantam ir akadēmiskie parādi.  

14. Doktorants ir tiesīgs atsaukt pieteikumu dalības Projektā pagarinājumam, vismaz 10 

(desmit) dienu pirms pagarinājuma spēkā stāšanās brīža par to rakstiski informējot DSN e-

pastā doktorantura@rtu.lv.  
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