
1 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Zinātnes padomes  

2018.gada 22. oktobra sēdes lēmumu  

protokols Nr.04000-3/7 

 

 

RTU Doktorantūras pētniecības grantu konkursa nolikums 2018./2019. 

akadēmiskajam gadam 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. RTU Doktorantūras pētniecības grantu (turpmāk – grants) mērķis ir atbalstīt  kvalitatīvu 

promocijas darbu izstrādi un veicināt promocijas darba aizstāvēšanu 4. gadā pēc studiju 

uzsākšanas doktorantūrā. 

2. Grantus piešķir konkursa kārtībā. 

3. Nolikums nosaka kārtību, kādā RTU iesniedzami un izvērtējami doktorantūras pētniecības 

grantu pieteikumi (turpmāk – granta pieteikums) granta saņemšanai un grantu saņēmēju 

atskaitīšanās kārtību.  

4. Viena granta summa ir 8000 EUR (ieskaitot VSOAI). Grantu izlieto doktoranta 

atalgojumam (vismaz 6000 EUR, ieskaitot VSOAI), doktorantūras pētniecībai 

nepieciešamo materiālu iegādei un publicitātes izdevumu segšanai. 

5. Grants ir jāizlieto līdz 2019. gada beigām. 

6. Granta pretendenti, piesakoties grantam, izsaka vēlmi nodibināt darba tiesiskās attiecības 

ar RTU un tikt ievēlētiem pētnieciskā amatā. 

7. Ja doktorants dodas akadēmiskajā atvaļinājumā un pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar 

RTU, grants tiek zaudēts. Grantu, doktorantam  atgriežoties no akadēmiskā atvaļinājuma 

neatjauno. Uz grantu doktorants var pretendēt atgriežoties no akadēmiskā atvaļinājuma 

pirms kārtējā studiju gada uzsākšanas un atjaunojot darba tiesiskās attiecības ar RTU 

pētnieciskā amatā.  

8. Atbrīvojušās granta vietas (atlikušais finansējums) tiek piešķirtas nākamajiem 

pretendentiem pēc ranga. 

II. Granta pieteikumu iesniegšana 

9. Grantam var pieteikties 2018./2019. akadēmiskā gada RTU 1., 2., 3. un 4. studiju gada 

sekmīgie doktoranti (turpmāk – granta pretendenti), kuri nav akadēmiskā atvaļinājumā. 

10. Granta pretendenta vecums granta pieteikuma iesniegšanas brīdī nedrīkst pārsniegt 35 

gadus. 

11. Lai pieteiktos grantu konkursam, granta pretendenti iesniedz pilnībā aizpildītu grantu 

pieteikumu veidlapu (1.pielikums vai 2.pielikums). 

12. Granta pieteikumus iesniedz Doktorantu studiju nodaļā (Kaļķu iela 1 – 218). 

13. Granta pretendenti granta pieteikumus iesniedz no 2018. gada 24. oktobra līdz 2018. gada 

9. novembrim.  
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III. Granta pieteikumu vērtēšana 

14. Granta pieteikumus vērtē attiecīgās fakultātes zinātnes komisija. 

15. 1. studiju gada doktorantu grantu pieteikumu rangs tiek sastādīts atbilstoši attiecīgās 

fakultātes doktorantūras reflektantu vērtēšanas metodikai. 

16. 2., 3. un 4. studiju gada doktorantu grantu pieteikumi tiek vērtēti atbilstoši doktorantūras 

grantu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums). 

17. 3. un 4. studiju gada doktoranti var pretendēt uz grantu, ja viņi ir vismaz vienas ar 

promocijas darba tēmu saistītas publikācijas zinātniskā žurnālā, kas ir indeksēts Web of 

Science un/vai SCOPUS datu bāzēs (atbilstoši Latvijas Zinātnes Padomes 28.11.2012. 

apstiprinātās Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1.punkta 1.1. apakšpunktam) līdzautori, 

izņemot mākslas un arhitektūras nozarē.  

18. Fakultātes zinātnes komisija sagatavo granta pieteikumu rangu atsevišķi izdalot 1. studiju 

gada doktorantus. Nepieciešamības gadījumā rangu var grupēt pa studiju programmām. 

Rangu iesniedz Doktorantu studiju nodaļai. 

IV. Lēmumu pieņemšana 

19. Fakultātes zinātnes komisija lemj par grantu skaita sadalījumu pa studiju gadiem un 

studiju programmām (ja nepieciešams) fakultātei piešķirto līdzekļu ietvaros, ņemot vērā 

šādus nosacījumus: 

19.1. 1. studiju gada doktorantu grantu pieteikumiem paredz finansējumu tādam grantu 

skaitam, kas nodrošina konkursu starp granta pieteikuma iesniedzējiem, 

vienlaicīgi novirzot tiem vismaz 25 % no kopējā grantu skaita;  

19.2. Atlikušās granta vietas var sadalīt 2., 3. un 4. studiju gada doktorantiem, 

proporcionāli grantu pretendentu skaitam attiecīgajos studiju gados, cenšoties 

nodrošināt konkursu starp grantu pieteikumu iesniedzējiem. 

20. Granta skaitu sadalījumu iesniedz Doktorantu studiju nodaļai rīkojuma par grantu 

saņēmēju apstiprināšanu sagatavošanai. 

21. Granta saņēmējus apstiprina Zinātņu prorektors, izdodot rīkojumu par grantu saņēmēju 

apstiprināšanu. Grantus piešķir doktorantiem, kuri saņēmuši vislielāko punktu skaitu 

atbilstošajā grupā.  

V. Minimālie granta rezultāti 

22. Granta saņēmējam granta realizācijas laikā ir jāsagatavo un jāiesniedz vismaz viena ar 

promocijas darba tēmu saistīta zinātniska publikācija izdevumos, kas indeksēti Web of 

Science un/vai SCOPUS datu bāzēs, atbilstoši LZP Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 

1. punkta 1.1. apakšpunkta vai 4. punkta 4.1. apakšpunkta prasībām. 

23. Granta saņēmējiem 2019./2020. akadēmiskajā gadā ir jāuzstājas ar ziņojumu par granta 

rezultātiem RTU zinātniskajā konferencē (ar vai bez publikācijas RTU zinātnisko rakstu 

krājumā). 

24. Granta realizācijas uzraudzību nodrošina granta saņēmēja promocijas darba vadītājs 

sadarbībā ar RTU atbilstošās struktūrvienības vadītāju. 
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VI. Noslēguma jautājumi 

25. Granta pieteikuma realizācija ir jāuzsāk 3 mēnešu laikā pēc granta piešķiršanas, 

noformējot darba tiesiskās attiecības starp RTU atbilstošo struktūrvienību un doktorantu. 

Minimālā slodze zinātniskā amatā ievēlētam granta saņēmējam granta ietvaros ir 0,5. 

26. Grants ir jāizlieto 12 mēnešu laikā pēc tā piešķiršanas. Šo termiņu, saskaņojot ar 

Doktorantu studiju nodaļu, var pagarināt līdz attiecīgā kalendārā gada beigām. 
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1.pielikums 

 

RTU zinātņu prorektoram  

prof. T.Juhnam 

 

 

1. STUDIJU GADA DOKTORANTA 

PIETEIKUMS  

DOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS GRANTAM  

2018./2019. studiju gadā 
 

PIETEICĒJS:  

Personas kods:  

E-pasts, 

tālrunis:  

 

Doktora studiju 

programma: 
 

Promocijas darba 

nosaukums: 
 

 

 

FINANSĒJUMS EUR 

Granta kopējās attiecināmās izmaksas:                                                                            8000 EUR 

1. Alga (ar VSOAI) EUR 

1.1. Alga (bez VSOAI) 

1.2. VSOAI 

EUR 

EUR 

2. Materiāli: EUR 

2.1. ……………………….. 

2.2. ……………………….. 

2.3. ……………………….. 

…………………………….. EUR 

…………………………….. EUR 

…………………………….. EUR 

3. Komandējumi/publicitāte EUR 

 

 

Apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija atbilst patiesībai!  

 

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka neiebilstu stāties darba tiesiskajās attiecībās ar RTU un tikt 

ievēlētam pētnieciskā amatā RTU. 

 

Pieteicējs:    

 (Vārds, Uzvārds)  (paraksts) 

Datums:  

 

Zinātniskā darba vadītājs:    

 (Vārds, Uzvārds)  (paraksts) 

Datums:  
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2.pielikums 

 

RTU zinātņu prorektoram  

prof. T.Juhnam 

 

2., 3., 4. STUDIJU GADA DOKTORANTA 

PIETEIKUMS  

DOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS GRANTAM  

2018./2019. studiju gadā 
 

PIETEICĒJS:  

Personas kods:  

E-pasts, 

tālrunis:  

 

Doktora studiju 

programma: 
Doktora studiju uzsākšanas gads:                           Studiju gads: 

Promocijas darba 

nosaukums: 
 

 

 

KRITĒRIJI IZPILDES RĀDĪTĀJI 

1. RTU publikāciju reģistram pievienotās ar promocijas darba tēmu 

saistītas (ar pilno tekstu) PUBLIKĀCIJAS , sagrupētas pa šādiem 

veidiem: 

 

Tiek ieskaitītas doktorantūras laikā publicētās un iesniegtās publikācijas  

 

Publikāciju skaits 

Publicētas Iesniegtas 
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1.1. 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) 

  

  

1.2. Citas zinātniskās grāmatas.  
(Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 2.punkta 2.3. apakšpunktam) 

  
  

1.3. 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) 

  

  

1.4. Recenzēti zinātniski raksti, kas publicēti citos starptautiskos un 

Latvijā izdotos zinātniskos žurnālos, kam ir ISSN kods, 

starptautiska redkolēģija, kas starptautiski tiek izplatīti un kuros 

tiek publicēti dažādu valstu zinātnieku raksti, kā arī raksti ERIH 

datu bāzes NAT kategorijas žurnālos (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju 

klasifikācijas 1.punkta 1.2. apakšpunktam) 

    

1.5. Zinātniski raksti Latvijā un citās valstīs izdotos zinātniskos 

žurnālos ar vietējo redkolēģiju, zinātniski raksti Latvijas kultūrai 

nozīmīgos žurnālos (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1.punkta 1.3. 

apakšpunktam) 
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1.6. 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) 

  

Nav attiecināms 

1.7. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, kas nav indeksēti 

Web of Science Conference Proceedings Citation Index un/vai 

SCOPUS (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 4.punkta 4.3. 

apakšpunktam) 

    

1.8. Recenzētas konferenču tēzes   Nav attiecināms 

Patentu autors vai līdzautors:  Nav attiecināms 

         LV patents   

         Starptautisks patents   

2. PEDAGOĢISKAIS DARBS RTU   

Noslēguma darbu vadīšana:  

2.1. Vadītie bakalaura/ inženiera darbi   skaits 

2.2. Mācību metodisko izdevumu līdzautors   skaits 

3. Iepriekšējā studiju gadā saņēmu grantu   Jā/Nē 

 

FINANSĒJUMS  EUR 

Granta kopējās attiecināmās izmaksas:                                                                          8000 EUR 

1. Alga (ar VSOAI) EUR 

1.1. Alga (bez VSOAI) 

1.2. VSOAI 

EUR 

EUR 

2. Materiāli: EUR 

2.1. ……………………….. 

2.2. ……………………….. 

2.3. ……………………….. 

…………………………….. EUR 

…………………………….. EUR 

…………………………….. EUR 

3. Komandējumi/publicitāte EUR 

 

PIETEIKUMAM PIEVIENOTI ŠĀDI DOKUMENTI:  

1. Publikāciju saraksts, norādot datu bāzi, uz……….. lpp.; 

2. Iesniegto publikāciju kopijas un izdevumu redaktoru apliecinājumi uz ….. lpp.;  

3. Vadīto noslēguma darbu saraksts uz ……….. lpp. 

 

Apliecinu, ka pieteikumā un pieteikumam pievienotajos pielikumos norādītā informācija atbilst 

patiesībai!  

 

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka neiebilstu stāties darba tiesiskajās attiecībās ar RTU un tikt 

ievēlētam pētnieciskā amatā RTU. 

 

Pieteicējs:    

 (Vārds, Uzvārds)  (paraksts) 

Datums:  

 

Zinātniskā darba vadītājs:    

 (Vārds, Uzvārds)  (paraksts) 

Datums:  
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3.pielikums 

 

 

Vērtēšana 
  

1. Zinātniskās publikācijas konkursa kritērijos klasificētas pēc to veidiem, atbilstoši Latvijas 

Zinātnes Padomes 28.11.2012. apstiprinātajai Zinātnisko publikāciju klasifikācijai. 

2. Publikācijām un monogrāfijām, kurām ir vairāk kā 4 līdzautori, punktu skaitu aprēķina 

atbilstošo punktu skaitu no 1.tabulas samazinot par 2.5% par katru nākamo līdzautoru. Ja 

publikācijai ir vairāk kā 24 līdzautori, tad punktu skaitu aprēķina atbilstošo punktu skaitu no 

1.tabulas dalot ar 2, neatkarīgi no līdzautoru skaita. 

3. Iesniedzot publikāciju sarakstu, jānorāda kādā datu bāzē publikācija atrodama. Publikācijas 

netiek uzskatītas kā indeksētas datubāzē, līdz brīdim, kad tās tiek ievietotas atbilstošajās datu 

bāzēs.  

4. Attiecībā uz iesniegtajiem, bet uz konkursa brīdi nepublicētajiem rakstu darbiem 

(publikācijām) tiek piemērots punktu pazemināšanas koeficients (0,8). Iesniegtās publikācijas 

netiek uzskatītas kā citējamas vai datu bāzēs atrodamas, līdz brīdim, kad tās tiek publicētas un 

ievietotas atbilstošajās datu bāzēs. Tiek vērtētas tikai tās iesniegtās publikācijas, kurām ir 

pievienoti apliecinājumi no izdevniecības vai konferences organizatoriem, ka raksts ir 

pieņemts publicēšanai. 

5. Punktu skaits par patentiem netiek dalīts ar autoru skaitu. 

6. Gadījumā, ja kandidāta iesniegtā informācija neļauj noteikt publikācijas atbilstību kādai no 

Zinātnisko publikāciju klasifikatora klasēm, tā netiek ņemta vērā. 

7. Punktu skaits par noslēguma darbu vadīšanu tiek aprēķināts atbilstošo punktu skaitu no 

1.tabulas reizinot ar vadīto darbu skaitu. Punktus piešķir par ne vairāk kā 3 vadītiem 

bakalaura/inženiera darbiem. 

8. Kopējais punktu skaits tiek dalīts ar atbilstošo studiju gadu. 

 

 
          1. tabula 

 

KONKURSA KRITĒRIJI PUNKTU SKAITS 

1. RTU publikāciju reģistram pievienotās ar promocijas darba 

tēmu saistītās  (ar pilno tekstu) PUBLIKĀCIJAS, sagrupētas 

pa šādiem veidiem: 

tiek ieskaitītas doktorantūras laikā publicētās un iesniegtās publikācijas  

 

Publikācijas 

Publicētas Iesniegtas 

 

 

1.1. 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) 

20 punkti 16 punkti 

1.2. Citas zinātniskās grāmatas.  10 punkti 8 punkti 

1.3. Zinātniski raksti, 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) 

20 punkti 16 punkti 

1.4. Recenzēti zinātniski raksti, kas publicēti citos starptautiskos un 

Latvijā izdotos zinātniskos žurnālos, kam ir ISSN kods, 

starptautiska redkolēģija, kas starptautiski tiek izplatīti un 

kuros tiek publicēti dažādu valstu zinātnieku raksti, kā arī 

raksti ERIH datu bāzes NAT kategorijas žurnālos (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1.punkta 1.2. apakšpunktam) 

10 punkti 8 punkti  
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1.5. Zinātniski raksti Latvijā un citās valstīs izdotos zinātniskos 

žurnālos ar vietējo redkolēģiju, zinātniski raksti Latvijas 

kultūrai nozīmīgos žurnālos (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 

1.punkta 1.3. apakšpunktam) 

5 punkti 4 punkti 

1.6. Raksti konferenču ziņojumu izdevumos, kas indeksēti Web of 

Science Conference Proceedings Citation Index un/vai 

SCOPUS (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 4.punkta 4.1. 

apakšpunktam) 

10 punkti Nav attiecināms 

 

1.7. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, kas nav 

indeksēti Web of Science Conference Proceedings Citation 

Index un/vai SCOPUS (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 

4.punkta 4.3. apakšpunktam)  

5 punkti 4 punkti  

1.8. Recenzētas konferenču tēzes 0,5 punkti  

Patentu autors vai līdzautors: 

         LV patents 10 punkti 

         Starptautisks patents 20 punkti 

  

2. PEDAGOĢISKAIS DARBS RTU  
 

2.1. Vadītie bakalaura/inženiera darbi 3 punkti x 

darbu skaits 

Max punktu 

skaits - 9 

2.2. Mācību metodisko izdevumu līdzautors 2 punkti x izdevumu skaits 

3. CITI 
 

3.1. Studiju gads = punktu summa/studiju gads 

 


