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Saturs

Riga Technical University

1. Par projektu

2. Vienas vienības izmaksas

3. Atskaites (ikmēneša un starpposma)

4. RTU doktorantūras granti līdznodarbinātības finansēšanai

5. Atbildes uz jautājumiem
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Projekta darbības pamatprincipi
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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 
doktorantūras grants, bāzes 
finansējums, citi projekti utt.)
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Uzsākot dalību projektā
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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

Lūgums vēlreiz 
pārliecināties, ka 

pieteikumā norādītais 
promocijas darba 

nosaukums ir tas, ko 
drīkstam iekļaut 

minētajos dokumentos!

3
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Vienas vienības izmaksas I 
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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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* Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika 
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 
8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Stiprināt augstākās izglītības institūciju 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās» īstenošanaiRīgas Tehniskā universitāte

Vienas vienības izmaksas II

Attiecināmās pozīcijas:

• Mācību un tīklošanās izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar 
pētnieka karjeras attīstību (tai skaitā dalība konferencēs, 
komandējuma izmaksas, kas saistītas ar veikto pētījumu, 
mācības, valodas kursi, semināri, laboratorijas materiāli, 
grāmatas, bibliotēku ieraksti, publikāciju izmaksas)

• Pētniecības izmaksas

• Izmaksas, kas saistītas ar vīzu iegūšanu un komandējumu 
izmaksas*
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Vienas vienības izmaksas III
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Materiālu iegādes organizēšana:

• Pirms plānotās iegādes jāsazinās ar DSN (doktorantura@rtu.lv), lai saskaņotu vienības un 
summu, par kādu plānota iegāde

• Pēc nepieciešamības konsultēties ar RTU Iepirkumu nodaļu par piemērojamo procedūru

• Iegādi veic struktūrvienība

• Iegādes rēķinu, pavadzīmi iesniegt DSN, pievienojot atsauci, kurā ietilpst:

• Doktoranta/ZGP vārds, uzvārds

• Atsauce uz projektu «Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un 
akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās», projekta Nr. 
8.2.2.0/20/I/008

• Promocijas darba nosaukums

mailto:doktorantura@rtu.lv
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Vienas vienības izmaksas IV

Rīgas Tehniskā universitāte
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Vienas vienības izmaksas V
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• Atbilstoši RTU iekšējiem noteikumiem Nr. 01000-6-e/17 «Komandējuma dokumentu sagatavošanas 

un aprites kārtība» komandētajiem ir pienākums sagatavot un iesniegt komandējuma saturisko 

atskaiti (komandējuma saturiskās atskaites veidlapa Nr. 4) ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā 

pēc atgriešanās no komandējuma

• Atskaitei jāpievieno arī komandējumā izmantotie prezentācijas u.c. materiāli ar atsauci uz projektu

• Atskaite jāiesniedz elektroniski ORTUS sadaļā “Darbiniekiem” → “Informācija” → “Komandējumi” →

Dokumentu sistēmā atrod konkrēto komandējuma rīkojumu, pie kura ir izveidota sadaļa “Pievienot 

komandējuma atskaiti” 

• Ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma nepieciešams arī sagatavot 

un iesniegt Grāmatvedības departamentā aizpildītu un struktūrvienības vadītāja parakstītu 

komandējuma izdevumu norēķinu (komandējuma izdevumu norēķina veidlapa Nr. 5) galīgā 

norēķina veikšanai, pievienojot visus izmaksas apstiprinošos dokumentu oriģinālus saskaņā ar RTU 

noteikto komandējuma izdevumu aprēķināšanas un kompensēšanas kārtību

https://files.rtu.lv/portal/veidlapas/AKTU%C4%80LS_Nr. 01000-6-e_17_komand. dok.sagatavo%C5%A1anas un aprites k%C4%81rt%C4%ABba no 02.11.2020.pdf
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Ikmēneša atskaites
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Katra mēneša pēdējā darbdienā nepieciešams iesniegt atskaiti ORTUS sadaļā «Darba laika 

uzskaites sistēma», aizpildot aktivitātes aprakstu. 

Kopējā Noslodzes Lapā (KNL) skatāma slodze; manuāli aizpildāmas tās kopējās noslodzes 

daļas, kurās nodarbinātība tiek fiksēta stundās
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Nodarbinātības projektā identifikators: 4530 Nesaimn. darbība; 

slodze: 0,5



1414Rīgas Tehniskā universitāte

Melnrakstu var gatavot un papildināt jau visu mēnesi, izmantojot 

funkciju «Saglabāt un turpināt»
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Aktivitātes aprakstā iekļaujams:
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 Ar promocijas darba izstrādi saistītās aktivitātes atbilstoši SAM projekta pieteikumā 
iesniegtajam laika grafikam un plānotajiem nodevumiem, t. sk.:

– Darbs pie publikācijām, darba noformēšanas

– Studiju kursu apguve

– Dalība konferencēs, tīklošanās

– Darbs saistībā ar mobilitātes plānošanu, pati mobilitāte

– Zinātniskais darbs struktūrvienībā; iesaiste studiju procesā (ja attiecināms nodevumos), t. sk. 
materiālu gatavošana

– Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju

Aktivitātes apraksti izmantojami, veidojot starpposma atskaiti (pēc 6 mēnešiem projektā)

(Provizoriski – ziņojums atestācijas sēdē)

Papildus var tikt lūgts iesniegt atskaites par 0,3 PLE nodarbinātības daļu (pieteikumā, 
vienošanā par promocijas darba izstrādi uzrādīto līdznodarbinātību)
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RTU doktorantūras granti I

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU doktorantūras granta līdznodarbinātības finansēšanai piemērošanas 
nosacījumi:

• Jāizmanto SAM granta realizācijas laikā

• Granta saņēmējiem granta ietvaros (granta un papildu finansējumam) vienā amatā 
jāpiemēro vienādas likmes

• Zinātniskā asistenta amatā nedrīkst piemērot lielāku likmi nekā pētnieka amatā

• Piemērojamā likme ir 9,70 –12,50 EUR/h (bruto)

• 1/6 no kopējā stundu skaita paredzētas atvaļinājumam, un tās netiks atspoguļotas 
darba līgumā

• Primāri paredzēts atalgojumam: pētniecības un mobilitātes izmaksu pozīcijas, ko 
drīkst segt no SAM VVI, primāri jāfinansē no SAM

• SAM granta realizācijas laikā pastāv iespēja atteikties no RTU doktorantūras granta; 
finansējums tiek pārvirzīts citiem doktorantiem
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RTU doktorantūras granti II
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• Materiālu iegādei, mobilitātei (ja «apgūta» SAM VVI nauda 

tās attiecināmajās pozīcijās), piemērojama tāda pati kārtība 

kā SAM grantam, t. sk. visur pievienojot atsauces uz RTU 

doktorantūras grantu 2021./2022. akadēmiskajam gadam 

(skat. sadaļu Informācija granta saņēmējiem)

• Drīkst izlietot pētniecības iekārtu izmantošanai citās 

struktūrvienībās
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Atsevišķi doktorantu jautājumi

Rīgas Tehniskā universitāte
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1. Kas saskaņo aktivitāšu aprakstu (respektīvi, cik gara ir saskaņotāju rinda un 
cik laika tas varētu aizņemt)?

Sistēmā saskaņo tikai Doktorantu studiju nodaļa; KNL saskaņo struktūrvienība + DSN 
vadītājs

2. Vienas vienības izmaksas – braucot uz ārzemju konferenci, vai drīkst segt 
komandējuma un dalības maksas izdevumus no dažādiem avotiem? Ar kādiem ir 
savietojams SAM 8.2.2.?

Savietojams gadījumos, ja ir divas paralēlas pamataktivitātes (piem., konference + 
tīklošanās) atbilstoši attiecīgā projekta mērķiem; no SAM VVI segt ceļa izdevumus 
konferencei citā projektā nav atļauts

3. Kad drīkst iet atvaļinājumā? Vai Lieldienu u. c. brīvdienu laikā drīkst izņemt 4 
dienas? Vai tikai jūlijā un augustā?

Studiju periodā (septembris – jūnijs) atvaļinājumā drīkst doties atbilstoši uzkrāto dienu 
skaitam projektā. 

NB! Atvaļinājumi, strādājot SAM, būs jāizņem pilnā apjomā SAM granta realizācijas 
laikā atbilstoši SAM līgumam
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4. SAM grantā likme ir 9,70 EUR/h, doktorantūras grantā tā ir līdz 12,50 EUR/h: 
vai, izmantojot doktorantūras grantā likmi 12,00 EUR/h, atlikušo naudu var 
novirzīt SAM ietvaros finansētajai slodzes daļai, lai izlīdzinātu likmi, vai arī 
atlikusi nauda paliek tikai materiāliem, publicitātei utt.?

Ieviest praksi paaugstināt likmi 0,5 PLE SAM nodarbinātībai nav rekomendēts; tā vietā 
aicinām izmantot maksimālo likmi RTU granta daļā (strādā kā pētnieks) un SAM daļā 
strādāt kā zinātniskajam asistentam, kas pamatotu likmju atšķirību

5. Pieteikumā man bija paredzēts finansējums: 0,5 SAM; 0,3 doktorantūras 
grants; 0,2 bāzes finansējums no katedras. Vai gadā laikā šo 0,2 var mainīt uz 
citu finansējumu, piemēram, ERAF, kuru tēma nav saistīta ar doktora darbu?

Pirmšķietami – jā, jo 0,2 PLE finansējums drīkst būt nesaistīts ar promocijas darba 
izstrādi; svarīgi gan, kuras aktivitātes, no kura finansējuma avota tiek definētas kā 
projektā uzrādāmā 0,3 PLE nodarbinātība, projektu uzsākot, kā arī nav 
dubultfinansējuma risku starp 0,5 PLE SAM slodzi un jauno finansējumu 0,2 PLE 
nodrošināšanai
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Citi vērā ņemami aspekti
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SAM 8.2.2. programmas 1. kārtas aktivitātes (angļu valoda, īsā specializētā 
apmācība utt.) pašlaik nav realizējamas SAM 3. kārtas granta realizācijas laikā 
(respektīvi, paralēli)

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


