
Apstiprināts ar RTU Zinātnes padomes
 2021. gada 30. aprīļa lēmumu.

 Protokols Nr. 04000-3/5

Ar 2022. gada 27. jūnija RTU Senāta grozījumiem.
Protokollēmums Nr. 664 

Konkursa nolikums par doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atlasi 
doktorantu grantu saņemšanai darbam Rīgas Tehniskajā universitātē vai 

sadarbības partnera institūcijā (ceturtā pamatatlase)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā saskaņā ar 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 25 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt 
augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas 
ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk tekstā – RTU) tiek atlasīti RTU doktora studiju 
programmās studējošie doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti (turpmāk tekstā kopā saukti – 
Doktoranti) iesaistei zinātniski pētnieciskajā darbā RTU vai sadarbības partnera organizācijā (turpmāk 
tekstā – Sadarbības partneris) Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Rīgas Tehniskās 
universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās 
specializācijas jomās” Nr. 8.2.2.0/20/I/008 ietvaros (turpmāk tekstā – Projekts).

2. Doktorantu iesaiste Projektā RTU vai Sadarbības partnera organizācijā tiek plānota, vismaz 
12 mēnešus nodarbinot 50 (piecdesmit) procentu apjomā no pilnas darba slodzes. Projektā iekļautais 
Doktorants Projekta laikā ir darba tiesiskajās attiecībās ar RTU vai Sadarbības partneri. RTU vai 
Sadarbības partneris Projektā iesaistītam Doktorantam nodrošina papildu nodarbinātību vismaz 
30 (trīsdesmit) procentu apjomā no pilnas darba slodzes. Papildu nodarbinātība tiek aprēķināta kā vidējā 
vērtība Doktoranta iesaistes Projektā laikā. 

3. Paziņojums par Doktorantu atlasi tiek publicēts oficiālajā RTU mājaslapā un izsūtīts Sadarbības 
partneriem. 

4. Doktorants piesakās atlasei, iesniedzot atbilstošas formas pieteikumu (1. pielikums).

II. Prasības Doktorantiem

5. Uz dalību Doktorantu grantu (turpmāk tekstā – SAM grants) konkursā var pretendēt:
5.1. 2021./2022. akadēmiskā gada 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;



5.2. ceturtā studiju gada doktoranti, kuri ir līdzautori vismaz trim ar promocijas darbu saistītām 
pilna teksta publikācijām, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība 
neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno 
promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu 
12 mēnešu laikā pēc SAM granta realizācijas uzsākšanas;

5.3. 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 (prasība 
neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem), un kuri plāno 
promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu 
12 mēnešu laikā pēc SAM granta realizācijas uzsākšanas.

6. Piesakoties atlasei, Doktorantam ir jābūt sekmīgi nokārtojušam doktora studiju programmas plānā 
paredzētos pārbaudījumus.
7. Dalībai Projektā nepiesakās Doktoranti, 

7.1. kuriem ir akadēmiskie parādi – t. i., noteiktajā termiņā neiegūts sekmīgs gala vērtējums studiju 
kursā;

7.2. kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, izņemot gadījumu, ja Doktorants studijām atjaunojas 
laikā starp pieteikuma dalībai Projektā iesniegšanu un tā izskatīšanu Doktorantu atlases 
komisijā;

7.3. kuri SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas ietvaros īstenojamos projektos ir saņēmuši atbalstu kā unikāla 
persona – doktorants. 

8. Gadījumā, ja SAM granta realizācijas periodā Doktorants neizpilda kārtējās doktora studiju 
saistības, līdzekļu izmaksa SAM granta realizācijai var tikt pārtraukta. 

9. SAM granta realizācijas laikā Doktorantam var tikt piešķirts akadēmiskais atvaļinājums reizē ar 
atrašanos attaisnotā prombūtnē (atrašanās attaisnotā prombūtnē, ilgākā par vienu mēnesi –  
pirmsdzemdību, dzemdību un bērna kopšanas vai paternitātes atvaļinājumā vai pārejošā 
darbnespējā), ievērojot nosacījumu, ka kopējam faktiskās nodarbinātības Projektā laikam 
jāsasniedz 12 mēnešus laikā līdz 2023. gada 30. novembrim. 

10. Doktorants vienlaikus nevar tikt nodarbināts un saņemt atlīdzību citos projektos, kuros to aizliedz 
atbilstošie normatīvie akti vai pastāv dubultfinansējuma risks.

11. Atlasē nevar piedalīties Doktorants, kurš izstrādā promocijas darbu nozarē, kurā nav promocijas 
padomes un/vai nav iespējams gūt pārliecību par tehnisku iespēju iegūt doktora zinātnisko grādu.

12. Ja Doktorants SAM granta realizācijas periodā iegūst doktora zinātnisko grādu, sadarbība ar 
Doktorantu Projektā tiek turpināta līdz pilnīgai pušu saistību izpildei, kas paredzēta līgumā ar SAM 
granta saņēmēju. Sešu mēnešu periodā pēc doktora zinātniskā grāda iegūšanas doktora grāda 
ieguvējam jābūt ievēlētam akadēmiskā amatā1 un jāturpina darbs RTU vai Sadarbības partnera 
institūcijā2 šī vēlētā amata ietvaros.

III. Pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

13. RTU izsludina Doktorantu atlases konkursu, publicējot atlases sludinājumu, attiecīgās atlases kārtas 
konkursa nolikumu, veidlapas, iesniegšanas termiņu un iesniegšanas vietu.

14. Doktorants pieteikumu atlasei (1. pielikums) un tā pielikumus var iesniegt parakstītus ar drošu 
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā e-pastā 
doktorantura@rtu.lv, vai papīra formātā iesniedzot RTU Dokumentu pārvaldības nodaļā Rīgā, 
Ķīpsalas ielā 6A, 144. kabinetā.

15. Iesniedzamie dokumenti: 
15.1. pieteikums Doktorantu atlasei (1. pielikums);
15.2. promocijas darba paveikto un plānoto pētījumu laika grafiks ar detalizētu aprakstu un plānu 

SAM granta periodam, kā arī pedagoģiskās ievirzes aktivitāšu apraksts 12 mēnešu periodam 
pēc doktora zinātniskā grāda iegūšanas un ievēlēšanas akadēmiskā amatā (1.1. pielikums);

1 Akadēmiskais amats šī konkursa nolikuma izpratnē – lektors, docents, kā arī pētnieks vai vadošais pētnieks, ja amata 
pienākumos ietilpst darbs ar studējošajiem. 
2 Ja šis Sadarbības partneris ir augstākās izglītības institūcija. 

mailto:doktorantura@rtu.lv


15.3. SAM granta pieteikuma rādītāji un vērtēšanas veidlapa (1.2. pielikums)3;
15.4. publikāciju saraksts, norādot datubāzi (ja publikāciju pilns teksts nav pieejams publiski vai 

RTU publikāciju reģistrā, tad iesniegumam ir jāpievieno publikāciju kopijas);
15.5. iesniegto publikāciju kopijas un izdevumu redaktoru apliecinājumi;
15.6. vadīto noslēguma darbu saraksts; 
15.7. promocijas darba vadītāja rekomendācija/atsauksme par Doktorantu kā potenciālu docētāju 

(ja pēc grāda iegūšanas tiek plānots turpināt darbu RTU par lektoru vai docentu);
15.8. fakultātes dekāna rekomendācija Doktoranta pretendēšanai uz RTU finansējumu no 

centralizētajiem līdzekļiem4 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). 

IV. Pieteikumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

16. SAM granta vietu sadalījumu starp doktora studiju programmām un studiju gadiem apstiprina RTU 
Projekta padome, kuras sastāvs un nolikums apstiprināts ar zinātņu prorektora rīkojumu. Katrai 
nozaru grupai paredz vismaz vienu SAM grantu katrā atlasē. Projekta padome ir tiesīga lemt par 
granta vietu pārdali, ja attiecīgajā doktora studiju programmā / nozaru grupā netiek aizpildītas visas 
apstiprinātās vietas. Var tikt izdalītas SAM grantu vietas Sadarbības partneru organizācijām. 

17. Pieteikumus administratīvi izskata Doktorantu studiju nodaļas (turpmāk tekstā – DSN) pārstāvji un 
sagatavo SAM granta pretendentu rangu. DSN pārstāvji var pieprasīt iesniegt trūkstošos 
dokumentus. Ja norādītajā laikā dokumenti netiek saņemti, pieteikumu rekomendē noraidīt.

18. Nolikuma prasībām atbilstošos pieteikumus nodod izskatīšanai attiecīgās RTU fakultātes 
prodekānam zinātnes jomā vai Sadarbības partnera organizācijai, kurā tiek izstrādāts promocijas 
darbs. Attiecīgās fakultātes prodekāns zinātnes jomā vai Sadarbības partneris, ja SAM granta 
realizācija plānota tā struktūrvienībā, iesniedz DSN attiecīgā Doktoranta  promocijas darba 
izstrādes plāna attiecīgajam SAM granta periodam un  nodevumu (tai skaitā dalība studiju kursa 
pilnveidē vai izstrādē) saskaņojumu un/vai nepieciešamības gadījumā pilnvaro DSN lūgt 
Doktorantu veikt precizējumus plānā un nodevumu tabulā. Sadarbības partneris saskaņojuma 
sagatavošanā  pēc nepieciešamības piesaista attiecīgās programmas direktoru vai viņa deleģētu 
pārstāvi. 

19. DSN sagatavoto kopējo prasībām atbilstošo pieteikumu rangu, ņemot vērā nozaru struktūrvienību 
vērtējumus, izskata ar zinātņu prorektora rīkojumu izveidota Doktorantu atlases komisija (turpmāk 

3 Paraksta institūta direktors, ar tiesībām lūgt katedras vadītāja saskaņojumu (pieļaujamie izņēmumi – Arhitektūras fakultāte 
(turpmāk tekstā – AF), E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (turpmāk tekstā – ETHZF) ar institūta funkcijām 
līdzvērtīgas struktūrvienības vadītāja parakstu) vai Sadarbības partnera pārstāvis, kurš tādējādi apliecina, ka attiecīgais 
Doktorants SAM granta saņemšanas gadījumā tiks nodarbināts attiecīgajā institūtā vai tā katedrā, vai pētniecības centrā, vai 
citā struktūrvienībā, kurā pētniecība realizējama, saskaņā ar Doktoranta pieteikumu, kā arī Doktorants un promocijas darba 
vadītājs. Pielikumu parakstot, tiek ņemts vērā šī konkursa nolikuma 12. punkta nosacījums. 

4 Finansējums no centralizētajiem līdzekļiem: RTU Zinātņu prorektora dienesta administrēts līdzfinansējums, lai nodrošinātu 
Projekta nosacījumu, ka papildus 0,5 PLE SAM grantam Doktorants nodarbināts vismaz 0,3 PLE apjomā. 
Centralizētā finansējuma likme ir atbilstoša RTU koeficientam, t. i., 3.210 zinātniskā asistenta amatā, 3.010 – pētnieka amatā 
jeb 483-484 EUR/bruto mēnesī par 0,3 slodzi (šādi koeficienti tiek piemēroti arī Projekta granta līgumā par 0,5 PLE).
Rekomendācijā jānorāda Doktoranta vārds, uzvārds, fakultāte, doktora studiju programma, studiju gads, struktūrvienība, 
kurā pētniecību Projekta ietvaros plānots realizēt, no centralizētajiem līdzekļiem finansējamais apjoms (h) un periods, kurā 
šāds finansējums nepieciešams.
Piešķirams 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 par to 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. 
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.



tekstā – Komisija), kuras pilnvaras ir spēkā uz visu Projekta ieviešanas laiku – līdz 2023. gada 
30. novembrim. Komisijas sēdes var notikt attālināti.

20. Komisijas sastāvu veido: DSN vadītājs, DSN doktorantu izaugsmes speciālists, RTU Studentu 
parlamenta deleģēts studējošo pārstāvis un fakultāšu dekāna vietnieki zinātnes jautājumos 
(prodekāni). Ja tiek izskatīts pieteikums ar Sadarbības partnera iesaisti, tad Komisijas darbā 
pieaicina Sadarbības partnera deleģētu pārstāvi.

21. Ar attiecīgajā konkursa kārtā pieteikumus iesniegušajiem Doktorantiem, kuru iesniegtā 
dokumentācija atbilst administratīviem kritērijiem, DSN doktorantu izaugsmes speciālists organizē 
interviju. Ja diviem vai vairāk Doktorantiem ir vienāds punktu skaits vai, Komisijas ieskatā, 
lēmuma par SAM granta piešķiršanu pieņemšanai nepieciešama papildu informācija par attiecīgo 
Doktorantu, Komisija ir tiesīga lūgt speciālistam sagatavot atzinumu vai organizēt papildinterviju 
ar šādiem Doktorantiem, lai tajā gūtās atziņas izmantotu Komisijas darbā. 

22. Konkursa rezultātus pēc Komisijas ieteikuma apstiprina ar zinātņu prorektora rīkojumu. 

V. Apelācijas iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

23. Doktorants ir tiesīgs piecu darba dienu laikā iesniegt apelāciju par Doktorantu atlases komisijas 
ieteikumu, kas tiek virzīts apstiprināšanai zinātņu prorektoram.

24. Apelāciju izskata Apelācijas komisija, kuru vada zinātņu prorektora vietnieks.
25. Apelācijas komisijā iekļauj trīs RTU administrācijas pārstāvjus.
26. Ja Apelācijas komisija konstatē pārkāpumu Komisijas darbā, tad tiek precizēts sagatavotais SAM 

granta pretendentu rangs un paziņots par to pretendentiem.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Lēmumu par Doktoranta apstiprināšanu vai noraidīšanu nosūta uz Doktoranta pieteikumā norādīto 
e-pasta adresi.

28. Projektā iesaistītie Doktoranti par savu darbību sniedz šādus pārskatus:
28.1. katra mēneša pēdējā darbadienā iesniegt aktivitātes aprakstu par paveikto Projektā aizvadītājā 

mēnesī RTU Darba laika uzskaites sistēmā vai, ja nodarbinātība tiek nodrošināta pie 
Sadarbības partnera, – aizpildot iepriekš sagatavotu formu un elektroniski iesūtot Projekta 
administratīvajam vadītājam;

28.2. divas reizes gadā sniedz pārskatu par paveikto promocijas darba sagatavošanas jomā, t. sk. 
vienas vienības izmaksu izlietojumu sešu mēnešu periodā. 

29. Doktoranti, kuri piedalījušies šī konkursa trešajā atlasē un kuru pieteikumi atbalstīti to dalībai 
Projektā, SAM granta realizāciju uzsāk ne vēlāk kā 2022. gada 1. oktobrī. 

30. Ja Doktorants konkursa atlases norises laikā un konkursa rezultātu paziņošanas brīdī kā unikāla 
persona – akadēmiskais personāls iesaistīts SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas aktivitātēs kā stažieris, SAM 
granta realizācija uzsākama pēc dalības šādu aktivitāšu veikšanā noslēguma, t. sk. gadījumā, ja tas 
ir pēc 2022. gada 1. oktobra, bet ne vēlāk kā 2022. gada 1. decembrī. 

31. Šī nolikuma 21. punktā minētajās intervijās gūtās atziņas tiek apkopotas un var tikt izmantotas RTU 
doktora studiju programmu attīstības plāna ieviešanā. 


