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Apstiprināts 2022. gada 27. jūnija RTU Senātā. 

Protokollēmums Nr. 664  

 

Noteikumi RTU centralizētā līdzfinansējuma piešķiršanai dalībai SAM 8.2.2. 3. kārtas 

projektā “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un 

akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”, programmā 

"Industriālais doktors", kā arī RTU doktorantūras grantiem fakultātēm 

2022./2023. akadēmiskajā gadā 

Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka principus, pēc kādiem Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) 

doktoranti (turpmāk – Doktorants) var pretendēt uz RTU centralizēto līdzfinansējumu papildu 

nodarbinātības nodrošināšanai dalībai 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) 

nodarbinātībai RTU un programmā “Industriālais doktors” (turpmāk – Industriālā doktora 

programma), kā arī principus, pēc kā fakultātes var saņemt RTU doktorantūras grantu 

finansējumu iekšējai sadalei 2022./2023. akadēmiskajā gadā.  

2. Līdzfinansējums tiek piešķirts, Doktorantam uzsākot dalību Projektā vai noslēdzot 

vienošanos par dalības Projektā pagarināšanu, vai uzsākot vai pagarinot dalību Industriālā 

doktora programmā, un ir izlietojams laikā, kamēr ir spēkā esošs individuālais Doktoranta 

Projekta vai Industriālā doktora programmas darba līgums, kā realizācijai līdzfinansējums 

piešķirts.  

3. Fakultātēm piešķirtais RTU doktorantūras grants izlietojams Doktorantiem (atalgojumam un 

materiāliem), tai skaitā gadījumos, ja Doktorants netiek iesaistīts Projektā vai Industriālā 

doktora programmā.  

4. Projekta ceturtajā pamatatlasē konkursa nolikuma prasībām atbilstošie Doktoranti pretendē 

uz RTU finansējumu no centralizētajiem līdzekļiem minētā nolikuma noteiktajā kārtībā, un tas 

netiek atrunāts šajos noteikumos.  

Atbalsta summa 

5. Atbalsta summa tiek diferencēta šādi: 

5.1. Industriālā doktora programma – 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) vienam Doktorantam; 

5.2. Līdzfinansējums dalībai Projektā 30 (trīsdesmit) procentu no pilnas darba slodzes papildu 

nodarbinātības nodrošināšanai – 7200 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro) viena Doktoranta 

atalgojumam, uzsākot dalību Projektā (12 (divpadsmit) mēneši), atbilstoši Doktoranta Projekta 

nodarbinātības līgumā piemērotajam koeficientam; 
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5.3. Līdzfinansējums dalībai Projektā 30 (trīsdesmit) procentu no pilnas darba slodzes papildu 

nodarbinātības nodrošināšanai – 5400 EUR viena Doktoranta atalgojumam, pagarinot dalību 

Projektā (9 (deviņi) mēneši), atbilstoši Doktoranta Projekta nodarbinātības līgumā 

piemērotajam koeficientam; 

5.4. RTU doktorantūras grants (turpmāk – Grants) fakultātēm – 10 000 EUR (desmit tūkstoši 

euro) doktorantu atalgojumam un materiāliem par katru Projekta ceturtajā pamatatlasē 

kritērijiem atbilstošu piesaistītu Doktorantu, kurš Projektā no līdzekļiem, kas nav RTU 

centralizētais līdzfinansējums1, nodrošina finansējumu papildu nodarbinātībai vismaz 

30 (trīsdesmit) procentu (612 (seši simti divpadsmit) h) no pilnas darba slodzes apjomā, iegūs 

pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2023. gada 30. septembrim un tiks ievēlēts akadēmiskā 

vai zinātniskā amatā RTU vai citā Latvijas augstākās izglītības institūcijā.   

Pieteikumu prioritātes 

6. Līdzfinansējuma piešķiršana notiek, ņemot vērā šādas prioritātes: 

6.1. 1. prioritāte:  

6.1.1. iesaistei Industriālā doktora programmā;  

6.1.2. iesaistei Projektā (1., 2., 3. studiju gads Projekta ceturtajā papildatlasē) Projekta rādītāja 

“doktorantu skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības 

institūcijā” 115 sasniegšanai (Doktoranti, kuri vienotajā rangā ar 6.5. punktā minētajiem 1., 2., 

3. studiju gada Doktorantiem saņēmuši augstāku novērtējumu atbilstoši Projekta ceturtās 

papildatlases konkursa nolikumam); 

6.2. 2. prioritāte: dalības Projekta pagarināšanai 9 (deviņu) mēnešu periodā Doktorantiem, kuri 

iegūs pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2023. gada 30. septembrim un tiks ievēlēti 

akadēmiskā vai zinātniskā personāla amatā RTU vai citā Latvijas augstākās izglītības 

institūcijā2; 

6.3. 3. prioritāte: dalības Projektā pagarināšanai 9 (deviņu) mēnešu periodā Doktorantiem, kuri 

neatbilst šo noteikumu 6.2. punktā minētajai prasībai un var nodrošināt daļēju līdzfinansējumu 

papildu nodarbinātības nodrošināšanai Projektā; 

6.4. 4. prioritāte: dalības Projektā pagarināšanai 9 (deviņu) mēnešu periodā pārējiem kārtībā, 

kādā pagarināma dalība Projektā, ietvertajiem kritērijiem atbilstošajiem Doktorantiem; 

6.5. 5. prioritāte: iesaistei Projektā (1., 2., 3. studiju gads Projekta ceturtajā papildatlasē), ja 

netiek veidots rādītājs 115; 4. studiju gada doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, ja tiek 

lemts par papildu vietu izsludināšanu dalībai Projektā pēc rādītāja 115 sasniegšanas tiem 

4. studiju gada doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kuri Projektā tiks nodarbināti 

RTU, 12 mēnešu laikā iegūs doktora zinātnisko grādu, bet neturpinās darbu vēlētā akadēmiskā 

vai zinātniskā amatā RTU vai citā Latvijas augstākās izglītības institūcijā. 

                                                           
1 2021. gada RTU doktorantūras grants šo noteikumu ietvaros nav uzskatāms par RTU centralizēto 
līdzfinansējumu. 
2 Prioritāri tiek piešķirts RTU finansējuma no centralizētajiem līdzekļiem atlikums, kas nav ticis rezervēts Projekta 
trešajā atlasē un ceturtajā pamatatlasē dalībai Projektā atbalstītajiem 3., 4. studiju gada doktorantiem un 
zinātniskā grāda pretendentiem. 
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Granta piešķiršana fakultātei 

7. Grants 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) apjomā tiek piešķirts fakultātei šo noteikumu 

5.4. punktā minētajā gadījumā par katru attiecīgās Projekta atlases konkursa nolikumam 

atbilstošu 2021./2022. akadēmiskā gada 3. studiju gada Doktorantu, 4. studiju gada doktorantu, 

zinātniskā grāda pretendentu, kurš pieteicies Projekta ceturtajā pamatatlasē un no līdzekļiem, 

kas nav RTU centralizētais līdzfinansējums, nodrošina finansējumu papildu nodarbinātībai 

vismaz 30 (trīsdesmit) procentu (612 (seši simti divpadsmit) h) no pilnas darba slodzes apjomā. 

Šāda nodrošinātā līdzfinansējuma stundas apmaksas likmei (bruto) ir jābūt vismaz 10,00 EUR 

(desmit, komats, 00 eur).  

8. Granta piešķiršana fakultātei tiek apstiprināta ar zinātņu prorektora rīkojumu un notiek ne 

agrāk par brīdi, kad grantu piesaistījušais Doktorants parakstījis darba līgumu par darbības 

Projektā uzsākšanu. 

9. Granta izlietojumu nosaka katra Grantu saņēmusī fakultāte, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

9.1. Grants tiek izlietots doktorantiem (atalgojumam un/vai materiāliem saistībā ar promocijas 

darba izstrādi), un fakultāte 1 (viena) mēneša laikā pēc zinātņu prorektora rīkojuma stāšanās 

spēkā brīža iesniedz RTU Doktorantu studiju nodaļai e-pastā doktorantura@rtu.lv informāciju 

par Granta izlietojumu, norādot katra doktoranta, kura pētniecības atbalstam promocijas darba 

izstrādes ietvaros šis Grants tiks izlietots, vārdu, uzvārdu, doktora studiju programmu, studiju 

gadu un mērķi, kādā šis doktorants attiecīgā Granta ietvaros tiks atbalstīts. 

9.2. Par vienu Grantu atbalstu drīkst saņemt ne mazāk kā viens doktorants, un Grants jāizlieto 

līdz 2023. gada 30. septembrim. 

9.3. Atalgojums nodarbinātībai RTU no Granta drīkst tikt piešķirts 2022./2023. akadēmiskā 

gada 1., 2., 3. studiju gada doktorantiem, kā arī SAM 8.2.2. programmas līdzfinansējumam –  

4. studiju gadā un zinātniskā grāda pretendenta statusā.  

Noslēguma jautājumi 

10. Projekta līdzfinansējuma, t. sk. no citiem finanšu avotiem, kas nav definēti šajos 

noteikumos, piemērošanā jāņem vērā, ka: 

10.1. Projekta granta saņēmējiem granta ietvaros (granta un papildu finansējumam) vienā 

amatā jāpiemēro vienādas likmes (ieteicams – sākot no 10,08 EUR/h bruto, kas skatāma kā 

ekvivalenta Projektā piemērojamajai likmei); 

10.2. Zinātniskā asistenta amatā nedrīkst piemērot lielāku likmi nekā pētnieka amatā; 

10.3. RTU centralizētā līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā vēlamā nodarbinātības forma ir 

slodzes līgums arī līdznodarbinātībā.  

11. 2022. gada RTU doktorantūras grantu atlikumu sadalei tiks piemērots atsevišķs regulējums.  
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