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APSTIPRINĀTS 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Senāta sēdē 2021. gada 16. jūnijā, protokols nr.6 

 
ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un 

ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas 

akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  

Nr. 8.2.2.0/20/I/002 

doktorantu grantu konkursa nolikums. 
Izdots saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt 

augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās pro-

jektu iesniegumu atlases kārtas nolikumu un Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu 

Nr.25 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stip-

rināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” 

pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 36. punktu  

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu 

akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 doktorantu grantu (turpmāk – 

grants) mērķis ir nodrošināt atlīdzību doktorantūras studentiem un doktora grāda pretendentiem 

ar promocijas darbu saistītu pētījumu veikšanai un sekmīgai promocijas darbu izstrādei un 

aizstāvēšanai, kā arī sekmēt doktorantu un doktora grāda pretendentu iesaisti augstskolas 

pētniecības un akadēmiskajā darbā. 

2. Grantus piešķir konkursa kārtībā. 

3. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – augstskola) iesniedzami un izvērtējami 

specifiskā doktorantu atbalsta granta pieteikumi (turpmāk – granta pieteikums) granta 

saņemšanai un pārskati par granta izlietojumu. 

4. Granta saņemšanas periods ir ne īsāks kā 12 mēneši, grantam jābeidzas ne vēlāk kā 2023. gada 

30. novembrī.  

5. Doktorantu granta summa ir 1000 EUR mēnesī, tai skaitā, Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktās darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, darba ņēmēja sociālās 

apdrošināšanas obligātie maksājumi, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un citi obligātie maksājumi.  

6. Doktorantu granta izlietojuma mērķis ir nodrošināt doktorantu atalgojumu par pētniecības vai 

studiju darba veikšanu augstskolā, kas saistīta ar promocijas darba izstrādi 50% apmērā no pilnas 

darba slodzes.  

7. Papildus atbildīgā augstskolas struktūrvienība nodrošina granta saņēmējam papildus darba slodzi 

vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības 

un attīstības darbā vai nodarbina granta saņēmēju ar doktorantūras studijām saistītā darbā 

(piemēram, docēšanā). 

8. Papildus granta saņēmējs var pretendēt uz finansējumu  vidēji 400 EUR mēnesī1 granta 

saņemšanas periodā pētniecībai nepieciešamo materiālu (piemēram, grāmatu) iegādei, 

                                                      
1 Kopsumma ar pētniecības īstenošanu saistītajiem izdevumiem 12 kalendāro mēnešu laikā nevar pārsniegt 4800 EUR.  
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tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksu segšanai, publicitātes, zinātniskās 

diskusijas (konferenču) un tīklošanās pasākumu, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības 

maksu segšanai.2  

9. Granta pretendents, piesakoties grantam, apliecina vēlmi nodibināt darba tiesiskās attiecības ar 

augstskolu un iesaistīties zinātniski pētnieciskā un/vai akadēmiskā darbā. 
 

II. Prasības granta pretendentiem 
 

10. Grantam var pieteikties JVLMA akadēmiskās doktora studiju programmas doktoranti, kas atbilst 

šādiem kritērijiem: 

10.1. Pirmā, otrā vai trešā gada doktoranti, 

10.2. Zinātniskā grāda pretendenti, kas ir jau pabeiguši mācības doktora studiju programmā, un 

gatavo disertāciju iesniegšanai Promocijas padomē. 

11. Grantam nevar pieteikties doktoranti, 

11.1. kuri jau ir saņēmuši vai turpina saņemt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu 

stratēģiskās specializācijas jomās" 1.kārtas projektu doktorantu iesaistei akadēmiskajā darbā, 

11.2. kuriem ir akadēmiskie parādi, 

11.3. kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. 
 

III. Granta pieteikumu iesniegšana 
 

12. Doktorantu atlase tiek īstenota atklāta konkursa kārtībā. Ar atlases pieteikuma prasībām var 

iepazīties LKA, LMA un JVLMA mājaslapās publicētajos sludinājumos: [saites]. 

13. Granta pieteikumu, tai skaitā pieteikuma veidlapu (1. pielikums), promocijas darba vadītāja 

apstiprināto doktoranta darba plānu (2. pielikums) un citus prasītos dokumentus pretendents iesniedz 

elektroniski, sūtot projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija 

un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā 

un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 JVLMA īstenošanas ekspertam. 

14. Projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu 

akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 JVLMA īstenošanas ekspertam ir tiesības 

prasīt papildus informāciju, nosakot termiņu tās iesniegšanai ne vairāk kā 3 darba dienas, ja nav 

iesniegta granta pieteikumam visa nepieciešamā informācija. 

15. Pretendents iesniedz granta pieteikumu no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. oktobrim. 
 

IV. Granta pieteikumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana 
 

16. Granta pieteikumus apkopo projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas 

aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas 

akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 JVLMA īstenošanas 

eksperts. 

17. Granta pieteikumi tiek vērtēti, balsoties uz grantu konkursa atlases prasībām un pieteikumu 

vērtēšanas kritērijiem, īpaši izveidotā atlases komisijā, kurā piedalās visu trīs augstskolu pārstāvji 

un citas iesaistītās puses, tai skaitā, studentus pārstāvošās organizācijas. 

18. Grantus saņem pretendenti, kuri atbilst visām atbilstības prasībām un vērtēšanā ir ieguvuši vismaz 8 

                                                      
2 Atbilstoši IZM 30.09.2020. saskaņotajai vienas vienības izmaksu metodikai (MK Nr.25 38.11.9. apakšpunkts). 

https://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/VVIM_822_3k_metodika.pdf  

about:blank
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punktus atbilstoši doktorantu grantu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums) un 

apstiprinātajai doktorantūras grantu pieteikumu vērtēšanas tabulai (4. pielikums). 

19. Ja atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz JVLMA pieejamo grantu skaitu, grantu saņem pretendents, 

kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu. 

20. Ja atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz JVLMA pieejamo grantu skaitu un pretendentu punktu  

skaits ir vienāds, priekšrocība tiek dota pretendentam, kurš saņēmis maksimālo punktu skaitu Atlases 

prasību 2.1. kritērijā. 

21. Grantu konkursa rezultātus apstiprina ar  rektora rīkojumu. 

V. Minimālie granta rezultāti 
 

22. Granta saņēmējam granta realizācijas laikā ne mazāk kā 12 mēnešus ir jāīsteno pētniecība vai 

studiju darbs augstskolā, kas saistīts ar promocijas darba izstrādi 50% apmērā no pilnas darba 

slodzes. 

23. Papildus Granta saņēmējam granta realizācijas laikā jāīsteno papildus darba slodze vismaz 25% 

apmērā no pilnas darba slodzes citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības, attīstības 

vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā (piemēram, docēšanā). 

24. Granta saņēmējam granta realizācijas laikā ir jāsagatavo un jāiesniedz vismaz 1 (viena) ar 

promocijas darba tēmu saistīta publikācija starptautiskā zinātnisko publikāciju izdevumā. 

25. Katra mēneša pēdējā darba dienā granta saņēmējs iesniedz darba laika uzskaites tabulu, savukārt 

ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem, pamatojoties uz konkursā iesniegto un promocijas darba vadītāja 

apstiprināto doktoranta darba plānu (2. pielikums), sagatavo atskaiti par šajā periodā īstenoto 

pētniecības, zinātnisko un studiju darbu, kā arī dalību tīklošanās pasākumos. 

26. Viena mēneša laikā pēc granta saņemšanas perioda beigām granta saņēmējs iesniedz pilnībā 

aizpildītu pārskatu par granta izlietojumu (5. pielikums) ar promocijas darba vadītāja un projekta 

“Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā 

personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 JVLMA īstenošanas eksperta rakstisku 

saskaņojumu. 

27. Granta īstenošanas tiešo uzraudzību nodrošina granta saņēmēja promocijas darba vadītājs 

sadarbībā ar projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un 

ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā 

un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 JVLMA īstenošanas 

ekspertu. Granta īstenošanas virsuzraudzību veic īpaši izveidotā komisija, kurā piedalās visu trīs 

augstskolu pārstāvji un citas iesaistītās puses, tai skaitā, studentus pārstāvošās organizācijas. 
 

VI. Noslēguma jautājumi 
 

28. Granta pieteikuma īstenošana ir jāuzsāk ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 

granta piešķiršanu, noformējot darba tiesisko attiecību līgumu starp doktorantu un augstskolu. 

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

augstskolu, grants tiek zaudēts. 

30. Granta izmantošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2022. gada 1. novembrī. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                    profesors Normunds Vīksne 
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1. pielikums 
 

ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un 

ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas 

akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  

Nr. 8.2.2.0/20/I/002  

pieteikuma veidlapa doktorantūras grantam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā pievienotie dokumenti: 

1. Dzīves gājums (CV) 

2. Motivācijas vēstule 

3. Promocijas darba vadītāja rekomendācijas vēstule 

4. Promocijas darba vadītāja apstiprināts doktoranta darba plāns 

5. Citi dokumenti:   

 

 

 

Ar šo pieteikumu apliecinu savu vēlmi dibināt darba tiesiskās attiecības ar  

augstskolu un iesaistīties zinātniski pētnieciskā un/vai akadēmiskā darbā.  

 

Apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija atbilst patiesībai. 

 

 

 

 

Pieteikuma iesniedzējs  /  / 

paraksts Vārds, Uzvārds 

  .  . 20    

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, augstskola informē, ka pieteikuma 

dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un jūsu 

personas datu apstrādes pārzinis ir augstskola.

Pirmā kursa students  

Otrā kursa students  

Trešā kursa students  

 Zinātniskā grāda pretendents  

Vārds,  
Uzvārds : 

E-pasts, tālrunis: 

Promocijas 

darba vadītājs: 

Promocijas darba 

nosaukums: 

Ar promocijas darbu  

saistītās pētniecības 

jomas (atslēgas 

vārdi): 

 

 



  

2. pielikums 

 

ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un 

ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas 

akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  

Nr. 8.2.2.0/20/I/002  

doktoranta darba plāns 

 
 

Doktorantūras granta saņēmējs__________________________________________________________ 

      vārds uzvārds 

 

Promocijas darba nosaukums_______________________________________________________ 
 

 

Veicamo darbu apraksts:  

 

Promocijas darba izstrādes gaita: 

Darbu apraksts: 

(Detalizēts darba plāns pa mēnešiem līdz promocijas darba aizstāvēšanai (pētījuma projekta 

izstrāde, teorētiskās daļas izstrāde, pētījuma datu vākšana, apstrāde un analīze, pētījuma rezultātu 

prezentēšana, piedalīšanās konferencēs, zinātniskā raksta sagatavošana un iesniegšana 

publicēšanai, promocijas darba pabeigšana)u.tml.) 

1… 

2… 

3… 

 

 

Sasniedzamie rezultāti un izpildes termiņi:  

 

 

 

 

Zinātniskais darbs (papildus promocijas darbam): 

Darbu apraksts: 

(detalizēti norāda veicamos zinātniski pētniecisko darbus, veicamos darbu projektā, plānoto dalību 

zinātniskās konferencēs u.tml.) 

1… 

2… 

3… 

 

 

Sasniedzamie rezultāti un izpildes termiņi:  

 

vai 

 

 

 

 



  

Studiju/ pedagoģiskais  darbs (papildus promocijas darbam): 

Darbu apraksts: 

(detalizēti norāda plānotos darbus- lekciju pasniegšana, studiju kursa izstrāde, bakalaura, 

maģistra darbu vadīšana un recenzēšana, materiālu izstrādē e- videi, u.tml..) 

1… 

2… 

3… 

 

Sasniedzamie rezultāti un izpildes termiņi:  

 

 

 

 

un  

 

Dalība zinātnes komunikācijas pasākumos 

Darbu apraksts: 

(detalizēti norāda, kādi pasākumi plānoti, piemēram, dalība Zinātnieku brokastīs, Eiropas 

Zinātnieku nakts pasākumos u.tml..) 

1… 

2… 

3… 

 

Sasniedzamie rezultāti un izpildes termiņi:  

 

 

 

 

 

Doktorantūras granta saņēmējs          __________________________________ 

Rīgā, 20____.gada _________________  /paraksts/ paraksta atšifrējums/ 

 

 

 

Promocijas darba vadītājs                           _________________________________ 

Rīgā, 20____.gada _________________  /paraksts/ paraksta atšifrējums/ 

 

 



  

3. pielikums 

 
ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un 

ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas 

akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  

Nr. 8.2.2.0/20/I/002 doktorantu grantu konkursa  

atlases prasības – pretendentu atbilstības un pieteikumu vērtēšanas kritēriji  

 
1. Doktorantu grantu konkursa pretendenta atbilstības kritēriji: 

1.1. Pretendents ir akreditētas doktorantūras studiju programmas doktorants vai zinātniskā grāda 

pretendents, 

1.2. Pretendents ir izrādījis vēlmi pētniecības kompetenču attīstībā un motivāciju un vēlmi iekļauties 

augstskolas akadēmiskajā/ pētnieku kopienā (kritērijs tiks vērtēts pēc pieteikumā iesniegtās 

motivācijas vēstules), 

1.3. Pretendents ir saņēmis pozitīvu rekomendāciju no doktora darba vadītāja par pētījuma nozīmi 

augstskolas pētniecības attīstības kontekstā (kritērijs tiks vērtēts pēc pieteikumā iesniegtās 

promocijas darba vadītāja rekomendācijas vēstules), 

1.4. Pretendentam ir angļu valodas zināšanas C1 līmenī (kritērijs tiks vērtēts pēc pievienotā CV un 

citiem iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina pretendenta angļu valodas zināšanu līmeni) 

2. Par papildus priekšrocību tiks uzskatīts, ja doktorantu grantu konkursa pretendenti ir izpildījuši šādas 

prasības: 

2.1. Pretendents plāno iesniegt promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai un iegūt doktora grādu līdz 

2023. gada 30. novembrim (kritērijs tiks vērtēts pēc pievienotās motivācijas vēstules), 

2.2. Pretendenta promocijas darba vadītājs ir starptautiska pētniecības projekta vadītājs vai no 

ārvalstīm (kritērijs tiks vērtēts pēc promocijas darba vadītāja rekomendācijas vēstules), 

2.3. Pretendents ir publicējis vismaz 1 (vienu) ar promocijas darba tēmu saistītu zinātnisku 

publikāciju starptautiskā zinātnisko publikāciju izdevumā (promocijas darba tēmas saistība ar 

zinātnisko publikāciju kritērijs tiks vērtēts, balstoties uz atslēgas vārdiem), 

2.4. Pretendenta doktora disertācijas tēma un zinātniskās pētniecības intereses sakrīt ar tēmām kādā 

no augstskolas uzsāktajiem pētniecības projektiem vai pētījumu programmām (kritērijs tiks 

vērtēts pēc pieteikumā iesniegtā doktora disertācijas plāna un norādītajiem pētniecības jomas 

atslēgas vārdiem), 

2.5. Pretendentam ir iepriekšēja pieredze akadēmiskajā darbā (kritērijs tiks vērtēts pēc pievienotā 

CV). 



  

4. pielikums 

 
ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un 

ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas 

akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  

Nr. 8.2.2.0/20/I/002 

doktorantūras grantu pieteikumu vērtēšanas tabula 

 

1. Doktorantu grantu konkursa pretendents izpilda šādas atbilstības prasības un iesniedz prasību 

izpildes apliecinošos dokumentus. Pretendentam ir jāatbilst visām atbilstības prasībām (skat. 1. 

tabulu). 

2. Pretendenta atbilstības pārbaudi atbilstoši 1. tabulā noteiktajām atbilstības prasībām veic projekta 

“Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā 

personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 JVLMA īstenošanas eksperts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tabula – Pretendentu atbilstības prasības un prasību izpildi apliecinoši dokumenti  

Pretendentam ir jāatbilst visām atbilstības prasībām  

Atbilstības prasība Prasību izpildes apliecinoši dokumenti 
Atbilsts/ 

Neatbilst 

1.1. Pretendents ir akreditētas doktorantūras studiju programmas doktorants vai zinātniskā grāda 

pretendents. 

 

1.2. Pretendents ir izrādījis vēlmi pētniecības 

kompetenču attīstībā un motivāciju un vēlmi 

iekļauties augstskolas akadēmiskajā/ pētnieku 

kopienā. 

Prasības izpilde tiek noteikta pēc pieteikumā 

iesniegtās motivācijas vēstules. 

 

1.3. Pretendents ir saņēmis pozitīvu 

rekomendāciju no doktora darba vadītāja par 

pētījuma nozīmi augstskolas pētniecības 

attīstības kontekstā. 

Prasības izpilde tiek noteikta pēc pieteikumā 

iesniegtās promocijas darba vadītāja ar parakstu 

apliecinātas rekomendācijas vēstules. 

 

1.4. Pretendentam ir angļu valodas zināšanas 

C1 līmenī. 

Prasības izpilde tiek noteikta pēc pievienotā CV un 

citiem iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina 

pretendenta angļu valodas zināšanu līmeni. 

 



  

3. Par papildus izpildītiem kritērijiem doktorantu grantu konkursa pretendents saņem punktus saskaņā 

ar 2. tabulā norādīto. 

4. Atbilstības izvērtēšanu  2. tabulā noteiktajiem papildus kritērijiem veic nolikuma 17. punktā 

noteiktā komisija atbilstoši savai kompetencei. 
 

5. Iesniedzot informāciju par zinātnisko publikāciju, jānorāda kādā datu bāzē publikācija atrodama. 

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

atbilstošajās datu bāzēs. 

6. Attiecībā uz iesniegtajiem, bet uz konkursa brīdi nepublicētajiem rakstu darbiem (publikācijām) 

tiek piemērots samazināts punktu skaits – 0.5. 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. 

7. Kopējais maksimālais punktu skaits, kuru var iegūt atbilstības prasībām atbilstošs doktorantu 

grantu konkursa pretendents, ir 15 punkti.  

 

 

2. tabula – Pretendentu papildu vērtēšanas komponentes un to izpildi apliecinošie 

dokumenti  

Atlases prasība 
Prasību izpildes 

apliecinoši dokumenti 

Piešķirto 

punktu skaits 

2.1. Pretendents plāno iesniegt 

promocijas darbu publiskai 

aizstāvēšanai un iegūt doktora 

grādu līdz 2023. gada 30. 

novembrim. 

Prasības izpilde tiek vērtēta 

pēc pieteikumā iesniegtās 

motivācijas vēstules. 8 punkts 

2.2. Pretendenta promocijas darba 

vadītājs ir starptautiska pētniecības 

projekta vadītājs vai no ārvalstīm. 

Prasības izpilde tiek vērtēta 

pēc promocijas darba 

vadītāja rekomendācijas 

vēstules. 

1 punkts 

2.3. Pretendents ir publicējis 

vismaz 1 (vienu) ar promocijas 

darba tēmu saistītu zinātnisku 

publikāciju starptautiskā zinātnisko 

publikāciju izdevumā.  

Prasības izpilde tiek vērtēta 

pēc pievienotā CV. 

Promocijas darba tēmas 

saistība ar zinātnisko 

publikāciju tiek vērtēta, pēc 

atslēgas vārdiem. 

0.5 - 2 punkti 

2.4. Pretendenta doktora 

disertācijas tēma un zinātniskās 

pētniecības intereses sakrīt ar 

tēmām kādā no augstskolas 

uzsāktajiem pētniecības projektiem 

vai pētījumu programmām.  

Prasības izpilde tiek  vērtēta 

pēc pieteikumā iesniegtā 

doktora disertācijas plāna un 

norādītajiem pētniecības 

jomas atslēgas vārdiem. 

2 punkti 

2.5. Pretendentam ir iepriekšēja 

pieredze akadēmiskajā darbā.  

Prasības izpilde tiek vērtēta 

pēc pievienotā CV. 
2 punkts 
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5. pielikums 
 

Pārskats par ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas 

aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas 

Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”  

Nr. 8.2.2.0/20/I/002 

doktorantūras granta izlietojumu un rezultātiem  

 

 
GRANTA 
SAŅĒMĒJS:  

E-pasts, 

tālrunis: 

 

Doktora studiju 

programma: 

 

Doktora studiju 

uzsākšanas gads: 
 

Promocijas darba 

nosaukums: 

 

 

FINANSĒJUMA IZLIETOJUMS 

1. Atalgojuma izmaksas 

1.1. Stundas apmaksas likme (bruto)  EUR/h 

1.2. Darba stundu skaits  h 

1.3. Atalgojuma bruto izmaksas  EUR 

1.4. Darba devēja VSAOI  EUR 

1.5. Atalgojuma izmaksas kopā  EUR 

2. Citas izmaksas 

2.1. Pētniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu izmantošanas izmaksas: 

2.1.1. ……..  EUR 

2.1.2. ……..  EUR 

2.2. Publicitātes un zinātniskās diskusijas (konferenču) 

izmaksas 

 
EUR 

2.3. Kompetenču pilnveides izmaksas  EUR 

2.4. Citas izmaksas kopā  EUR 

Izmaksas KOPĀ:  EUR 

 

GRANTA REZULTĀTI 

1. Publikācija(s) 
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Norādiet pilnu publikācijas atsauci, ietverot autorus, nosaukumu, publicēšanas gadu, izdevumu, sējumu 

u. c. informāciju. Norādiet publikācijas statusu: iesniegta, pieņemta publicēšanai vai publicēta. 

Publicētajiem rakstiem pievienojiet saiti uz publikāciju. Iesniegtu publikāciju gadījumā pārskatam ir 

jāpievieno publikācijas teksts. 

2. Dalība konferencē(s) 

 

Norādiet informāciju par dalību konferencē(s) ar ziņojumu vai stenda referātu, ietverot ziņojuma/referāta 
nosaukumu, konferences nosaukumu, norises datumu un vietu. Ja iespējams, pievienojiet saiti uz konferences 

mājaslapu (programmu), kur tiek minēts jūsu ziņojums/referāts. 

3. Citi 

Norādiet informāciju par dalību cita veida aktivitātēs, kuru izmaksas segtas no piešķirtā doktorantūras granta 

finansējuma. 

 

 

 
 

Granta saņēmējs:        

(vārds, uzvārds) (paraksts) 
Datums:      

 
 

Zinātniskā darba vadītājs:        

(vārds, uzvārds) (paraksts) 

Datums:      

 


