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SASKAŅOTS                                                APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē                                                        Rīgas Stradiņa universitātes Senātā 

2013. gada 14.oktobra sēdē                              2013. gada 19. novembra sēdē 

Protokols Nr. 7                                                                                                                    Protokols Nr. 1-2/19.11.13 

 

 

 

 

Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju grantu  

NOLIKUMS  

(2.versija) 

 
Izdots saskaņā ar  

Augstskolu likuma 4.panta trešās daļas 4.punktu, 

15. panta pirmo daļu un 77.panta pirmo daļu 

 

 

 

 

1. Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju grantu nolikums (turpmāk – Nolikums) regulē 

atbalsta (turpmāk – Grantu) sniegšanu Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) doktora 

studiju programmās studējošajiem (turpmāk – doktorantiem) sekmīgai promocijas darba izstrādei 

un aizstāvēšanai. 

2. Granti var tikt piešķirti uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem sekojošu doktorantu studiju 

procesa nepieciešamību nodrošināšanai: 

2.1. konferenču (kongresu) dalības maksas segšanai pasākuma organizētāju akceptētas 

prezentācijas gadījumos; 

2.2. mācību literatūras iegādei un periodikas abonēšanai (paliek RSU īpašumā); 

2.3. zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas, postera izgatavošanas izdevumu 

apmaksai; 

2.4. laboratorijas materiālu un reaģentu,, mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas 

inventāra iegādes  segšanai; 

2.5. analīžu, izmeklējumu un laboratorijas procedūru veikšanai. 

3. RSU mājaslapā Doktorantūras nodaļas sadaļā tiek publicēta informācija par RSU Doktora 

studiju padomes (turpmāk – Padome) noteiktajiem termiņiem un dokumentiem: 

3.1. pieteikšanās – dokumentu iesniegšanai; 

3.2. atskaišu sagatavošanai un iesniegšanai; 

3.3. tehniskās specifikācijas dokumentu iesniegšanai; 

3.4. pēc pieprasījuma cita veida informācijas iesniegšanai. 

4. Grantam var pieteikties arī tie doktoranti, kuri jau saņem cita veida grantus vai stipendijas, 

izņemot granta finansējumu un atbalstu darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.1.2.1.2.apakšaktivitātes “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” un citus grantus vai 

stipendijas, kuras tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda finansējuma un liedz citu grantu 

(stipendiju) saņemšanu. 

5. Granta finansēšanas avoti: doktorantiem, kas studē valsts budžeta finansētajās vietās (turpmāk - 

valsts budžeta doktorantiem),  - RSU budžetā noteiktā studiju finansējuma daļa no valsts budžeta 
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līdzekļiem; doktorantiem, kas studē fizisko un juridisko personu finansētajās vietās (turpmāk - 

maksas doktorantiem), - RSU sadarbības partneru piešķirtie līdzekļi, t.sk. ziedojumi. 

6. Pēc šī Nolikuma pielikumā esošo dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas doktorantam Grants 

var tikt piešķirts: 

6.1. pirmā studiju gada doktorantam līdz līdz EUR 710 (septiņiem simtiem desmit euro, 00 

centiem) uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem;  

6.2. otrā studiju gada doktorantam līdz EUR 1000.00 (vienam tūkstotim euro, 00 centiem) 

uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem;  

6.3. trešā studiju gada doktorantam līdz EUR 1420.00 (vienam tūkstotim četriem simtiem 

divdesmit euro, 00 centiem) uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem.  

 

7. Visi Granta pretendenti aizpilda un iesniedz Doktorantūras studiju nodaļā iesniegumu Granta 

saņemšanai (1.pielikums) un tāmi par Granta plānoto izlietojumu (2.pielikums). Doktorantiem, kas 

studē fizisko un juridisko personu finansētajās vietās, papildus ir jāiesniedz apliecinošie 

dokumenti saskaņā ar Grantu piešķiršanas vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums). 

8. Dekāns sasauc Padomes sēdi, kas pieņem lēmumus par Grantu piešķiršanai izvirzāmajiem 

pretendentiem konkursa kārtībā atbilstoši Grantu pretendentu iesniegtajai dokumentācijai, 

pamatojoties uz šī Nolikuma 1. – 7. punktiem un Grantu piešķiršanas brīdī pieejamajiem vai 

plānotajiem finanšu līdzekļiem: visiem pirmā studiju gada doktorantiem – pamatojoties uz 

uzņemšanas konkursa rezultātiem; turpmāko studiju gadu valsts budžeta doktorantiem – 

pamatojoties uz ranžējumu pēc iepriekšējā studiju gadā saņemto kredītpunktu skaita; turpmāko 

studiju gadu maksas doktorantiem – pamatojoties uz ranžējumu pēc Grantu piešķiršanas 

vērtēšanas kritērijiem (Nolikuma 3.pielikums). Ja RSU sadarbības partneru piešķirtie finanšu 

līdzekļi (t.sk. ziedojumi) nav pieejami vai nav pietiekami, maksas doktorantu izvirza Granta 

piešķiršanai ar atceļošu nosacījumu, ka lēmums zaudē spēku, ja RSU nesaņem finanšu līdzekļus 

(ziedojumus). Granti tiek izmantoti, ievērojot sekojošu procedūru: 

8.1. Padome sēdes protokolus ar pieņemtajiem lēmumiem par Grantu piešķiršanai 

izvirzāmajiem pretendentiem iesniedz Doktorantūras nodaļā. Izvērtējot Padomes atzinumu, 

lēmumu par konkursa rezultātiem un piešķiramajiem Grantiem pieņem mācību prorektors;  

8.2. Doktorantūras nodaļa pēc nepieciešamības sagatavo informāciju RSU sadarbības 

partneriem par maksas doktorantu Grantiem nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem; 

8.3. Padome apstiprina vai neapstiprina pārskatus par izlietotajiem Grantu līdzekļiem 

(Nolikuma 3.pielikums), kā arī izskata jautājumus par papildu Grantu piešķiršanu un par 

Grantu turpmākas izmantošanas pārtraukšanu. Ja Padome konstatē, ka Granta līdzekļi ir 

izmantoti neatbilstoši, mācību prorektors lemj par nepamatoti izmantotu Grantu līdzekļu 

atmaksu. Mācību prorektors pēc Padomes atzinumu saņemšanas pieņem lēmumus arī citos 

ar Grantu izmantošanu saistītos jautājumos;  

8.4. Doktorantūras nodaļa pēc vajadzības informē doktorantus, pēc Doktoranta 

ierosinājuma organizē iepirkumus RSU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veic Grantu 

finanšu līdzekļu uzskaiti un kontroli, kā arī informē Padomi par Grantu saņēmēju 

pārkāpumiem Grantu izmantošanā. 

9. Izņēmuma kārtā, ja 2.4. un 2.5. punktā minēto pozīciju segšanai doktorantam nepietiek ar 

Granta piešķirtajiem līdzekļiem, tad Padome ir tiesīga izskatīt Doktoranta iesniegumu un sniegt 

atzinumu par papildus līdzekļu piešķiršanu šo pozīciju segšanai, ar nosacījumiem, ka: 

9.1. Grantiem plānotajā budžetā ir palikuši neizlietoti līdzekļi; 

9.2. piešķirtie papildus līdzekļi nedrīkst pārsniegt piešķirtā Granta apjomu.   
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10. Grantu saņēmēju pienākumi: 

 

10.1. Izmantot Grantu atbilstoši iesniegtajai tāmei; 
 

10.2. Studēt sekmīgi, bez akadēmiskiem parādiem, ievērot RSU iekšējos normatīvos aktus, 

kā arī ievērot Padomes norādījumus, ja tādi noteikti. 
 

10.3. Gadījumā, ja Granta saņēmējs izmanto akadēmisko atvaļinājumu, kļūst nesekmīgs, 

nepilda studiju plānā noteiktās saistības, sniedz nepatiesu informāciju, izlieto piešķirto 

Grantu citiem mērķiem, pārkāpj RSU iekšējos normatīvos aktus vai nepilda citas no šī 

Nolikuma izrietošās saistības, Padome sniedz atzinumu un mācību prorektors lemj par 

piešķirtā Granta atcelšanu un izmantoto Granta līdzekļu atmaksāšanu pilnā apmērā. Granta 

saņēmējam ir pienākums atmaksāt izmantotos Granta līdzekļus RSU 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos, kad Granta saņēmēja 

promocijas darba izstrāde pārtraukta attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, akadēmiskais 

atvaļinājums sakarā ar grūtniecību, bērnu kopšanu, kā arī akūta saslimšana), Padome var 

ierosināt pārtraukt turpmāku Granta izmantošanu, neliekot atmaksāt izmantotos Granta 

līdzekļus.  

 

10.4. Padomes noteiktajos termiņos iesniegt atskaites par pieprasīto laika periodu, kā arī 

jebkuru citu pieprasīto informāciju, kas ir minēta 3. punktā. 
 
 

10.5. Granta izmantošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veikt ar 

Doktorantūras nodaļas starpniecību saskaņā ar RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Pretējā gadījumā iesniegtie rēķini netiek apmaksāti, un Granta saņēmējam pašam jāsedz 

radušies izdevumi.  

 

10.6. Doktorantūras nodaļas noteiktajos termiņos iesniegt RSU iekšējos normatīvajos aktos 

noteiktās tehniskās specifikācijas (norādot reaģentu, mazo tehnoloģiju, priekšmetu 

detalizētu aprakstu u.tml.), lai Doktorantūras nodaļai būtu iespējams veiksmīgi organizēt 

iepirkumu.  

 

10.7. Noformēt komandējumu saskaņā ar RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem. Granta 

saņēmējam ir jāiesniedz korekti aizpildīts pieteikums par komandējumu Doktorantūras 

nodaļā. Pēc komandējuma Granta saņēmējam Grāmatvedībā ir jāiesniedz visi 

nepieciešamie dokumenti. 

 

10.8. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, informēt Doktorantūras 

nodaļu par tāda granta vai stipendijas piešķiršanu, kas liedz citu grantu (stipendiju) 

saņemšanu. Tādā gadījumā no Granta līdzekļiem tiek segti tie izdevumi, kas radušies pirms 

attiecīgā granta vai stipendijas piešķiršanas, un Granta turpmāka izmantošana tiek 

pārtraukta. 
 

11. Piešķirto Grantu izlietot Padomes noteiktajos termiņos. Neizmantotie piešķirtie Grantu 

līdzekļi netiek pārnesti uz nākamo gadu. Starpība starp Nolikuma 6.punktā norādīto un 

Padomes lēmumā norādītajām summām Granta saņēmējam netiek izmaksāta. Ja rēķinu 

summa par doktoranta studiju nodrošināšanai piegādātajām precēm (sniegtajiem 

pakalpojumiem) pārsniedz piešķirtā Granta apjomu, doktoranta pienākums ir 1 (viena) 

mēneša laikā apmaksāt RSU piestādīto rēķinu par Granta pārsnieguma starpību. 

 

12. Mācību prorektora pieņemtos lēmumus 10 (desmit) darba dienu laikā var apstrīdēt RSU 

rektoram. Rektora lēmums ir apstrīdams RSU Satversmē noteiktajā kārtībā. 
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13. Nolikuma 2.versijas 6.punkts un pielikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

 

 

Pielikumā:  

1. Iesniegums doktora studiju granta saņemšanai (veidlapa). 

2. Tāme par doktora studiju granta plānoto izlietojumu (veidlapa). 

3. Doktora studiju grantu piešķiršanas vērtēšanas kritēriji doktorantiem, kuri studē par fizisko un 

juridisko personu līdzekļiem. 

4. Pārskats par izlietotajiem doktoru studiju granta līdzekļiem (veidlapa). 

 

 

 

 

 

 

 

RSU Doktorantūras nodaļas dekāns    /paraksts/   Aigars Pētersons 

 

 

I.Bērziņa, 

67409270 

 

D.Zvidriņa, 

67409248 

 

 

 


