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Rīgas Stradiņa universitātes 2018.gada Doktora studiju Granta 

pieteikšanās vadlīnijas 

 

1. Granti var tikt piešķirti uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem (no janvāra līdz decembrim) 

sekojošu doktorantu studiju procesa nepieciešamību nodrošināšanai: 

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

prezentācijas gadījumos; 

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

1.3. zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas, postera izgatavošanas izdevumu 

apmaksai; 

1.4. laboratorijas materiālu un reaģentu, mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas inventāra 

iegādes segšanai; 

1.5. analīžu, izmeklējumu un laboratorijas procedūru veikšanai. 

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

izņemot grantus (stipendijas), kuras tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 
un liedz citu grantu (stipendiju) saņemšanu. 

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

var tikt piešķirts: 

3.1. pirmā studiju gada doktorantam līdz EUR 710.00 (septiņiem simtiem desmit euro, 00 

centiem) uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem;  

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

laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem;  

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

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

4. Dokumentu iesniegšana: 

4.1. Valsts budžeta vietās studējošie doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumu Nr.1 un Nr.2.  

 

Tāme obligāti ir jāiesūta arī elektroniskā versijā 

 

Tāmē norādītā summa nedrīkst pārsniegt attiecīgajā studiju gadā piešķirtos granta līdzekļus 710.00, 

1000.00 vai 1420.00 Eur! 

 

4.2. Papildus iesniedzamie dokumenti piesakoties doktora studiju Grantam: 

Granta izlietojuma 

mērķis 
Tāmei pievienojamie dokumenti 

Komentārs par 

Granta izmantošanas 

iespējām 

Konferenču (kongresu) 

dalības segšana 

Rakstisks apstiprinājums (tiks pieņemta arī e-

pasta izdruka) no konferenču (kongresu) 

organizētāju puses par doktoranta apstiprinātu 

dalību šajā pasākumā. Ja rakstisku 

apstiprinājumu vēl nav iespējams saņemt, 

Ja dalība konferencē 

netiek apstiprināta, 

obligāti ir jāiesniedz 

informācija par citu 

konferenci. Ieplānotie 
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jāpievieno informācija par plānoto konferenci. līdzekļi var tikt 

izmantoti citas 

konferences 

apmeklējumam. 

Mācību literatūras 

iegādei un periodikas 

abonēšana 

Iegādājamo, abonējamo izdevumu saraksts 

norādot konkrētu izdevuma nosaukumu, 

autorus, izdevniecību, izdevuma gadu. 

Grāmatas lietošanā 

tiek nodotas līdz 

studiju laika beigām. 

Laboratorijas 

materiālu un reaģentu, 

mazo tehnoloģiju 

iegādei un mazā 

medicīnas inventāra 

iegādes segšanai 

Jānorāda nepieciešamā tehniskā specifikācija, 

norādot reaģentu, mazo tehnoloģiju, priekšmetu 

detalizētu aprakstu. Pieteikumā jāpamato 

materiālu/analīžu izmantošanu disertācijas 

pētījuma ietvaros. 

 

Zinātnisko publikāciju 

sagatavošanas un 

publicēšanas, postera 

izgatavošanas 

izdevumu apmaksai; 

Jābūt rakstiskam apstiprinājumam no 

zinātniskā izdevuma par pieņemtā 

raksta/postera publicēšanu (tiks pieņemta arī e-

pasta izdruka). 

Visiem rēķiniem ir 

jābūt uz RSU vārda ar 

RSU rekvizītiem. 

Analīžu, izmeklējumu 

un laboratorijas 

procedūru veikšanai. 

Jānorāda nepieciešamā tehniskā specifikācija, 

norādot reaģentu, mazo tehnoloģiju, priekšmetu 

detalizētu aprakstu, ieteicams pirms tam 

sazināties ar RSU laboratorijām. Pieteikumā 

jāpamato materiālu/analīžu izmantošanu 

disertācijas pētījuma ietvaros. 

 

 

4.3. Maksas studiju vietās studējošie doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumu Nr.1 un Nr.2, kā 

arī visus zinātnisko darbību apliecinošos dokumentus: 

 Zinātnisko publikāciju kopijas vai apliecinājums par pieņemšanu publicēšanai (starptautiski 

un Latvijas recenzētos izdevumos; nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā). 

 Uzstāšanās starptautiskās un Latvijas konferencēs ar referātu (konferences programmas 

kopijas, sertifikātu kopijas). 

 Stenda referāti konferencēs (stenda referāta kopijas). 

 Starptautisko un Latvijas konferenču tēzes (tēžu kopijas). 

 Dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos (projekta vadītāja 

apliecinoša vēstule vai izziņa). 

Minētajiem zinātnisko darbību apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt par pēdējiem 3 gadiem! 

 

Jautājumu/ neskaidrību gadījumā, lūdzu, vērsieties: 

Doktorantūras nodaļas biroja vadītājas Gundegas Ziemeles (tālr. 67409120; 

Gundega.Ziemele@rsu.lv)  

mailto:Gundega.Ziemele@rsu.lv

