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Galvenās izmaiņas

Jauns finansēšanas modelis1

2
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Jauns promocijas process

Citi priekšnosacījumi kvalitatīvām doktora studijām

(doktorantūras skolas, pētniecības kapacitāte, 

licencēšana un akreditācija, atbilstība labai 

starptautiskai praksei – Zalcburgas principi)
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Ieviešanas laika grafiks
Pakāpeniska ieviešana no 2020. gada vidus

Zinātnisko institūciju darbības 

starptautiskais novērtējums

VB finansējuma palielinājums, ja tiek piešķirtsES fondu doktorantūras granti

Pakāpeniska normatīvā regulējuma pilnveide

Jaunu DSP licencēšana doktorantūras skolas ietvarā

Doktorantūras skolu 

akreditācija

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Aktuālais studiju virzienu akreditācijas cikls

Doktorantūras skolu izveide

Pāreja uz ciklisku institucionālo akreditāciju
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Valdība konceptuāli 

atbalsta jaunu dokto

rantūras modeli



Finansēšana un promocijas process

Ieviesta efektīva, uz rezultātu orientēta doktorantūra 

Doktorants ir pētniecības personāls un saņem atalgojumu 
vismaz 12 000 euro gadā (papildu arī atalgojums par vismaz 0,25 

slodzi P&A projektos, akadēmiskajā darbā)

Doktorantūras finansējumu veido trīs komponentes:
• atalgojums 

• vienotas bāzes izmaksas (8 500 euro)

• P&A granti pētniecībai, bāze, sniegums

VB finansējums studiju vietām balstās uz augstskolu 

sniegumu: doktora grāda ieguvēju skaits, izcilība pētniecībā, 

mākslinieciskajā jaunradē u.c. rezultāti
4Pielāgots no: https://www.qualifiedgenealogists.or

g/RQGNews/general/university-of-strathclyde-phd

-in-history-with-a-focus-in-genealogy



Ieviešanai nepieciešamais finansējums
Dažādi ieviešanas scenāriji

Jaunā finansēšanas modeļa pakāpeniska ieviešana

2022. gada 25 %, 2023. gadā 50 %, 2024. gadā 75 % 

un 2025. gadā un turpmāk 100 % no visām VB studiju 

vietām ir jaunajā modelī
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Jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai 
nepieciešamais finansējums (milj. euro)

Papilu nepieciešamais finansējums no VB (250 absolventu risinājums)

ES fondu atbalsts 2021.-2027.gada periodā

VB finansējums doktoranturai

Jaunais modelis ir īstenots gan esošā VB

finansējuma ietvaros, gan ar paredzētu

ES fondu atbalstu, gan ar definētu

nepieciešamību pēc papildu VB

ieguldījumiem un attiecas uz:

• IZM augstskolām

• VM augstskolām

• ZM augstskolām

• KM augstskolām
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Stimuli doktorantūrai esošajos instrumentos 

augstākajā izglītība un zinātnē

Zinātnes bāzes 

finansējums šobrīd 

sniedz atbalstu 

doktorantūrai:

Augstskolu snieguma 

finansējums šobrīd 

sniedz (un no 2022. gada 

sniegs) atbalstu 

doktorantūrai:

7748 euro apmērā

par katru zinātniskā personāla sekmīgi

aizstāvēto promocijas darbu

4116 euro apmērā

atalgojums par pilnu darba slodzi

4062 euro apmērā

par katru augstskolas doktoranta vai jaunā

zinātnieka pilnu darba slodzi

~5000 euro apmērā (no 2022. gada)

par katru augstskolas sekmīgi

aizstāvēto promocijas darbu 6



Stiprināt augstākās 

izglītības institūciju 

akadēmisko personālu 

stratēģiskās specializācijas jomās 

(8.2.2. SAM)

12 MEUR

340 doktorantu

IPIA, augstskolas, kurās tiek 

īstenotas doktora studiju 

programmas

30 ārvalstu pasniedzēju
Iznākumu rādītāji: 

Rezultātu rādītāji:

121 jaunais zinātnieks turpina 

darbu tajā pašā augstskolā, kā 

akadēmiskais personāls

DU

LKA (LMA , JVLMA)

LLU

LU

LiepU

RTA (VeA, ViA)

RSU (LSPA)

RTU (BA)

Doktorantūras 
grantu pieejas 

aprobācija

Doktorantūras grantu pilotēšana
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Ne vairāk kā 10 % no projekta īstenošanai 

pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma

PROJEKTA VADĪBA UN ĪSTENOŠANA

Studiju vai zinātniski pētnieciskais darbs,
paredzot 1000 euro atalgojumu mēnesī par 
0,5 slodzi vismaz 12 mēnešus
Papildu arī atalgojums par vismaz 0,25 slodzi P&A 
projektos akadēmiskajā darbā (nodrošina 
doktorantūras īstenotājs)

ATLĪDZĪBA (GRANTS) DOKTORANTAM

Līdz 4 800 euro gadā uz vienu projektā iesaistīto 
doktorantu

PAPILDU FINANSĒJUMS PĒTNIECĪBAI

Atlīdzības apmērs līdz 4000 euro mēnesī

ATLĪDZĪBA ĀRVALSTU AKADĒMISKAJAM 

PERSONĀLAM

Atbalstāmās darbības
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DSP attīstības plānu sagatavošana un vērtēšana

MK noteikumu 

grozījumu 

apstiprināšana MK

ES fondu kritēriju 

apstiprināšana

Doktorantūras īstenotāju konsultācijas, 

projekta iesniegumu sagatavošana 

Projekta iesniegumu 

iesniegšana

0201

Projekta iesniegumu vērtēšana

Līgumu slēgšana

Projektus īsteno ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim

2020 2021

03 04 05 06

Projektu īstenošana

Doktorantūras grantu pilotēšanas laika grafiks

Atbalstāmo darbību izmaksas ir attiecināmas (no 2020. gada 1. augusta)
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Paldies!


