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Ministru kabineta 2016. gada 19.janvāra noteikumi Nr. 50
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko
institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju
piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un
infrastruktūrā”
1.1.1.2.
pasākuma
“Pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM
MK noteikumi)
SIA
Groglass Atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1.
Pēcdoktorantu
apakšpunktā noteiktās prasības, pētniecības pieteikumu
pieteikumu
iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma
priekšatlases
īstenošanai atbilstoši SIA Groglass cilvēkresursu attīstības
konkursa mērķis
plānam un pētniecības programmai, kā prioritāti nosakot:
1. Dažādu materiālu virsmu aktivēšanas metožu izstrādi
vakuuma putināšanas tehnoloģijā iegūto slāņu
adhēzijas veicināšanā.
2. Vakuuma
putināšanas
tehnoloģiju
pētīšanu
laboratorijas un integrācija - ražošanas vidē.
3. Izpētīt adhēzijas ietekmi uz pārklājuma saturā esošo
oksīdu slāņu struktūru īpašībām pret materiāla
virsmas brīvo enerģiju un struktūru.
Finanšu nosacījumi
Ar saimniecisko darbību saistītam pētniecības
pieteikumam attiecināmās izmaksas noteiktas SAM
MK 49. punkta apakšpunktos. Pētniecības
pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais
finansējums ir 133 806 euro.
Pēcdoktorantu
Atklāta pēcdoktorantu pieteikumu atlase
pieteikumu
atlases
īstenošanas veids
Pēcdoktorantu
No 2016.gada 12.okt
līdz 2016.gada 9. nov.
pieteikumu
iesniegšanas termiņš
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I.

Prasības pēcdoktorantiem

1.

Atlasē var piedalīties pēcdoktorants, kas atbilstoši SAM MK noteikumu 2.9.
apakšpunktam ir Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne vairāk
kā piecus gadus pirms Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pētniecības pieteikumu
iesniegšanas termiņa Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā
neatkarīgi no vecuma rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās pārliecības,
sociālā statusa vai citām pazīmēm (turpmāk pretendents).

2.

Pētniecības pieteikuma apstiprināšanas gadījumā pēcdoktorants vienlaicīgi nevar
saņemt:
2.1.atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo
kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un
infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3.
pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros atbalsta finansējumu;
2.2.darba samaksu citā projektā vai darbavietā, izņemot gadījumu, ja ārpus pētniecības
pieteikuma īstenošanas pēcdoktoranta nodarbinātība akadēmiskajā darbā (izņemot
vadošo pētnieku, pētnieku, zinātnisko asistentu) vai komersanta līgumpētījuma izpildē
pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē nepārsniedz 0,2. Šādā gadījumā nepieciešams
nodrošināt atbilstošu darba laika uzskaiti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos
nodarbinātības ierobežojumus.

3.

Atlasē nevar piedalīties pēcdoktorants, kas vienreiz ir saņēmis pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsta finansējumu.
II.

Pēcdoktorantu pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie
dokumenti

4.

SIA Groglass sagatavo un izsludina pēcdoktorantu pieteikumu atlasi atbilstoši SAM
MK noteikumu 25.1. apakšpunktam, publicējot pieteikumu atlases nolikumu SIA
Groglass mājas lapā www.groglass.lv latviešu un angļu valodās.

5.

Pēcdoktorants pieteikumu iesniedz iesūtot pieteikumu elektroniskā fromā uz e-pastu
andris@groglass.lv līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.

Pieteikums sastāv no:
6.1.iesnieguma pēcdoktorantu pieteikumu atlasei (1. pielikums);
6.2.pieteikuma formas, kas atbilstdaļai no “Pētniecības pieteikuma
zinātniskāapraksta (Research project proposal)” (angļu valodā) (2.
pielikums);
6.3.Pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksta (CV) (angļu valodā);
6.4.diploma par zinātņu doktora grāda iegūšanu;
6.5.pēcdoktoranta apliecinājuma, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu
šī pasākuma ietvaros un pētniecības pieteikuma atbalsta piešķiršanas
gadījumā vienlaikus nesaņems atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība,
tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti
un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un
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infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un
1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros (3. pielikums).
III.

Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases kārtība

7.

Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanu veic vērtēšanas komisija (turpmāk komisija), kas
izvērtē pretendentu pieteikumus 3 darbdienu laikā, noformējot pēcdoktoranta
pieteikuma individuālo vērtēšanas lapu katram pretendentam (4. pielikums).

8.

Vērtējot pēcdoktoranta pieteikumu, vispirms tiek pārbaudīta pretendenta atbilstība un
iesniedzamo dokumentu atbilstība šī nolikuma II. daļas prasībām.

9.

Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanas kritēriji (4. pielikums):
9.1.pētījuma tēmas pieteikuma izstrādes kvalitāte un zinātniskā izcilība;
9.2.pētījuma tēmas pieteikuma ietekme;
9.3.pētījuma plānotā īstenošana;
9.4.pēcdoktoranta zinātniskā kapacitāte;
9.5.pētījuma tēmas ieguldījums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu
sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu
attīstībā;
9.6.pētījuma tēmas atbilstība SIA Groglass pētniecības jomām.

10.

Komisija apkopo pretendentu vērtējumus, sarindojot pieteikumus prioritārā secībā,
sākot ar visvairāk punktus ieguvušo.

11.

Komisija pieņem lēmumu par atbalstītajiem pēcdoktorantu pieteikumiem, kas tiek
virzīti pētniecības pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma
“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtai vai to
noraidīšanu saskaņā ar SIA Groglass atvēlēto budžetu līdzfinansējumam, institūcijas
prioritārajām zinātnes jomām utt.

12.

Rezultātus apkopo protokolā un nodrošina komisijas lēmuma publiskošanu mājas lapā
un konkursa rezultātu paziņošanu pretendentam atbilstoši pretendenta norādītajam
saziņas veidam.

13.

Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas SIA Groglass vienojas ar atbalstīto
pēcdoktorantu par pētniecības pieteikuma pētījuma saturu, tehniskās un finansiālās
sadarbības nosacījumiem, sadarbības partnera izvēli, pušu tiesībām, pienākumiem un
atbildību, pētniecības pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un
komercializācijas nosacījumiem, kopīgi ar pēcdoktorantu sagatavo pētniecības
pieteikuma iesniegumu un iesniedz Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko
institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtai.
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Pielikumi:
1. pielikums. Iesniegums pēcdoktorantu pieteikumu atlasei;
2. pielikums. Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts ar aizpildīšanas
metodiku, kas ir daļa no “Pētniecības pieteikuma zinātniskai apraksts (Research
project proposal)”;
3. pielikums. Pēcdoktoranta apliecinājums;
4. pielikums. Vērtēšanas kritēriji pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei.

