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Mērķis
• Pasākuma mērķis ir 

– attīstīt jauno zinātnieku prasmes 
– palielināt jauno zinātnieku zinātnisko kapacitāti
– nodrošināt jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas 

zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem
– pilnveidot jauno zinātnieku pētniecības kompetences
– nodrošināt cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu 

skaita pieaugumu.
Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas 
mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai 
specializācijas jomu attīstībā.

Ar viedās specializācijas tautsaimniecības transformācijas virzieniem, 
prioritātēm un specializācijas jomām iespējams iepazīties šeit

http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/Tautsaimniec%C4%ABbas_transform%C4%81cijas_virzieni.pdf


Kas var pieteikties?
• Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas 

zinātniskās institūcijas

• LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), 
mazais, vidējais vai lielais komersants

– kas pētniecības pieteikuma ietvaros pilnā laikā 
nodarbinās Latvijas vai ārvalstu jauno zinātnieku, kurš 
doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms 
pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa



Atbalstāmās darbības
❖ Pētniecība, kas ietver vienu no šādām kategorijām:
• fundamentālais pētījums;
• rūpnieciskais pētījums; definīcija atrodama šeit (2. pants 84. un 85. punkts)

❖ Tehnoloģiju tiesību (nemateriālo aktīvu) iegūšana, apstiprināšana un 
aizstāvēšana.

❖ Zināšanu un tehnoloģiju pārnese – zinātnisko rakstu un publikāciju 
publicēšana, pētījumu rezultātu prezentēšana konferencēs un 
semināros, kā arī citu zināšanu pārvaldības pasākumu īstenošana.

❖ Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktoranta:
• kompetenču pilnveide (mācības);
• starptautiskā mobilitāte un tīklošanās.

Sīkāk par programmas nosacījumiem šeit

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
https://likumi.lv/ta/id/279803-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-1-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-latvijas-zinatnisko-instituciju


Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlases izsludināšana
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• 2.kārta – ap 15 228 440 EUR, jeb 25 %, tai skaitā:

➢ ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem:
7 614 220 EUR, jeb 50%;

➢ ar saimniecisko darbību nesaistītiem
pētījumiem: 7 614 220 EUR, jeb 50%;

➢ no kuriem fundamentālajiem pētījumiem:

1 522 844 EUR, jeb 10%

Pēcdoktorantūras pieteikumu 2.atlases kārtai pieejamais 
finansējums



IT sistēmas lietošana



Pētniecības pieteikuma Zinātniskā apraksta aizpildīšana



Administratīvā vērtēšana

Neprecizējamie kritēriji:
➢ Pētniecības pieteikuma iesniedzējs pētniecības pieteikumu ir

iesniedzis noteiktā termiņā;
➢ Pētniecības pieteikuma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta

noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu pasākuma (turpmāk – SAM
MK noteikumi) 20. punktā noteiktajām prasībām.

➢ Pētniecības pieteikuma iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) neatbilst
grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar pasākuma MK noteikumiem;

➢ Pievienoti dokumenti – pilnībā aizpildīts “Zinātniskais apraksts/Research project
proposal” angļu valodā, pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksts (CV) angļu valodā,
komersanta vai komersanta koleģiālas institūcijas atzinums angļu valodā (ja
attiecināms) un sadarbības partnera vēstule par gatavību piedalīties pētniecības
pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms);

➢ Tiek plānots izveidot jauna pētnieka amata vietu atbilstoši MK noteikumu un atlases
kārtas nolikuma nosacījumiem;

➢ Tiek plānota vismaz 6 mēnešu ārvalstu mobilitāte.



Zinātniskās kvalitātes vērtēšana



Tālākās darbības pētniecības pieteikumu uzsākšanai 

2018.g. septembris-
oktobris

2018.g. maijs-augusts

2018.g. 27. aprīlis

2018.g. 5. februāris



Paldies par uzmanību!
Informācija: www.viaa.gov.lv «Pēcdoktoratūras pētniecības atbalsts» 
Kontaktinformācija: Dr. chem. Laura Andže,   
Projekta vadītāja – Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vadītāja vietniece
VIAA, Vaļņu iela 1 (5. stāvs), Riga, LV – 1050  

Tel.: 67785467, e-mail: laura.andze@viaa.gov.lv 

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/

