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Pielikums Senāta 12.05.2010. 

lēmumam Nr. 7-18 

 

NOLIKUMS  

PAR UZŅEMŠANAS KONKURSA KĀRTĪBU UZ VALSTS 

FINANSĒTĀM DOKTORA STUDIJU VIETĀM 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ 
 

 

1. Nolikums nosaka konkursa kārtību, kādā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk 

– LLU) notiek pretendentu uzņemšana valsts finansētās pilna laika doktora studiju vietās 

(turpmāk – konkurss). 

2. Uzņemšana valsts finansētu pilna laika doktora studiju programmās notiek saskaņā ar LLU 

Senātā apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem un studiju vietu skaita prognozi attiecīgā 

studiju programmā. 

3. Pretendentus vērtē zinātņu prorektora apstiprināta attiecīgās doktora studiju programmas konkursa 

komisija ( turpmāk – komisija). 

4. Komisijas eksperti iepazīstas ar pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un vērtē atbilstoši konkursa 

vērtēšanas kritērijiem (pielikumā).  

5. Pretendents ziņo komisijas sēdē par plānoto pētījumu. Persona, kura nav piedalījusies komisijas sēdē, 

nepiedalās konkursā. 

6. Pretendenti tiek sarindoti atbilstoši komisijas ekspertu vērtējumam. Vienāda vērtējuma gadījumā 

priekšrocības ir tam pretendentam, kura zinātniskā darba pieredze ir vērtēta augstāk. 

7. Konkursa rezultātus apstiprina un par pretendentu uzņemšanu lemj LLU Zinātnes padome. 

8. Pretendenti, kuri atbilstoši iegūtajam vērtējumam nevar pretendēt uz valsts finansētu 

studiju vietu, var pretendēt uz pilna vai nepilna laika studijām par maksu. 

9. Konkursa rezultātus pretendentam ir tiesības apstrīdēt: 

9.1. pretenzijas par konkursa rezultātiem triju darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu 

publiskošanas pretendents rakstiski iesniedz zinātņu prorektoram, 

9.2. zinātņu prorektors izskata apelāciju un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā sniedz 

atbildi. Nepieciešamības gadījumā apelācijas saņēmējs izveido un sasauc apelācijas 

komisiju (turpmāk – komisija) trīs ekspertu sastāvā, 

9.3. apelācijas sūdzību izskata septiņu darba dienu laikā no saņemšanas. Apelācijas 

komisijas priekšsēdētājs lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam, 

9.4. augstākā strīdu risināšanas instance LLU ir Akadēmiskā šķīrējtiesa, kura lēmumu 

pieņem un paziņo LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 



Pielikums nolikumam 

 

Uzņemšanas konkursa vērtēšanas kritēriji 
 

Pretendents (vārds, uzvārds) ______________________________ 

 

Doktora studiju programma  ______________________________ 

 

 

 

Konkursa komisija: __________________  _____________________ 

 (paraksts) (atšifrējums) 

 

201_. gada ___. ____________ 

Vērtēšanas kritēriji  Apliecinoši 

dokumenti 

Vērtējums 

(balles 1-10, skaits) 

Vērtējums 

balles  skaits 

Pretendenta pieteiktā pētījuma 

prezentācija 

komisijas 

eksperta 

vērtējums  

1-10   

Zinātniskā darba pieredze 

 

Zinātniskās publikācijas par plānotā 

promocijas darba tematiku 

 Latvijā 

 ārvalstīs 

CV 

pieteikums 

 

 

skaits 

  

skaits   

Plānotā pētījuma rezultātu 

prezentācija zinātniskās 

konferencēs 

 Latvijā 

 ārvalstīs 

CV 

pieteikums 

 

 

 

skaits 

  

skaits   

Citu pētījumu rezultātu publicēšana 

zinātniskos izdevumos 

 Latvijā 

 ārvalstīs 

CV 

atsauksme 

(zin.vad) 

 

 

skaits 

  

skaits   

Citu pētījumu rezultātu prezentācija 

zinātniskās konferencēs 

 Latvijā 

 ārvalstīs 

CV 

 

 

skaits 

  

skaits   

Cita pieredze 

 
 

   

Akadēmiskā darba pieredze CV 1-5   

Pretendenta pieredze dažādu 

projektu realizācijā 

 Latvijā 

 ārvalstīs 

CV 

atsauksme 

(zin.vad) 

 

 

skaits 

  

skaits   

Dalība nozares izstādēs CV 1   

Personības attīstības tālākizglītība 

(t.sk. stažēšanās ārvalstu 

augstskolās un pētniecības 

institūcijās) 

CV 

1   

KOPĀ 

 

  


