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Priekšvārds 

 

2016. gads aizvadīts “Jelgava - Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016” statusa gaisotnē. “Mūsu pilsētas 

prioritāte ir zinošs, aktīvs un mērķtiecīgs jaunietis....” / R.Vectirāne/ 

 

Šogad mūsu universitātes doktoranti aizstāvēja 17 promocijas darbus. Pirmā aizstāvēšana notika 

Tehniskajā fakultātē – Ruta Renigere (promocijas darba vadītājs profesors(Emeritus) Ludis Pēks), sekoja 

aizstāvēšana Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē – Aija Sannikova (promocijas darba vadītāja 

profesore Aina Dobele). Janvāra beigās Meža fakultātē savu pētījumu veiksmīgi aizstāvēja Leonīds Zdors 

(promocijas darba vadītājs profesors(Emeritus) Imants Liepa).  

Jaunajā Pārtikas tehnoloģijas fakultātē februāra beigās savu promocijas darbu aizstāvēja Ingrīda Augšpole 

(promocijas darba vadītāja profesore Tatjana Ķince, zinātniskā konsultante Lija Dukaļska). Marta mēnesī 

jauno doktoru skaitu papildināja Agris Pentjušs (promocijas darba vadītājs asociētais profesors Aleksandrs 

Gailums), Inga Jansone (promocijas darba vadītāja profesore Zinta Gaile) un Andrejs Lazdiņš (promocijas 

darba vadītājs asociētais profesors(Emeritus) Jānis Kaktiņš). Vasaras saulgriežu svētkiem tuvojoties savus 

promocijas darbus Vides un Būvzinātņu fakultātē aizstāvēja – Maija Veinberga (promocijas darba vadītāja 

profesore Daiga Zigmunde) un trīs jaunie zinātņu doktori Meža fakultātē – Ainārs Grīnvalds (promocijas 

darba vadītājs profesors Dagnis Dubrovskis), Dace Cīrule (promocijas darba vadītāji profesors Henn 

Tuherm un vadošais pētnieks Bruno Andersons) un Inese Šāble (promocijas darba vadītājs profesors 

Andris Morozovs). Augusta mēnesis jauno zinātņu doktoru saimi papildināja vēl par trijiem doktoriem – 

Līga Vilka (promocijas darba vadītāja profesore Biruta Bankina), Endijs Bāders (promocijas darba vadītājs 

viesdocents Āris Jansons) un Viesturs Kalniņš (promocijas darba vadītāji profesors Ritvars Sudārs un 

profesore Inga Straupe). Novembra mēnesī promocijas darbu aizstāvēja Lauksaimniecības fakultātes 

doktorante Dace Smiltiņa (promocijas darba vadītājs Valsts emeritētais zinātnieks Ziedonis Grīslis). 

Decembra vidū Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē savu promocijas darbu aizstāvēja Līva 

Griņeviča (promocijas darba vadītāja profesore Baiba Rivža), bet gada nogalē savu zinātnisko pētījumu 

lauksaimniecības nozarē aizstāvēja Baiba Lāce (promocijas darba vadītāja profesore Biruta Bankina). 

Ar promocijas darba tematiku var iepazīties šī informatīvā materiāla saturā. 

 

2016. gadā LLU Zinātnes padome akceptēja 52 jauno doktorantu uzņemšanu – t.sk. 1 ārvalstu doktorantu, 

kurš studijas uzsāka lauksaimniecības inženierzinātnes doktora studiju programmā.  

 

Darbu uzsāka jauni doktora studiju programmu direktori: Koksnes materiāli un tehnoloģijas programmā 

profesors Dr.sc.ing. Uldis Spulle, Lauksaimniecības inženierzinātnes programmā profesors Dr.sc.ing. Gints 

Birzietis un Mežzinātnes programmā viesdocents Dr.silv. Āris Jansons. Paldies bijušajiem direktoriem 

profesoram Imantam Liepam un profesoram Aigaram Laizānam par ieguldīto darbu studiju programmu 

veidošanā un attīstībā. 

 

2016. gadā maijā aizsaulē aizgāja mūsu darbīgākais un prasīgākais profesors Henn Tuherm (1939-2016) – 

ilggadējs doktora studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” direktors, LLU Mežzinātņu 

nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes 

priekšsēdētājs un daudzu promocijas darbu vadītājs. 

"Viņš bija liels cilvēks - goda cilvēks un īsts Valsts patriots. Lai gan pēc tautības viņš bija igaunis, vienmēr 

rūpējās par latviešu valodu un tās pareizrakstību, to īpaši uzsverot jauno doktorantu paaudzei. Profesors 

teica, ka doktors nav vienīgi zinātnieks savā specialitātē, viņam jāprot un jāgodā savas Valsts valoda.”  

(Tālis Gaitnieks pieminot profesoru) 

 

2016. gada 26. oktobrī Studiju padomē pieņemts lēmums Nr.2.4.-13/8 “Par promocijas padomē 

iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumiem”. Noformēšanas noteikumu izstrādē 

tika ņemti vērā un iestrādāti doktora studiju programmu direktoru un Studiju padomes locekļu ieteikumi.  

 

Tika izstrādāts līgums par promocijas darba zinātnisko vadīšanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, gada 

laikā tika parakstīti pieci līgumi ar promocijas darba vadītājiem no citām augstskolām un zinātniskiem 
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centriem, t.sk. ar Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēku un Rīgas Stradiņa universitātes 

mācībspēku, kā arī ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zinātniskajiem 

darbiniekiem. 

 

No š.g. 1. septembra līdz 15. oktobrim pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros tika 

organizēta priekšatlase, kurā pieteicās 14 zinātņu doktori, (doktora grāds iegūts pēdējo 5 gadu laikā), no 

kuriem 11 sasniedza nepieciešamo kvalitātes slieksni, lai līdz 30. novembrim iesniegtu projekta pieteikumu 

VIAA – Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pirmajā uzsaukumā. 

 

2016. gada oktobrī tika izsludināts projekts “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU”, kurā projekta 

pieteikumu varēja iesniegt vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora zinātnisko grādu kopā ar 

doktorantiem. Projektā tika saņemti 17 pieteikumi un 11 no tiem tika atbalstīti. 

  

Patīkami iepriecina fakts, ka pieaudzis doktorantu publikāciju skaits, kas iekļautas starptautiskajās datu 

bāzēs Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, EBSCO Academic Search Complete un citās, kā arī 

vairāk aktivizējusies starptautiskā sadarbība promocijas darbu izstrādē. 

 

Lai veiksmīgi studētu doktora studijās, tās sekmīgi pabeigtu un aizstāvētu promocijas darbu, nepieciešami 

trīs nosacījumi: prasme plānot savu laiku, spēja sadarboties ar promocijas darba vadītāju un veidot 

noturīgu interesi par izvēlēto pētījuma tēmu. 

 

 

 

/LLU Studiju centrs/ 
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INFORMĀCIJA PAR DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀM UN DOKTORANTIEM  
 

LAUKSAIMNIECĪBA 

LAUKKOPĪBA 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51621 

Akreditēta līdz 2019. gada 16. maijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Aleksandrs Adamovičs, profesors, Dr.agr.  

Lauksaimniecības fakultāte (LF) 

Jelgavā, Lielā ielā 2, LV-3001 

e-pasts: Aleksandrs.Adamovics@llu.lv  

tālr. 28378044 

 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 10/10   10 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  8/8  8 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija agronomijā 6/- -/6   6 

Kopā 10/4 10/16 8/8 - 28 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 

t.sk. teorētiskais kurss „Lietišķās daudzvariāciju metodes”  
30/26 16/9 4/12 -/3 50 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   15/- -/15 15 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs  6/2 6/4 -/6 12 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
 8/3 7/6 -/6 15 

Kopā 30/26 30/14 32/22 -/30 92 

pilna laika/nepilna laika studijas 
 

 

DOKTORANTI 
 

Doktoranta vārds, uzvārds   studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 
 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Jana Apše  01.09.12 – 31.08.17 

Slāpekļa mēslojuma ietekme uz krūmmelleņu šķirnes "Chippewa" 

augšanu un attīstību un antociānu saturu ogās. 

Aldis Kārkliņš, profesors, Dr.habil.agr. 

Anita Osvalde, vadošā pētniece, Dr.biol. 

 

Sandra Dane  01.09.13 – 31.08.17 

Zemeņu ražas un tās kvalitātes vērtējums jauktajos stādījumos ar 

pākšaugiem. 

Dace Šterne, docente, Dr.agr. 
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Ilze Dimante  01.09.13 – 31.08.18 

Kartupeļu izlases sēklas audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju 

izvērtējums. 

Zinta Gaile, profesore, Dr.agr. 

 

Laila Dubova  01.09.14 – 31.08.17 

Simbiotisko asociāciju ietekme uz pupu (Vicia faba L.) produktivitāti. 

Ina Alsiņa, profesore, Dr.biol. 

 

Ieva Erdberga  01.09.13 – 31.08.17 

Gaismas kvantitatīvā un kvalitatīvā sastāva ietekme uz nakteņu dzimtas 

dārzeņu ražu un tās kvalitāti. 

Ina Alsiņa, profesore, Dr.biol. 

 

Jānis Gailis  01.09.12 – 31.08.16 

Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) un īsspārņi (Coleoptera: 

Staphylinidae) kā integrētās augu aizsardzības metodes indikatori ziemas 

kviešu sējumos. 

Ināra Turka, profesore, Dr.habil.agr. 

 

Kaspars Gulbis  01.09.14 – 31.08.17 

Kukurūzas (Zea mays L.) slimības un to postīgums Latvijā. 

Biruta Bankina, profesore, Dr.biol. 

 

Ieva Kalniņa  01.09.13 – 31.08.17 

Zemeņu ražību limitējošo faktoru ietekmes mazināšanas iespējas 

audzējot zem segumiem. 

Dace Šterne, docente, Dr.agr. 

 

Dmitrijs Konavko  01.09.13 – 31.08.16 

Pseudomonas ģints baktēriju kā nozīmīgu augļaugu slimību ierosinātāju 

raksturojums un identifikācija. 

Biruta Bankina, profesore, Dr.biol. 

Inga Moročko-Bičevska, vadošā pētniece, PhD 

 

Anda Liniņa  01.12.14 – 30.11.17 

Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) 

graudu tehnoloģiskajām īpašībām. 

Antons Ruža, vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. 

 

Linda Litke  01.09.16 – 31.08.19 

Slāpekļa mēslojuma normu optimizācija ziemas kviešu un ziemas rapša 

sējumos. 

Zinta Gaile, profesore, Dr.agr. 

 

Indra Ločmele  01.09.15 – 31.08.18 

Miežu genotipu maisījumu un populāciju priekšrocību izvērtējums 

bioloģiskajai audzēšanas sistēmai. 

Arta Kronberga, viesdocente, Dr.agr. 

Zinta Gaile, profesore, Dr.agr. 

 

Laura Paulovska  01.09.16 – 31.08.19 

Kviešu stiebra pamatnes puves attīstība atkarībā no agrotehnikas. 

Biruta Bankina, profesore, Dr.biol. 
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Rasma Platače 01.09.11 – 31.08.16 

Zālaugu biomasas ieguve un enerģētisko īpašību zinātniskais izvērtējums. 

Aleksandrs Adamovičs, profesors, Dr.agr. 

 

Sarmīte Rancāne 01.11.11 – 31.10.16 

Barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko augu plantācijās. 

Aldis Kārkliņš, profesors, Dr.habil.agr. 

Dagnija Lazdiņa, vadošā pētniece, Dr.silv. 

 

Irina Sivicka 01.09.11 – 31.08.16 

Raudenes (Origanum vulgare L.) ģenētisko resursu izpēte Latvijā. 

Aleksandrs Adamovičs, profesors, Dr.agr. 

 

Ilze Skudra  01.12.14 – 30.11.17 

Slāpekļa dinamika augsnē un augos integrētā ziemas kviešu (Triticum 

aestivum L.) mēslošanā. 

Antons Ruža, vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. 

 

Olga Sokolova  01.09.13 – 31.08.17 

Ābeļu un bumbieru kraupja ierosinātāju Venturia inaequalis (Cke.) Wint. 

un Venturia pyrina Aderh. Latvijas rasu sastāva un populācijas 

daudzveidības raksturojums. 

Biruta Bankina, profesore, Dr.biol. 

Inga Moročko-Bičevska, vadošā pētniece, PhD 

 

Alise Šenberga  01.12.14 – 30.11.17 

Rhizobium ģints baktēriju inventarizācija un izplatība Latvijas augsnēs. 

Ina Alsiņa, profesore, Dr.biol. 

Nils Rostoks, vadošais pētnieks, Dr.biol. 

 

Solvita Zeipiņa  01.09.13 – 31.08.17 

Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bioloģiski aktīvo vielu akumulāciju 

Latvijā mazizplatītos dārzeņos. 

Ina Alsiņa, profesore, Dr.biol. 
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LAUKSAIMNIECĪBA 

LOPKOPĪBA 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51621 

Akreditēta līdz 2019. gada 16. maijam 

Doktora studiju programmas direktore: 

Daina Kairiša, profesore, Dr.agr.  

Lauksaimniecības fakultāte (LF) 

Jelgavā, Lielā ielā 2, LV-3001 

e-pasts: Daina.Kairisa@llu.lv  

tālr. 28300081 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 10/10   10 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  8/8  8 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija agronomijā 6/- -/6   6 

Kopā 10/4 10/16 8/8 - 28 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 

t.sk. teorētiskais kurss „Lietišķās daudzvariāciju metodes”  
30/26 16/9 4/12 -/3 50 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   15/- -/15 15 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs  6/2 6/4 -/6 12 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
 8/3 7/6 -/6 15 

Kopā 30/26 30/14 32/22 -/30 92 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds   studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Lāsma Cielava  01.09.13 – 31.08.17 

Ilgmūžības pētījumi Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirnes 

govju populācijās. 

Daina Jonkus, profesore, Dr.agr. 

Līga Paura, asociētā profesore, Dr.agr. 

 

Inga Muižniece 01.09.15 – 31.08.18 

Šarolē šķirnes teļu piebarošanas nozīme kvalitatīva vaislas materiāla 

ieguvē. 

Daina Kairiša, profesore, Dr.agr. 

 

Laine Orbidāne 01.10.12 – 30.09.17 

Latvijas zirgu šķirnes selekcionējamo pazīmju pārmantojamība ķēvēm. 

Daina Jonkus, profesore, Dr.agr. 
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Māris Parfianovičs  01.09.14 – 31.08.17 

Nebrīvē audzētu staltbriežu (Cervus elaphus) teļu augšanu un attīstību 

ietekmējošo faktoru analīze. 

Daina Kairiša, profesore, Dr.agr. 

 

Solvita Petrovska  01.09.13 – 31.08.17 

Slaucamo govju ķermeņa kondīcijas vērtējuma sakarība ar piena 

produktivitātes, kvalitātes un atražošanas rādītājiem. 

Daina Jonkus, profesore, Dr.agr. 

 

Līga Šenfelde  01.11.16 – 31.10.19 

Jēru nobarošanas un izaudzēšanas rezultātu analīze atkarībā no 

spēkbarības izdales veida. 

Daina Kairiša, profesore, Dr.agr. 
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LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE  

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51525 

Akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Gints Birzietis, profesors, Dr.sc.ing. 

Tehniskā fakultāte (TF) 

Jelgavā, J.Čakstes bulv. 5, LV-3001 

e-pasts: Gints.Birzietis@llu.lv 

tālr. 63080697, 28618372 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 6/6   6 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 6/- -/6  6 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija  4/4    4 

Kopā 8/8 12/6 -/6  20 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 23/13 14/18 16/10 -/12 53 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   10/- -/10 10 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 2/2 5/2 5/5 -/3 12 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

Teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 

4/4 

3/3 
9/4 9/9 -/5 

22 

3 

Kopā 32/22 28/24 40/24 -/30 100 

pilna laika/nepilna laika studijas 
 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds   studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Guntars Bernāns 01.09.15 – 31.08.18 

Spēkratu sēdekļu klimata sistēmu pētījumi. 

Dainis Berjoza, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Toms Bogatijs 01.09.15 – 31.03.16 

Niedru pļāvēju griešanas mehānismu konstrukciju novērtējums. 

Ēriks Kronbergs, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Uģis Deķeris 01.09.14 – 31.08.18 

Elektrisko spēkratu ekspluatācijas parametru pētījumi. 

Dainis Berjoza, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Aleksejs Gedzurs 01.09.13 – 31.08.16 

Asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa un ekspluatācijas drošuma 

modelēšana to aizsardzības pilnveidei. 

Andris Šnīders, profesors, Dr.habil.sc.ing. 



DOKTORA STUDIJAS 2016 12 

 

Juris Gerajevskis 01.09.16 – 31.08.19 

Risinājumi elektrotransporta uzlādes sistēmas darbības kvalitātes 

paaugstināšanai. 

Aigars Laizāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Arvīds Jakušenoks 01.09.14 – 31.08.17 

Jaudas reaktīvā komponente lauku reģionu elektroapgādes tīklos. 

Aigars Laizāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Valdis Kleinbergs 01.09.12 – 31.08.17 

Graudzāļu izmantošanas tehnoloģijas siltumenerģijas ieguvē. 

Gunārs Vērdiņš, profesors(Emeritus), Dr.sc.ing. 

 

Jānis Kjakste 01.09.14 – 31.08.17 

Stiebraugu biomasu transportēšana pa cauruļvadiem risinājumi. 

Aivars Kaķītis, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Rūdolfs Liepnieks 01.09.16 – 31.08.19 

Ūdeņraža izmantošana mobilo lauksaimniecības iekārtu energoapgādē. 

Ilmārs Dukulis, profesors, Dr.sc.ing. 

Aigars Laizāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Jānis Mistris 01.09.11 – 31.08.16 

Pasažieru pārvadājumu optimizācijas iespējas Latvijas reģionos. 

Gints Birzietis, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Mārtiņš Ozollapiņš 01.09.12 – 31.08.17 

Enerģētisko augu kaltēšanas procesa energoefektivitātes novērtējums. 

Aivars Kaķītis, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Aldis Pecka 01.09.13 – 31.08.18 

Mobilo lauksaimniecības robotu elektroapgādes risinājumu modelēšana 

un vadība. 

Vitālijs Osadčuks, docents, Dr.sc.ing. 

 

Oskars Pūliņš 01.09.15 – 31.08.18 

Šķeldas apkures sistēmu optimizācija. 

Dainis Berjoza, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Kristaps Sondors 01.10.13 – 30.09.17 

Hidrogenētas augu eļļas izmantošana dīzeļmotoros. 

Ilmārs Dukulis, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Kristaps Štāls 01.09.13 – 30.11.16 

Individualizēti energoefektīvi mikroklimata nodrošināšanas un vadības 

risinājumi augkopībā. 

Aigars Laizāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Roberts Vanags 01.09.14 – 31.08.17 

Tehniskie risinājumi sapropeļa ieguves uzlabošanai nodrošinot vides 

ekoloģiskās prasības. 

Daina Kanaška, docente, Dr.sc.ing. 

 

Mārtiņš Ziemelis 01.09.14 – 31.08.18 
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Korozijizturīgu sakausējumu apstrādājamības un virsmas kvalitātes 

paaugstināšana. 

Gunārs Vērdiņš, profesors(Emeritus), Dr.sc.ing. 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  p a r  m a k s u  

 

Andrius Nemeikšis   01.09.16 – 31.10.19 

Mobile robot path planning in unknown environment. 

Vitālijs Osadčuks, docents, Dr.sc.ing. 
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AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ EKONOMIKA 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51310 

Akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktore: 

Dina Popluga, docente, Dr.oec.  

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) 

Jelgavā, Svētes ielā 18, LV-3001 

e-pasts: Dina.Popluga@llu.lv 

tālr. 26188389 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
8    8 

Pētījuma virziena speckurss (ar promocijas eksāmena 

kārtošanu) 
 10   10 

Profesionālās svešvalodas speckurss (ar promocijas 

eksāmena kārtošanu) 
4    4 

Pētījumu metodoloģija ekonomikā 4 4   8 

Kopā 16 14 - - 30 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 

t.sk. teorētiskais kurss „Lietišķās daudzvariāciju metodes”, 

„Ekonomisko procesu datormodelēšana” un „Zinātnisko 

rakstu sagatavošana” 

19/9 14/9 15/18 0/12 48 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   12 0/12 12 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 2/2 5/3 2/5  9 

Pētījumu rezultātu publicēšana 3/3 7/4 11/7 0/7 21 

Kopā 24/14 26/16 40/30 0/30 90 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds   studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Raivis Andersons   01.09.14 – 31.08.17 

Liellopu gaļas ražošanas novērtējums un attīstības iespējas Latvijas 

reģionos. 

Andra Zvirbule, profesore, Dr.oec. 

 

Ligita Āzena   01.09.15 – 31.08.18 

Teritorijas mārketings uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai pašvaldību 

teritorijās Latvijā. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Dana Bertašus   01.09.12 – 31.08.17 

Bezdarbnieku integrēšanās problēmas darba tirgū Latvijas reģionos. 

Anita Auziņa, asociētā profesore, Dr.oec. 
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Aivis Biķernieks 01.12.12 – 30.11.17 

Latvijas pārtikas produktu īpatsvars iedzīvotāju patēriņā. 

Aija Eglīte, asociētā profesore, Dr.oec. 

 

Edīte Bišere   01.09.15 – 31.08.18 

Profesionālās izglītības ietekme uz ekonomikas attīstību Latvijas 

reģionos. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Sergejs Gemma   01.09.16 – 31.08.19 

Viedās attīstības iespēju izvērtējums Latvijas reģionos. 

Zane Bulderberga, docente, Dr.oec. 

 

Ina Gudele   01.09.13 – 31.08.17 

Elektroniskās komercijas metožu pielietošana reģionālo mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstībai. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Agnese Hauka   01.09.11 – 30.04.16 

Lauku teritoriju mazās uzņēmējdarbības izvērtējums kopējā valsts 

ekonomikā un ilgtermiņa attīstībā. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Aļona Irmeja   01.09.11 – 31.08.16 

Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti Latvijas reģionos. 

Inguna Leibus, profesore, Dr.oec. 

 

Valdis Janovs   01.09.11 – 31.08.16 

Reģionālās partnerības salīdzinošais novērtējums apdrošināšanas sfērā. 

Andra Zvirbule, profesore, Dr.oec. 

 

Edmunds Jansons   01.09.16 – 31.08.19 

Latvijas Republikas Valsts kontroles patērēto finansu resursu atdeves 

analīze Baltijas jūras reģiona valstu kontekstā. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Aigars Judzis   01.09.11 – 31.08.16 

Ziemeļvidzemes uzņēmumu konkurētspējas ekonomiskie aspekti. 

Andra Zvirbule, profesore, Dr.oec. 

 

Pēteris Kalniņš   01.09.15 – 31.08.18 

Dabas resursu nodoklis kā instruments dabas resursu ilgtspējīgai 

izmantošanai un saglabāšanai. 

Inguna Leibus, profesore, Dr.oec. 

 

Laila Kelmere   01.09.14 – 31.08.17 

Kapitālsabiedrības likvidācijas procesa reģionālie, uzskaites un nodokļu 

aspekti. 

Ingrīda Jakušonoka, profesore, Dr.oec. 

 

Aiva Kenkle   01.10.16 – 30.09.19 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas ietekme uz augstskolas darba 

rezultātiem. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 
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Mareks Klovāns   01.09.13 – 31.08.17 

Kūdras kā kurināmā energoresurss un tās izmantošanas ekonomiskais 

efekts Latvijas reģionos. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Natālija Kostrikova   01.09.16 – 31.08.19 

Dalītās virsgrāmatas tehnoloģijas ietekmes izvērtējums Latvijas 

ekonomikā. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Ieva Krūmiņa   01.09.16 – 31.08.19 

Reģionālo faktoru ietekme uz Latvijas mazo un mikro uzņēmumu radīto 

ekonomisko vērtību un uzņēmēja socio-ekonomisko apmierinātību. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Laila Kundziņa-Zvejniece  01.09.16 – 31.08.19 

Baltijas valstu universitāšu realizēto filantropijas projektu ietekmes 

izvērtējums reģiona attīstībā. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Ingrīda Latimira   01.09.15 – 31.08.18 

Bioloģisko aktīvu (akvakultūras) novērtēšanas metodoloģija un ietekme 

uz komercuzņēmumu nākotnes naudas plūsmu aprēķinu. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Ieva Leimane   01.09.11 – 31.08.16 

Ražošanas faktoru struktūra un salīdzinošā atdeve lauksaimniecībā. 

Irina Pilvere, profesore, Dr.oec. 

 

Sandra Medne-Jēkabsone  01.09.13 – 31.08.18 

Ārvalstu investīcijas Latvijas reģionālās attīstības izlīdzināšanai. 

Anastasija Vilciņa, profesore, Dr.oec. 

 

Zaiga Oborenko   01.10.16 – 30.09.19 

Līdzsvarotā rādītāju karte cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai Latvijas 

ekonomikā. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Ieva Opoļska   01.09.16 – 31.08.19 

Sporta organizāciju atpazīstamības veicināšanas nozīme Baltijas reģionā. 

Līga Proškina, docente, Dr.oec. 

 

Ivars Ozoliņš   01.09.13 – 31.08.17 

Aitkopības attīstības iespējas Latvijā. 

Irina Pilvere, profesore, Dr.oec. 

 

Uldis Plūmīte   01.10.11 – 30.09.16 

Vidzemes un Kurzemes reģionālo atpūtas parku attīstības iespējas. 

Anita Auziņa, asociētā profesore, Dr.oec. 

 

Rita Rozentāle   01.09.14 – 31.08.18 

Loģistikas un iepakojuma ekonomisko aspektu analītisks izvērtējums 

pārtikas produktu piegādes ķēdē. 
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Andra Zvirbule, profesore, Dr.oec. 

 

Aivars Rubenis   01.09.14 – 31.08.17 

Bezvadu uzlādes elektrotransporta izmantošanas iespējas reģionālajā 

sabiedriskā transporta sistēmā. 

Andra Zvirbule, profesore, Dr.oec. 

 

Mareks Rubīns   01.09.16 – 31.08.19 

Biogāzes ražošanas sociālekonomiskais vērtējums Latvijā. 

Irina Pilvere, profesore, Dr.oec. 

 

Juris Smaļinskis   01.09.16 – 31.08.19 

Latvijas “Lauku labumu” saimniecību ilgtspējīgas attīstības 

sociālekonomiskā modeļa izstrāde. 

Anita Auziņa, asociētā profesore, Dr.oec. 

 

Linda Sūniņa   01.09.15 – 31.08.18 

Vieda mārketinga stratēģijas izveide Latvijas teritorijas attīstībai. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Sandra Štucere   01.09.11 – 31.08.16 

Nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanas iespēju izvērtējums Latvijas 

reģionos. 

Gunita Mazūre, asociētā profesore, Dr.oec. 

 

Artjoms Ustinovs   01.09.14 – 31.08.17 

Eko-celtniecības uzņēmumu biznesa izaugsmes iespējas Baltijas valstu 

ilgtspējīgā attīstībā. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

Inese Vīgante   01.09.12 – 31.08.16 

Sociālās grāmatvedības principu ieviešana Latvijā. 

Romēna Šulca, docente, Dr.oec. 

 

Kristaps Zdanovskis   01.09.14 – 31.08.17 

Nevalstisko organizāciju nozīme lauksaimniecības nozares attīstība 

Latvijā. 

Irina Pilvere, profesore, Dr.oec. 

 

Dace Ziediņa   01.09.16 – 31.08.19 

Speciālā ekonomiskā zona kā reģionālās izaugsmes veicinātāja Latgales 

reģionā. 

Modrīte Pelše, profesore, Dr.oec. 

 

Baiba Ziemele   01.09.15 – 31.08.18 

Medikamentu kompensācijas sociāli ekonomiskā modeļa izstrāde 

Latvijā. 

Lāsma Dobele, docente, Dr.oec. 

 

Juna Žaleiko   01.09.16 – 31.08.19 

ES un ārvalstu atbalsta instrumentu izpēte Baltijā un stratēģijas izstrāde 

efektīvākai grantu piesaistei. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 
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P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  p a r  m a k s u  

 

Santa Graikste   01.03.15 – 28.02.17 

Tūrisma nozares potenciāls Baltijas valstīs. 

Baiba Rivža, profesore, Dr.habil.oec. 

 

N e p i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Evija Plone   01.09.10 – 14.03.16 

Latvijas aizsargājamo teritoriju iespējas reģionu attīstībai. 

Ilze Stokmane, docente, Dr.oec. 
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PĀRTIKAS ZINĀTNE 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51541 

Akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktore: 

Daina Kārkliņa, profesore, Dr.sc.ing.  

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF) 

Jelgavā, Rīgas ielā 22, LV-3001 

e-pasts: Daina.Karklina@llu.lv  

tālr. 63005673 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares 

virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 6/- -/6  6 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  6/- -/6 6 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija 4/- -/4   4 

Kopā 8/4 6/4 6/6 -/6 20 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 

t.sk. teorētiskais kurss „Lietišķās daudzvariāciju 

metodes” un „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 

20/12 22/12 8/12 -/14 50 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   10/- -/10 10 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 6/6 6/7 8/7  20 

Pētījumu rezultātu publicēšana 6/8 6/7 8/5  20 

Kopā 32/26 34/26 34/24 -/24 100 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds   studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Kristīna Antoņenko 01.09.11 – 31.08.16 

Mikroelementu piedevu ietekme uz iesala kvalitāti. 

Viesturs Kreicbergs, profesors, Dr.chem. 

 

Līva Aumeistere 01.10.16 – 30.09.19 

Mātes piena sastāva izpēte. 

Inga Ciproviča, profesore, Dr.sc.ing. 

Dace Zavadska, docente, Dr.med. 

 

Agita Blūma 01.11.13 – 31.10.16 

Piena mikroflora siera kvalitātes nodrošināšanā. 

Inga Ciproviča, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Andris Freimanis 01.09.14 – 30.04.16 

Piena recēšanas izpēte siera ražošanā. 
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Inga Ciproviča, profesore, Dr.sc.ing. 

Jeļena Zagorska, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Ilze Kalniņa 01.09.16 – 31.08.19 

Sensorās metodes – produktu uztverē un izvēlē bērniem un pusaudžiem. 

Evita Straumīte, vadošā pētniece, Dr.sc.ing. 

 

Daiga Konrāde 01.09.14 – 31.08.17 

Augu valsts pārstrādes blakusproduktu izmantošana ekstrudētu produktu 

izstrādē. 

Dace Kļava, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Gita Krūmiņa-Zemture 01.09.15 – 31.08.18 

Zirņu (Pisum sativum L.) un griķu (Fagopyrum esculentum) miltu un to 

izstrādājumu izvērtējums. 

Ilze Beitāne, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Asnate Ķirse 01.09.13 – 31.08.16 

Jauni pastveida pākšaugu produkti veģetāriešiem. 

Daina Kārkliņa, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Marika Liepa 01.10.15 – 30.09.18 

Augstspiediena tehnoloģiju ietekme uz piena un piena produktu kvalitāti. 

Jeļena Zagorska, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Ruta Galoburda, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Ivo Līdums 01.09.13 – 31.08.16 

Kvasa kvalitāti ietekmējoši faktori. 

Daina Kārkliņa, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Inga Ļeņenkova 01.09.15 – 31.08.18 

Izejvielu un ražošanas tehnoloģijas ietekme uz rudzu maizes kvalitāti. 

Daiga Kunkulberga, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Liene Ozola 01.09.16 – 31.08.19 

Īpašas diētas pārtikas produktu ar paaugstinātu biopieejamību izstrāde. 

Daiga Kunkulberga, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Nataļja Petrovska-Avramenko 01.09.15 – 31.08.18 

Piengatavības fāzes graudu ķīmiskais sastāvs un to pielietojums pārtikā. 

Solvita Kampuse, docente, Dr.sc.ing. 

 

Aija Ruzaiķe 01.09.13 – 31.08.16 

Iepakojumā termiski apstrādātu gatavo ēdienu kvalitāte uzglabāšanas 

laikā. 

Sandra Muižniece-Brasava, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Sanita Sazonova 01.09.16 – 31.08.19 

Augstspiediena tehnoloģijas pielietošanas iespējas cūkgaļas kvalitātes 

uzlabošanai. 

Ruta Galoburda, profesore, Dr.sc.ing. 

Ilze Grāmatiņa, docente, Dr.sc.ing. 

 

Artūrs Spīķis 01.09.15 – 31.08.16 
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Viedais iepakojums pārtikas produktu realizācijas termiņa identifikācijai. 

Sandra Muižniece-Brasava, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Kārlis Sproģis 01.11.16 – 31.10.19 

Latvijā audzētu svaigu minimāli apstrādātu zemeņu kvalitātes 

izvērtējums. 

Tatjana Ķince, profesore, Dr.sc.ing. 

Sandra Muižniece-Brasava, asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

 

Santa Šēnhofa 01.09.14 – 31.08.17 

Diedzēti graudi brokastu pārslu ražošanā. 

Tatjana Ķince, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Igors Šepeļevs 01.09.14 – 31.08.18 

Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu izmantošana jaunu produktu 

ieguvei. 

Ruta Galoburda, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Reinis Zariņš 01.11.16 – 31.10.19 

Sekundāro metabolītu dinamika kartupeļu uzglabāšanas un pārstrādes 

procesos. 

Zanda Krūma, vadošā pētniece, Dr.sc.ing. 

 

Kristīne Žolnere 01.11.16 – 31.10.19 

Bioprocesu optimizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei. 

Inga Ciproviča, profesore, Dr.sc.ing. 
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MEŽZINĀTNE 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51623 

Akreditēta līdz 2019. gada 16. maijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Āris Jansons, viesdocents, Dr.silv. 

Meža fakultāte (MF) 

Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, LV-3001 

e-pasts: Aris.Jansons@silava.lv 

tālr. 29109529  

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 8/8   8 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  7/- -/7 7 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija  4/4    4 

Lietišķās daudzvariāciju metodes 2/2    2 

Kopā 10/10 8/8 7/- -/7 25 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 20/17 26/14 4/19  50 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   25/7 -/18 25 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 3/2 3/4 4/2 -/2 10 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
7/3 3/4 -/2 -/1 10 

Kopā 30/22 32/22 33/30 -/21 95 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Endijs Bāders  01.09.13 – 31.08.16 

Sasalstoša lietus un vēja kā dabisko traucējumu ietekme skuju koku 

audzēs hemiboreālajos mežos Latvijā. 

Āris Jansons, viesdocents, Dr.silv. 

 

Raimonds Bērmanis  01.11.16 – 31.10.19 

ES atbalsta sistēmas integrācija Latvijas privāto mežu apsaimniekošanā. 

Inga Straupe, profesore, Dr.silv. 

Andra Zvirbule, profesore, Dr.oec. 

 

Indulis Brauners  01.09.13 – 31.08.16 

Heterobasidion izraisītā sakņu trupe sastāva kopšanas cirtēs: celmu 

inficēšanās risks un bioloģiskā aizsardzība. 

Tālis Gaitnieks, vadošais pētnieks, Dr.silv. 
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Māris Davidāns  01.09.13 – 30.04.16 

Energokoksnes mitruma un apjoma ietekmējošo faktoru vērtējums. 

Leonards Līpiņš, profesors (Emeritus), Dr.sc.ing. 

 

Gundega Done  01.09.13 – 31.08.18 

Briežu dzimtas Cervidae populāciju struktūras ietekme uz zaudējumiem 

mežsaimniecībai Latvijā. 

Jānis Ozoliņš, vadošais pētnieks, Dr.biol. 

 

Edgars Dubrovskis  01.09.15 – 31.08.18 

Veģetācijas sukcesija un augsnes ģenēze damaksnī mežsaimnieciskā cikla 

laikā. 

Aigars Indriksons, asociētais profesors, Dr.silv. 

 

Maris Eglīte  01.09.15 – 31.08.18 

Koku augšanas gaita biofizikālo anomāliju (āderu) ietekmē. 

Aigars Indriksons, asociētais profesors, Dr.silv. 

Imants Liepa, profesors, Dr.habil.biol. 

 

Lāsma Freimane  01.09.15 – 31.08.18 

Riska faktoru ietekme uz sausieņu parastās priedes Pinus Sylvestris L. 

mežaudžu produktivitāti un sanitāro stāvokli pēc skrejuguns. 

Olga Miezīte, profesore, Dr.silv. 

Imants Liepa, profesors, Dr.habil.biol. 

 

Sandra Galiņa  01.10.16 – 30.09.19 

Meža ekoloģisks un mežsaimniecisks izvērtējums vietās ar dažādu 

magnētiskā lauka intensitāti Latvijā. 

Aigars Indriksons, asociētais profesors, Dr.silv. 

 

Mārtiņš Graudums  01.11.16 – 31.10.19 

Enerģētiskās koksnes resursu novērtējums ciršanas vecuma audzēs 

nosusinātos meža augšanas apstākļos. 

Aigars Indriksons, asociētais profesors, Dr.silv. 

 

Santa Kalēja  01.09.12 – 31.08.17 

Harvestera pielietošanas ietekme uz jaunaudžu kopšanas rentabilitāti. 

Alfons Grīnfelds, profesors(Emeritus), Dr.sc.ing. 

Andis Lazdiņš, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

 

Solvita Krodziniece  01.10.16 – 30.09.19 

Abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz parastā ozola (Qercus robur L.) 

stādāmā materiāla izaudzēšanu. 

Olga Miezīte, profesore, Dr.silv. 

Aigars Indriksons, asociētais profesors, Dr.silv. 

 

Valentīns Kukšinovs  01.09.15 – 31.08.18 

Galvenās cirtes telpiskā izvietojuma plānošanas ekoloģiski, ekonomiski 

un sociāli aspekti. 

Dagnis Dubrovskis, profesors, Dr.silv. 

 

Jānis Liepiņš  01.09.14 – 31.08.17 

Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma noteikšanas metodikas 

izstrāde un resursu aprēķini Latvijā. 
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Kaspars Liepiņš, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

 

Modris Okmanis  01.09.14 – 31.08.17 

Koksnes pelnu izmantošana mežaudžu mēslošanā. 

Dagnija Lazdiņa, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

Andis Lazdiņš, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

 

Kaspars Polmanis  01.09.14 – 31.08.17 

Skujbiru ietekme uz parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu 

morfometriskajiem parametriem. 

Āris Jansons, viesdocents, Dr.silv. 

Tālis Gaitnieks, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

 

Uldis Prindulis  01.09.14 – 31.08.17 

Paliekošās audzes un augsnes bojājumu samazināšana novēlotās 

mašinizētās lapkoku audžu kopšanas cirtēs. 

Andis Lazdiņš, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

 

Līga Puriņa  01.09.12 – 31.08.16 

Ģenētiskās variācijas izmantošanas iespējas meža koku pielāgošanās 

klimata izmaiņām veicināšanā. 

Āris Jansons, viesdocents, Dr.silv. 

 

Ilze Pušpure  01.09.14 – 31.08.17 

Oša Fraxinus excelsior  L. audžu dabiskā atjaunošanās Latvijā. 

Natālija Arhipova, vadošais pētnieks, Dr.biol. 

Tālis Gaitnieks, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

 

Juris Rieksts-Riekstiņš  01.09.13 – 31.08.16 

Prognozēto klimata izmaiņu ietekme uz kokaudžu ražību Latvijas 

teritorijā. 

Āris Jansons, viesdocents, Dr.silv. 

 

Jeļena Rūba  01.09.12 – 31.08.17 

Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) jaunaudžu sanitārā stāvokļa 

atkarība no lokalitātes telpiskās specifikas Latvijā. 

Olga Miezīte, profesore, Dr.silv. 

 

Ilze Silamiķele  01.09.15 – 31.08.18 

Integrētā pieeja daudzmērķu meža apsaimniekošanas stratēģisko 

lēmumu pieņemšanai. 

Dagnis Dubrovskis, profesors, Dr.silv. 

 

Lita Vanaga  01.10.16 – 30.09.19 

Meža apsaimniekošanas ekonomisko mērķu un vides politikas ietekmes 

analīze. 

Dagnis Dubrovskis, profesors, Dr.silv. 

 

Māra Zadiņa  01.09.14 – 31.08.17 

Meža ugunsgrēku ietekme uz kokaudžu un veģetācijas struktūru. 

Āris Jansons, viesdocents, Dr.silv. 

Igor Drobyshev, asociētais profesors, PhD 

 

Juris Zariņš  01.09.13 – 31.08.16 
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Upju aizsargjoslu apsaimniekošanas ekoloģiskais un mežsaimnieciskais 

izvērtējums. 

Jurģis Jansons, vadošais pētnieks, Dr.silv. 

 

N e p i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Solveiga Luguza 01.03.12 – 28.02.17 

Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) un parastās egles (Picea abies (L.) 

Karst.) atsauces reakcijas dinamika klimata izmaiņu kontekstā. 

Imants Liepa, profesors, Dr.habil.biol. 
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KOKSNES MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS  

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51543 

Akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Uldis Spulle, profesors, Dr.sc.ing. 

Meža fakultāte (MF) 

Jelgavā, Dobeles ielā 41, LV-3002 

e-pasts: Uldis.Spulle@e-koks.lv 

tālr. 29548959  

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares 

virziena speckurss (ar promocijas eksāmena 

kārtošanu) 

 6/6   6 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  6/- -/6 6 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija  4/4    4 

Kopā 8/8 6/6 6/- -/6 20 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 24/17 28/17 -/18  52 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana  -/2 23/7 -/14 23 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 2/2 2-3/2-3 2-3/2-3 -/2-3 8 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu 

sagatavošana” 

6/3 3-4/2-3 3-9/2-3 -/3-8 17 

Kopā 32/22 34/24 34/30 -/24 100 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Andis Ābele 01.09.12 – 31.08.16 

Griešanas režīmu optimizācija mīksto lapkoku koksnes garenzāģēšanas 

procesā. 

Edgars Bukšāns, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Mārtiņš Sleņģis, Dr.sc.ing. 

 

Andris Bērziņš 01.09.16 – 31.08.19 

Koksnes un ģeopolimēra kompozīti. 

Andris Morozovs, profesors, Dr.chem. 

 

Dace Cīrule 01.10.13 – 30.09.16 

Termiski modificētās lapkoku koksnes dekoratīvās īpašības un to 

stabilitātes uzlabošana pret vides faktoru iedarbību. 

Henn Tuherm, profesors, Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. 
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Bruno Andersons, vadošais pētnieks, Dr.chem. 

 

Jānis Gabranovs 01.09.14 – 30.04.16 

Lapu koku stumbra koksnes mitruma un blīvuma izmaiņu vērtējums. 

Leonards Līpiņš, profesors (Emeritus), Dr.sc.ing. 

 

Laura Laiveniece 01.09.12 – 31.08.16 

Koksnes netradicionālās līmēšanas tehnoloģijas. 

Andris Morozovs, profesors, Dr.chem. 

 

Sigurds Logins 01.09.14 – 31.08.18 

Apaļo kokmateriālu kravu pārrēķina koeficientu pamatojums 

saimnieciski nozīmīgajām koku sugām, izmantojot masas metodi. 

Leonards Līpiņš, profesors (Emeritus), Dr.sc.ing. 

 

Jānis Magaznieks 01.09.14 – 31.08.17 

Zāģbaļķu un finierkluču kvalitātes izmaiņas uzglabāšanas laikā. 

Leonards Līpiņš, profesors (Emeritus), Dr.sc.ing. 

 

Anete Meija-Feldmane 01.09.13 – 31.08.17 

Modificētas koksnes novecošanās un aizsardzība. 

Uldis Spulle, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Rihards Roziņš 01.09.13 – 31.08.17 

Koksnes kompozītplātņu optimizācijas un atbilstības novērtēšanai, 

nepieciešamo aprēķinu modeļu izstrāde un to eksperimentāla validācija. 

Uldis Spulle, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Kaspars Spalvis 01.09.13 – 31.08.17 

Egles (Picea abies L.H.Karst.) zaleņa (kompleksā) pārstrādes tehnoloģija. 

Andris Morozovs, profesors, Dr.chem. 

Māris Daugavietis, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

 

Kārlis Veitmans 01.09.15 – 31.08.18 

Zemas formaldehīda emisijas bērza koksnes saplāksnis. 

Edgars Bukšāns, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 
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VETERINĀRMEDICĪNA 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51640 

Akreditēta līdz 2019. gada 16. maijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Arnis Mugurēvičs, profesors, Dr.med.vet.  

Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF) 

Jelgavā, K.Helmaņa ielā 8, LV-3004 

e-pasts: Arnis.Mugurevics@llu.lv 

tālr. 63005685 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares 

virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 6/6   6 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  6/6  6 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija 4/4    4 

Kopā 8/8 6/6 6/6  20 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 20/13 25/23 8/17  53 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana 5/5 5/3 15/7 -/10 25 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs  3/2 4/3 -/2 7 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
 6/5 9/6 -/4 15 

Kopā 25/18 39/33 36/33 -/16 100 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Astra Ārne 01.09.12 – 31.08.16 

Bioterapeitisko līdzekļu ietekme uz govs gremošanas kanāla 

morfometrisko un gļotādas mikroskopisko attīstību pirmajos postnatālās 

ontoģenēzes mēnešos. 

Aija Ilgaža, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Baiba Bergmane 01.09.16 – 31.08.19 

Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha 

invāziju Latvijā. 

Dace Bērziņa, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Ketija Broka 01.09.14 – 31.08.18 

Histomorfoloģiskā struktūra, traumatiskās izmaiņas un postmortālo 

pārmaiņu attīstība dažādos audos savvaļas atgremotājiem Latvijā. 

Dace Bērziņa, asociētā profesore, Dr.med.vet. 
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Rihards Čerņevskis 01.10.14 – 30.09.17 

Miorelaksācijas līdzekļa cis-atracurium ietekme uz kaķu hemodinamikas 

un iekšējā acs spiediena rādītājiem normotermiskā un hipotermiskā 

stāvoklī, inhalācijas anestēzijas laikā. 

Līga Kovaļčuka, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Alīna Derbakova 01.02.15 – 31.01.18 

Kriptosporīdiju epidemioloģija teļiem Latvijā. 

Dace Keidāne, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Sabīne Eglīte 01.09.16 – 31.08.19 

Inovatīvu barības līdzekļu ietekme uz vistu gremošanas kanālu un 

organismu kopumā. 

Aija Ilgaža, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Abubakars Gasanhanovs 01.09.15 – 31.08.18 

Aitu gremošanas kanāla inervācija postnatālajā ontoģenēzē un tās loma 

kuņģa un zarnu imunoregulatorajos procesos. 

Arnis Mugurēvičs, profesors, Dr.med.vet. 

 

Daiga Gāliņa 01.09.15 – 31.08.18 

Rezistentā Escherichia coli  izplatība cūkām un tā samazināšanas iespējas. 

Anda Valdovska, profesore, Dr.med.vet. 

 

Silva Grīnblate 01.12.13 – 30.11.17 

Hormonālo preparātu izmantošana dzimumcikla regulācijai un 

hiperadrenokorticisma ārstēšanai seskiem. 

Aija Ilgaža, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Sintija Gorodko 01.09.16 – 31.08.19 

Inulīna izēdināšanas ietekme uz teļu attīstību un siltumnīcas efektu 

izraisošo gāzu emisiju. 

Aija Ilgaža, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Veronika Grosbārde 01.09.13 – 31.08.18 

Alaria spp. epizootoloģiskā situācija meža cūkām Latvijā. 

Dace Keidāne, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Meldra Ivbule 01.09.12 – 31.08.17 

Meticilīn-rezistentā Staphylococcus aureus izplatība mājas cūku 

populācijā. 

Anda Valdovska, profesore, Dr.med.vet. 

 

Kristīne Jemeļjanova 01.09.16 – 31.08.19 

Ģenitālā kampilobakterioze liellopiem Latvijā. 

Kaspars Kovaļenko, asociētais profesors, Dr.med.vet. 

 

Elīna Kaņka 01.09.16 – 31.08.19 

Ceļa locītavas skrimšļa metabolisms ontoģenēzē un zemas intensitātes 

lāzera ietekme uz locītavas skrimšļa reģenerāciju trušiem. 

Arnis Mugurēvičs, profesors, Dr.med.vet. 

 

Alīna Klūga 01.09.16 – 31.08.19 

Svaigi nozvejoto saldūdens zivju mikroflora Latvijā. 
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Margarita Terentjeva, docente, Dr.med.vet. 

 

Linda Kokoreviča 01.11.11 – 31.10.16 

Suņu un kaķu mukokutāno audzēju prognostika atkarībā no ķirurģiskās 

rezekcijas robežām un adjuvantterapijas. 

Ilze Matīse-Van Houtana, Dr.med.vet. 

 

Jevgēnija Kondratjeva 01.09.12 – 31.08.16 

Kortikosteroīdu izraisītās pārmaiņas aknās un to reversijas iespējas 

suņiem. 

Aija Ilgaža, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Aija Mālniece 01.09.11 – 31.08.16 

Pulsētspējīgas aortas protēzes biointegrācija suņu vēdera aortā. 

Alberts Auzāns, asociētais profesors, Dr.med.vet. 

 

Nikolajs Oborins 01.09.15 – 31.08.18 

Dažu šķirņu ciskas kaula (os femoris) gerontoloģiskais salīdzinājums 

suņiem. 

Agris Ilgažs, docents, Dr.med.vet. 

 

Laura Otzule 01.09.12 – 31.08.17 

Kazu kuņģa morfofunkcionālā attīstība postnatālajā ontoģenēzē 

atšķirīgos turēšanas un ēdināšanas apstākļos. 

Aija Ilgaža, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Jekaterina Plaksina 01.09.15 – 31.08.18 

Autologas ar trombocītiem bagātinātas plazmas izmantošana locītavu 

patoloģiju ārstēšanā suņiem. 

Agris Ilgažs, docents, Dr.med.vet. 

 

Olga Ponomarjova 01.09.15 – 31.08.18 

Seruma biomarķieru un C reaktīva proteīna diagnostiskais pielietojums 

suņiem ar intratorakālām neoplāzijām. 

Ilze Matīse-Van Houtana, Dr.med.vet. 

 

Olga Revina 01.09.16 – 31.08.19 

Beta-glikāna izmantošanas iespējas Aeromonas hydrophila infekcijas 

ierobežošanai akvakultūras dzīvniekiem. 

Anda Valdovska, profesore, Dr.med.vet. 

Dina Cīrule, Dr.biol. 

 

Guna Ringa-Karahona 01.09.16 – 31.08.19 

Q drudža sastopamība slaucamo govju ganāmpulkos Latvijā un tā 

ietekme uz reprodukcijas rādītājiem. 

Vita Antāne, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Dr.biol. 

 

Ilze Rutkovska 01.09.12 – 31.08.17 

Smoltifikācijas norise klīniski veseliem un ar Gyrodactilus spp. 

invadētiem taimiņiem (Salmo trutta). 

Ruta Medne, viesdocente, Dr.med.vet. 

 

Uģis Skangals 01.09.15 – 31.08.18 
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Morfofunkcionālās izmaiņas kaķiem mutes dobumā, attīstoties 

periodontālajai slimībai. 

Agris Ilgažs, docents, Dr.med.vet. 

 

Dina Stalte 01.11.14 – 31.10.17 

Traheobronhālā kolapsa ietekme uz sirds morfoloģisko un funkcionālo 

stāvokli  suņiem. 

Ilmārs Dūrītis, asociētais profesors, Dr.med.vet. 

 

Dace Stankeviča 01.09.16 – 31.08.19 

Latvijas suņu polineiropātijas patoloģisko izmaiņu un to cēloņu izpēte. 

Aija Ilgaža, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

Ilze Matīse-Van Houtana, Dr.med.vet. 

 

Žanete Šteingolde 01.09.12 – 31.08.17 

Listeria monocytogenes un Listeria ivanovii ierosināto infekciju 

epidemioloģija govīm, aitām un kazām Baltijas valstīs. 

Aivars Bērziņš, profesors, Dr.med.vet. 

 

Irina Uškova 01.11.14 – 31.10.17 

Gremošanas kanālā bakteriāla spektra izmaiņas mājas seskiem attīstoties 

periodontītam un izbarojot probiotiskos preparātus. 

Agris Ilgažs, docents, Dr.med.vet. 

 

Jana Vanaga 01.09.14 – 31.08.17 

Diennakts ritma ietekme uz acs fizioloģiskajiem rādītājiem zirgiem. 

Līga Kovaļčuka, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Armands Vekšins 01.09.14 – 31.08.17 

Suņa musculus biceps brachii un musculus brachialis 3D morfometrija 

un šo muskuļu ietekme uz processus coronoideus medialis slimībām. 

Oskars Kozinda, docents, Dr.med.vet. 

 

Māra Viduža 01.09.11 – 31.05.16 

Probiotiku nozīme govju subklīniskās acidozes novēršanā. 

Laima Liepa, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Evita Zolnere 01.09.15 – 31.08.18 

Smiltsērkšķu blakusproduktu ekstraktu iedarbība uz teļu veselību. 

Laima Liepa, asociētā profesore, Dr.med.vet. 

 

Inita Zute 01.09.13 – 31.08.17 

Mikoplazmu izplatība dējējvistu ganāmpulkā. 

Anda Valdovska, asociētā profesore, Dr.med.vet. 
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BŪVZINĀTNE 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51582 

Akreditēta līdz 2019. gada 25. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktore: 

Lilita Ozola, profesore, Dr.sc.ing.  

Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) 

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, LV-3001 

e-pasts: Lilita.Ozola@llu.lv 

tālr. 26516742 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  8/8   8 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  8/8  8 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija  4/4    4 

Pētījumu plānošana un datu analīze 2/2    2 

Kopā 10/10 8/8 8/8  26 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 15/10 20/20 9/14  44 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   10/- -/10 10 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 5/5 10/5 5/5 -/5 20 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
3/3 5/3 12/10 -/4 20 

Kopā 23/18 35/28 36/29 -/19 94 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Aivars Brokāns  01.09.11 – 31.08.16 

Koksnes šļūdi ietekmējošie faktori un to ietekmes efekta vērtējums koka 

siju ilgstošā slogojumā un rekomendācijas projektēšanai. 

Lilita Ozola, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Vita Cintiņa  01.09.16 – 31.08.19 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tālizpētes tehnoloģiju pielietojuma 

iespējas teritorijas plānošanā Latvijā. 

Vivita Baumane, asociētā profesore, Dr.oec. 

 

Atis Dandens  01.09.15 – 30.11.16 

Līmētu plānsieniņu koksnes materiālu siju drošumu ietekmējošie faktori 

un to nozīmīgums. 

Lilita Ozola, profesore, Dr.sc.ing. 
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Dzintars Lasis  01.09.14 – 31.08.19 

Daudzslāņu būvkonstrukciju skaņas izolācijas parametru optimizācija ar 

struktūras izmaiņām. 

Raitis Brencis, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Juris Skujāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Raitis Lācis  01.09.15 – 31.08.18 

Pretbīdņu efektivitātes izpēte kompozītos kok-betona tiltu būvelementos. 

Lilita Ozola, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Staņislavs Pleikšnis  01.09.15 – 31.08.18 

Sapropeļa – kaņepju spaļu kompozītmateriāla izgatavošanas 

tehnoloģijas un īpašību pētījumi. 

Juris Skujāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Kristaps Puļķis  01.09.14 – 31.08.17 

Uguns ietekmes pētījumi konstrukcijām ar putuģipša 

kompozītmateriāliem. 

Juris Skujāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Aivars Ratkevičs  01.09.13 – 31.08.16 

Valsts robežu demarkācijas ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu 

tehnoloģijas. 

Vivita Baumane, asociētā profesore, Dr.oec. 

 

Ilona Reķe  01.09.15 – 31.08.18 

Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas ietekme Latvijā. 

Armands Celms, docents, Dr.sc.ing. 

 

Mārtiņš Ruduks  01.09.13 – 31.08.17 

Klimata datu modelis ēku ilgtspējības prognozei. 

Arturs Lešinskis, viesprofesors, Dr.sc.ing. 

 

Santa Soloveiko  01.09.16 – 31.08.19 

Putuģipša akustisko plākšņu ilgtspējības uzlabošanas pētījumi. 

Juris Skujāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Edmunds Visockis  01.09.15 – 31.08.18 

Koku lapu pielietojuma iespēju pētījumi ekosiltumizolācijā. 

Raitis Brencis, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

 

Edgars Zeltiņš  01.09.16 – 31.08.19 

Tērauda karkasa elementu elastīgi plastiskā analīze. 

Jānis Kreilis, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 
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HIDROINŽENIERZINĀTNE  

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51582 

Akreditēta līdz 2019. gada 25. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Ēriks Tilgalis, asociētais profesors(Emeritus), Dr.sc.ing.  

Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) 

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, LV-3001 

e-pasts: Eriks.Tilgalis@llu.lv 

tālr. 63027334 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares 

virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 

 10/10   10 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 

  10/10  10 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 

4/4    4 

Pētījumu metodoloģija  4/4    4 

Kopā 8/8 10/10 10/10  28 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 25/17 15/12 10/5 -/16 50 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   10/5 -/5 10 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 2/2 5/4 5/4 -/2 12 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 

5/3 10/4 5/6 -/7 20 

Kopā 32/22 30/20 30/20 -/30 92 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Anda Bakute  01.09.15 – 31.08.18 

Konceptuālā  METQ modeļa parametru reģionalizācija Latvijas upju 

baseiniem. 

Ainis Lagzdiņš, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

 

Sergejs Jakovļevs  01.09.15 – 31.08.18 

Lietus ūdeņu maksimālo caurplūdumu apsaimniekošanas uzlabošana 

Latvijas pilsētās. 

Sandra Gusta, asociētā profesore, Dr.oec. 

Ēriks Tilgalis, asociētais profesors(Emeritus), Dr.sc.ing. 
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VIDES INŽENIERZINĀTNE  

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51850 

Akreditēta līdz 2019. gada 25. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Ritvars Sudārs, profesors, Dr.sc.ing.  

Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) 

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, LV-3001 

e-pasts: Ritvars.Sudars@llu.lv 

tālr. 63027708 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares 

virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 10/10   10 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  8/8  8 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija 4/4    4 

Kopā 8/8 10/10 8/8  26 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība  

t.sk. „Lietišķās daudzvariāciju metodes” 
22/12 18/14 5/14 0/5 45 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   10/0 0/10 10 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 5/2 7/4 5/6 0/5 17 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
5/3 5/2 12/5 0/12 22 

Kopā 32/17 30/20 32/25 0/32 94 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Linda Dambeniece 01.09.16 – 31.08.19 

Hidroloģisko un hidroķīmisko parametru modelēšana Latvijas 

ūdenstecēs. 

Ainis Lagzdiņš, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

 

Linda Grinberga 01.09.15 – 31.08.19 

Fosfora un slāpekļa savienojumu un suspendēto vielu attīrīšana 

mākslīgajās mitrzemēs. 

Viesturs Jansons, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Didzis Lauva 01.09.14 – 31.08.17 

Bezspiediena gruntsūdeņu dinamikas modelēšana. 

Ainis Lagzdiņš, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

 

Marija Slaidiņa 01.09.15 – 30.04.16 
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Kompozīto iepakojuma materiālu pārstrādes tehnoloģiju izpēte un to 

piemērotības novērtējuma modelis. 

Ritvars Sudārs, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Artūrs Veinbergs 01.09.14 – 31.08.17 

Minerālā slāpekļa hidroķīmiskais un hidroģeoķīmiskais režīms 

lauksamniecības ietekmētās platībās. 

Viesturs Jansons, profesors, Dr.sc.ing. 

    

 



DOKTORA STUDIJAS 2016 37 

 

AINAVU ARHITEKTŪRA 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51581 

Akreditēta līdz 2019. gada 25. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktore: 

Aija Ziemeļniece, profesore, Dr.arch.  

Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) 

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, LV-3001 

e-pasts: Aija.Ziemelniece@llu.lv 

tālr. 29156945 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu)  10/10   10 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  10/10  10 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija  4/4    4 

Arhitektūras morfoloģija un zinātniskās pētniecības 

metodes 
2/2    2 

Kopā 10/10 10/10 10/10  30 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība      

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana      

Prezentēšana zinātniskās konferencēs      

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
     

Kopā     90 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds   studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Linda Balode 01.09.12 – 31.08.17 

Rehabilitācijas dārzi un to attīstības iespējas Latvijā. 

Aija Ziemeļniece, profesore, Dr.arch. 

 

Aija Grietēna 01.09.12 – 31.08.17 

Harmonijas attīstības iespējas ārtelpas un interjera kontekstā. 

Aija Ziemeļniece, profesore, Dr.arch. 

 

Agnese Kusmane 01.09.16 – 31.08.19 

Ārtelpas estētikas ietekme uz apropriāciju ikdienā: vides uztveres 

psiholoģijas evolucionārā strāvojuma teorijas modeļa izmantošana 

padomju perioda dzīvojamo rajonu pētniecībā Rīgā. 

Una Īle, docente, Dr.arch. 
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Dace Ržepicka 01.11.16 – 31.10.19 

Kultūrvēsturiskās ainavas un arhitektūras mantojuma attīstība 

mijiedarbībā. 

Aija Ziemeļniece, profesore, Dr.arch. 

 

Vilnis Šlars 01.09.15 – 31.08.19 

Ainavtelpa un tās ārstniecisko faktoru konteksts. 

Una Īle, docente, Dr.arch. 

 

Laura Šterna 01.09.15 – 31.08.19 

Ainavu plāns kā instruments ainavu plānošanai, pārvaldībai un 

saglabāšanai Latvijā. 

Natalija Ņitavska, asociētā profesore, Dr.arch. 

 

Kristīne Vugule 01.11.12 – 31.10.17 

Ceļu ainavas, to vērtības un attīstības scenāriji. 

Ilze Stokmane, docente, Dr.oec. 

Simon Bell, viesprofesors, PhD. 
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PEDAGOĢIJA 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51142 

Akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam 

Doktora studiju programmas direktore: 

Baiba Briede, profesore, Dr.paed.  

Tehniskā fakultāte (TF) 

Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, LV-3001 

e-pasts: Baiba.Briede@llu.lv 

tālr. 27856742 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares 

virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 6/6   6 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  6/6  6 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Izglītības pētījumu metodoloģija 4/4    4 

Kopā 8/8 6/6 6/6  20 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 24/16 24/17 12/17 -/10 60 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   10/- -/10 10 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 3/2 3/3 4/2 -/3 10 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
5/4 7/4 8/5 -/7 20 

Kopā 32/22 34/24 34/24 -/30 100 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Anna Bičkovska 01.09.15 – 31.08.18 

Karjeras veicināšana ilgstošajiem sociālās palīdzības saņēmējiem – 

bezdarbniekiem. 

Nataļja Vronska, docente, Dr.paed. 

 

Laura Joma 01.09.14 – 31.08.18 

Profesionālās ievirzes īstenošana vispārizglītojošā skolā. 

Regīna Baltušīte, asociētā profesore, Dr.paed. 

 

Iveta Kokle-Narbuta 01.09.11 – 31.08.16 

Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes 

pilnveidošanai. 

Baiba Briede, profesore, Dr.paed. 
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Evita Korna 01.09.16 – 31.08.19 

Karjeras atbalsta sistēmas koncepcija un tās realizēšana izglītības vidē. 

Irēna Katane, asociētā profesore, Dr.paed. 

 

Jeļena Koroļova 01.09.14 – 31.08.17 

Studentu analītisko spēju pilnveide lietišķās matemātikas studiju kursos. 

Anda Zeidmane, profesore, Dr.paed. 

 

Judīte Kulačkovska 01.09.16 – 31.08.19 

Bērnu invalīdu ar kustību traucējumiem iekļaušana vispārizglītojošās 

lauku skolas vidē. 

Regīna Baltušīte, asociētā profesore, Dr.paed. 

 

Inese Ozola 01.12.13 – 30.11.17 

Veikala pārdevēja profesionālās kompetences pilnveide Latvijas laukos. 

Baiba Briede, profesore, Dr.paed. 

 

Sarmīte Lazdiņa 01.09.16 – 31.08.19 

Kompetencēs balstītas mācības vispārizglītojošā skolā lauku teritorijā. 

Baiba Briede, profesore, Dr.paed. 

 

Elīna Skutele 01.09.13 – 05.08.16 

Skolēnu garīgo vērtību izglītojoši audzinošā dimensija neformālās 

izglītības vidē. 

Anita Aizsila, asociētā profesore (Emeritus), Dr.paed. 

 

Gita Stalidzāne 01.09.11 – 31.08.16 

Izglītošanās motivācija ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju integrācijai 

darba tirgū. 

Vija Dišlere, asociētā profesore, Dr.paed. 

 

Benita Svareniece 01.09.14 – 31.08.18 

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāžu vides ilgtspējība Latvijā. 

Irēna Katane, asociētā profesore, Dr.paed. 

 

Alise Šķupele 01.09.15 – 31.08.18 

Skolotāja profesionālā attīstība integrālās pieejas kontekstā. 

Regīna Baltušīte, asociētā profesore, Dr.paed. 

 

Normunds Tiltiņš 01.09.14 – 31.08.17 

Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņu motivācijas 

veicināšana, izmantojot vidējās svērtās vērtēšanas sistēmu. 

Nataļja Vronska, docente, Dr.paed. 

 

N e p i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Dace Brizga 01.09.12 – 31.08.16 

Speciālistu kompetences veidošanās un attīstība darba un civilās 

aizsardzības studijās. 

Ludis Pēks, profesors (Emeritus), Dr.paed. 

 

Sandra Īriste 01.11.12 – 31.10.16 

Viesmīlības studentu konkurētspēja profesionālās darbības vidē. 

Irēna Katane, asociētā profesore, Dr.paed. 
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Anna Vintere 01.02.16 – 31.01.20 

Matemātikas izglītība augstskolā ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 

Baiba Briede, profesore, Dr.paed. 
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

 

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods - 51526 

Akreditēta līdz 2019. gada 28. maijam 

Doktora studiju programmas direktors: 

Ivars Mozga, docents, Dr.sc.ing.  

Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF) 

Jelgavā, Lielā ielā 2, LV-3001 

e-pasts: Ivars.Mozga@llu.lv 

tālr. 63005707 

 

Teorētiskās studijas 
Studiju gadi 

KP 
I II III IV 

Zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares 

virziena speckurss (ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
 6/- -/6  6 

Pētījuma virziena speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
  6/- -/6 6 

Profesionālās svešvalodas speckurss  

(ar promocijas eksāmena kārtošanu) 
4/4    4 

Pētījumu metodoloģija informācijas tehnoloģijās 4/4    4 

Kopā 8/8 6/- 6/6 -/6 20 

Zinātniskais darbs I II III IV KP 

Pētniecība 20/12 20/14 10/14 -/10 50 

Promocijas darba sagatavošana un noformēšana   10/- -/10 10 

Prezentēšana zinātniskās konferencēs 

12/10 14/16 14/10 -/4 

20 

Pētījumu rezultātu publicēšana 

t.sk. teorētiskais kurss „Zinātnisko rakstu sagatavošana” 
20 

Kopā 32/22 34/30 34/24 -/24 100 

pilna laika/nepilna laika studijas 

 

 

DOKTORANTI 

 

Doktoranta vārds, uzvārds  studiju laiks  

Promocijas darba temats 

Promocijas darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, zin.grāds) 

 

P i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Nataļja Buļipopa 01.09.12 – 31.08.17 

Bioķīmisko tīklu optimizācijas procesa automātiskās pārtraukšanas 

kritēriji. 

Egils Stalidzāns, profesors, Dr.sc.ing. 

 

Jānis Eiduks 01.09.16 – 31.08.19 

Studiju programmu efektivitātes analīzes sistēmu modelēšana. 

Irina Arhipova, profesore, Dr.sc.ing. 

Līga Paura, asociētā profesore, Dr.agr. 

 

Artjoms Fomenko 01.09.16 – 31.08.19 

Inovatīvā satiksmes plūsmas organizēšana gudras pilsētas koncepcijas 

īstenošanai. 

Aleksejs Zacepins, docents, Dr.sc.ing. 
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Jurijs Hoļms 01.09.15 – 31.08.18 

Ģeotelpisko datu infrastruktūras pielietošanas risinājumi. 

Gatis Vītols, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

 

Ilze Kazaine 01.10.13 – 30.09.17 

Multivides tehnoloģijas tālmācības procesā un tā kvalitāti ietekmējošie 

faktori. 

Irina Arhipova, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Armands Kviesis 01.09.14 – 31.08.17 

Lēmumu atbalsts sistēmas pielietojums daudzobjektu bioloģisko sistēmu 

vadībā. 

Aleksejs Zacepins, docents, Dr.sc.ing. 

 

Jekaterina Smirnova 01.10.13 – 30.09.17 

Mobilo lietojumu projektēšana. 

Gatis Vītols, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

 

N e p i l n a  l a i k a  s t u d i j a s  

 

Jānis Judrups 01.03.13 – 28.02.17 

Uz e-mācībām balstīts zināšanu vadības risinājums. 

Irina Arhipova, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Maksims Kazakovs 01.03.13 – 28.02.17 

Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde. 

Irina Arhipova, profesore, Dr.sc.ing. 

 

Uldis Zandbergs 01.03.13 – 28.02.17 

Atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības 

plānošanas un nodrošināšanas optimizācijai. 

Irina Arhipova, profesore, Dr.sc.ing. 
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2016.GADA 22.DECEMBRA SVINĪGĀ LLU KONVENTA SĒDE 

JAUNO ZINĀTŅU DOKTORU GODINĀŠANA 

 

 
 

Zinātņu doktore Liena Poiša ar promocijas darba vadītāju profesoru Aleksandru Adamoviču 

 

 
 

Zinātņu doktore Ruta Renigere ar rektori Irinu Pilveri un TF dekānu Ilmāru Dukuli 
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Zinātņu doktore Aija Sannikova ar rektori Irinu Pilveri, ESAF dekāni Andru Zvirbuli 

 un profesori Baibu Rivžu 

 

 
 

Zinātņu doktors Leonīds Zdors  

 



DOKTORA STUDIJAS 2016 46 

 

 
 

Zinātņu doktore Ingrīda Augšpole ar rektori Irinu Pilveri 

 

  
 

Zinātņu doktors Agris Pentjušs 
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Zinātņu doktore Inga Jansone ar rektori Irinu Pilveri 

 

 
 

Zinātņu doktori Endijs Bāders, Inese Šāble, Leonīds Zdors un Inga Jansone ar rektori Irinu Pilveri 
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Zinātņu doktore Maija Veinberga ar promocijas darba vadītāju profesori Daigu Zigmundi 

 

 
 

Zinātņu doktors Ainārs Grīnvalds ar rektori Irinu Pilveri un  

promocijas darba vadītāju profesoru Dagni Dubrovski 
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Zinātņu doktore Dace Cīrule  

 

 

 
 

Zinātņu doktore Līga Vilka ar rektori Irinu Pilveri un profesori Baibu Rivžu 
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Zinātņu doktors Viesturs Kalniņš ar promocijas darba vadītājiem  

profesoru Ritvaru Sudāru un profesori  Ingu Straupi  

 

 
 

 
 

Zinātņu doktori ar LLU vadību 
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DOKTORANTU SKAITA DINAMIKA 2012. – 2016. GADĀ 

 

 
 

DOKTORANTU SKAITS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀS 2012. – 2016. GADĀ 

 

Studiju programma 

Doktorantu skaits 

2012 2013 2014 2015 2016 

Lauksaimniecība 25 26 28 28 23 

Lauksaimniecības inženierzinātne 20 17 17 17 14 

Agrārā un reģionālā ekonomika 49 38 29 30 30 

Pārtikas zinātne 19 19 15 14 13 

Mežzinātne 24 24 24 24 21 

Koksnes materiāli un tehnoloģijas 8 
9 9 10 9 

Veterinārmedicīna 17 15 18 23 27 

Būvzinātne 12 10 6 7 10 

Hidroinženierzinātne 3 2 - 2 2 

Ainavu arhitektūra 7 7 4 4 6 

Vides inženierzinātne  4 3 3 4 4 

Pedagoģija 12 10 11 12 12 

Informācijas tehnoloģijas 15 13 13 8 9 

KOPĀ 215 193 177 183 180 
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DOKTORANTU SKAITS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀS  PA STUDIJU VEIDIEM 2016. GADĀ 

(VIDĒJAIS SKAITS) 

 

Studiju programma 

Doktorantu skaits 

pilna laika 
pilna laika 

par maksu 

nepilna 

laika 

kopā 

skaits % 

Lauksaimniecība 
23   

23 13% 

Lauksaimniecības inženierzinātne 
13 1  

14 8% 

Agrārā un reģionālā ekonomika 
29 1  

30 17% 

Pārtikas zinātne 
13   

13 7% 

Mežzinātne 
20  1 

21 12% 

Koksnes materiāli un tehnoloģijas 
9   9 

5% 

Veterinārmedicīna 
27   

27 15% 

Būvzinātne 
10   

10 5% 

Hidroinženierzinātne 
2   

2 1% 

Ainavu arhitektūra 
6   

6 3% 

Vides inženierzinātne  
4   

4 2% 

Pedagoģija 
10  2 

12 7% 

Informācijas tehnoloģijas 
6  3 

9 5% 

KOPĀ 
172 2 6 

180 100% 
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UZŅEMTO DOKTORANTU SKAITS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀS 2016. GADĀ 
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LLU DOKTORANTU AIZSTĀVĒTO PROMOCIJAS DARBU SKAITS  DOKTORA STUDIJU 

PROGRAMMĀS 2012.-2016. GADĀ 

 

Studiju programma 

Promocijas darbu skaits 

2012 2013 2014 2015 2016 

Lauksaimniecība 4 2 2 3 4 

Lauksaimniecības inženierzinātne 2 1 5 - - 

Agrārā un reģionālā ekonomika 5 7 10 1 3 

Pārtikas zinātne 2 7 5 4 1 

Mežzinātne - 6 3 - 3 

Koksnes materiāli un tehnoloģijas 1 1 - - 2 

Veterinārmedicīna - 3 3 - - 

Būvzinātne - 2 1 1 - 

Hidroinženierzinātne - - - - - 

Ainavu arhitektūra - 2 2 1 1 

Vides inženierzinātne  1 - 2 - 1 

Pedagoģija 4 2 - 1 1 

Informācijas tehnoloģijas 3 2 3 3 1 

KOPĀ 22 35 36 14 17 

 

 

AIZSTĀVĒTO PROMOCIJAS DARBU AUTORU DARBA VIETAS 2016. GADĀ 
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12%
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18%
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LLU DOKTORANTU AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJAS DARBI  2016. GADĀ 

 

Nr.

p.k. 

Vārds, uzvārds Iegūtais 

zinātniskais 

grāds 

Aizstāvēšanas 

datums 

Promocijas darba tēma Promocijas darba 

vadītājs un konsultants 

1.  Ruta Renigere Dr.paed. 14.01.2016 Ekoloģiskā pieeja medicīnas 

māsu izglītībā un veselības 

aprūpē 

Ludis Pēks 

profesors(Emeritus), 

Dr.sc.ing., Dr.paed. 

2.  Aija Sannikova Dr.oec. 15.01.2016 Mūžizglītības ekonomiskie 

aspekti Latvijā 

Aina Dobele 

profesore, Dr.oec. 

3.  Leonīds Zdors Dr.silv. 29.01.2016 Kokaudzes struktūras un 

apsaimniekošanas režīmu 

ietekme uz parastās priedes 

(Pinus sylvestris L.) 

atjaunošanos vienlaidus un 

grupu pakāpeniskajās cirtēs 

Imants Liepa 

profesors(Emeritus), 

Dr.habil.biol. 

4.  Ingrīda Augšpole Dr.sc.ing. 26.02.2016 Minimāli apstrādātu burkānu 

kvalitātes novērtējums 

Tatjana Ķince 

profesore, Dr.sc.ing. 

zinātniskā konsultante: 

Lija Dukaļska 

profesore, Dr.habil.sc.ing. 

5.  Agris Pentjušs Dr.sc.ing. 11.03.2016 Stehiometrisko modeļu 

izveides un analīzes 

procedūras metaboliskajai 

inženierijai 

Aleksandrs Gailums 

asociētais profesors, Dr.oec. 

6.  Inga Jansone Dr.agr. 18.03.2016 Ziemāju labības kā izejviela 

atjaunojamās enerģijas 

ieguvei Latvijā 

Zinta Gaile 

profesore, Dr.agr. 

7.  Andrejs Lazdiņš Dr.oec. 18.03.2016 Latvijas reģionu minerālo 

resursu tirgus attīstība 

Jānis Kaktiņš 

asociētais 

profesors(Emeritus), Dr.oec. 

8.  Maija Veinberga Dr.arch. 10.06.2016 Estētika un ekoloģija Latvijas 

pilsētu apstādījumu teritoriju 

plānošanā 

Daiga Zigmunde 

asociētā profesore, Dr.arch. 

9.  Ainārs Grīnvalds Dr.silv. 20.06.2016 Stratēģiskās un taktiskās 

plānošanas sasaistes 

pilnveidošana galvenajā cirtē 

Dagnis Dubrovskis 

profesors, Dr.silv. 

10.  Dace Cīrule Dr.sc.ing. 21.06.2016 Termiski modificētās lapkoku 

koksnes dekoratīvās īpašības 

un to stabilitātes uzlabošana 

pret vides faktoru iedarbību 

Henn Tuherm 

profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Bruno Andersons 

vadošais pētnieks, Dr.chem. 

11.  Inese Šāble Dr.sc.ing. 21.06.2016 Koksnes šķiedru saistīšanās 

spēju uzlabošana 

Andris Morozovs 

profesors., Dr.chem. 

12.  Līga Vilka Dr.agr. 25.08.2016 Lielogu dzērveņu ogu puves 

un to ierosinātāji Latvijā 

Biruta Bankina 

profesore, Dr.biol. 

13.  Endijs Bāders Dr.silv. 25.08.2016 Sasalstoša lietus un vēja kā 

dabisko traucējumu ietekme 

skuju koku audzēs 

hemiboreālajos mežos Latvijā 

Āris Jansons 

viesdocents, Dr.silv. 

14.  Viesturs Kalniņš Dr.sc.ing. 30.08.2016 Gaisa piesārņojuma sinerģiskā 

efekta novērtējums ar 

bioindikācijas un vides 

parametru metodēm 

Ritvars Sudārs 

profesors, Dr.sc.ing. 

Inga Straupe 

profesore, Dr.silv. 

15.  Dace Smiltiņa Dr.agr. 25.11.2016 Latvijā audzēto slaucamo 

govju piena proteīna 

selekcijas molekulāri 

ģenētiskais nodrošinājums 

Ziedonis Grīslis 

valsts emeritētais 

zinātnieks, Dr.agr. 

zinātniskā konsultante: 

Rita Sarma, Dr.agr. 
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16.  Līva Griņeviča Dr.oec. 16.12.2016 Jauniešu bezdarba 

ietekmējošo faktoru analīze 

Latvijā 

Baiba Rivža 

profesore, Dr.habil.oec. 

17.  Baiba Lāce Dr.agr. 29.12.2016 Agroekoloģisko faktoru 

ietekme uz bumbieru – 

kadiķu rūsu (ier. 

Gymnosporangium sabinae 

(Dicks.) G, Winter) un 

integrētās augu aizsardzības 

iespējas slimības ierobežošanā 

Biruta Bankina 

profesore, Dr.biol. 

 

 

DOKTORANTU DZĪVES VIETAS LATVIJAS REĢIONOS 

2016. GADA 1.DECEMBRĪ 
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UZŅEMTO, STUDĒJOŠO UN DOKTORA ZINĀTNISKO GRĀDU IEGUVUŠO DOKTORANTU VECUMA 

STRUKTŪRA 

2016. GADA 1.DECEMBRĪ 

 

 
 

 

DOKTORANTU SKAITS, KURI SAŅĒMUŠI KREDĪTAM PIELĪDZINĀTĀS DOKTORANTU STIPENDIJAS 

ZNĀTNISKĀ GRĀDA IEGUVEI (2005. - 2016. GADAM) 
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53
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STUDĒJOŠO DOKTORANTU UN ZINĀTŅU DOKTORU SKAITS ESOŠIEM UN POTENCIĀLIEM 

PROMOCIJAS DARBU VADĪTĀJIEM 

(LLU STRĀDĀJOŠIEM ZINĀTŅU DOKTORIEM)  

 

LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE  

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

profesors Aleksandrs Adamovičs - 3 - L.Poiša, I.Gūtmane, S.Būmane 

profesore Ina Alsiņa 4 1 - J.Lepsis 

asociētā profesore(Emeritus) Maija Ausmane -  

asociētais profesors(Emeritus) Mintauts Āboliņš - 3 - A.Kronberga, D.Feldmane, D.Šterne 

docente Antra Balode -  

profesore Biruta Bankina 3 3 – B.Lāce, L.Vilka, I.Moročko 

asociētais profesors(Emeritus) Andris Bērziņš -  

asociētā profesore Gunita Bimšteine -  

docente Lilija Degola -  

profesore Zinta Gaile 3 2 – I.Jansone, M.Bleidere 

asociētā profesore Ingūna Gulbe -  

profesore Daina Jonkus 3 1 - D.Ruska 

profesore Daina Kairiša 3  

asociētais profesors Kaspars Kampuss - 1 - V.Laugale 

profesors Aldis Kārkliņš 1 1 - V.Surikova 

asociētā profesore Dzidra Kreišmane -  

viesdocente Arta Kronberga 1  

profesors(Emeritus) Dainis Lapiņš - 2 - G.Putniece, I.Vanaga 

asociētā profesore Ināra Līpenīte -  

docente Gundega Putniece -  

vadošā pētniece Diāna Ruska -  

vadošais pētnieks Antons Ruža 2  

vadošais pētnieks Normunds Stivriņš   

docente Dace Šterne 2  

docente Aiga Trūpa -  

profesore(Emeritus) Ināra Turka - 4 - A.Stalažs, I.Grantiņa, I.Apenīte, 

M.Bisenieks 

docente Ilze Vircava -  

docents Roberts Vucāns -  

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko  
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EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTE 

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

asociētā profesore Anita Auziņa  2  

asociētais profesors(Emeritus) Jānis Ābele -  

asociētais profesors Voldemārs Bariss -  

docente Dina Bite -  

asociētais profesors Gunārs Brāzma  -  

asociētā profesore Larisa Brokāne -  

viesdocente Veronika Buģina -  

docente Zane Bulderberga 1  

profesore Aina Dobele - 2 – A.Sannikova, L.Dobele 

docente Lāsma Dobele 1  

asociētā profesore Signe Dobelniece - 1 – J.Millere 

asociētā profesore Aija Eglīte 1 3 - S.Dzene, D.Kaufmane,  A.Grīnfelde  

asociētā profesore Gunta Grīnberga-Zālīte -  

docente Anda Grīnfelde -  

viesasociētā profesore Ingūna Gulbe -  

profesore Ingrīda Jakušonoka 1 3 - R.Šulca, L.Litavniece, V.Raņkevica  

asociētā profesore Ināra Jurgena -  

docente Dace Kaufmane -  

docente Kitija Kirila -  

docente Viola Korpa -  

profesors(Emeritus) Vulfs Kozlinskis - 1 – A.Graudiņa 

viesdocente Ginta Kronberga -  

docente Ženija Krūzmētra -  

asociētais profesors Jānis Ķusis -  

docents Andrejs Lazdiņš   

profesore Inguna Leibus 1 1 – B.Pūle 

docents Leonards Leikums -  

asociētā profesore Gunita Mazūre -  

docente Jolanta Millere -  

asociētā profesore Aina Muška - 1 – R.Lukjanska 

docents Kaspars Naglis-Liepa -  

lektore Līga Paula   

profesore Modrīte Pelše 1 2 – R.Zvirgzdiņa, K.Naglis-Liepa 

profesore Irina Pilvere 3 9 - Z.Bulderberga, S.Zēverte-Rivža, 

S.Ceriņa, L.Proškina, I.Latviete,  

J.Ozoliņš, A.Krieviņa, L.Jankova, 

I.Upīte 

docente Dina Popluga -  

docente Līga Proškina 1  

docente Agnese Radžele-Šulca -  

profesore Baiba Rivža 15 13 – L.Griņeviča, V.Zaļūksne , 

Kr.Āboltiņš,  M.Meženiece, A.Liscova, 

S.Čingule-Vinogradova, G.Grīnberga-

Zālīte, L.Medne,  D.Vīksne, I.Stokmane,  

I.Baraškina, H.Jirgena, E.Konstantinova 
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docente Evelīna Špakoviča -  

docente Romēna Šulca -  

profesore Anastasija Vilciņa 1 1 – V.Boroņenko 

profesore(Emeritus) Īrija Vītola - 1 – I.Leibus 

docents Juris Vuguls -  

docente Sandija Zēverte-Rivža -  

viesasociētā profesore Anda Zvaigzne -  

profesore Andra Zvirbule 5 2 – Ž.Garanti, A.Radžele-Šulca 

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko 
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TEHNISKĀ FAKULTĀTE 

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

docents(Emeritus) Gunārs Aizsils -  

vadošais pētnieks Aivars Āboltiņš -  

asociētā profesore Regīna Baltušīte 3  

profesors Dainis Berjoza 3 1 – V.Pīrs 

docents Aivars Birkavs -  

profesors Gints Birzietis - 2 – A.Birkavs, I.Dukulis 

profesore Baiba Briede 3 3 – O.Vronskis, I.Bīmane, A.Pridāne 

asociētā profesore Vija Dišlere - 1 – I.Kuliša 

vadošais pētnieks Vilis Dubrovskis -  

profesors Ilmārs Dukulis 2  

asociētais profesors Ainārs Galiņš - 3 – V.Osadčuks, E.Visockis, K.Zihmane-

Rītiņa 

viesdocents Aleksandrs Galoburda -  

profesors Aivars Kaķītis 2 1 – I.Nulle 

docente Daina Kanaška 1  

docente Liene Kanceviča -  

asociētā profesore Irēna Katane 2 3 – R.Baltušīte, A.laizāne, I.Kalniņa 

profesors Ēriks Kronbergs - 1 – J.Lāceklis-Bertmanis 

profesors(Emeritus) Māris Ķirsis -  

profesors Aigars Laizāns 3  

vadošais pētnieks Armīns Laurs -  

docents Jānis Lāceklis-Bertmanis -  

docente Iveta Līce-Zikmane -  

profesors Genādijs Moskvins -  

asociētais profesors Imants Nulle -  

docents Vitālijs Osadčuks 2  

asociētais profesors Jānis Palabinskis -  

profesors(Emeritus) Ludis Pēks - 2 – R.Renigere, I.Bērtaitis 

asociētais profesors Vilnis Pīrs -  

viesdocente Aija Pridāne -  

profesors Juris Priekulis - 1 – A.Saliņš 

asociētais profesors Raimunds Šeļegovskis -  

docents Ruslans Šmigins -  

profesors(Emeritus) Andris Šnīders - 1 – A.Laizāns 

profesors Kaspars Vārtukapteinis -  

profesors(Emeritus) Gunārs Vērdiņš 2 1 – R.Šmigins 

viesdocente Nataļja Vronska 2  

asociētais profesors Olafs Vronskis -  

vadošais pētnieks Imants Ziemelis - 2 – V.Zagorska, L.Kanceviča  

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko 
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VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTE  

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

profesore Vita Antāne 1 2 – E.Liepiņa, I.Kociņa 

asociētais profesors(Emeritus) Alberts Auzāns -  

asociētā profesore Dace Bērziņa 2  

pētniece Inese Bērziņa   

profesors Aivars Bērziņš 1 1 – M.Terentjeva 

asociētais profesors Ilmārs Dūrītis 1  

asociētā profesore Aija Ilgaža 5  

docents Agris Ilgažs 4  

asociētā profesore Dace Keidāne 2  

viesdocents Oskars Keišs -  

asociētā profesore Līga Kovaļčuka 2  

asociētais profesors Kaspars Kovaļenko 1  

docents Oskars Kozinda 1  

asociētā profesore Laima Liepa 1  

docente Evija Liepiņa -  

docente Lauma Mancēviča -  

viesdocente Ruta Medne 1  

docente Gundega Mičule -  

profesors Arnis Mugurēvičs 2 2 – L.Mancēviča, I.Dūrītis 

asociētais profesors Gunārs Pētersons -  

asociētā profesore Charlotte Sandersen -  

docente Ilga Šematoviča -  

viesdocente Regīna Tamane -  

docente Margarita Terentjeva 1  

profesore Anda Valdovska 4  

 

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko  
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VIDES UN BŪVZINĀTŅU  FAKULTĀTE  

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

viesprofesors Audrius Aleknavičius -  

asociētais profesors(Emeritus) Guntis Andersons -  

vieslektors Jānis Auzukalns -  

asociētā profesore Vivita Baumane 1  

viesprofesors Saimon Bell 1  

viesdocents Laima Bērziņa -  

asociētais profesors Raitis Brencis 2  

docents Armands Celms 1  

vieslektore Renāte Čaupale -  

viesdocents Ēvalds Dreimanis -  

asociētā profesore Sandra Gusta 1  

docente Una Īle 2  

profesore Anda Jankava - 2 – D.Platonova, V.Vesperis 

profesors Viesturs Jansons 2 1 – A.Lagzdiņš 

docents Juris Jurševskis -  

asociētais profesors Jānis Kreillis 1  

viesdocents Bruno Ķirulis -  

asociētais profesors Ainis Lagzdiņš 3  

viesprofesors Arturs Lešinskis 1 1 – Ē.Krūmiņš 

docente Madara Markova -  

asociētā profesore Natalija Ņitavska 1  

profesore Lilita Ozola 2  

profesore Velta Paršova - 2 – A.Sideļska, V.Baumane 

pētniece Dace Platonova -  

pētniece Anita Sideļska -  

viesdocents Gunārs Silabriedis -  

asociētais profesors Ulvis Skadiņš -  

profesors Juris Skujāns 4 1 – R.Brencis 

docente Ilze Stokmane 1  

docente Silvija Strikauska -  

profesors Ritvars Sudārs - 3- V.Kalniņš, L.Bērziņa, D.Āriņa 

asociētais profesors(Emeritus) Andris Šteinerts -  

asociētais profesors(Emeritus) Ēriks Tilgalis 1 1- R.Ziemeļnieks 

profesore Māra Urtāne - 2 – K.Dreija, E.Alle 

docents Vladislavs Vesperis -  

profesore Aija Ziemeļniece 3 3- M.Markova, U.Īle, D.Zigmunde 

asociētais profesors Reinis Ziemeļnieks -  

profesore Daiga Zigmunde - 3 – M.Veinberga, L.Zeltiņa, N.Ņitavska 

 

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko 
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PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE 

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

asociētā profesore Ilze Beitāne 1  

asociētā profesore Anita Blija -  

docents Ingmārs Cinkmanis -  

profesore Inga Ciproviča 2 4 – A.Miķelsone, I.Beitāne, J.Zagorska, 

V.Šterna 

docente Ilze Čakste - 1 – I.Cinkmanis 

docents Fredijs Dimiņš -  

asociētā profesore Māra Dūma -  

profesore Ruta Galoburda 3 1 – K.Ramane 

viesdocente Ilga Gedrovica -  

docente Ilze Grāmatiņa - 1 – L.Šiliņa 

docente Solvita Kampuse 1 1 – E.Berņa 

profesore Daina Kārkliņa 1 7 – I.Krasnova, I.Dabiņa-Bicka, 

I.Gedrovica, I.Mūrniece, M.Dūma, 

A.Melngaile, D.Segliņa 

asociētā profesore Dace Kļava 1 1 – V.Radenkovs 

profesors Viesturs Kreicbergs - 3 – Z.Krūma, I.Grāmatiņa, E.Straumīte 

vadošā pētniece Zanda Krūma 1 2 – L.Tomsone, R.Riekstiņa-Dolģe 

asociētā profesore Daiga Kunkulberga 1 1 – V.Ozoliņa 

docente Māra Kūka -  

asociētais profesors(Emeritus) Pēteris Kūka - 1 – F.Dimiņš 

profesore Tatjana Ķince 2 2 – I.Augšpole, K.Rūse 

docente Linda Medne -  

docente Velga Miķelsone - 1 – A.Veršilovskis 

docente Ingrīda Millere -  

viesprofesors Andris Morozovs 2 3 – I.Šāble, E.Bukšāns, I.Stumpe-Vīksna 

asociētā profesore Sandra Muižniece-Brasava 1 2 – E.Ungure, V.Levkāne 

docente Baiba Ozola -  

docente Rita Riekstiņa-Dolģe -  

profesors(Emeritus) Imants Atis Skrupskis - 2 – S.Boča, S.Kampuse 

profesore Līga Skudra - 3 – K.Juhņeviča-Radenkova, 

E.Kozlinskis, T.Rakčejeva 

vadošā pētniece Evita Straumīte 1 2 – L.Vilmane, M.Šabovics 

asociētā profesore(Emeritus) Envija Velga 

Strautniece 

- 1 – I.Gailīte 

docente Elīna Sturmoviča -  

vadošais pētnieks Mārtiņš Šabovics -  

vadošā pētniece Lolita Tomsone -  

asociētā profesore Jeļena Zagorska 1 1 – U.Antone 

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko   
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MEŽA FAKULTĀTE 

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

asociētais profesors Edgars Bukšāns 1  

profesors Dagnis Dubrovskis 3 3 – A.Grīnvalds, G.Priedītis, J.Baumanis 

asociētais profesors Aigars Indriksons 5  

viesdocents Āris Jansons 2 2 – E.Bāders, L.Sisenis 

asociētais profesors Jānis Krūmiņš -  

profesors(Emeritus) Imants Liepa 3 6 – L.Zdors, M.Gackis, A.Bārdulis, 

A.Lazdiņš, D.Lazdiņa, I.Straupe 

docente Sigita Liše -  

profesors(Emeritus) Leonards Līpiņš 2 1 – Z.Sarmulis 

profesore Olga Miezīte 3  

profesors Andris Morozovs 2 3 – I.Šāble, E.Bukšāns, I.Stumpe-Vīksna 

docente Vija Ozoliņa -  

docents Aivars Purvgalis -  

asociētais profesors(Emeritus) Ziedonis Sarmulis -  

asociētais profesors Aleksandrs Saveļjevs -  

asociētais profesors Linards Sisenis -  

profesors Uldis Spulle 2  

profesore Inga Straupe 1 2 – V.Kalniņš, I.Jankovska 

asociētais profesors Viesturs Šulcs -  

 

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko 
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE  

 

Zinātniskais amats, vārds uzvārds Doktorantu skaits 

01.12.2016 

Zinātņu doktoru skaits* 

01.01.2006-31.12.2016 

profesore Irina Arhipova 5 1 – G.Vītols 

docente Svetlana Atslēga -  

viesdocents Aivars Āboltiņš -  

docente Laima Bērziņa -  

profesore Rudīte Čevere - 2 – T.Leikums, S.Sproģe 

asociētais profesors Aleksandrs Gailums - 1 – A.Pentjušs 

docents Antons Gajevskis -  

docente Zanda Gavare -  

asociētais profesors Uldis Gross -  

docents Vitālijs Komašilovs -  

docents Ivars Mozga -  

viesdocents Vitālijs Osadčuks 2  

asociētā profesore Līga Paura - 1 – D.Jonkus 

docente Ilze Pelēce -  

profesore Pēteris Rivža - 5 – L.Brūniņa, J.Ošs, L.Ramute, T.Sēja, 

E.Kopeika 

docente Tatjana Rubina -  

asociētā profesore Natālija Sergejeva -  

profesors Egils Stalidzāns 1 6 – J.Meitalovs, T.Rubina, M.Mednis, 

A.Zacepns, V.Komašilovs, I.Mozga 

asociētais profesors Gatis Vītols 2  

docente Nataļja Vronska 2  

docents Aleksejs Zacepins 2  

profesore Anda Zeidmane 1  

docente Līga Zvirgzdiņa -  

 

*- zinātņu doktori uzskaitīti sākot ar jaunāko   
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Apstiprināts: 

2014. gada 12.novembra 

LLU Senāta lēmums Nr. 8-128 

ar grozījumiem 2015.gada 11.novembra 

LLU Senāta lēmums Nr.8-201 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES DOKTORA STUDIJU NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Doktora studijas LLU notiek licencētās un akreditētās programmās saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumiem, starptautiskajiem līgumiem, MK noteikumiem, LLU Satversmi, šo 

Nolikumu un tam pakārtotiem LLU dokumentiem 

1.2. Doktora studiju mērķis ir sagatavot starptautiskam līmenim atbilstošu jauno zinātnieku paaudzi 

zinātniskās pētniecības un akadēmiskajam darbam, kā arī zinātniskajam un organizatoriskajam 

darbam valsts un privātajās institūcijās. 

1.3. Doktora studijas (turpmāk tekstā – studijas) ir LLU prioritāte, akadēmiskā personāla atjaunotnes 

un attīstības mērķprogrammas sastāvdaļa. 

1.4. Doktora studiju programmas atbilst Starptautiskās izglītības programmu klasifikācijas 

standartam (ISCED) un Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas doktora studiju līmenim. 

1.5. Doktora zinātnisko grādu piešķir par patstāvīgi veiktu un promocijas padomē aizstāvētu 

zinātniskās kvalifikācijas darbu.  

1.6. Šis nolikums reglamentē doktora studiju galvenos principus. 

 

2. Studiju organizēšana 

2.1. Studiju organizēšanas pārraudzību nodrošina studiju prorektors. 

2.2. Studiju programmas zinātnes nozarēs un apakšnozarēs izstrādā un piesaka fakultātes, apstiprina 

Senāts, pamatojoties uz Studiju padomes priekšlikumiem. 

2.3. Programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic attiecīgā fakultāte un doktora studiju 

programmu direktors. 

2.4. Studiju koordinēšanu, kontroli un lietvedību īsteno Studiju centrs. 

 

3. Doktora studiju programmas 

3.1. Doktora studiju programmu kādā no studiju virzieniem izstrādā atbilstoši LLU studiju 

programmu izstrādāšanas nolikumam, saskaņo ar atbilstošo promocijas padomi un iesniedz 

Studiju padomei izvērtēšanai un virzīšanai apstiprināšanai Senātā. 

3.2. LLU doktora studiju programmu licencēšana un akreditācija notiek atbilstoši LR normatīvajiem 

aktiem. 

3.3. Programmu īsteno augsti kvalificēts LLU akadēmiskais un zinātniskais personāls.  

3.4. Pilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums ir trīs gadi, bet nepilna laika – četri gadi. 

3.5. Doktora studiju programmas kopapjoms ir 120 KP. Vienā studiju gadā pilna laika studijās ir 40 

KP un nepilna laika studijās 30 KP. LLU doktora studiju standarts nosaka, ka teorētisko studiju 

apjoms ir 20...30 KP, zinātniskā darba apjoms – 90...100 KP. 

3.6. Saskaņā ar doktora studiju programmu standartu katra studiju programma nosaka savu KP 

sadalījumu. 

3.7. Doktorants doktora studiju programmu var pabeigt īsākā laika periodā, sekmīgi nokārtojot visus 

attiecīgās doktora studiju programmas studiju kursu pārbaudījumus, izstrādājot un iesniedzot 

promocijas darbu promocijas padomē un to publiski aizstāvot. 

3.8. Doktora studijas noteiktā studiju programmā slēdz ar Senāta lēmumu, pamatojoties uz attiecīgās 

fakultātes domes ieteikumu. 

 

4. Promocijas darba vadītājs 

4.1. Par doktoranta promocijas darba vadītāju var būt zinātņu doktors, kas veic pētījumus atbilstošā 

zinātnes nozarē (apakšnozarē), kam ir vispāratzītas recenzētas zinātniskas publikācijas par 

pētījumiem šajā zinātnes nozarē, un kas piedalās ar referātiem starptautiskās zinātniskās 

konferencēs.  
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4.2. Ja doktorantam ir divi promocijas darba zinātniskie vadītāji, tad promocijas darba vadīšanai 

paredzētais normatīvais darba apjoms var tikt dalīts starp abiem zinātniskajiem vadītājiem. 

4.3. Tiesības būt par promocijas darba vadītāju, kā arī ierobežojumus attiecībā uz maksimāli 

vienlaicīgi vadāmo doktorantu skaitu nosaka Studiju padome. 

4.4. Promocijas darba vadītāja pienākums ir konsultēt doktorantu promocijas darba un zinātnisko 

publikāciju sagatavošanas jautājumos, kontrolēt doktoranta individuālā plāna izpildi. 

4.5. Pamatojoties uz fakultātes Domes sēdes lēmumu un studiju prorektora rīkojumu, var apstiprināt 

promocijas darba vadītāja maiņu. Strīdu gadījumos promocijas darba vadītāju maiņu apstiprina 

Studiju padome. 

 

5. Uzņemšanas kārtība 

5.1. Uzņemšana doktora studijās notiek saskaņā ar Senātā apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem. 

5.2. Par pretendentu uzņemšanu doktora studijās lemj Zinātnes padomes sēdē, kurā piedalās 

pretendents un viņa promocijas darba vadītājs. Pretendents iepazīstina padomes locekļus ar savu 

pieteikto pētījumu. 

5.3. Pretendents paraksta studiju līgumu un tiek imatrikulēts doktora studijās ar rektora rīkojumu, 

kurā tiek apstiprināts arī promocijas darba vadītājs. 

 

6. Studiju norises kārtība 

6.1. Studiju laikā doktorants apgūst teorētiskos kursus, nokārto promocijas eksāmenus, veic 

pētniecisko darbu, prezentē pētījuma rezultātus zinātniskās konferencēs, publicē tos starptautiski 

atzītos un citējamos zinātniskos izdevumos (t.sk. LLU Rakstos). Studiju noslēgumā sagatavo un 

iesniedz aizstāvēšanai promocijas darbu un tā kopsavilkumu. 

6.2. Doktorants divu mēnešu laikā pēc imatrikulācijas doktora studijās izstrādā doktora studiju 

individuālo darba plānu pirmajam studiju gadam (pēc Studiju centrā izstrādātas veidlapas). 

Izstrādātais darba plāns tiek saskaņots ar doktora studiju programmas direktoru un iesniegts viņa 

norādītajā katedrā (institūtā). Katedrā/institūtā akceptēto studiju darba plānu doktorants 

iesniedz apstiprināšanai fakultātes domei. Apstiprinātu studiju darba plānu doktorants iesniedz 

Studiju centrā.  

6.3. Doktoranta doktora studiju individuālā darba plāna izpildes rezultātus reizi pusgadā vērtē 

doktora studiju programmas direktora noteiktajā kārtībā. 

6.4. Starpatskaiti (Studiju centrā izstrādāta veidlapa) par paveikto pusgadā un katedras (centra, 

institūta) pārskatu par doktoranta studiju plāna izpildes gaitu doktorants iesniedz Studiju centrā. 

6.5. Atestācija turpmākajām studijām notiek katra doktora studiju gada beigās fakultātes domes sēdē, 

vērtējot doktoranta iesniegto studiju gada atskaiti un nākamā studiju gada darba plānu (Studiju 

centrā izstrādāta veidlapa). 

6.6. Doktoranta studiju darba rezultātus divas reizes gadā vērtē konkursa (rotācijas) komisija, kuras 

darbību reglamentē nolikums par konkursa kārtību uz valsts budžeta finansētām studiju vietām 

doktora studiju programmās. 

6.7. Doktora studiju laikā doktorants nokārto promocijas eksāmenus zinātnes nozares apakšnozarē 

vai apakšnozares virzienā, izvēlētajā pētījumu virzienā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču).  

6.8. Promocijas eksāmena programmu attiecīgās zinātnes nozares apakšnozarē vai apakšnozares 

virzienā un izvēlētajā pētījuma virzienā izstrādā attiecīgā katedra (centrs, institūts) un apstiprina 

attiecīgās fakultātes dome. 

6.9. Divas nedēļas pirms promocijas eksāmena kārtošanas doktorants Studiju centrā iesniedz 

iesniegumu par eksāmena kārtošanu (Studiju centrā izstrādāta veidlapa). Promocijas eksāmena 

komisiju apstiprina ar studiju prorektora rīkojumu, pamatojoties uz doktoranta iesniegumu. 

6.10. Promocijas eksāmena rezultātus atspoguļo protokolā un to paraksta visi eksāmena komisijas 

locekļi. Promocijas eksāmena komisijas priekšsēdētājs protokolu četru darba dienu laikā pēc 

eksāmena iesniedz Studiju centrā.  

6.11. Par ārvalstīs apgūto studiju kursu KP pielīdzināšanas nepieciešamību un iespējām lemj 

doktoranta promocijas darba vadītājs un studiju programmas direktors. 
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6.12. Studiju noslēgumā doktorants Studiju centrā iesniedz apgūto KP apjoma kopsavilkumu, kuru 

apstiprina doktora studiju programmas direktors. Uz tā pamata Studiju centrs doktorantam 

izsniedz apliecinājumu par doktora studiju programmas teorētiskās daļas izpildi. 

6.13. Studijas noslēdzas ar promocijas darba sagatavošanu un aizstāvēšanu atbilstoši MK noteikumiem 

„Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”. 

6.14. Doktora zinātnisko grādu piešķir promocijas padome, kura darbojas saskaņā ar LLU Promocijas 

padomes nolikumu. 

6.15. Promocijas darba iesniegšanas kārtību promocijas padomei nosaka LLU Promocijas padomes 

nolikums. 

6.16. Mēneša laikā pirms promocijas darba aizstāvēšanai noteiktā datuma zinātniskā grāda 

pretendentu (doktorants, kas eksmatrikulēts) imatrikulēt LLU promocijas darba aizstāvēšanai. 

 

7. Doktora studiju finansēšana  

7.1. Doktora studijas LLU finansē no: 

7.1.1. valsts budžeta dotācijas doktora studijām; 

7.1.2. citu institūciju piešķirtajām stipendijām (grantiem); 

7.1.3. fizisko personu vai juridisku personu līdzekļiem. 

7.2. Par valsts budžeta līdzekļiem studējošais pilna laika doktorants var saņemt LR normatīvajos aktos 

noteikto stipendiju, kā arī, noslēdzot papildus līgumu ar LLU, kredītam pielīdzināto stipendiju 

zinātniskā grāda ieguvei. 

7.3. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā doktorantam netiek izmaksāta stipendija un kredītam 

pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei. 

7.4. Pilna un nepilna laika doktoranti, kuru studijas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, 

paraksta studiju līguma pielikumu ar maksājuma grafiku. 

7.5. Studiju maksas apmēru ik gadu apstiprina ar rektora rīkojumu. 

7.6. Atsākot studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma, studiju maksa tiek noteikta tādā apjomā, kāda tā 

ir studiju atsākšanas laikā. 

7.7. Ja doktorants pirms akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas ir samaksājis noteikto studiju maksu, 

tad, atgriežoties no akadēmiskā atvaļinājuma, piemaksā starpību starp samaksāto un studiju 

atsākšanas brīdī noteikto studiju maksu, ja tā ir lielāka. 

7.8. Studiju maksu vai tās daļu LLU var atmaksāt doktorantam tikai izņēmuma kārtā, ja viena mēneša 

laikā no studiju gada sākuma studējošais rakstiski ir pamatojis un lūdzis eksmatrikulēt no 

studijām pēc paša vēlēšanās, un ir saņēmis attiecīgās doktora programmas direktora rakstisku 

piekrišanu. 

7.9. Doktorantus var atbrīvot no studiju maksas vai piešķirt studiju maksas atvieglojumus Senātā 

noteiktā kārtībā. 

 

8. Studiju pārtraukšana un atsākšana  

8.1. Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumu (akadēmisko atvaļinājumu) 

ar kopējo laiku līdz diviem gadiem. 

8.2. Akadēmisko atvaļinājumu piešķir un studijās atjauno ar LLU rektora rīkojumu, pamatojoties uz 

doktoranta iesniegumu. 

8.3. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā saglabājas studējošā statuss. 

8.4. Ja doktorants divu nedēļu laikā pēc akadēmiskā atvaļinājuma beigām neatjaunojas studijām, 

viņu ar rektora rīkojumu eksmatrikulē. 

8.5. No valsts budžeta līdzekļiem nefinansēts pilna un nepilna laika doktorants, kurš sekmīgi izpilda 

doktora studiju darba plānu, var saņemt LLU ieteikumu par papildus apmaksāta atvaļinājuma 

piešķiršanu darbavietā. 

8.6. Saskaņojot ar struktūrvienības vadītāju, LLU akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi 

saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu promocijas darba sagatavošanai. LLU 

darbiniekiem, kas nepārtraucot darbu sekmīgi studē doktorantūrā, var piešķirt bezalgas 

atvaļinājumu. Bezalgas atvaļinājumu piešķir tikai pēc ikgadējā un papildatvaļinājuma 

izmantošanas. 

8.7. Doktorantu eksmatrikulē ar rektora rīkojumu. 
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8.8. Doktorantu var eksmatrikulēt pamatojoties uz viņa iesniegumu, kas saskaņots ar doktora studiju 

programmas direktoru un promocijas darba vadītāju, vai Studiju centra vadītāja iesniegumu. 

8.9. Ja doktorants ir eksmatrikulēts pamatojoties uz Studiju centra vadītāja iesniegumu (izņemot 

sakarā ar studiju laika beigām), tad viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā (septītā diena 

pēc ierakstītās vēstules nodošanas pastā) doktorantam ir tiesības apstrīdēt lēmumu par 

eksmatrikulāciju, iesniedzot iesniegumu LLU Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

8.10. Ja doktorants ir eksmatrikulēts pirms doktora studiju laika beigām, viņam ir tiesības atjaunoties 

studijām par maksu. 

 

9. Doktoranta pienākumi un tiesības 

9.1. LLU doktorantiem ir pienākumi un tiesības, ko paredz LR normatīvie akti. 

9.2. Doktoranta pienākumi studiju laikā: 

9.2.1. pildīt ar LLU noslēgtā studiju līguma saistības; 

9.2.2. regulāri tikties ar promocijas darba vadītāju un informēt par paveikto doktora studijās; 

9.2.3. iesniegt Studiju centrā individuālā darba plāna izpildes starpatskaites un gada atskaites; 

9.2.4. ievērot LLU iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem un citus LLU iekšējos normatīvos 

dokumentus. 

9.3. Doktoranta tiesības studiju laikā: 

9.3.1. apgūt studiju programmu un iegūt doktora zinātnisko grādu atbilstoši līguma 

nosacījumiem; 

9.3.2. iepazīties ar studiju programmas saturu, studiju kursu apguves nosacījumiem, eksāmenu 

veidiem un vērtēšanas kritērijiem, kā arī savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām tajos; 

9.3.3. saņemt no promocijas darba vadītāja konsultācijas par promocijas darba izstrādāšanas un 

zinātnisko publikāciju sagatavošanas jautājumiem; 

9.3.4. LLU noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju programmu, studiju veidu, 

saskaņojot to ar doktora studiju programmas direktoru, promocijas darba vadītāju un 

Studiju centru; 

9.3.5. saņemt visu līmeņu LLU institūcijās nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar doktora 

studijām; 

9.3.6. izmantot LLU FB pakalpojumus, kļūstot par bibliotēkas lietotāju un ievērojot tās lietošanas 

noteikumus; 

9.3.7. vēlēt un tikt ievēlētiem LLU visu līmeņu kolektīvajās institūcijās – Konventā, Senātā, 

Studiju padomē, Zinātnes padomē, Fakultātes domē u.c.; 

9.3.8. LLU noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa īstenošanu, 

studiju un darba kārtības pārkāpumiem un noteiktajā termiņā saņemt amatpersonas 

atbildi. 

 

10. Apelācijas kārtība 

10.1. Apelācijas sūdzības iesniegšana: 

10.1.1. Doktorants ir tiesīgs izteikt pretenziju par: 

 promocijas eksāmena vai cita pārbaudījuma vērtējumu; 

 studiju procesa organizāciju un norisi; 

 studiju maksu; 

 eksmatrikulāciju. 

10.1.2. pretenzijas gadījumā doktorants mutiski vienojas ar atbildīgo mācībspēku vai citu 

darbinieku par radušās situācijas risinājumu; 

10.1.3. gadījumā, ja mutisku vienošanos nevar panākt, doktorants var rakstiski iesniegt apelācijas 

sūdzību atbildīgās struktūrvienības vadītājam (katedras/centra vadītājam/institūta 

direktoram, studiju programmas direktoram, fakultātes dekānam, Studiju centram); 

10.1.4. apelācijas sūdzību par studiju procesa pārkāpumiem doktorants var rakstiski iesniegt 

atbildīgās struktūrvienības vadītājam triju darba dienu laikā; 

10.1.5. apelācijas sūdzību par studiju maksu studējošais var rakstiski iesniegt fakultātes 

dekānam triju darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža; 
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10.1.6. apelācijas sūdzību par eksmatrikulācijas iemeslu var rakstiski iesniegt LLU Akadēmiskajā 

šķīrējtiesā. 

10.2. Apelācijas sūdzības izskatīšana: 

10.2.1. apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija (turpmāk – komisija), kuru izveido un 

sasauc apelācijas sūdzības saņēmējs; 

10.2.2. komisijas priekšsēdētājs ir sūdzības saņēmējs, un komisijas sastāvā ietilpst apelācijas 

sūdzības saturam atbilstoši pieaicināti speciālisti, izņemot personas, kuras izdarījušas 

pārkāpumu. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas; 

10.2.3. komisijas priekšsēdētājs informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un pārkāpuma 

izdarītāju par viņu tiesībām piedalīties apelācijas komisijas sēdē un sniegt savus 

paskaidrojumus; 

10.2.4. apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā, bet ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu 

laikā no saņemšanas. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs lēmumu rakstiski paziņo 

iesniedzējam; 

10.2.5. gadījumā, ja doktorantu neapmierina apelācijas komisijas lēmums, to var pārsūdzēt 

nākamās pakāpes amatpersonai (studiju prorektoram, rektoram); 

10.2.6. augstākā strīdu risināšanas instance LLU ir Akadēmiskā šķīrējtiesa; 

10.2.7. amatpersonas, kas minētas 10.2.5. punktā un Akadēmiskā šķīrējtiesa lēmumu pieņem 

un paziņo LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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Apstiprināts: 

2015. gada 11. februāra  

LLU Senāta lēmums Nr. 8-148  

 

NOLIKUMS PAR KONKURSA KĀRTĪBU UZ VALSTS FINANSĒTĀM DOKTORA STUDIJU VIETĀM 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ  

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk – LLU) notiek konkurss 

(rotācija) uz valsts finansētām doktora studiju vietām (turpmāk – konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir radīt iespēju ikvienam sekmīgam LLU pilna laika doktorantam, neatkarīgi no studiju 

finansējuma avota studijas uzsākot, nolikumā noteiktā konkursa kārtībā no jauna pretendēt uz valsts 

finansētu studiju vietu. 

3. Konkurss attiecināms tikai uz pilna laika studējošajiem, kuriem finansējuma avots ir noteikts līgumā. 

4. Konkursu rīko vienu reizi studiju gadā septembra mēneša pirmajā nedēļā par studiju pārskata periodu, 

un tajā piedalās visi sekmīgie doktoranti, izņemot tos, kuri ir akadēmiskajā atvaļinājumā.  

5. Lēmumu par budžeta vietas piešķiršanu citam doktorantam var pieņemt gadījumos, kad doktorantam, 

kurš līdz šim ir studējis par valsts finansētajiem līdzekļiem, ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, vai 

doktoranta studiju darba rezultāti ir novērtēti ar zemu novērtējumu.  

6. Par doktora studiju programmas valsts finansēto studiju vietu sadalījumu pa studiju gadiem lemj 

Studiju centra stipendiju piešķiršanas komisija, kuru apstiprina ar studiju prorektora rīkojumu. 

7. Pirmajam studiju pārskata periodam doktoranti piedalās konkursā uz valsts finansētajām studiju 

vietām saskaņā ar LLU Senāta apstiprinātajiem Uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas konkursa 

kārtību. 

8. Sākot ar otro studiju pārskata periodu, doktorants piedalās konkursā, pamatojoties uz visā studiju laikā 

paveiktā darba rezultātu kopvērtējumu. 

9. Attiecīgās doktora studiju programmas konkursa komisija izvērtē katra doktoranta darba rezultātus 

atbilstoši konkursa vērtēšanas kritērijiem (pielikumā). 

10. Visi attiecīgās doktora studiju programmas katra studiju gada doktoranti tiek sarindoti atbilstoši darba 

rezultātu kopvērtējumam dilstošā secībā. 

11. Vienāda vērtējuma gadījumā priekšrocības ir tam doktorantam, kura zinātniskās aktivitātes ir 

saņēmušas augstāku vērtējumu. 

12. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas, Studiju centrs 5 darba dienu laikā elektroniski paziņo konkursa 

rezultātus doktorantiem. 

13. Studiju centrā sagatavo rīkojumus par studējošo finansēšanas avota maiņu vai studējošā 

eksmatrikulāciju, kuri nav parakstījuši studiju līgumus atbilstoši konkursa rezultātiem. 

14. Doktoranti, kuru studiju finansējuma avots konkursa rezultātā mainās no valsts uz personīgo 

finansējumu, veic studiju maksas samaksu saskaņā ar jaunā studiju līguma noteikumiem. 

15. Ja pirmajā mēnesī kopš semestra sākuma atbrīvojas valsts finansētā studiju vieta, to iegūst doktorants, 

kurš konkursā uzrādījis nākamo augstāko darba rezultātu kopvērtējumu. Studiju finansējuma maiņu 

un studiju maksas atmaksas kārtību nosaka ar rektora rīkojumu.  

16. Konkursa rezultātus doktorantam ir tiesības apstrīdēt:  

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

publiskošanas doktorants mutiski izsaka Studiju centra vadītājam un vienojas par radušās 

situācijas risinājumu; 

16.2. gadījumā, ja mutisku vienošanos nevar panākt, piecu darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu 

paziņošanas doktorants var rakstiski iesniegt apelācijas sūdzību LLU studiju prorektoram; 

16.3. LLU studiju prorektors izskata apelāciju un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā sniedz atbildi; 

16.4. nepieciešamības gadījumā apelācijas saņēmējs izveido un sasauc apelācijas komisiju (turpmāk 

– komisija) ar ne mazāk kā trīs personām; 

16.5. komisijas priekšsēdētājs ir sūdzības saņēmējs un komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības 

saturam atbilstoši pieaicināti speciālisti, izņemot strīdā iesaistītās personas; 

16.6. komisijas priekšsēdētājs informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un strīdā iesaistīto personu par 

viņu tiesībām piedalīties apelācijas komisijas sēdē un sniegt savus paskaidrojumus; 

16.7. apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā, bet ne ilgāk kā septiņu darba dienu laikā no 

saņemšanas. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam; 
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16.8. gadījumā, ja studējošo neapmierina apelācijas komisijas lēmums, to var pārsūdzēt LLU rektoram, 

16.9. augstākā strīdu risināšanas instance LLU ir Akadēmiskā šķīrējtiesa, kura lēmumu pieņem un 

paziņo LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
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Apstiprināts: 

2006. gada 11. oktobra  

LLU Senāta lēmums Nr. 05-215  

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES DOKTORA STUDIJU PROGRAMMU STANDARTS  
 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju programmas standarts (turpmāk – standarts) 

izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, MK 

2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1001 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” un LLU 

doktora studiju programmu akreditācijas ekspertu ieteikumiem. 

 

1. LLU doktora studiju programmas kopapjoms ir 120 KP, no tiem teorētiskās studijas 20...30 KP 

apjomā un zinātniskais darbs 90...100 KP apjomā; 

 

2. Doktora programmas teorētisko studiju 20...30 KP apjomā iekļauj: 

 zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares virziena speckursu  

 (ar promocijas eksāmenu nokārtošanu)  6...10 KP; 

 pētījumu virziena speckursu (ar promocijas eksāmena nokārtošanu)  6...10 KP; 

 profesionālās svešvalodas speckursu 

 (ar promocijas eksāmena nokārtošanu)  4 KP; 

 pētījumu metodoloģijas kursu   4...6 KP. 

 

3. Doktoranta teorētisko studiju speckursu saturu zinātnes nozares apakšnozares vai apakšnozares un 

pētījumu virzienā piedāvā viņa zinātniskais vadītājs, saskaņojot to ar doktorantu, akceptē attiecīgās 

katedras vai institūta akadēmiskā personāla sēde un apstiprina LLU atbilstošās zinātnes nozares 

(apakšnozares) promocijas padome vai (ja LLU nav promocijas padomes) fakultātes dome.  

 

4. Doktora studiju laikā veiktais zinātniskais darbs  90...100 KP  

(pētniecība, pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs, pētījumu rezultātu 

publicēšana, promocijas darba sagatavošana un noformēšana) 
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Apstiprināts 

2016. gada 8. jūnija 

LLU Senāta lēmums Nr. 9-29 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES  STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS  

 

1. Stipendiju piešķiršanas nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR MK 2004. gada 24. augusta 

noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” un to grozījumiem, kuri nosaka stipendiju 

minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie, kuri 

uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. 

2. Katram kalendārajam gadam Finanšu plānošanas centrs: 

2.1. aprēķina LLU stipendiju fondu no valsts finansētajām studiju vietām un to apstiprina ar rektora 

rīkojumu; 

2.2. aprēķina vienreizējo stipendiju fondus fakultātēm un Studiju centram un to apstiprina ar studiju 

prorektora rīkojumu. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no LLU 

stipendiju fonda apmēra; 

2.3. aprēķina ikmēneša stipendiju fondu katrai studiju programmai atbilstoši valsts finansēto studiju 

vietu skaitam un to apstiprina ar studiju prorektora rīkojumu. 

3. Studējošajam minimālā mēneša stipendija tiek noteikta šādā apmērā: 

3.1. maģistra un pamatstudiju programmās – 99,60 euro mēnesī;  

3.2. doktora studiju programmas: 

3.2.1. studiju programmas apguvei – 113,83 euro mēnesī; 

3.2.2. zinātniskā grāda ieguvei (kredītam pielīdzināta stipendija) – 85,37 euro mēnesī 

4. Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt: 

4.1. minimālo stipendiju – maģistra un pamatstudiju programmās 10 mēnešus gadā (nepiešķirot 

stipendiju jūlijā un augustā), doktora studiju programmās – 11 mēnešus gadā (nepiešķirot 

stipendiju augustā); 

4.2. stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (kredītam pielīdzināta stipendija) – 11 mēnešus gadā 

(nepiešķirot stipendiju augustā).  

4.3. paaugstināto stipendiju, tās apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru; 

4.4. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz divu minimālo 

stipendiju apmēru; 

5. Šī nolikuma 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētās stipendijas piešķir studiju programmas ietvaros atbilstoši 

aprēķinātajam finansējumam. Studiju programmas ietvaros stipendijas tiek sadalītas proporcionāli 

valsts finansēto studējošo skaitam katrā semestrī vai pēc sekmēm un/vai zinātniskās darbības 

rādītājiem. 

6. Studiju programmās, kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas LLU stipendiju fondā ir 

nepietiekamas, lai studiju programmas ietvaros nodrošinātu vismaz vienas stipendijas izmaksu 

atbilstoši šī nolikuma 3. un 4.1 punktam vai kurās ir radies finanšu līdzekļu pārpalikums, kurš nav 

pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas stipendijas izmaksu atbilstoši šī nolikuma 3. un 4.1 punktam, ir 

tiesības piešķirt: 

6.1. stipendiju uz īsāku laiku, nekā minēts 4.1. punktā; 

6.2. vienu vai vairākas vienreizējas stipendijas, uz kurām neattiecas 4.4. punktā noteiktais stipendiju 

fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām. 

7. Stipendiju piešķir ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU Stipendiju komisijas lēmumu, ko 

sagatavojusi: 

7.1. fakultātes stipendiju komisija par maģistra un pamatstudiju programmās studējošajiem. 

Fakultātes stipendiju komisiju izveido ar fakultātes dekāna rīkojumu uz studiju gadu un tās 

sastāvā ir: fakultātes administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvji; 

7.2. Studiju centra stipendiju komisija par doktora studiju programmās studējošajiem. Komisiju 

izveido ar studiju prorektora rīkojumu uz studiju gadu un tās sastāvā ir Studiju centra vadītāja, 

galvenā speciāliste doktora studiju jautājumos un studiju programmu direktori. 

8. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studējošais:  

8.1. maģistra un pamatstudiju programmās: 
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8.1.1.  kurš noteiktajā termiņā sekmīgi nokārtojis studiju programmā paredzētos 

pārbaudījumus; 

8.1.2.  kurš pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu 

skaitu; 

8.1.3. kuram iepriekšējā semestrī akadēmiski atzītie studiju kursi ir ne vairāk kā 7 KP apjomā. 

8.2. doktora studiju programmā sasniedzis individuālajā studiju plānā noteiktos teorētisko studiju 

rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus. 

9. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studējošais, kurš stipendijas piešķiršanas periodā piedalās 

mobilitātes programmā ārvalstīs. 

10. Uz stipendiju nevar pretendēt maģistra un pamatstudiju programmās studējošais, kurš iepriekšējā 

semestrī ir studējis mobilitātes programmā ārvalstīs. 

11. Studējošais stipendiju konkursā piedalās: 

11.1. maģistra un pamatstudiju programmās ar iepriekšējā semestra vidējo svērto atzīmi, kas 

aprēķināta no studiju plānā paredzētajiem studiju kursiem, neskaitot brīvās izvēles kursus, 

nokārtotos akadēmiskos parādus, akadēmiski atzītos kursus un atkārtotu studiju gadījumā 

iepriekš nokārtotos studiju kursus; 

11.2. doktora studiju programmā ar izpildītajiem teorētisko studiju rezultātiem un zinātniskās 

darbības rādītājiem. 

12. Lai varētu saņemt stipendiju, studējošais sagatavo iesniegumu (1. pielikums) un to iesniedz: 

12.1. fakultātes stipendiju komisijai, ja studē maģistra un pamatstudiju studiju programmā; 

12.2. Studiju centrā, ja studē doktora studiju programmā. 

13. Fakultātes stipendiju komisija un Studiju centra stipendiju komisija pēc katra studiju semestra un 

imatrikulācijas: 

13.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta sekmes, zinātniskās darbības 

rādītājus vai iestājpārbaudījumu rezultātus un atbilstību šā nolikuma 7. punktā minētajiem 

kritērijiem; 

13.2. paziņo LLU Stipendiju komisijai pretendentus stipendiju piešķiršanai, nepārsniedzot 

fakultātei/Studiju centram iedalītos LLU stipendiju fonda līdzekļus. 

14. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir vienādas sekmes (doktorantiem 

– teorētisko studiju rezultāti un zinātniskās darbības rādītāji), fakultātes stipendiju komisija, 

(doktorantiem – Studiju centra stipendiju komisija) stipendiju piešķir: 

14.1. invalīdam; 

14.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 

14.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa 

norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; 

14.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, 

bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās pilna laika vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē augstskolā vai koledžā); 

14.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni. 

15. Par dokumentiem, kuri apliecina 14. punktā minētos gadījumus, uzskatāmas: 

15.1. attiecīgo iestāžu izsniegtas apliecību kopijas (uzrādot oriģinālu); 

15.2. attiecīgo iestāžu izsniegtas izziņas vai to kopijas (uzrādot oriģinālu); 

15.3. citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegti vai 

apstiprināti dokumenti vai to kopijas (uzrādot oriģinālu). 

16. Ja vairākiem maģistra un pamatstudiju programmās studējošajiem ir vienāda vidējā svērtā atzīme un 

nav piemērojams neviens no 14. punktā minētajiem kritērijiem, tad priekšroka ir tiem, kas atbilst 

šādiem papildus kritērijiem: 

16.1. studējošā sabiedriskās, zinātniskās un sporta aktivitātes; 

16.2. augstāka vidējā svērtā atzīme visā studiju periodā. 

17. Stipendijas izmaksa grūtniecības atvaļinājuma laikā: 

17.1. studējošās, kurām ir tiesības pretendēt uz stipendijas saņemšanu no stipendiju fonda grūtniecības 

atvaļinājuma laikā, iesniedz pieteikumu (2. pielikums) fakultātes lietvedei/Studiju centra 

galvenajai speciālistei, pievienojot darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu 

reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
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17.2. ja pretendentes iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, fakultātes 

stipendiju komisija/Studiju centra stipendiju komisija sagatavo rektora rīkojuma projektu par 

stipendijas piešķiršanu; 

17.3. stipendiju izmaksā vienu reizi un tās lielums ir divu minimālo stipendiju apmērā. 

18. Vienreizējo stipendiju piešķir vienu reizi semestrī, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko 

pētniecību, izaugsmi un līdzdalību LLU sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību. 

19. Vienreizējās stipendijas piešķiršanas kritēriji: 

19.1. dalība LLU un fakultāšu sabiedriskajās aktivitātēs; 

19.2. LLU vārda popularizēšana (sasniegumi sportā, pašdarbībā un citās aktivitātēs) 

19.3. zinātniskās aktivitātes studiju laikā, t. sk. dalības maksa zinātniskās konferencēs, nodrošinājums 

zinātniskā darba izstrādei; 

19.4. materiāls atbalsts neparedzētās dzīves situācijās. 

20. Paaugstinātās stipendijas ir LLU Senāta, Kārļa Ulmaņa un fakultāšu vārdiskās stipendijas: 

20.1. LF – Jāņa Berga stipendija un Paula Lejiņa stipendija; 

20.2. VMF – Ludviga Kundziņa stipendija; 

20.3. MF – Arvīda Kalniņa stipendija; 

20.4. TF – Oļģerta Ozola stipendija;  

20.5. VBF – Jāņa Biķa stipendija un Artura Tramdaha stipendija; 

20.6. PTF – Pētera Delles stipendija; 

20.7. ESAF – Jāņa Vanaga stipendija un Pētera Birkerta stipendija; 

20.8. ITF - Alberta Krastiņa stipendija. 

21. Paaugstinātās stipendijas piešķir saskaņā ar attiecīgās stipendijas nolikumu un noformē ar rektora 

rīkojumu.  

22. Paaugstināto stipendiju apmēru nosaka ar Senāta lēmumu.  

23. Piešķirto stipendiju izmaksā katru mēnesi noteiktā datumā, ieskaitot to saņēmēja norēķinu kontā. 

24. Studiju pārtraukuma laikā stipendijas izmaksa tiek pārtraukta. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc 

studiju pārtraukuma konkursa kārtībā. 

25. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu 

līdzekļiem, stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas. 

26. LLU Stipendiju komisija pēc fakultātes stipendiju komisijas priekšlikuma semestra laikā var anulēt 

lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja studējošais nepilda studiju plānā un studiju kursu prasībās 

paredzēto vai pārkāpj LLU iekšējās kārtības noteikumus.  

27. Ja stipendijas saņēmējs pārtrauc studijas semestra laikā, tad stipendiju komisija šo stipendiju piešķir 

nākamajam studentam stipendijas pretendentu sarakstā. 

28. Doktorantiem zinātniskā grāda ieguves stipendijas izmaksu atjauno pēc studiju pārtraukuma, 

pamatojoties uz noslēgto līgumu par stipendijas saņemšanu. 
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1. pielikums 

LLU Stipendiju piešķiršanas nolikumam 

 

Iesniegums stipendijas saņemšanai  

 
 

 

Studējošais    

 (paraksts un tā atšifrējums)  (datums) 

 

 1.  Studējošais       

 (vārds – drukātiem burtiem) (uzvārds – drukātiem burtiem) 

 2.  Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (EUR)    

 (bakalaura, profesionālajās un maģistra studiju programmās vienreizējās stipendijas maksimālais apjoms semestrī –  

EUR 99.60, ikmēneša stipendijas – EUR 99.60 mēnesī; doktora studiju programmās vienreizējās stipendijas maksimālais apjoms semestrī – 

EUR 113.83, ikmēneša stipendijas – EUR 113.83 mēnesī) 

 3.  Stipendijas veids   minimālā   vienreizējā 

 4.  Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums (norādiet iemeslu, piem., sabiedriskās, zinātniskās, sporta u.c. aktivitātes vai cits iemesls): 

  

 5.  Personas kods 
      -      

 6.  Matrikulas numurs    

 7.  Studiju programmas līmenis  bakalaura 

        profesionālās 

    augstākās 

        izglītības 

maģistra rezidenta  doktora 

 8.  Studiju programmas nosaukums  

 9.  Dzīvesvieta    

10.  Tālruņa numurs,  e-pasts    

11.  Ziņas par studējošo: 

11.1.  invalīds  jā nē 

11.2.  bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai jā nē 

11.3.  studējošā ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss jā nē 

11.4.   studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem 

nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna 

laika klātienē) 

jā nē 

11.5.  studējošajam ir viens vai vairāki bērni jā nē 

11.6.  sociāli apdrošināta persona jā nē 

11.7.  pašnodarbinātais jā nē 

11.8.  darbavieta jā nē 

11.9.  valsts sociālā pabalsta saņēmējs jā nē 

11.10.  invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs jā nē 

 12.   Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā 

 apgādājamā vārds, uzvārds dzimšanas gads radniecība nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums) 

    

    

    

    

 13.  Aktivitātes: sabiedriskās  zinātniskās  sporta  

 14.   Dokumenti, kas apliecina iesnieguma 11. punktā norādītos datus (pielikums) 

 15.  Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem jā nē 

 16.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: Es,   

 (vārds, uzvārds) 

apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un 

precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem. Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu 

līdzekļiem, informēšu fakultātes dekanātu/Studiju centru piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu 

stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju. 

 17.  Informācija par studējošā bankas kontu: 

 banka     filiāle  

 norēķinu konts    
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2. pielikums 

LLU Stipendiju piešķiršanas nolikumam 
 

Pieteikums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā  

 
1. Studējošās   

(vārds – drukātiem burtiem) (uzvārds – drukātiem burtiem) 

2. Personas kods       -       

3. Matrikulas numurs  

4. Studiju programmas 

līmenis  bakalaura 

        profesionālās 

    augstākās 

        izglītības 

maģistra rezidenta 
 

doktora 

5. Studiju programmas nosaukums  

6. Dzīvesvieta  

 

7. e-pasts  tālruņa numurs   

8. Pieteikumam ir pievienots izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai normatīvos aktos noteiktā kārtībā 

izsniegta darba nespējas lapa. 

Izraksts/veidlapas Nr. 
 

izsniegšanas datums 
 

Darba nespējas lapas Nr. 
 

izsniegšanas datums 
 

   

9.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: Es,   

 (vārds, uzvārds) 

apliecinu, ka atbilstu Ministru kabineta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” minētajiem stipendijas piešķiršanas 

kritērijiem un ka visas šajā pieprasījumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju 

pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem. Esmu informēts/a, ka nepatiesu ziņu sniegšanas 

gadījumā Stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju. Esmu 

informēts/a, ka nepatiesu ziņu sniegšana ir LLU iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums, par kuru var piemērot disciplinārsodu 

(brīdinājumu par eksmatrikulāciju, eksmatrikulācija) 

10. Informācija par pieprasītāja bankas kontu: 

banka  

filiāle  

norēķinu konts  

 
 
 

Studējošās    

 (paraksts un tā atšifrējums)  (datums) 
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Apstiprināts 

2015. gada 10.jūnija 

LLU Senāta lēmums Nr. 8-176 

 

Līgums dkps-20___ Nr. _______ 

par stipendijas saņemšanu zinātniskā grāda ieguvei 

 

Jelgava 20___. g. ________________________ 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, turpmāk saukta „LLU”,tās studiju prorektora  

 personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar 20__.gada ___.___ LLU rektora  

 

rīkojumu Nr. ___, no vienas puses un   

 (vārds, uzvārds, personas kods) 

turpmāk saukts „Doktorants” no otras puses, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta 

noteikumiem Nr. 740 Noteikumi par stipendijām un Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumiem 

Nr. 219 Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem, vienojas 

par šādu kārtību, kādā Doktorants saņem stipendiju zinātniskā grāda ieguvei: 

 

1. LLU apņemas: 

1.1. piešķirt doktorantam stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (turpmāk - kredītam pielīdzinātā 

stipendija) saskaņā ar LLU noteikumiem un ik mēnesi pārskaitīt to uz viņa norādīto kontu; 

1.2. reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 1. novembrim iesniegt IZM Studiju un zinātnes administrācijai 

informāciju par doktorantiem, kuri noslēguši ar augstskolu līgumu par kredītam pielīdzinātās 

stipendijas saņemšanu;  

1.3. mēneša laikā pēc doktoranta eksmatrikulācijas vai pēc studiju līgumā noteiktā termiņa zinātniskā 

grāda ieguvei iesniegt IZM Studiju un zinātnes administrācijai sarakstu, kurā norādīti tie 

doktoranti, kuri eksmatrikulēti no augstskolas studiju līguma saistību neizpildes vai personisku 

iemeslu dēļ, vai kuri līgumā noteiktajā termiņā pēc imatrikulācijas doktora studijās nav ieguvuši 

zinātnisko grādu. Šajā gadījumā augstskola iesniedz apliecinātas šī līguma un LLU rektora 

rīkojumu kopijas; 

1.4. iesniegt IZM Studiju un zinātnes administrācijai pārskatus par studiju pārtraukumu (akadēmisko 

atvaļinājumu) piešķiršanu un ilgumu; 

1.5. paziņot IZM Studiju un zinātnes administrācijai par doktora grāda iegūšanas datumu. 

 

2. Doktorants apņemas: 

2.1. iegūt doktora grādu piecu gadu laikā, neieskaitot studiju pārtraukumus (akadēmiskos 

atvaļinājumus) no imatrikulācijas brīža; 

2.2. kredītam pielīdzinātās stipendijas atmaksas gadījumā, iesniegt IZM Studiju un zinātnes 

administrācijai izziņu par doktora studiju laikā saņemto kredītam pielīdzinātās stipendijas kopējo 

summu;  

2.3. viena mēneša laikā noslēgt vienošanos ar IZM Studiju un zinātnes administrāciju par kredīta 

atmaksāšanas grafiku gadījumā, ja tiek eksmatrikulēts no LLU studiju līguma saistību neizpildes 

dēļ vai personisku iemeslu dēļ, vai ja noteiktajā termiņā nav iegūts zinātniskais grāds, un sākt 

atmaksāt kredītu ne vēlāk kā ar trešo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas, vai ar trešo mēnesi pēc 

līguma noteiktā termiņa zinātniskā grāda ieguvei, ja nav iegūts zinātniskais grāds. 

 

3. Puses vienojas: 

3.1. studiju pārtraukums (akadēmiskais atvaļinājums) var tikt piešķirts līdz diviem gadiem saskaņā ar 

LLU normatīvajiem dokumentiem; 

3.2. noteiktais zinātniskā grāda iegūšanas termiņš var tikt pagarināts par laiku, kuru Doktorants bijis 

studiju pārtraukumā (akadēmiskā atvaļinājumā). 

 

4. Strīdi un domstarpības par līgumā skartajiem jautājumiem tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās 

netiek panākta, tad jautājumu risina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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5. Citi nosacījumi:  

5.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

5.2. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža. 

 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

 

 Doktorants 

 

 

Reģ. Nr.2841101568   

Adrese  Lielā ielā 2, Jelgavā   Pasta indekss  

Pasta indekss LV-3001  Adrese  

Tālrunis 63022584  Tālrunis  

Fakss 63027238  Pases/ID kartes 

sērija un Nr. 

 

Valsts kase, kods: TRELLV21  izdošanas datums  

Konts: LV29TREL9160032000000  Izdevējiestāde  

  Banka  

  Konta Nr.  

 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes vārdā Doktorants 

 

 _______________________________________  

 (paraksts) (atšifrējums) 

 

 ______________________________________  

(paraksts) (atšifrējums) 
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ZINĀTNES NOZARES UN APAKŠNOZARES, KURĀS LLU TIEK PIEŠĶIRTS DOKTORA ZINĀTNISKAIS 

GRĀDS 
 

Nr.p.k. Zinātniskā grāda nosaukums Zinātnes nozares un apakšnozares 

Saīsinātais 

apzīmējums 

latīņu valodā 

1.  Arhitektūras doktors Ainavu arhitektūra Dr.arch. 

2.  Ekonomikas doktors Agrārā un reģionālā ekonomika Dr.oec. 

3.  Inženierzinātņu doktors Būvzinātne 

Hidroinženierzinātne 

Informācijas tehnoloģijas 

Lauksaimniecības inženierzinātne 

Koksnes materiāli un tehnoloģijas 

Pārtikas zinātne 

Vides inženierzinātne 

 

 

 

Dr.sc.ing. 

4.  Lauksaimniecības doktors Lauksaimniecība Dr.agr. 

5.  Mežzinātņu doktors Mežzinātne Dr.silv. 

6.  Pedagoģijas doktors Pedagoģija Dr.paed. 

7.  Veterinārmedicīnas doktors Veterinārmedicīna Dr.med.vet. 

 

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS UN TO AKREDITĀCIJAS TERMIŅI  

 

Nr. 

p.k. 
Studiju programma 

LR Izglītības 

klasifikācijas kods 

Akreditēta 

līdz: 
Fakultāte 

1. Lauksaimniecība 51621 16.05.2019 LF 

2. Lauksaimniecības inženierzinātne 51525 04.06.2019 TF 

3. Agrārā un reģionālā ekonomika 51310 04.06.2019 ESAF 

4. Pārtikas zinātne 51541 04.06.2019 PTF 

5. Mežzinātne 51623 16.05.2019 MF 

6. Koksnes materiāli un tehnoloģijas 51543 04.06.2019 MF 

7. Veterinārmedicīna 51640 16.05.2019 VMF 

8. Būvzinātne 51582 25.06.2019 VBF 

9. Hidroinženierzinātne 51582 25.06.2019 VBF 

10. Vides inženierzinātne 51850 25.06.2019 VBF 

11. Ainavu arhitektūra 51581 25.06.2019 VBF 

12. Pedagoģija 51142 04.06.2019 TF 

13. Informācijas tehnoloģijas 51526 28.05.2019 ITF 
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Apstiprināts: 

2016. gada 14.decembra 

LLU Senāta lēmums Nr. 9-56 

 

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMU UN APAKŠPROGRAMMU DIREKTORI  

 

Nr.p.k. 

 
IKK Fakultāte 

Studiju programmas 

un apakšprogrammas 

nosaukums 

Direktora vārds 

un uzvārds 

Amats un zinātniskais 

grāds 

1.  51621 

 

LF Lauksaimniecība 

laukkopība 

 

lopkopība 

 

Aleksandrs 

Adamovičs 

Daina Kairiša 

 

 

profesors, Dr.agr. 

profesore, Dr.agr. 

2.  51525 

 

TF Lauksaimniecības 

inženierzinātne 

Gints Birzietis profesors, Dr.sc.ing. 

3.  51310 

 

ESAF Agrārā un reģionālā 

ekonomika 

Dina Popluga docente, Dr.oec. 

4.  51640 

 

VMF Veterinārmedicīna Arnis Mugurēvičs profesors, Dr.med.vet. 

5.  51541 

 

PTF Pārtikas zinātne Daina Kārkliņa profesore, Dr.sc.ing. 

6.  51623 

 

MF Mežzinātne Āris Jansons viesdocents, Dr.silv. 

7.  51543 

 

MF Koksnes materiāli un 

tehnoloģijas 

Uldis Spulle profesors, Dr.sc.ing. 

8.  51582 

 

VBF Hidroinženierzinātne Ēriks Tilgalis asociētais profesors, 

Dr.sc.ing. 

9.  51581 

 

VBF Ainavu arhitektūra Aija Ziemeļniece profesore, Dr.arch. 

10.  51582 

 

VBF Būvzinātne Lilita Ozola profesore, Dr.sc.ing. 

11.  51850 

 

VBF Vides inženierzinātne Ritvars Sudārs profesors, Dr.sc.ing. 

12.  51142 

 

TF Pedagoģija Baiba Briede profesore, Dr.paed. 

13.  51526 ITF Informācijas 

tehnoloģijas 

Ivars Mozga docents, Dr.sc.ing. 
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Apstiprināts: 

2005. gada 27. decembra  

MK noteikumi Nr. 1001  

 

DOKTORA ZINĀTNISKĀ GRĀDA PIEŠĶIRŠANAS (PROMOCIJAS) KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI  

 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Noteikumi nosaka doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (turpmāk – promocija) kārtību, kā arī kritērijus, 

pēc kuriem personas akadēmiskā darbība tiek pielīdzināta akreditētas doktora studiju programmas 

(turpmāk – programma) prasībām, ja uz doktora zinātnisko grādu (turpmāk – grāds) pretendē personas, 

kuras nav studējušas attiecīgajā programmā. 

II. Promocijas darbs 

2. Grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (turpmāk – promocijas darba vadītājs) vadībā patstāvīgi 

izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un 

sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Pretendējot uz otru grādu citā zinātnes 

nozarē, promocijas darbu iespējams izstrādāt arī bez promocijas darba vadītāja, izmantojot nozares vadošo 

speciālistu (turpmāk – konsultants) konsultācijas. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt 

publicētiem zinātniskajos izdevumos. 

3. Promocijas darbs var būt: 

3.1. disertācija; 

3.2. tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām vai pieņemtām 

publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama zinātniskās 

informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs; 

3.3. monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski pieejama 

zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. 

4. Prasības promocijas darba apjomam, struktūrai un noformējumam nosaka attiecīgā programma. 

III. Promocijas padome 

5. Promocijas padomes (turpmāk – padome) sastāvu zinātnes nozarē vai apakšnozarē nosaka attiecīgā 

augstskola. Padomes sastāvā iekļauj vismaz piecus zinātniekus, kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes 

eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem diviem – zinātnes apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas 

darbs. Padomē drīkst iekļaut ārvalstu zinātniekus, ja saņemta Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas 

(turpmāk – komisija) piekrišana. Padomes pilnvaru termiņš nepārsniedz sešus gadus. Padome darbojas 

saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina augstskola. 

6. Padome visus lēmumus, izņemot lēmumu par grāda piešķiršanu, pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu 

klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. 

7. Padomes darbu nodrošina augstskola. Promocijas procesa izmaksas sedz doktorantūras programmu 

īstenotāja augstskola no programmas īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem. Ja promocijas darba autors 

(turpmāk – pretendents) nav apguvis atbilstošu programmu vai apguvis to pirms vairāk nekā diviem 

pilniem kalendāra gadiem, neiegūstot grādu, lēmumu par to, no kādiem līdzekļiem segt promocijas 

procesa izmaksas, pieņem augstskola. 

IV. Promocijas darba iesniegšana  

8. Grāda saņemšanai pretendents augstskolā, kurai ir deleģētas promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes 

nozarē, iesniedz šādus dokumentus: 

8.1. iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu; 

8.2. promocijas darbu; 

8.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā; 

8.4. augstskolas izziņu par programmas izpildi vai eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā nozarē, apakšnozarē 

un svešvalodā; 

8.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); 

8.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un to kopijas; 

8.7. izrakstu no augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas struktūrvienības (kurā izstrādāts promocijas 

darbs) sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un pretendenta 

personisko ieguldījumu. 

9. Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir līdzautori, vai kolektīva 

monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā iekļauto publikāciju līdzautoru piekrišanu 
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publikācijas izmantošanai promocijā vai šo publikāciju korespondējošā (galvenā) autora apliecinājumu 

par pretendenta personisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā. 

10. Augstskola, kurā pretendents iesniedz dokumentus promocijai, nedēļas laikā izvērtē dokumentu 

formālo atbilstību šo noteikumu prasībām un, ja pretendents: 

10.1. ir apguvis atbilstošu programmu, nodod darbu izskatīšanai padomē; 

10.2. nav apguvis atbilstošu programmu, nodod darbu izskatīšanai attiecīgo programmu īstenojošās 

struktūrvienības domē vai zinātniskajā padomē, kura pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzina 

programmas prasībām. 

11. Ja dokumentos konstatētas nepilnības, augstskola rakstiski pieprasa pretendentam iesniegt trūkstošos 

vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus pretendents iesniedz divu nedēļu laikā. Ja 

iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām, augstskola atdod dokumentus pretendentam, 

norādot, kādas nepilnības ir konstatētas. Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt 

atkārtoti ne agrāk kā pēc trim mēnešiem. 

V. Zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora studiju programmas 

prasībām 

12. Augstskolas struktūrvienības dome vai zinātniskā padome mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas 

dienas lemj par tāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšanu, kurš nav apguvis atbilstošu 

programmu. Pieņemot lēmumu, ievēro šādus kritērijus: 

12.1. patstāvīgi veikts tematiski vienots pētījums, kas sniedz jaunas zinātniskās atziņas un par ko ir publicēti 

vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti atbilstošajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 

12.2. sekmīgi nokārtoti programmā paredzētie promocijas eksāmeni; 

12.3. promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā seminārā un konferencē 

attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 

12.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, kvalifikācijas darbu, diplomdarbu 

(diplomprojektu), bakalaura darbu vai maģistra darbu vai ir lasījis lekcijas vismaz viena kredītpunkta 

apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju studentu prakses darbus; 

12.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā, piedalījies vismaz viena 

starptautiska semināra vai konferences organizēšanā vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu 

zinātniskajām institūcijām, citām Latvijas zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem. 

13. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu programmas prasībām, augstskola 

nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas lēmumu paziņo pretendentam un nodod dokumentus tālākai 

izskatīšanai padomē. Ja pieņemts lēmums akadēmisko darbību nepielīdzināt programmas prasībām, 

augstskola norāda lēmuma pamatojumu un dokumentus atdod pretendentam. 

14. Pretendentam ir tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus atkārtoti, bet ne agrāk 

kā trīs mēnešus pēc augstskolas lēmuma pieņemšanas. 

VI. Promocijas darba vērtēšana  

15. Padome mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu publiskai 

aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst šādiem kritērijiem: 

15.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus, raksturojis 

zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos 

rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs; 

15.2. promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme attiecīgajā zinātnes 

apakšnozarē; 

15.3. zinātniskā darba apjoms ir pietiekams atbilstoši padomes nolikumā noteiktajām prasībām; 

15.4. darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 

15.5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais intelektuālais 

īpašums ir patentēts; 

15.6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros; 

15.7. darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums. 

16. Pieņemot darbu aizstāvēšanai, padome: 

16.1. nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts atbilstošajā zinātnes 

apakšnozarē, bet divi – apakšnozares eksperti no citām zinātniskajām institūcijām vai organizācijām 

(vēlams ārpus Latvijas); 
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16.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba kopsavilkuma tulkojums, lai 

nodrošinātu tā starptautisko pieejamību un apspriešanu; 

16.3. rakstiski informē pretendentu par padomes sastāvu un recenzentiem; 

16.4. nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc promocijas 

darba saņemšanas; 

16.5. vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziņo par to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

un “Zinātnes Vēstnesis”. Reizē ar izziņošanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” augstskola nodrošina promocijas 

darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā; 

16.6. nedēļas laikā nosūta komisijai promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus. 

17. Ja promocijas darbs satur likuma “Par valsts noslēpumu” izpratnē klasificējamu informāciju, internetā 

un augstskolas bibliotēkā ievieto tikai promocijas darba kopsavilkumu. Šajā gadījumā padome lemj par 

promocijas darba aizstāvēšanu slēgtā sēdē, kurā piedalās tikai padomes locekļi, recenzenti, pretendents, 

promocijas darba vadītājs un citas personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasificētai 

informācijai. Par aizstāvēšanu slēgtā sēdē tiek norādīts informācijā, kuru publicē laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”. 

18. Par darba recenzentiem nedrīkst pieaicināt pretendenta radiniekus, tiešos padotos vai vadītājus darba 

vietā, pretendenta publikāciju līdzautorus, promocijas darba vadītāju un konsultantu, kā arī tās 

laboratorijas, katedras vai grupas personālu, kurā darbs izstrādāts. 

19. Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās informācijas 

saņemšanas iesniegt augstskolā pamatotus iebildumus pret padomes sastāvu vai recenzentiem. Šajā 

gadījumā augstskola var mainīt padomes sastāvu vai uzdot padomei mēneša laikā pieaicināt citus 

promocijas darba recenzentus. Ja pretendentam ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto padomi vai 

pieaicinātajiem recenzentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu par promocijas darba aizstāvēšanu. 

20. Ja padome promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai nepieņem, tā rakstiski paziņo lēmumu 

pretendentam, norādot, kuras šo noteikumu 15. punktā minētās prasības nav izpildītas. Pretendentam ir 

tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai augstskolā ne agrāk kā pēc gada. 

21. Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.6.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas sagatavo 

atzinumu. Ja komisija konstatē, ka darbs satura un metodoloģijas ziņā neatbilst vispārpieņemtajiem 

starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem, promocijas process tiek pārtraukts. Šo lēmumu ne vēlāk 

kā četras nedēļas pirms publiskās darba aizstāvēšanas rakstiski paziņo attiecīgajai padomei, norādot, kādas 

prasības ir pārkāptas. Šādā gadījumā padome nedēļas laikā rakstiski paziņo pretendentam komisijas 

lēmumu un informē pretendentu par turpmāko rīcību. 

22. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti un praktiskās izmantošanas 

perspektīvas, atbilstību attiecīgās zinātnes nozares starptautisko sasniegumu līmenim, pretendenta lietoto 

analīzes un datu apstrādes metožu atbilstību promocijas darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī 

pretendenta secinājumu un atziņu atbilstību rezultātiem. 

23. Recenzentiem ir tiesības rakstiski pieprasīt no pretendenta papildu informāciju par promocijas darbu. 

24. Recenzenti rakstiski iesniedz padomei atsauksmi par promocijas darbu, norādot promocijas darba 

atbilstību grāda piešķiršanas prasībām konkrētajā zinātnes nozarē un apakšnozarē. Padome iepazīstina 

pretendentu ar atsauksmēm ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms promocijas sēdes. 

25. Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva, promocija var notikt, bet pretendents ir tiesīgs atsaukt 

promocijas darbu un to papildināt vai pārstrādāt. 

26. Ja divu vai triju recenzentu atsauksmes ir negatīvas, promocijas darbu padomes sēdē neizskata un 

atdod pretendentam pārstrādāšanai. Pārstrādāto promocijas darbu pretendents atkārtoti var iesniegt 

augstskolā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc negatīvo atsauksmju saņemšanas. 

27. Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes padome nedēļas laikā pēc atsaukuma 

saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”. 
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VII. Promocijas darba publiskā aizstāvēšana un grāda piešķiršana  

28. Padomes sēde, kura lemj par promociju, ir atklāta, izņemot šo noteikumu 17. punktā minēto gadījumu. 

Sēdē drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas, uzdot jautājumus pretendentam, padomei un 

recenzentiem, kā arī izteikties par promocijas darbu. 

29. Padomes sēdē, kurā notiek promocija, darba recenzenti piedalās ar lēmēja balsstiesībām. Padomes 

sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no padomes balsstiesīgo ekspertu skaita un ne mazāk 

kā divi recenzenti. 

30. Promocijas sēdē: 

30.1. padomes sekretārs ziņo par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, visiem lēmumiem, kas ir 

pieņemti par promociju, un iepazīstina klātesošos ar pretendenta dzīves aprakstu; 

30.2. klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus par padomes sekretāra sniegto informāciju; 

30.3. pretendents ziņo par promocijas darbu un atbild uz klātesošo jautājumiem par promocijas darba 

saturu un rezultātiem; 

30.4. padome uzklausa un apspriež recenzentu atsauksmes, kā arī pretendenta akadēmisko diskusiju ar 

recenzentiem; 

30.5. padome uzklausa promocijas darba vadītāja (konsultanta) atsauksmi par pretendenta akadēmisko 

darbību. 

31. Lēmumu par grāda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt grādu padome pieņem ar vienkāršu balsu 

vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, padome rīko diskusiju un balso atkārtoti. Ja pēc 

atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, padome vēlreiz izskata darbu, bet ne agrāk kā mēnesi un ne 

vēlāk kā sešus mēnešus pēc promocijas sēdes, kurā lēmums netika pieņemts. Līdz nākamajai padomes 

sēdei pretendentam pēc saskaņošanas ar padomes priekšsēdētāju ir tiesības izdarīt promocijas darbā 

labojumus. Par pieņemto lēmumu padome nedēļas laikā rakstiski informē pretendentu, augstskolu un 

komisiju. 

32. Augstskolai vai komisijai mēneša laikā pēc šo noteikumu 31. punktā minētā lēmuma pieņemšanas ir 

tiesības rakstiski pieprasīt no padomes jebkādus ar konkrēto promociju saistītos dokumentus un apstrīdēt 

padomes lēmumu, ja promocijas darbā konstatēta neatbilstība grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām 

vai nav ievērota promocijas kārtība. 

33. Ja komisija apstrīd šo noteikumu 31. punktā minēto padomes lēmumu, augstskolai nav tiesību izsniegt 

pretendentam diplomu par grāda piešķiršanu līdz laikam, kamēr strīds nav atrisināts šo noteikumu VIII 

nodaļā noteiktajā kārtībā. 

34. Ja šo noteikumu 21. vai 32. punktā minētie komisijas iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda 

piešķiršanai izvirzāmajām prasībām tiek atzīti par pamatotiem, padome atdod promocijas darbu 

pretendentam pārstrādāšanai. Pretendents drīkst atkārtoti iesniegt promocijas darbu pēc norādīto 

trūkumu novēršanas, bet ne agrāk kā gadu pēc šo noteikumu 21. vai 32. punktā minēto komisijas 

iebildumu saņemšanas. Ja konstatēts promocijas kārtības formāls pārkāpums, padome divu mēnešu laikā 

atkārtoti organizē promocijas sēdi. 

35. Ja komisija ir apstrīdējusi padomes lēmumu par grāda piešķiršanu un šo noteikumu 32. punktā minētie 

komisijas iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām atzīti par 

pamatotiem, augstskola atceļ padomes priekšsēdētāju un norīko par padomes priekšsēdētāju citu 

padomes locekli. 

36. Diplomu par grāda piešķiršanu augstskola izsniedz ne agrāk kā sešas nedēļas un ne vēlāk kā sešus 

mēnešus pēc padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums nav apstrīdēts. 

VIII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana  

37. Augstskolas, padomes vai komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša laikā var apstrīdēt 

Latvijas Zinātnes padomē. 

38. Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā. 

IX. Noslēguma jautājumi 

39. Padomes, kas izveidotas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, turpina darbu ne ilgāk kā trīs mēnešus 

pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. 

40. Augstskolas, kurām ir deleģētas promocijas tiesības, izveido padomes un apstiprina to nolikumus triju 

mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. 
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Apstiprināts: 
2006. gada 12. aprīļa 

LLU Senāta lēmums Nr.5-181 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES PROMOCIJAS PADOMES NOLIKUMS 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padomes nolikums (tālāk Nolikums) sagatavots, 

pamatojoties uz LR MK 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”. 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Nolikums nosaka: 

1.1. doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (turpmāk – promocija) kārtību personām, kuras pirms 

promocijas darba iesniegšanas sekmīgi ir beigušas attiecīgu doktora studiju programmu; 

1.2. kritērijus, pēc kuriem personas akadēmiskā darbība tiek pielīdzināta akreditētas doktora studiju 

programmas (turpmāk – programma) prasībām, ja uz doktora zinātnisko grādu (turpmāk – grāds) pretendē 

personas, kuras nav studējušas attiecīgajā programmā. 

II. Promocijas darbs 

2. Grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (turpmāk – promocijas darba vadītājs) vadībā patstāvīgi 

izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un 

sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Pretendējot uz otru grādu citā zinātnes 

nozarē, promocijas darbu iespējams izstrādāt arī bez promocijas darba vadītāja, izmantojot nozares vadošo 

speciālistu (turpmāk – konsultants) konsultācijas. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt 

publicētiem zinātniskajos izdevumos. 

3. Promocijas darbs var būt: 

3.1. disertācija; 

3.2. tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām vai pieņemtām 

publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama zinātniskās 

informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs; 

3.3. monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski pieejama 

zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. 

4. Prasības promocijas darba apjomam, struktūrai un noformējumam nosaka LLU Zinātnes padomes 

apstiprinātie „Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi”. 

III. Promocijas padome 

5. Promocijas padomes (turpmāk – padome) sastāvu zinātnes nozarē vai apakšnozarē, kurās LLU ir 

deleģētas promocijas tiesības, apstiprina rektors. Padomes sastāvā iekļauj vismaz piecus zinātniekus, 

kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem vismaz diviem – zinātnes 

apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. Padomē drīkst iekļaut ārvalstu zinātniekus, ja saņemta 

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas (turpmāk – komisija) piekrišana. Padomes sekretārs var arī nebūt 

padomes loceklis. Padomes pilnvaru termiņš nepārsniedz sešus gadus. Padome darbojas saskaņā ar šo 

nolikumu. 

6. Padome visus lēmumus, izņemot lēmumu par grāda piešķiršanu, pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu 

klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. 

7. Padomes darbu nodrošina LLU. Promocijas procesa izmaksas sedz no doktorantūras programmas 

īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem. Ja promocijas darba autors (turpmāk – pretendents) nav apguvis 

atbilstošu programmu LLU vai apguvis to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, 

neiegūstot grādu, promocijas izmaksas sedz pretendents. 

IV. Promocijas darba iesniegšana  

8. LLU promocijas padomēm ir tiesības pieņemt aizstāvēšanai zinātniskos darbus no Latvijas Republikas 

un citu valstu pretendentiem. Zinātniskā darba atbilstību padomes profilam nosaka padome, kas pieņem 

darbu aizstāvēšanai. Darba noformējuma atbilstību LLU noteiktajām prasībām pirms iesniegšanas 

pārbauda zinātniskais sekretārs. 

9. Pretendents LLU zinātniskajam sekretāram iesniedz: 

9.1. iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu; 

9.2. promocijas darbu 5 eksemplāros un tā elektronisko versiju *pdf formātā; 
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9.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā 5 eksemplārus, kā arī kopsavilkumu elektronisko 

versiju *pdf formātā; 

9.4. LLU Doktorantūras vai citas augstskolas izziņu par Doktora studiju programmas izpildi vai eksāmenu 

nokārtošanu izvēlētajā nozarē, apakšnozarē un svešvalodā; 

9.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); 

9.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un to kopijas; 

9.7. izrakstu (–tus) no LLU, citas augstskolas vai zinātniskās institūcijas struktūrvienības (kurā izstrādāts 

promocijas darbs) sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un 

pretendenta personisko ieguldījumu. LLU promociju padomes ir tiesīgas noteikt kārtību darba sākotnējai 

ekspertīzei; 

9.8. augstskolas diploma kopiju; 

9.9. divas pretendenta fotogrāfijas 5 x 6 cm; 

9.10. līgumu, kas noslēgts ar LLU par padomes darba samaksu (ja tā jāsedz pretendentam). 

10. Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir līdzautori, vai 

kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā iekļauto publikāciju līdzautoru 

piekrišanu publikācijas izmantošanai promocijā vai šo publikāciju korespondējošā (galvenā) autora 

apliecinājumu par pretendenta personisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā. 

11. LLU nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo atbilstību šo noteikumu prasībām un, ja pretendents: 

11.1. ir apguvis atbilstošu doktora studiju programmu, nodod darbu izskatīšanai atbilstošā LLU 

promocijas padomē; 

11.2. nav apguvis atbilstošu doktora studiju programmu, nodod darbu attiecīgo doktora studiju 

programmu īstenojošās fakultātes domē, vai LLU institūta, kurš ir reģistrēts LR Zinātnisko institūciju 

reģistrā, zinātniskā padomē, kura lemj par pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšanu programmas 

prasībām. 

12. Ja dokumentos konstatētas nepilnības, LLU Zinātniskais sekretārs rakstiski pieprasa pretendentam 

iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus pretendents iesniedz divu 

nedēļu laikā no vēstules nosūtīšanas datuma (pasta zīmogs). Ja iesniegtie dokumenti neatbilst šo 

noteikumu prasībām, LLU atdod dokumentus pretendentam, norādot, kādas nepilnības ir konstatētas. Šajā 

gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti ne agrāk kā pēc trim mēnešiem. 

V. Zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora studiju programmas 

prasībām 

13. Ja zinātniskā grāda pretendents nav apguvis atbilstošu doktora studiju programmu, tad par viņa 

akadēmiskās darbības pielīdzināšanu lemj attiecīgās LLU fakultātes dome vai LLU institūta, kurš ir reģistrēts 

LR Zinātnisko institūciju reģistrā, zinātniskā padome. Lēmums ir jāpieņem mēneša laikā no dokumentu 

iesniegšanas dienas, ievērojot šādus kritērijus: 

13.1. patstāvīgi veikts tematiski vienots pētījums, kas sniedz jaunas zinātniskās atziņas un par ko ir 

publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti atbilstošajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 

13.2. sekmīgi nokārtoti programmā paredzētie promocijas eksāmeni; 

13.3. promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā seminārā un/vai 

konferencē attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 

13.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta diplomdarbu (diplomprojektu), bakalaura darbu vai 

maģistra darbu vai ir lasījis lekcijas vismaz viena kredītpunkta apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju 

studentu prakses darbus; 

13.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā, piedalījies vismaz 

viena starptautiska semināra vai konferences organizēšanā vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu 

zinātniskajām institūcijām, citām Latvijas zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem. 

14. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu programmas prasībām, tad LLU nedēļas 

laikā pēc tā pieņemšanas šo lēmumu paziņo pretendentam un nodod dokumentus tālākai izskatīšanai 

atbilstošā promocijas padomē. Ja pieņemts lēmums akadēmisko darbību nepielīdzināt doktora studiju 

programmas prasībām, LLU norāda lēmuma pamatojumu un dokumentus atdod pretendentam. 

15. Pretendentam ir tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus atkārtoti, bet ne agrāk 

kā trīs mēnešus pēc LLU lēmuma pieņemšanas. 

VI. Promocijas darba vērtēšana 
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16. Padome mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu publiskai 

aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst 2005. gada 27. decembrī 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 1001 un šī nolikuma prasībām: 

16.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus, 

raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā 

gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs; 

16.2. promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme attiecīgajā 

zinātnes apakšnozarē; 

16.3. zinātniskā darba apjoms ir pietiekams un atbilst šī nolikuma noteiktajām prasībām; 

16.4. darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 

16.5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais intelektuālais 

īpašums ir patentēts; 

16.6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros; 

16.7. darbs nav viltojums vai plaģiāts, kā arī nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums. 

17. Pieņemot darbu aizstāvēšanai, promocijas padome: 

17.1. nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts atbilstošajā zinātnes 

apakšnozarē, bet divi – apakšnozares eksperti no citām zinātniskajām institūcijām vai organizācijām 

(vēlams ārpus Latvijas); 

17.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba kopsavilkuma tulkojums, 

kā arī izsniedz pretendentam padomes apstiprinātu izglītības, zinātnisko un ražošanas iestāžu un nozares 

vadošo speciālistu sarakstu, kuriem jāizsūta promocijas darba kopsavilkums, lai nodrošinātu tā 

starptautisko pieejamību un apspriešanu; 

17.3. rakstiski informē pretendentu par promocijas padomes sastāvu un recenzentiem; 

17.4. nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 

promocijas darba saņemšanas; 

17.5. nedēļas laikā nosūta komisijai promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus; 

17.6. saņemot pozitīvu komisijas lēmumu, vismaz mēnesi pirms promocijas darba aizstāvēšanas vienu 

tā eksemplāru kopā ar kopsavilkumu nodod LLU Fundamentālajā bibliotēkā. 

18. LLU zinātniskais sekretārs: 

18.1. ne vēlāk kā 30 dienas pirms noteiktā aizstāvēšanas datuma saņem no zinātniskā grāda pretendenta 

nosūtīto kopsavilkumu adresātu sarakstu, kā arī nodrošina promocijas darba publisku pieejamību 

internetā; 

18.2. vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziņo par to laikrakstos “Latvijas 

Vēstnesis”, “Zinātnes Vēstnesis” un LLU informācijas stendos (galvenajā korpusā Pilī un fakultātē, kur notiks 

aizstāvēšana). 

19. Ja promocijas darbs satur likuma “Par valsts noslēpumu” izpratnē klasificējamu informāciju, internetā 

un augstskolas bibliotēkā ievieto tikai promocijas darba kopsavilkumu. Šajā gadījumā padome lemj par 

promocijas darba aizstāvēšanu slēgtā sēdē, kurā piedalās tikai padomes locekļi, recenzenti, pretendents, 

promocijas darba vadītājs un citas personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasificētai 

informācijai. Par aizstāvēšanu slēgtā sēdē tiek norādīts informācijā, kuru publicē laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”. 

20. Par darba recenzentiem nedrīkst pieaicināt pretendenta radiniekus, tiešos padotos vai vadītājus darba 

vietā, pretendenta publikāciju līdzautorus, promocijas darba vadītāju un konsultantu, kā arī tās 

laboratorijas, katedras vai grupas personālu, kurā darbs izstrādāts. 

21. Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās 

informācijas saņemšanas iesniegt LLU pamatotus iebildumus pret Promocijas padomes sastāvu vai 

nozīmētajiem recenzentiem. Šajā gadījumā LLU var mainīt Promocijas padomes sastāvu vai uzdot 

padomei mēneša laikā pieaicināt citus promocijas darba recenzentus. Ja pretendentam ir iebildumi pret 

atkārtoti izveidoto Promocijas padomi vai pieaicinātajiem recenzentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu 

par promocijas darba aizstāvēšanu. 

22. Ja padome promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai nepieņem, tā rakstiski paziņo lēmumu 

pretendentam, norādot, kuras šo noteikumu 16. punktā minētās prasības nav izpildītas. Pretendentam ir 

tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai LLU ne agrāk kā pēc gada. 
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23. Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 17.6. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas sagatavo 

atzinumu. Ja komisija konstatē, ka darbs satura un metodoloģijas ziņā neatbilst vispārpieņemtajiem 

starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem, promocijas process tiek pārtraukts. Šo lēmumu ne vēlāk 

kā četras nedēļas pirms publiskās darba aizstāvēšanas rakstiski paziņo attiecīgajai padomei, norādot, kādas 

prasības ir pārkāptas. Šādā gadījumā padome nedēļas laikā rakstiski paziņo pretendentam komisijas 

lēmumu un informē pretendentu par turpmāko rīcību. 

24. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti un praktiskās izmantošanas 

perspektīvas, atbilstību attiecīgās zinātnes nozares starptautisko sasniegumu līmenim, pretendenta lietoto 

analīzes un datu apstrādes metožu atbilstību promocijas darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī 

pretendenta secinājumu un atziņu atbilstību rezultātiem. 

25. Recenzentiem ir tiesības rakstiski pieprasīt no pretendenta papildu informāciju par promocijas darbu. 

26. Recenzenti rakstiski iesniedz padomei atsauksmi par promocijas darbu, norādot promocijas darba 

atbilstību grāda piešķiršanas prasībām konkrētajā zinātnes nozarē un apakšnozarē. Padome iepazīstina 

pretendentu ar atsauksmēm ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms promocijas sēdes. 

27. Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva, promocija var notikt, bet pretendents ir tiesīgs atsaukt 

promocijas darbu un to papildināt vai pārstrādāt. 

28. Ja divu vai triju recenzentu atsauksmes ir negatīvas, promocijas darbu padomes sēdē neizskata un 

atdod pretendentam pārstrādāšanai. Pārstrādāto promocijas darbu pretendents atkārtoti var iesniegt 

augstskolā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc negatīvo atsauksmju saņemšanas. 

29. Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes padome nedēļas laikā pēc atsaukuma 

saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”. 

VII. Promocijas darba publiskā aizstāvēšana un grāda piešķiršana  

30. Padomes sēde, kura lemj par promociju, ir atklāta, izņemot šo noteikumu 18. punktā minēto 

gadījumu. Sēdē drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas, uzdot jautājumus pretendentam, padomei 

un recenzentiem, kā arī izteikties par promocijas darbu. 

31. Padomes sēdē, kurā notiek promocija, darba recenzenti piedalās ar lēmēja balsstiesībām. Padomes 

sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no padomes balsstiesīgo ekspertu skaita un ne mazāk 

kā divi recenzenti.  

32. Katrā padomes sēdē var aizstāvēt vienu zinātnisko darbu, vienā dienā var būt tikai divas sēdes. 

Padomes locekļi reģistrējas reģistrācijas lapā. Padomes priekšsēdētājs vai tā vietnieks atklāj sēdi, paziņo 

par kvorumu un iepazīstina ar zinātniskā grāda pretendentu. Pirms darba aizstāvēšanas, sēdes vadītājs 

paziņo par padomes papildlocekļu statusa piešķiršanu darba recenzentiem. Sēdes gaitu detalizēti 

protokolē padomes sekretārs. Ja sēde notiek svešvalodā, nepieciešamības gadījumā pretendents nodrošina 

tās tulkojumu latviešu valodā.  

33. Promocijas sēdē: 

33.1. padomes sekretārs ziņo par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, visiem lēmumiem, kas ir 

pieņemti par promociju, un iepazīstina klātesošos ar pretendenta dzīves aprakstu; 

33.2. klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus par padomes sekretāra sniegto informāciju; 

33.3. pretendents, izmantojot izdales materiālus un, ja nepieciešams, arī audio un videomateriālus, ziņo 

par promocijas darbu un atbild uz klātesošo jautājumiem par promocijas darba saturu un rezultātiem; 

33.4. padome uzklausa un apspriež recenzentu atsauksmes, kā arī pretendenta akadēmisko diskusiju ar 

recenzentiem. Ja viens no recenzentiem nav varējis ierasties, padomes sekretārs sēdes dalībniekus 

iepazīstina ar viņa rakstisku atsauksmi; 

33.5. padome uzklausa promocijas darba vadītāja (konsultanta) atsauksmi par pretendenta akadēmisko 

darbību. 

34. Lēmumu par grāda piešķiršanu vai atteikumu padome pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti 

balsojot. Šim nolūkam padome nozīmē balsu skaitīšanas komisiju 3 padomes locekļu sastāvā. Tā izsniedz 

balsošanas biļetenus, par kuru saņemšanu padomes locekļi parakstās reģistrācijas lapā. Pēc nobalsošanas, 

komisija izvērtē rezultātus, aizpilda balsošanas protokolu un paziņo galīgos balsošanas rezultātus. Ja balsis 

sadalās līdzīgi, padome rīko diskusiju un balso atkārtoti. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, 

padome vēlreiz izskata darbu, bet ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc promocijas sēdes, 

kurā lēmums netika pieņemts. Līdz nākamajai padomes sēdei pretendentam pēc saskaņošanas ar 

promocijas padomes priekšsēdētāju ir tiesības izdarīt promocijas darbā labojumus. Par pieņemto lēmumu 

promocijas padome nedēļas laikā rakstiski informē pretendentu, LLU zinātņu prorektoru un komisiju. 
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35. Promocijas padomes lēmumu par zinātniskā grāda piešķiršanu fiksē protokolā, kuru paraksta 

padomes sēdes vadītājs un sekretārs. 

36. LLU Zinātņu prorektoram vai komisijai mēneša laikā pēc šo noteikumu 34. punktā minētā lēmuma 

pieņemšanas ir tiesības rakstiski pieprasīt no Promocijas padomes jebkādus ar konkrēto promociju 

saistītos dokumentus un apstrīdēt padomes lēmumu, ja promocijas darbā konstatēta neatbilstība grāda 

piešķiršanai izvirzāmajām prasībām vai nav ievērota promocijas kārtība. 

37. Ja komisija apstrīd šo noteikumu 34. punktā minēto promocijas padomes lēmumu, LLU nav tiesību 

izsniegt pretendentam diplomu par grāda piešķiršanu līdz laikam, kamēr strīds nav atrisināts šo noteikumu 

VIII nodaļā noteiktajā kārtībā. 

38. Ja šo noteikumu 23. vai 36. punktā minētie komisijas iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda 

piešķiršanai izvirzāmajām prasībām tiek atzīti par pamatotiem, padome atdod promocijas darbu 

pretendentam pārstrādāšanai. Pretendents drīkst atkārtoti iesniegt promocijas darbu pēc norādīto 

trūkumu novēršanas, bet ne agrāk kā gadu pēc šo noteikumu 23. vai 36. punktā minēto komisijas 

iebildumu saņemšanas. Ja konstatēts promocijas kārtības formāls pārkāpums, Promocijas padome divu 

mēnešu laikā atkārtoti organizē promocijas sēdi. 

39. Ja komisija ir apstrīdējusi padomes lēmumu par grāda piešķiršanu un šo noteikumu 34. punktā minētie 

komisijas iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām atzīti par 

pamatotiem, LLU rektors atceļ promocijas padomes priekšsēdētāju un norīko par padomes priekšsēdētāju 

citu padomes locekli. 

40. Diplomu par grāda piešķiršanu LLU izsniedz ne agrāk kā sešas nedēļas un ne vēlāk kā sešus mēnešus 

pēc promocijas padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums nav apstrīdēts. 

VIII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana  

41. LLU, Promocijas padomes vai komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša laikā var 

apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē. 

42. Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā.   

IX. Lietvedība 

43. Lai nodrošinātu vienotu LLU lietvedību, izmantojami sekojoši galvenie procedūras dokumenti: 

43.1. reģistrācijas žurnāls par promocijas darba iesniegšanu LLU; 

43.2. recenzentu reģistrācijas lapa; 

43.3. lēmums par zinātniskā darba pieņemšanu aizstāvēšanai;  

43.4. padomes locekļu reģistrācijas lapa; 

43.5. balsošanas biļetens; 

43.6. balsošanas protokols; 

43.7. LLU rektora rīkojumu par zinātniskā grāda diploma izsniegšanu. 

44. Attiecīgo dokumentu formas un veidlapu paraugi tiek publicēti LLU mājas lapā. 

X. Pēcaizstāvēšanas procedūra  

46. Pamatojoties uz padomes sēdes protokolu LLU zinātniskais sekretārs sagatavo rektora rīkojumu par 

diploma izsniegšanu, kuru vīzē attiecīgās padomes priekšsēdētājs un organizē atbilstošā zinātņu grāda 

diploma noformēšanu un izsniegšanu. Zinātņu doktora diplomu zinātniskā grāda ieguvējam pasniedz 

LLU Konventā vai Senāta sēdē. 

47. Promocijas padomēm jābūt reģistrācijas žurnālam, kurā tiek fiksēta pamatinformācija par 

pretendentu un promocijas procesu, norādot pretendenta vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, darba 

vietu un amatu, zinātniskā darba iesniegšanas un pieņemšanas datumu, recenzentu vārdus, uzvārdus, 

zinātniskos grādus, darba vietu un amatu, zinātniskā darba aizstāvēšanas datumu, balsošanas 

rezultātus LLU rektora rīkojuma datumu un numuru par zinātniskā grāda piešķiršanu, diploma 

reģistra numuru. 

48. Pēc katras aizstāvēšanas, LLU zinātniskais sekretārs: 

48.1. nodod Latvijas Nacionālajai bibliotēkai promocijas darba un promocijas darba kopsavilkuma 

nepieciešamos obligātos eksemplārus; 

48.2. nosūta “Zinātnes Vēstnesim” publicēšanai informāciju par balsošanas rezultātiem. 

49. Padomes darba izdevumu kalkulāciju, par katra konkrētā darba aizstāvēšanu, sastāda LLU 

zinātniskais sekretārs, apstiprina galvenā grāmatvede un zinātņu prorektors.  
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50. Darba samaksu par katru aizstāvēto darbu promociju padomes locekļiem, recenzentiem un LLU 

zinātniskajam sekretāram nosaka atbilstoši LLU noteiktajai stundu samaksas likmei ievērojot darba 

patēriņa normatīvus, kurus apstiprina ar rektora rīkojumu. 
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Apstiprināts: 
2016. gada 26. oktobra  

LLU Studiju padomes lēmums Nr.2.4.-13/8 

 

PROMOCIJAS PADOMĒ IESNIEDZAMĀ ZINĀTNISKĀ DARBA TEHNISKĀ NOFORMĒJUMA 

NOTEIKUMI 

 

Promocijas darbs ir oriģināla empīriska vai teorētiska zinātniska pētījuma rezultātu apkopojums, kas 

sniedz jaunas atziņas par pētāmo problēmu, padziļinot pēc satura un paplašinot pēc apjoma zinātnisko un 

praktisko informāciju nozarē. 

 

Promocijas darbs var būt: 

• disertācija, kurā darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus, 

raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis, kā arī 

apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai 

izvirzāmajās tēzēs; 

• tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām vai pieņemtām 

publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama 

zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs; 

• monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski pieejama 

zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. 

 

Promocijas darbu un tā kopsavilkumu noformē atbilstoši vispārpieņemtajām zinātnisko pārskatu, žurnālu, 

rakstu krājumu, monogrāfiju sakārtojuma prasībām, pievēršot vienlīdz lielu vērību teksta, tabulu, attēlu, 

formulu pierakstam, informācijas avotu bibliogrāfiskā saraksta noformējumam. Tiem jābūt pārdomāti 

izveidotiem un lietišķiem. 

Promocijas padomei ir tiesības uzstādīt papildus prasības promocijas darba un kopsavilkuma noformēšanā 

ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms promocijas darba iesniegšanas. 

 

1. Vispārīgās prasības 

1.1. Vēlamais Promocijas darba apjoms, neskaitot izmantoto informācijas avotu sarakstu un pielikumus, 

nepārsniedz 150 lapaspuses. 

1.2. Darbu raksta latviešu valodā vai, saskaņojot ar promocijas padomi, kādā no Eiropas Savienības valsts 

valodām, pievienojot izvērsta promocijas darba kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā. Saskaņā ar 

abpusējo vienošanos starp promocijas darba autoru un promocijas padomi, publiskā aizstāvēšana var 

notikt valsts valodā vai kādā no Eiropas Savienības valsts valodām. 

1.3. Darba saturs: titullapa (skat. 1. pielikumu), vispārīgā informācija par izdevumu, anotācija (latviešu, 

angļu un, saskaņojot ar promocijas padomi, kādā no Eiropas Savienības valsts valodām), saturs, 

tabulu un attēlu saraksti, darbā lietotie simboli un saīsinājumi, ievads, kas ietver problēmas nostādni, 

mērķi, darba uzdevumus, sagaidāmo ieguvumu, pienesumu nozares attīstībā, informācijas 

(literatūras) apskats par pētāmo problēmu, izstrādātais vai piemērotais teorētiskais modelis, materiāli 

un metodes, rezultātu apstrāde, analīze, novērojumi, secinājumi un priekšlikumi turpmākiem 

pētījumiem, informācijas avotu saraksts, pielikumi, ja tādi ir.  

1.4. Sagatavoto promocijas darbu iesien cietos vākos un darba elektronisko kopiju veido .pdf formātā. 

Publikāciju apkopojumu noformē kā atsevišķu A4 formāta sējumu cietos vākos ar titullapu, bez tukšu 

lapu ievietošanas starp atsevišķām publikācijām. 

 

2. Teksts 

2.1. Promocijas darbs noformējams datorsalikumā uz A4 formāta balta papīra lapām, kurām apdrukāta 

viena puse ar 20 mm atkāpēm no lapas augšas, apakšas un labās malas, un 30 mm no kreisās malas. 

Lieto Times New Roman fontu, tekstu izlīdzinot pēc abām malām, rindkopām veido 1 cm atkāpi no 

teksta kreisās malas. Rakstzīmju izmērs 12 punkti, parindēm – 10 punkti, starprindu intervāls – 

1 rinda. Lapas numurē lappuses apakšā labajā pusē ar arābu cipariem. Titullapu, anotācijas un satura 

rādītāja lapas nenumurē, bet ieskaita darba kopējā apjomā. 
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2.2. Tekstu dala nodaļās un apakšnodaļās (ne vairāk kā trīs līmeņos), ievērojot pakārtotu to numerācijas 

secību. Nodaļas numurē ar arābu cipariem, aiz numura liek punktu., Apakšnodaļas numurē attiecīgās 

nodaļas ietvaros ar diviem arābu cipariem, piemēram: 1.1., 1.2., utt. Anotācijām, ievadam, saturam, 

secinājumiem un bibliogrāfiskajam avotu sarakstam numurus nepiešķir. 

2.3. Katru nodaļu sāk jaunā lapā. Nodaļu nosaukumus (virsrakstus) raksta ar lielajiem burtiem treknrakstā 

(Bold), apakšnodaļu virsrakstus – treknrakstā ar mazajiem burtiem un lielo sākuma burtu. Nodaļu 

virsrakstu burtu izmērs – 14 punkti, apakšnodaļām – 12 punkti. Virsrakstus centrē, nelietojot 

pārnesumus, pasvītrojumus un neliekot punktu. Virsrakstiem un apakšvirsrakstiem starprindu 

intervāls – 1 rinda. Starp virsrakstiem, apakšvirsrakstiem un tekstu jāatstāj viens pamatteksta rindas 

intervāls (t.i., ja pamatteksta rakstzīmju izmērs ir 12 pt, tad arī šis intervāls ir 12 pt), starp tekstu un 

sekojošo apakšnodaļas virsrakstu – divi intervāli. Tabulas, attēlus un formulas izvieto tekstā aiz 

rindkopas, kur uz tiem ir atsauce. 

2.4. Strukturēta teksta veidošanai lieto numurētu uzskaitījumu vai uzskaitījumu ar aizzīmēm. Ieteicamā 

uzskaitījuma elementu apzīmēšana ir šāda: skaitlis ar apaļo iekavu, burts ar apaļo iekavu, aizzīme 

(bullet). Teksta strukturēšanai vēlams neizmantot vairākos līmeņos ar simbolu aizzīmētas rindkopas, 

nav pieļaujama viena un tā paša simbola izmantošana vairākos līmeņos. 

2.5. Atsevišķu teksta elementu izcelšanai lieto treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu, ierāmējumus u.tml., 

tikai šāda veida izcēlumi visā tekstā jālieto konsekventi, t.i., viena veida izcēlumu lieto viena un tā 

paša veida informācijai, piemēram, vārdus, kas doti latīņu valodā vai citā svešvalodā, noformē 

slīprakstā. 

 

3. Tabulas 

3.1. Tabulas ieteicams veidot programmā MS Word vai MS Excel. Darbā ievietotās tabulas numurē katras 

nodaļas ietvaros, izmantojot dubulto numerāciju ar arābu cipariem (nodaļas numurs un tabulas 

kārtas skaitlis). Tabulas numuru raksta lapas labajā pusē virs virsraksta vai vienā rindā ar virsrakstu, 

ja tabulu sarakstu veido automātiski, lietojot pamatteksta fontu. Starp tekstu un tabulas numuru, kā 

arī starp virsrakstu un pašu tabulu jābūt vienam pamatteksta rindas intervālam. 

3.2. Tabulu virsrakstam jābūt centrētam, treknrakstā, neliekot punktu nosaukuma beigās. Tabulas 

nosaukumam kopā ar kolonnu nosaukumiem jādod atbildes uz jautājumiem: Kas? Kur? Kad? Kādās 

mērvienībās? Tabulas platumam jāsakrīt ar pamatteksta robežām un tabulu zemteksta piezīmēm jābūt 

uz tās pašas lapas. Tabula var turpināties arī nākamajās lappusēs, bez virsraksta, bet ar norādi „...........

 tabulas turpinājums” vai „...........tabulas nobeigums”. Tabulas galva ir jāatkārto katrā lappusē. 

3.3. Tabulās izmanto darba pamatteksta rakstzīmju lielumu. Visām tabulas šūnām jābūt aizpildītām, tukšās 

šūnās ievelk svītriņu. Rakstzīmju izmēram visā tabulā jābūt vienādam, apjomīgās tabulās var izmantot 

par 1 punktu mazāku rakstzīmju izmēru. 

Decimālzīme – punkts.  

3.4. Tabula sastāv vismaz no trīs kolonnām un trīs rindām, ja tiek atspoguļoti kvantitatīvie dati, bet vismaz 

no divām kolonnām un divām rindām, ja tiek atspoguļoti kvalitatīvie dati. Diagonālās svītras tabulā 

nav pieļaujamas. Tabulu līniju biezums – 1/2 vai 1/4, fona tonējumu nelieto. Ja tabulā iekļautā 

informācija ir aizgūta, ir jābūt atsaucei uz attiecīgo datu avotu.  

 

4. Attēli 

4.1. Darbā ievietoto ilustrāciju – fotogrāfiju, zīmējumu, grafiku, u.c. apzīmēšanai lieto vienu terminu 

„attēls”. 

4.2. Attēlus numurē nodaļu ietvaros, izmantojot dubulto numerāciju ar arābu cipariem (nodaļas numurs 

un attēla kārtas skaitlis), piemēram 1.2. att. Attēla nosaukums. Attēla numuru un nosaukumu raksta 

zem attēla centrā, rakstzīmju izmērs 12 punkti, treknrakstā, bez punkta nosaukuma beigās. Attēlu 

nosaukumiem jādod atbildes uz jautājumiem: Kas? Kur? Kad? Ja nepieciešami attēlā lietoto simbolu 

atšifrējumi vai cits būtiski nepieciešams klātesošs paskaidrojums, to raksta zem nosaukuma centrā vai 

kreisajā malā ar rakstzīmju izmēru 10 punkti. 

4.3. Attēlos izmanto darba pamatteksta rakstzīmju fontu un izmēru. Attēlos vēlams izvairīties no fona 

tonējuma un ierāmējuma līniju lietošanas. Attēlos jāizvairās no uzrakstiem uz tiem, to vietā lietojami 

cipari un simboli, kurus atšifrē attēla paskaidrojumā. 
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4.4. Skenētos attēlus, digitālās fotogrāfijas un zīmējumus var veidot un/vai apstrādāt jebkurā grafiskajā 

lietojumprogrammā, bet ievietot tos MS Word kā attēlus. Diagrammas ieteicams veidot MS Excel 

programmā. Ja attēlos iekļautā informācija ir aizgūta, ir jābūt atsaucei uz attiecīgo datu avotu.  

 

5. Formulas un mērvienības 

5.1. Formulas tekstā jānovieto atsevišķā rindā centrā. Jāizmanto formulu sagatavošanas programma MS 

Equation vai cita. 

5.2. Formulas numurē ar arābu cipariem nodaļu ietvaros, numurus raksta apaļajās iekavās pretī formulai 

lapas labajā malā. Ja formula aizņem vairākas rindas, numuru raksta pēdējās rindas labajā pusē.  

5.3. Formulās burtu, ciparu un simbolu izmērs 12 punkti. Formulā lietoto simbolu paskaidrojumus raksta 

zem formulas katru savā rindā. Starp simbolu un paskaidrojumu liek defisi, aiz paskaidrojuma 

komatu, mērvienību un semikolu, aiz pēdējā simbola atšifrējuma punktu. 

 

5.4. Darbā jālieto Starptautiskās mērvienību sistēmas SI pamatmērvienības un atvasinātās mērvienības 

atbilstoši 2013. gada 29. oktobra MK noteikumiem Nr.1186 „Mērvienību noteikumi”. Mērvienību 

saīsinātos apzīmējumus lieto aiz lieluma skaitliskām vērtībām, aiļu virsrakstos un paskaidrojumos pie 

formulām. Mērvienību saīsinātajos apzīmējumos punktu kā saīsinājuma zīmi nelieto. Visu salikto 

mērvienību apzīmējumus raksta vienā rindā, lietojot negatīvās pakāpes pierakstu, piemēram: m s-1, 

kg m-1. Atvasinātās mērvienībās jālieto vienāda rakstība – saīsinājumi vai pilni nosaukumi. 

 

6. Informācijas avotu bibliogrāfiskais saraksts  

6.1. Informācijas avotu bibliogrāfisko aprakstu un tekstā dotās atsauces veido, saglabājot vienveidību visā 

darbā. Atsaucēm tekstā jāsakrīt ar informācijas avotu sarakstā minētajiem avotiem, un tiem jābūt 

publiski pieejamiem. Promocijas darba tekstā jābūt atsaucēm uz visiem informācijas avotiem, kas 

uzrādīti sarakstā. 

6.2. Sagatavojot promocijas darbā izmantoto informācijas avotu bibliogrāfisko sarakstu un atsauces uz 

šiem avotiem, atļauts izmantot automātiskos atsauču pārvaldības rīkus, piemēram, Mendeley, 

EndNote, Zotero vai tml. un noformēšanas stilu American Psychological Association (APA) – 6th 

Edition. Nepieciešamības gadījumā var lietot arī kādu citu vispārzināmu informācijas avotu 

noformēšanas stilu, bet nav pieļaujama avotu rakstīšana bez noteiktas struktūras vai arī dažādu stilu 

sajaukums. 

6.3. Informācijas avotus apraksta oriģinālvalodā un sakārto alfabēta secībā. Vispirms raksta avotus latīņu 

cilmes valodās un pēc tam kirilicā. Informācijas avotiem jābūt numurētiem. 

6.4. Atsauces uz informācijas avotiem liek iekavās, norādot autora uzvārdu vai informācijas avota 

nosaukumu un izdošanas gadu. Ja ir vairāk nekā trīs autori, tad, veidojot atsauci, raksta tikai pirmo 

un pievieno et al. Ja informācijas avotam autori nav norādīti, raksta tā nosaukumu un, ja tas ir garš, 

tad tikai dažus vārdus un daudzpunkti. Ja vienlaikus atsaucas uz vairākiem informācijas avotiem, tad 

starp tiem liek semikolu. 

 

7. Pielikumi 

7.1. Promocijas darbam var pievienot pielikumu – aptaujas anketas, plašus analītiskus aprēķinus, 

apjomīgas tabulas, tehniskos datus, rasējumus u.c. materiālus, ja uz tiem ir atsauces pamatdarbā. 

Numerāciju pielikumos sāk ar pirmo pielikumu, pielikumu titullapu nenumurē. 

7.2. Katru pielikumu sāk ar jaunu lapu, uzrādot tā kārtas numuru. Darba apjomā pielikuma lappušu skaits 

netiek iekļauts. Pielikumos neiekļauj iepriekš publicētus materiālus, piemēram, normatīvos aktus u.c. 

 

Promocijas darba kopsavilkums jāveido latviešu un, saskaņojot ar promocijas padomi, kādā no Eiropas 

Savienības valsts valodām ar ieteicamo kopējo apjomu līdz 50 lpp. (katrā no valodām). Kopsavilkuma 

noformējums ir analoģisks promocijas darbam, ievērojot turpmāk norādītos izņēmumus: 

1. Kopsavilkumu noformē uz A5 formāta lapām iespieddarba veidā latviešu valodā un svešvalodā kā 

vienu brošūru. Darba elektronisko kopiju veido .pdf formātā. Atkāpes no lapas malām: 20 mm no 

kreisās puses, 15 mm – no lapas augšas, apakšas un labās malas. 

2. Kopsavilkumā iekļauj: 

• titullapu (skat. 2. pielikumu); 
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• vispārīgo informāciju (norāda promocijas darba izstrādāšanas un aprobēšanas vietu, laika 

periodu, promocijas darba vadītāju(us), konsultantu un oficiālo recenzentu vārdu, uzvārdu, 

amatu, zinātnisko grādu un institūciju, promocijas darba aizstāvēšanas laiku un vietu); 

• kopsavilkuma satura rādītāju; 

• ievadu (raksturo zinātniskā darba problemātiku un struktūru, pētījumu mērķi un virzienu, 

zinātnisko novitāti un autora personīgo ieguldījumu, darba aprobāciju un rezultātu realizāciju. 

Kopsavilkumam pēc promocijas padomes lēmuma var pievienot arī citu informāciju saistībā ar 

promocijas darba pretendenta personību un viņa pētniecisko vai akadēmisko darbību); 

• promocijas darba konspektīvu izklāstu (pētījuma aktualitāte, zinātniskā darba aprobācija, 

materiāli un metodes, pētījuma rezultāti); 

• galvenos secinājumus un priekšlikumus; 

• promocijas darbā izmantotos informācijas avotus, ja to nosaka promocijas padome. 

3. Kopsavilkumā tekstā virsrakstu rakstzīmju izmērs 12 punkti, pamattekstā – 10 punkti, tabulās un 

attēlos 9 punkti. Nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem, attēlu nosaukumiem un to paskaidrojuma 

tekstam, tabulu nosaukumiem un tekstuālai informācijai, formulu paskaidrojumiem ir jābūt divās 

valodās. Kopsavilkumā neiekļauj tabulu, attēlu un formulu sarakstus. 

 

Promocijas darba sagatavošana vienotai datorizētai plaģiāta kontrolei:  

• visām darba daļām (titullapai, anotācijām, satura rādītājam, ievadam, pamattekstam ar attēliem 

un tabulām, secinājumiem un priekšlikumiem, informācijas avotu sarakstam un pielikumiem) 

jābūt ietvertām vienā datnē .pdf formātā; 

• datne jāsaglabā ar nosaukumu, kuru veido doktoranta uzvārds, vārds un matrikulas numurs; 

datnes nosaukumā jāizmanto latīņu alfabēta burti, un tajā nedrīkst būt diakritisko zīmju 

(mīkstinājuma zīmes, garumzīmes utt.); 

• datne nedrīkst būt aizsargāta (slēgta) ar paroli, kā arī datne nedrīkst būt skenēts teksta attēls; 

• uz .pdf konvertētās datnes nedrīkst parādīties konvertācijas programmu ūdenszīmes un 

reklāmas teksti, datnes apjoms – līdz 50 MB. 

• datni iesniedz plaģiāta kontrolei vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā. 

 

Gadījumos, ja darba specifikas dēļ nepieciešamas atkāpes no šiem promocijas darba un/vai kopsavilkuma 

noformējuma un sakārtojuma noteikumiem, tās iepriekš jāsaskaņo ar LLU galveno speciālistu sadarbībā 

ar lēmējinstitūcijām. 
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1. pielikums  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

XXXXX fakultāte 

XXXXX institūts/katedra 

 

 

 

 

 
 

 

Mg. xxx. Vārds Uzvārds 

 

promocijas darbs 

 

PROMOCIJAS DARBA NOSAUKUMS LATVIEŠU VALODĀ 

PROMOCIJAS DARBA NOSAUKUMS ANGĻU VALODĀ 

xxxxx doktora (Dr. xxx.) zinātniskā grāda iegūšanai 

XXXXX nozares XXXXX apakšnozarē 

 

 

Promocijas darba vadītājs  

amats Dr. xxx. Vārds Uzvārds  ____________________________   

 

 

Promocijas darba konsultants (ja tāds ir)  

amats Dr. xxx. Vārds Uzvārds  ____________________________  

 

 

Promocijas darba autors  ____________________________  

 

 

 

 

Jelgava  

20XX 
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2. pielikums 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Latvia University of Agriculture 

XXXXX fakultāte 

Faculty of XXXXX 

 

 

 

 

 

Mg. xxx. Vārds Uzvārds 

 

PROMOCIJAS DARBA NOSAUKUMS LATVIEŠU VALODĀ 

PROMOCIJAS DARBA NOSAUKUMS ANGĻU VALODĀ 

Promocijas darba KOPSAVILKUMS 

Dr. xxx. zinātniskā grāda iegūšanai 

 

 

SUMMARY 

of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr. xxx. 

Jelgava  

20XX 
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DOKTORANTIEM NODERĪGAS INTERNETA ADRESES 

 

Aktuālākā informācija LLU doktorantiem http://www.llu.lv/lv/doktora-studijas 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

interneta lapa 

http://www.izm.gov.lv 

Latvijas Zinātņu akadēmija http://www.lza.lv 

Valsts Izglītības attīstības aģentūra http://viaa.gov.lv/lat/ 

Latvijas Republikas Patentu valde http://www.lrpv.gov.lv 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība http://ljza.lv 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmija 

http://www.llmza.lv 

Informācija par projektiem, semināriem utt. http://innovation.lv/zinatne-un-petnieciba 

Projektu konkursi, pētniecības iespējas Baltijas 

valstīs 

http://www.hochschulkontor.lv/lv/stipendijas-

un-studiju-iespjas/baltijas-valstis 

Eiropas Savienības struktūrfondu projekti http://www.esfondi.lv 

Eiropas zinātnieku mobilitātes portāls, iespējas 

stipendijām un darbam ES 

http://ec.europa.eu 

Stipendiju programmas Eiropā http://www.scholarshipportal.com 

Nordic Forestry, Veterinary and Agriculture 

University (NOVA) aktivitātes 

http://www.nmbu.no/en/students/nova 

Baltijas lauksaimniecības, mežkopības un 

veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības tīkla 

BOVA aktivitātes 

http://www.bova-university.org 

Latvijas bibliotēku portāls http://www.biblioteka.lv 

LLU Fundamentālā bibliotēka, datu bāzes un 

katalogi, pētnieku publikācijas, aizstāvētie 

promocijas darbi, e-žurnāli 

http://www.llufb.llu.lv 

Rakstu iesniegšana LLU zinātniskajā žurnālā “Rural 

Sustainability Research” 

http://www.llu.lv/lv/llu-zinatniskais-zurnals-

rural-sustainability-research 

 

 

 

 

 

Izdevums: “Doktora studijas 2016” 

Sagatavoja: Nadežda Karpova-Sadigova 

Izdevējs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Studiju centrs 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	atsauces

