
LLU DOKTORU STUDIJU 
PROGRAMMAS

 Lauksaimniecība

laukkopība

lopkopība

 Lauksaimniecības   
inženierzinātne

 Agrārā un reģionālā 
ekonomika

 Veterinārmedicīna

 Pārtikas zinātne

 Mežzinātne

 Koksnes materiāli un     

tehnoloģijas

 Ainavu arhitektūra

 Būvzinātne

 Vides inženierija

 Informācijas tehnoloģijas



LAUKSAIMNIECĪBA
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija agronomijā,
 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība, t.sk. kurss Lietišķās daudzvariāciju

metodes I un II,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss 

Zinātnisko rakstu sagatavošana,

 Promocijas darba sagatavošana un 

noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas 
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1220.00 eiro

 Studiju forma un ilgums 
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības 

zinātnēs, mežzinātnē vai zinātnes doktors (Ph.D.) dzīvnieku un 

piena lopkopības zinātnē
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 28 KP -

teorētiskās studijas, 92 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Lauksaimniecības maģistra grāds vai tam pielīdzināma 

kvalifikācija

Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais maģistra 

grāds citā zinātnes nozarē



LAUKSAIMNIECĪBA 
LAUKKOPĪBAS APAKŠNOZARE

 Studiju programmas direktors

profesors, Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs 
Lauksaimniecības fakultāte (LF)

Jelgavā, Lielā ielā 2, LV-3001

tālrunis: 63005682, 28378044

e-pasta adrese: aleksandrs.adamovics@llu.lv



LAUKSAIMNIECĪBA
LOPKOPĪBAS APAKŠNOZARE

 Studiju programmas direktore

profesore, Dr.agr. Daina Kairiša 
Lauksaimniecības fakultāte (LF)

Jelgavā, Lielā ielā 2, LV-3001

tālrunis: 28300081

e-pasta adrese: daina.kairisa@llu.lv



LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares

virziena speckurss,

 Pētījumu metodoloģija inženierzinātnēs,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk.

kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana,

 Promocijas darba sagatavošana

un noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1220.00 eiro

 Studiju forma un ilgums
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 20 KP –

teorētiskās studijas, 100 KP - zinātniski

pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Maģistra grāds lauksaimniecības mehanizācijas, transporta, 

enerģētikas, mašīnbūves un tām radniecīgajās specialitātēs
Iestājpārbaudījums - maģistra grāds radniecīgā inženierzinātņu
apakšnozarē, kas nav saistīta ar lauksaimniecības tehnoloģiju



LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE

 Studiju programmas direktors

profesors, Dr.sc.ing. Gints Birzietis 
Tehniskā fakultāte (TF)

Jelgavā, J.Čakstes bulv. 5, LV-3001

tālrunis: 63080697, 28618372

e-pasta adrese: gints.birzietis@llu.lv



AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ EKONOMIKA
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,

 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I un II daļa,

 Pētījumu virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Promocijas darba izstrādāšana un noformēšana, t.sk.

izvēles kursi Zinātnisko rakstu sagatavošana,

Lietišķās daudzvariāciju metodes, Ekonomisko

pētījumu kvantitatīvās metodes,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1000.00 eiro

 Studiju forma un ilgums
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP -

teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Maģistra grāds ekonomikā, sociālajās zinībās,

uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs un tām radniecīgajās
specialitātēs
Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais

maģistra grāds citā zinātnes nozarē



AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ EKONOMIKA

 Studiju programmas direktore

asociētā profesore, Dr.oec. Dina Popluga 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 

(ESAF)

Jelgavā, Svētes ielā 18, LV-3001

tālrunis: 26188389

e-pasta adrese: dina.popluga@llu.lv



PĀRTIKAS ZINĀTNE
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija (pārtikas zinātnē),
 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība, t.sk. kursi Lietišķās daudzvariāciju

metodes I un II, Zinātnisko rakstu sagatavošana,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana,

 Promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1300.00 eiro

 Studiju forma un ilgums
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 20 KP -

teorētiskās studijas, 100 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas zinātnes nozarē
Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais

maģistra grāds citā zinātnes nozarē



PĀRTIKAS ZINĀTNE

 Studiju programmas direktora p.i. 

profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF)

Jelgavā, Rīgas ielā 22, LV-3001

tālrunis: 63005673

e-pasta adrese: inga.ciprovica@llu.lv



MEŽZINĀTNE
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss,

 Kurss Lietišķās daudzvariāciju metodes I un II.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss 

Zinātnisko rakstu sagatavošana, 

 Promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas 
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1220.00 eiro

 Studiju forma un ilgums 
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un 

zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 25 KP -

teorētiskās studijas, 95 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Maģistra grāds mežzinātnes nozarē vai radniecīgajā 
zinātnes nozarē
Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais 

maģistra grāds citā zinātnes nozarē



MEŽZINĀTNE

 Studiju programmas direktors

viesdocents, Dr.silv. Āris Jansons 
Meža fakultāte (MF)

Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, LV-3001

tālrunis: 29109529

e-pasta adrese: aris.jansons@silava.lv



KOKSNES MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība, promocijas darba sagatavošana un 

noformēšana,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss 

Zinātnisko rakstu sagatavošana. 

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas 
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1220.00 eiro

 Studiju forma un ilgums 
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) materiālzinātnē
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 20 KP -

teorētiskās studijas, 100 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Inženierzinātņu maģistra grāds koksnes materiāli un 

tehnoloģijas apakšnozarē vai radniecīgajā zinātnes apakšnozarē
Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais maģistra 

grāds vai profesionālā kvalifikācija citā zinātnes nozarē



KOKSNES MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS

 Studiju programmas direktors

viesdocents, Dr.sc.ing. Uldis Spulle 
Meža fakultāte (MF)

Jelgavā, Dobeles ielā 41, LV-3002

tālrunis: 29548959

e-pasta adrese: uldis.spulle@e-koks.lv



VETERINĀRMEDICĪNA
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība, 

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss 

Zinātnisko rakstu sagatavošana, 

 promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas 
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1875.00 eiro

 Studiju forma un ilgums 
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) veterinārmedicīnas zinātnē
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 20 KP -

teorētiskās studijas, 100 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Veterinārmedicīnas maģistra grāds vai veterinārārsti, kuri 

beiguši sešgadīgo veterinārmedicīnas pamatstudiju 

programmu 



VETERINĀRMEDICĪNA

 Studiju programmas direktors

profesors, Dr.med.vet. Andris Bērziņš
Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF)

Jelgavā, K.Helmaņa ielā 8, LV-3004

tālrunis: 63021946

e-pasta adrese: andris.berzins@llu.lv



BŪVZINĀTNE
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss,

 Pētījumu plānošana un datu analīze.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība, 

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss 

Zinātnisko rakstu sagatavošana, 

 promocijas darba sagatavošana un 

noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas 
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1310.00 eiro

 Studiju forma un ilgums 
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) būvniecības un transporta 

inženierzinātnēs
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 26 KP -

teorētiskās studijas, 94 KP - zinātniski pētnieciskais 

darbs.

 Uzņemšanas prasības
Inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē
Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais 

maģistra grāds citā zinātnes nozarē



BŪVZINĀTNE

 Studiju programmas direktore

profesore, Dr.sc.ing. Lilita Ozola 
Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF)

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, LV-3001

tālrunis: 26516742

e-pasta adrese: lilita.ozola@llu.lv



AINAVU ARHITEKTŪRA
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana,

promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1500.00 eiro

Studiju forma un ilgums
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) mūzikā, vizuālās mākslās un

arhitektūrā
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP -

teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Maģistra grāds arhitektūras nozarē



AINAVU ARHITEKTŪRA

 Studiju programmas direktore

profesore, Dr.arch. Aija Ziemeļniece 
Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF)

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, LV-3001

tālrunis: 29156945

e-pasta adrese: aija@k-projekts.lv;

aija.ziemelniece@llu.lv



VIDES INŽENIERIJA
programma akreditēta līdz 2023. gada 31. decembrim

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Pētījumu metodoloģija,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība, t.sk. kurss Lietišķās daudzvariāciju

metodes I un II, Zinātnisko rakstu sagatavošana, 

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, 

promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas 
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1250.00 eiro

 Studiju forma un ilgums 
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 24 KP -

teorētiskās studijas, 96 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Inženierzinātņu maģistra grāds vides zinātnēs vai 

hidroinženierzinātnēs
Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais 

maģistra grāds citā zinātnes nozarē



VIDES INŽENIERIJA

 Studiju programmas direktors

profesors, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs
Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF)

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, LV-3001

tālrunis: 63027708, 29167833

e-pasta adrese: ritvars.sudars@llu.lv



INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
programma akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam

 Programmas saturs
Teorētiskās studijas:
 Apakšnozares vai apakšnozares virziena 

speckurss,

 Pētījumu metodoloģija informācijas tehnoloģijās,

 Pētījuma virziena speckurss,

 Profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:
 Pētniecība, promocijas darba sagatavošana un 

noformēšana,

 Pētījumu rezultātu prezentēšana,

 Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss 

Zinātnisko rakstu sagatavošana. 

 Plašāka informācija par programmu
http://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-programmas

 Valsts finansētās studiju vietas 
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

 Maksas studiju vietas (summa, semestrī)
Pilna laika – 1170.00 eiro

 Studiju forma un ilgums 
Pilna laika - 3 gadi, nepilna laika - 4 gadi

 Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
Programmas apjoms
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 20 KP -

teorētiskās studijas, 100 KP - zinātniski pētnieciskais darbs.

 Uzņemšanas prasības
Maģistra grāds dabas zinātnēs vai inženierzinātnēs
Iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais 

maģistra grāds citā zinātnes nozarē



INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

 Studiju programmas direktors

docents, Dr.sc.ing. Ivars Mozga 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF)

Jelgavā, Lielā ielā 2, LV-3001

tālrunis: 26767435

e-pasta adrese: ivars.mozga@llu.lv


