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RSU rektora 

prof. Jāņa Gardovska ievadvārdi

Cien. doktoranti!

Veiksmīgi realizējuši savas bakalaura un maģistrantūras studijas, Jūs turpināt studijas 
doktorantūrā, kas ir trešais – pats augstākais – izglītības posms un pirmais posms topošā 
jaunā zinātnieka karjerā. 

Augstākās izglītības caurskatāmība, vienotība un kvalitāte ir galvenās Eiropas 
universitāšu un arī Rīgas Stradiņa universitātes darbības prioritātes. Un tas viss – patei-
coties Boloņas procesam, kas tika aizsākts 1999. gadā un kura prioritātes un vadlīnijas 
realizē arī Rīgas Stradiņa universitāte. 

Mēs esam realizējuši un turpinām realizēt Boloņas deklarācijā nospraustos mērķus: 
esam pilnībā ieviesuši kvalifi kācijas izprotamības veicināšanas instrumentus: Eiro-
pas kredītpunktu sistēmu (ECTS) un Eiropas vienoto diploma pielikumu, meklējam 
risinājumus, kā integrēt mūžizglītību augstākajā izglītībā. RSU sadarbojas ar citu Eiropas 
valstu izglītības iestādēm gan studentu apmaiņas, gan akadēmiskā personāla piesaistes 
jautājumos, tādējādi veicinot mobilitāti visas Eiropas mērogos.

Novēlu mums visiem – gan akadēmiskajam personālam, gan Jums, cienījamie dok-
toranti, – kopīgiem spēkiem turpināt veidot starptautisku, vienotu, akadēmisku un mobilu 
Eiropas augstākās izglītības telpu!
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RSU Doktorantūras nodaļas vadītāja 

prof. Aigara Pētersona ievadvārdi

Katrai valstij ir savas bagātības. Vienai tā ir nafta un gāze, citai ar zivju resursiem 
bagāta jūra, bet vēl citai kokvilna. Manuprāt, Latvijai tie ir gudri, erudīti un strādāt griboši 
cilvēki. Ja citām valstīm šīs veltes ir sarūpējusi daba, tad mūsu bagātība ir pašu grūta un 
neatlaidīga darba rezultāts.

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras studijas palīdzēs Jums pārvarēt pirmo soli 
zinātnieka tapšanas procesā. Prasmīgu augstskolas docētāju vadībā Jūs apgūsiet jaunā 
zinātnieka pamatprasmes un pamatiemaņas. Tālākais būs Jūsu rokās. Uzsāktais būs 
jāturpina un iemācītais būs jāliek lietā.

Mēs ceram, ka doktorantūras studiju laikā uzsāktie zinātniskie pētījumi rezultēsies ar 
kvalitatīviem doktoru darbiem.

Var prognozēt, ka Latvijas labklājība nākotnē galvenokārt būs balstīta uz ideju un tādu 
tehnoloģiju eksportu, kas spēs sekmīgi konkurēt attīstītāko valstu tirgos. Augstskola no 
Jums gaida aktuālus, uz praksi balstītus un drosmīgus pētījumus, kas ļaus Jums sasniegt 
augstāku zinātnieka kvalifi kāciju.

Neskatoties uz jauno zinātnieku aizplūšanu uz ārzemēm un fi nanšu trūkuma diktētu 
krīzi Latvijas zinātnē, es novēlu Jums palikt uzticīgiem savai Alma Mater un mūsu Latvi-
jai, turpināt zinātniskos pētījumus, nest Latvijas slavu pasaulē, lai sasniegtu augstākās 
zinātnes virsotnes.

Veiksmi Jums!
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RSU zinātņu prorektores 

prof. Ivetas Ozolantas ievadvārdi

Doktorantūrā studēt ir interesanti un aizraujoši. Doktorantūra maina ikvienu, jo, lai pa-
beigtu studijas un iegūtu doktora grādu, ir nepieciešama zināma un galvenais – pastāvīga – 
pašdisciplīna. Pašam ir jāgrib un jāvar, un, ja nevar, tad jādisciplinē sevi meklēt jaunus 
ceļus un risinājumus, lai sasniegtu mērķi.

Zini, ka:
 Doktorantūra prasa laiku.
 Doktorantūra daudz dod.
 Doktorantūra prasa vairāk, nekā sākumā šķiet.
 Doktorantūrā ir iespēja pasauli ieraudzīt no iekšienes.
 Būt doktorantam ir prestiži, jo studijas doktorantūrā ir apliecinājums spējām un 

varēšanai.
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RSU doktora studiju programmas 

“Medicīna” vadītājas 

prof. Sandras Lejnieces ievadvārdi

Tiem, kas ir saistīti ar medicīnu, mācības un sevis pilnveidošana ir nepārtraukts pro-
cess. Lielākajai daļai doktorantu studijas programmā “Medicīna” ir atgriešanās savā Alma 
Mater, šobrīd jau citā kvalitātē un citu mērķu vadītiem. Doktorantūras studijām medicīnā 
ir vairāki mērķi, bet galvenais, protams, ir sekmīga promocijas darba aizstāvēšana. Studiju 
laikā doktorantiem ir iespēja iegūt papildu teorētiskās zināšanas, iesaistīties RSU katedru 
darbā. Doktoranti ir ne tikai pētnieciskā darba veicēji, bet arī nākamie RSU pasniedzēji.

Doktorantūras studiju programmu pilnveidošana ir aktuāla ne tikai mūsu augstskolā, 
bet arī citās Eiropas Savienības augstskolās. Tādēļ jāizmanto sadarbības programmas, Eiro-
pas Savienības Sociālā fonda līdzfi nansētais projekts.

Doktorantūras studiju laikā nepieciešama liela griba paveikt iecerēto, pašdisciplīna, 
regulāra darba un savu sasniegto rezultātu analīze. Doktorantūras nodaļa Jums palīdzēs 
ar padomu, atbalstu, bet veiks arī regulāru Jūs darba kontroli. Ceru, ka kopējais darbs un 
sadarbība vainagosies ar Jūsu panākumu – sekmīgi aizstāvētu promocijas darbu!

Lai Jums veicas!
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Boloņas process

Boloņas process ir Eiropas vienotās augstākās izglītības veidošanas process, kas tika 
aizsākts 1999. gada 19. jūnijā, piedaloties 29 Eiropas valstu izglītības ministriem.

Boloņas deklarācija nosaka:
– nepieciešamību saskaņot Eiropas augstākās izglītības sistēmas;
– Eiropas augstākās izglītības sistēmas konkurētspējas paaugstināšanu pasaulē;
 kā arī to, ka
– doktorantu izglītošana ir viena no galvenajām Eiropas universitāšu darbības 

prioritātēm;
– doktorantūras studijas ir trešais (augstākais) augstākās izglītības posms un pir-

mais jaunā zinātnieka karjeras posms.

Eiropas doktorantūras studiju koncepcija

Eiropas doktorantūras studiju koncepciju nosaka:
– Zagrebas deklarācija (2004. gada 25. aprīlis – Eiropas universitāšu doktorantūras 

studiju programmu harmonizācijas konference);
– Zalcburgas konferences 10 kritēriji (2005. gada 5. februāris – Zalcburgas kon-

ference);
– Helsinku deklarācija (2007. gada 6. septembris – Helsinku konference, piedalās 

26 Eiropas valstu 43 universitāšu pārstāvji, kas nodarbojas ar medicīnas studiju 
programmām).

Zalcburgas konferences 10 kritēriji (attiecas uz visu nozaru doktorantūras studiju 
programmām):

– Doktora studiju programmas pamatelements ir doktoranta oriģināls zinātnisks 
pētījums;

– Universitāte ir atbildīga par doktoranta zinātniskā pētījuma oriģinalitāti (iespējas 
turpmākai jaunā zinātnieka karjeras attīstībai);

– Zinātniskajiem pētījumiem jābūt kvalitatīviem un pielietojamiem praksē;
– Doktorants studiju laikā apgūst zinātnieka pamatprasmes;
– Doktoranta darba zinātniskā vadītāja – universitātes atbildības sadalījums;
– Zinātniskais pētījums tiek izstrādāts, sadarbojoties dažādām institūcijām augst-

skolas, nozares, nacionālā, reģionālā vai starptautiskā līmenī;
– Defi nēts doktorantūras studiju programmas ilgums (pilna laika programma ne 

mazāk par 3–4 gadiem);
– Jaunā zinātnieka darba iemaņu apgūšana, izmantojot dažādu nozaru 

starpdisciplināru inovatīvu sadarbības bāzi;
– Mobilitāte (interdisciplināra, starptautiska);
– Garantēts doktorantūras programmas fi nansējums.
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Zagrebas-Helsinku deklarāciju pamatprincipi (attiecas uz medicīnas nozares 
doktorantūras programmām):

– Medicīnas doktorantūras programmas pamatā ir neatkarīgs, oriģināls autora 
zinātnisks pētījums (zinātnieka prasmju veidošana nedrīkst pārsniegt 20% 
studiju laika);

– Universitātes autonomi drīkst noteikt doktora studiju programmu saturu un 
organizēšanu (procesam ir jābūt starptautiski pārraugāmam un ekspertējamam 
no ārpuses);

– Doktorantūras programmām un uzņemšanas kritērijiem jābūt tulkotiem angļu 
valodā un ievietotiem universitātes mājas lapā;

– Uzņemot doktorantūrā, jābūt formulētām zinātniskā pētījuma pamatnostādnēm, 
jābūt skaidrībai par institūcijām, uz kuru bāzes tiks veikts pētījums, kā arī 
nepieciešamo fi nansējumu;

– Darba zinātniskajiem vadītājiem jābūt ar zinātnisku grādu un publikācijām starp-
tautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos (vienam vadītājam rekomendē 
ierobežotu doktorantu skaitu);

– Universitātei ir jānodrošina fi nansējuma nepārtrauktība (bibliotēkas pakalpo-
jumi, datu bāzes, zinātniskās infrastruktūras uzturēšana);

– Doktorantūras laikā izstrādājamas un publicējamas vismaz 3 zinātniskas 
publikācijas starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos (vai ekvivalen-
tos) angļu valodā (ārējai iegūto darba rezultātu pārraudzībai un ekspertīzei);

– Sākot doktorantūru, būtu jānosaka individuālā zinātniskā darba mērķis un uzde-
vumi, taču programmai jābūt fl eksiblai, resp. jābūt iespējai programmu darba 
gaitā koriģēt;

– Starpuniversitāšu sadarbība gan doktorantu, gan darba zinātnisko vadītāju 
izglītošanā, doktorantu mobilitātes nodrošināšana, izmantojot universitāšu un 
sadarbības programmu (fondu) fi nansējumu;

– Doktorantu akadēmiskās karjeras plānošana un sociālo garantiju nodroši-
nāšana.
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RSU doktora studiju 

programmu īss apraksts

RSU Doktorantūras nodaļā tiek realizētas sekojošas doktora studiju programmas:

Studiju programma Vadītājs Pilna laika 

studijas*

Nepilna laika 

studijas**

KP*** Ilgums KP*** Ilgums

Medicīna (akreditēta) prof. Sandra Lejniece 140 3 g. 140 4 g. 
Farmācija (akreditēta) doc. Dace Bandere 140 3 g. 140 4 g. 
Socioloģija (akreditēta) asoc. prof. Ritma Rungule 120 3 g. — —
Juridiskās zinātnes (akreditēta) prof. Osvalds Joksts 120 3 g. 120 4 g. 
Politikas zinātnes (licencēta) prof. Jeļena Staburova 120 3 g. 120 4 g. 

 * Pilna laika studijas (3 gadi) – doktorants ar vai bez iepriekšējas pētniecības darba pieredzes studē noteiktus teorētiskos 
kursus, iegūst praktiskas iemaņas un patstāvīgi izstrādā zinātnisku darbu.

 ** Nepilna laika studijas (4 gadi) – doktorants ar vai bez iepriekšējas pētniecības darba pieredzes parasti, strādājot pamatdarbā 
augstskolā vai pētniecības iestādē, studē noteiktus teorētiskos kursus, iegūst praktiskas iemaņas un patstāvīgi izstrādā 
zinātnisku darbu.

 *** KP (kredītpunkts) – vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms

RSU doktora studiju programmas 

un to akreditācijas termiņi

Studiju programma Akreditēta līdz: Licencēta līdz:

Medicīna 31.12.2011. —
Farmācija 31.12.2011. —
Socioloģija 31.12.2010. —
Juridiskās zinātnes 31.12.2015. —
Politikas zinātne — 15.05.2012. 

Zinātnisko grādu nomenklatūra

Zinātniskā grāda nosaukums
Zinātnes nozares, kurās tiek

piešķirts attiecīgais grāds

Saīsinātais apzīmējums 

latīņu valodā

Medicīnas doktors Medicīna Dr. med. 
Farmācijas doktors Farmācija Dr. pharm. 
Socioloģijas doktors Socioloģija Dr. sc. soc. 
Tiesību doktors Juridiskās zinātnes Dr. iur. 
Politikas zinātnes doktors Politikas zinātne Dr. sc. pol. 
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RSU doktorantu skaits doktora studiju programmās 

2007.–2009. gadā

Studiju programma
Doktorantu skaits

01.12.2007. 01.12.2008. 01.12.2009.

Medicīna 144 105 160
Farmācija 6 6 12
Socioloģija 37 49 38
Juridiskās zinātnes — 5 12
Politikas zinātnes — — 8
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Iespējamie doktora studiju fi nansējuma veidi

1. Valsts budžeta līdzekļi, stipendija

Kontaktpersona:
RSU Doktorantūras nodaļa
Kristīne Švāne, tālr.: 67409270, 26035633, e-pasts: kristine.svane@rsu.lv

2. Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfi nansēts projekts 

“Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei 

un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē”

Kontaktpersona:
Sandra Vasiļevska, tālr.: 67409106, e-pasts: sandra.vasilevska@rsu.lv

3. Marijas Kirī akcijas (stipendijas) (Marie Curie actions) 

un 7. Ietvara programmas sadaļa “Cilvēki” (People)

Kontaktpersona:
Ligita Liepiņa, tālr.: 67034481, e-pasts: ligita.liepina@lu.lv
http://www.euraxess.lv/index.php?lang=lv&id=108
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4. Erasmus apmaiņas programma

Kontaktpersona:
Akadēmisko un starptautisko sakaru departaments, 
Akadēmisko apmaiņas programmu nodaļa
Līvija Mačtama, tālr.: 67409264, e-pasts: livija.mactama@rsu.lv

Papildu informāciju par Erasmus programmu, kā arī citām studiju 

vai prakses apmaiņas iespējām var iegūt Akadēmisko programmu aģentūrā:

Valsts aģentūra “Akadēmisko programmu aģentūra”
tālr. : 67280138, fax. 67280108
Blaumaņa iela 22,
www.apa.lv
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SASKAŅOTS  APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā
2009. gada 28. septembra sēdē 2009. gada 20. oktobra sēdē
Protokols Nr. 6      Protokols Nr. 1-2/20.10.09.

Rīgas Stradiņa universitātes doktora 

studiju reglaments

Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma 15. panta 1. daļu

un Rīgas Stradiņa universitātes
Satversmes 3.9. punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Doktora studiju reglaments, turpmāk – Regla-
ments, nosaka studiju norises kārtību doktora studiju programmās.

1.2. Studijas RSU ir zinātniskā darba vadītāja un akadēmiskā personāla vadīts doktoranta 
patstāvīgs darbs doktora grāda iegūšanai.

2. Studiju procesā izmantotie termini

2.1. Akadēmiskais parāds – studiju priekšmeta programmā paredzēto doktoranta akadē-
misko saistību neizpilde un/vai pārbaudījumu nenokārtošana.

2.2. Atskaites – doktoranta aizpildīti dokumenti par studiju gadā īstenoto zinātnisko 
darbību.

2.3. Doktoranta grāmata – individuāls doktorantu studiju uzskaites dokuments, kurā 
dokto rants konkretizē doktora studiju laikā veicamos uzdevumus, kā arī sniedz 
pārskatu par plānotā darba izpildi.

2.4. Lekcija – studiju priekšmeta apguves veids, kurā docētājs izklāsta studiju program-
mas teorētisko materiālu. Lekcija ir studiju informācijas avots, doktoranta izziņas 
darbības vadīšanas līdzeklis.

2.5. Nodarbība – studiju procesa darbības veids, kurā doktoranti akadēmiskā personāla 
vadībā konkretizē lekcijās un patstāvīgi apgūtās teorētiskās zināšanas, kā arī apgūst 
atbilstošas praktiskās iemaņas.

2.6. Seminārā doktoranti akadēmiskā personāla vadībā uzklausa un apspriež patstāvīgi 
sagatavotas iestrādes promocijas darba sekmīgai realizēšanai.

2.7. Studiju gads – studiju etaps augstskolā noteiktas studiju programmas daļas īsteno-
šanai (piemēram, 1. studiju gads), kura ilgums ir 11 mēneši.

2.8. Studiju priekšmeta programma – dokumentā formulēts organizētas studiju piere-
dzes kopums konkrēta studiju priekšmeta satura apguvei.

2.9. Studiju priekšmets – studiju programmas sastāvdaļa (piemēram, Matemātiskā 
statistika ir studiju priekšmets doktora studiju programmā “Medicīna”).
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2.10. Doktora studiju programma – studiju organizācijas forma ar noteiktām prasībām, 
kuru sekmīga izpilde ļauj doktorantam iegūt apliecinājumu par doktora studiju pro-
grammas sekmīgu pabeigšanu.

2.11. Regulāru nodarbību studiju sistēma – studiju veids, kādā tiek organizētas studijas, 
t. i., vairāku nedēļu ilga studiju priekšmeta īstenošana, paredzot vienu vai divas lek-
cijas un nodarbības nedēļā. Katra studiju priekšmeta īstenošanas ilgums ir noteikts 
studiju programmas plānojumā.

3. Zināšanu pārbaude un vērtēšana

3.1. Doktorantu zināšanu un prasmju pārbaude atkarībā no studiju priekšmeta specifi kas 
var tikt organizēta dažādos pārbaudījumu veidos. Tie var būt kontroldarbi, referāti, 
ieskaites un eksāmeni,

3.2. Kontroldarbs – rakstiska zināšanu pārbaude nodarbības ietvaros.
3.3. Referāts – doktoranta rakstiski sagatavots apkopojošs materiāls par promocijas 

darba tēmu.
3.4. Ieskaite – zināšanu pārbaudes forma, kura tiek kārtota, pabeidzot studiju priekšmetu 

vai arī svarīgu studiju priekšmeta posmu. Teorētisko ieskaiti organizē līdzīgi eksā-
menam, vērtējums tajā var būt – sekmīgi (S) vai nesekmīgi (N). Vērtējumu ieraksta 
doktoranta grāmatā.

3.5. Eksāmens – zināšanu un prasmju par studiju priekšmetu (vai tā daļu) pārbaudes 
forma, kurā zināšanu vērtēšana tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu.

3.6. Eksāmenos un ieskaitēs var izmantot dažādus pārbaudes veidus:
3.6.1. rakstveidā;
3.6.2. mutvārdos;
3.6.3. datorizēti;
3.6.4. kombinētā formā (piemēram, rakstveidā un mutvārdos).

4. Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma

4.1. Doktorantu zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu, vērtēšanai izman-
tojot šajā nodaļā aprakstītos kritērijus.

4.2. Ar “izcili” (10 balles) novērtē, ja doktorants:
4.2.1. apguvis zināšanas un iemaņas ļoti augstā līmenī, kas liecina, ka vielu kopumā 

ir ne tikai pilnībā pareizi uztvēris, iegaumējis, spēj reproducēt un izmantot 
līdzīgās situācijās, bet arī spēj savas zināšanas pielietot studiju priekšmeta 
programmā neiekļautās situācijās un uzdevumos;

4.2.2. tipveida uzdevumiem un situācijām spēj atrast alternatīvus vai nestandarta 
risinājumus.

4.3. Ar “teicami” (9 balles) novērtē, ja doktorants:
4.3.1. uzrāda augstu studiju vielas apguves līmeni (90% no studiju vielas apjoma), bez 

grūtībām to reproducē un adekvāti izmanto uzdevumu (situāciju) risināšanā;
4.3.2. spēj savas atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt, lai izdarītu pareizus 

secinājumus, kuri izriet no uzdevumu vai reālo situāciju nosacījumiem;
4.3.3. bez grūtībām spēj saskatīt un izskaidrot likumsakarības;
4.3.4. spēj teikto loģiski argumentēt, izmantojot apgūtos jēdzienus un teorijas.
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4.4. Ar “ļoti labi” (8 balles) novērtē, ja doktorants:
4.4.1. apguvis 85% no studiju vielas apjoma, atbildes lielā mērā atbilst prasībām, kas 

izvirzītas vērtējumam “teicami” (9 balles), tomēr savā atbildē pieļauj dažas 
nepilnības un neprecizitātes;

4.4.2. vai arī, ja viņa atbildes ir vērtējamas nedaudz zemāk par “teicami”, bet 
ievērojami augstāk par “labi”.

4.5. Ar “labi” (7 balles) novērtē, ja doktorants:
4.5.1. labi apguvis studiju vielu (75% no studiju vielas apjoma), ar izpratni var to 

reproducēt pilnā apjomā vai tuvu tam, labi zina jēdzienus, likumus, teorijas 
un var tos izskaidrot;

4.5.2. saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no nebūtiskā;
4.5.3. spēj labi izmantot zināšanas tipveida uzdevumu un klīnisku situāciju 

risināšanā;
4.5.4. pieļauj dažas kļūdas;
4.5.5. spēj izdarīt loģiskus spriedumus pamatojoties uz likumsakarībām un faktiem, 

kas apgūti studiju procesā.
4.6. Ar “gandrīz labi” (6 balles) novērtē, ja doktoranta zināšanas un prasme vairāk atbilst 

vērtējumam “labi” (7 balles), nekā “viduvēji” (5 balles) un viņš ir apguvis vismaz 
70% no studiju vielas apjoma, taču tās ir ne tik dziļas, lai tiktu vērtētas ar “labi” 
(7 balles).

4.7. Ar “viduvēji” (5 balles) novērtē, ja doktorants:
4.7.1. pamatos studiju vielu ir apguvis sekmīgi un var reproducēt vismaz 60% no tās 

apjoma;
4.7.2. prot atšķirt būtisko no nebūtiskā;
4.7.3. risina tipveida uzdevumus (situācijas), bet izmanto tikai plaši pazīstamas 

izziņas metodes;
4.7.4. zina teorijas galvenos, jēdzienus un likumus.

4.8. Ar “gandrīz viduvēji” (4 balles) novērtē:
4.8.1. ja doktoranta sasniegumi ir ievērojami labāki par “vājiem” (3 balles), bet ne-

daudz sliktāki par “viduvējiem” (5 balles) un viņš ir apguvis ne mazāk kā 55% 
no studiju vielas apjoma;

4.8.2. ja doktorants kļūdās, taču kļūdu būtiskuma pakāpe un skaits ir pieļaujams 
atbilstoši studiju disciplīnas specifi kai;

4.8.3. ja doktorants risina uzdevumus (situācijas), kas analogi jau pazīstamiem.
4.9. Ar “vāji” (3 balles) novērtē, ja doktorants:

4.9.1. studiju vielu apguvis vāji, bet ne mazāk kā 30% apjomā, zina galvenos 
jēdzienus un defi nīcijas, likumus zina tikai aptuveni;

4.9.2. izvirzītajā problēmā vāji atšķir būtisko no nebūtiskā;
4.9.3. spēj risināt tikai vienkāršus uzdevumus (situācijas);
4.9.4. pieļauj daudz kļūdu (to skaits atkarīgs no studiju disciplīnas specifi kas).

4.10. Ar “ļoti vāji” (2 balles) novērtē, ja doktorants:
4.10.1. studiju vielu ir apguvis ļoti vāji, bet ne mazāk kā 20% no apjoma;
4.10.2. spēj risināt tikai ļoti vienkāršus uzdevumus (situācijas), vai arī spēj risināt 

uzdevumus tikai pēc parauga;
4.10.3. pieļauj daudz rupju kļūdu;
4.10.4. izvirzītajās problēmās neatšķir būtisko no nebūtiskā.



18

RSU  DOKTORANTŪRA  2010

4.11. Ar “ļoti, ļoti vāji” (1 balli) novērtē, ja doktorants:
4.11.1. uz pārbaudījumu ir ieradies, taču studiju vielu apguvis pavisam vāji (mazāk 

par 20% no studiju vielas apjoma) vai vispār atsakās atbildēt;
4.11.2. uzdevumu (situācijas) risināt nemēģina.

4.12. Vērtējumu “ļoti, ļoti vāji” izmanto arī, ja doktorants neievēro pārbaudījuma noteiku-
mus, izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citu personu palīdzību.

4.13. Doktorants ir sekmīgs, ja viņš ir saņēmis vērtējumu “gandrīz viduvēji” (4 balles) vai 
augstāku.

4.14. 10 ballu sistēmu neizmanto nodarbību ieskaites un ieskaites vērtēšanai.
4.15. Nodarbību ieskaite ir nokārtota, un doktorants saņem vērtējumu “ieskaitīts”, ja 

doktorants ir izpildījis studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības.
4.16. Ieskaite ir nokārtota un doktorants saņem vērtējumu “sekmīgi” (S), ja viņa zināšanas 

un prasme atbilst vērtējuma līmenim “gandrīz viduvēji” (4 balles) un augstāk. 
Ja ieskaitē doktoranta zināšanas šim līmenim neatbilst, viņš saņem vērtējumu 
“nesekmīgi” (N).

5. Studiju organizācija

5.1. Studijas doktora studiju programmās notiek valsts valodā vai svešvalodā, kas noteikta 
atbilstīgi Augstskolu likumam.

5.2. Uzsākot katra studiju priekšmeta īstenošanu, akadēmiskās struktūrvienības docētāji 
iepazīstina doktorantus ar studiju priekšmeta programmas saturu un tās apguvei 
nepieciešamo literatūras sarakstu, izpildāmajiem darbiem un prasībām nodarbību 
ieskaites saņemšanai, kā arī ar zināšanu un prasmju pārbaudes formu un veidu.

5.3. Visi studiju priekšmeta programmā paredzētie kontroldarbi u. c. pārbaudījumi katrā 
studiju priekšmetā doktorantam jāizpilda studiju laika sadalījumā un lekciju un 
nodarbību sarakstā paredzētajos termiņos.

5.4. Doktorantu rakstveida darbus akadēmiskais personāls pārbauda un novērtē ne ilgāk 
kā vienas nedēļas laikā pēc darba iesniegšanas. Doktoranti ar darba izvērtējumu 
var iepazīties Doktorantūras nodaļā. Mutvārdu pārbaudījumos ir jāveic doktoranta 
atbildes audioieraksts, kas jāsaglabā ne mazāk kā trīs darba dienas, bet apelācijas 
sūdzības saņemšanas gadījumā – līdz galīgā lēmuma pieņemšanai.

5.5. Nodarbību apmeklēšana un pārbaudījumu kārtošana gan obligātajos, gan izvēles 
studiju priekšmetos ir obligāta.

5.6. Katra semestra pārbaudījuma kārtošana paredzēta ne vairāk kā divas reizes.
5.7. Nodarbību neapmeklēšana, kurās notiek zināšanu pārbaude (kontroldarbs, kolokvijs 

u. c. ), tiek pielīdzināta pirmajai pārbaudījuma kārtošanas reizei (izņemot 5.10. punktā 
minētos gadījumus).

5.8. Ja doktorants iepriekš plāno neapmeklēt nodarbību attaisnojošu iemeslu dēļ, pie-
mēram, piedalīties augstskolas vai valsts goda aizstāvēšanas pasākumos (zinātniskās 
konfe rences, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni u. c.), vai arī nodarbības 
nav apmeklējis slimības dēļ, doktorants saglabā iespēju šajā laikā neapmeklētos 
pārbaudījumus kārtot divas reizes, ja savlaicīgi pirms plānotās prombūtnes iesnie-
dzis Doktorantūras nodaļā prombūtni apliecinošus dokumentus.

5.9. Par iepriekš neplānotiem nodarbību neapmeklēšanas iemesliem doktorants informē 
attiecīgās nodarbības docētāju un dekānu piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās 
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studiju darbā, iesniedzot Doktorantūras nodaļā darba nespēju apliecinošu dokumentu 
slimības gadījumā vai arī rakstveida paskaidrojumu cita attaisnojoša iemesla 
gadījumā.

5.10. Reglamenta 5.8. un 5.9. punktos norādītos dokumentus dekāns izvērtē piecu 
darba dienu laikā pēc to saņemšanas un nodrošina doktoranta un akadēmiskās 
struktūrvienības informēšanu par izvērtēšanas rezultātiem. Dekāns vai studiju 
programmas vadītājs ir tiesīgs pieprasīt doktorantam sniegt papildus mutvārdu un 
rakstveida informāciju, un doktorantam ir pienākums šo informāciju sniegt.

5.11. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības neatkarīgi no iemesla divus mēnešus un 
ilgāk studiju gada ietvaros, par iespējām turpināt studijas pēc dekāna ierosinājuma 
lemj Dekānu padome.

5.12. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības slimības vai citu attaisnojošu iemeslu 
dēļ, studijas iespējams turpināt akadēmiskās struktūrvienības noteiktā kārtībā pēc 
individuāla plāna, par ko studiju programmas vadītājs informē dekānu. Ja slimības 
vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklēto nodarbību skaits ir tik būtisks, ka 
neļauj turpināt studijas pēc individuāla plāna, studiju programmas vadītājs informē 
dekānu, kurš rīkojas atbilstīgi reglamenta 5.13. punktam.

5.13. Ja doktorants nav piedalījies kādā no nodarbībām, akadēmiskajai struktūrvienībai ir 
tiesības studiju priekšmeta programmā paredzētajā pārbaudījumā iekļaut papildus 
jautājumus par neapmeklēto nodarbību tēmām.

5.14. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības un studijas šajā studiju priekšmetā nav 
iespējams turpināt pēc individuāla plāna vai kāds semestra pārbaudījums nav sekmīgi 
nokārtots divās reizēs, akadēmiskajai struktūrvienībai par to jāinformē studiju pro-
grammas vadītājs un studiju programmas vadītājam dekāns. Dekāns izvērtē situāciju 
(neapmeklēšanas iemeslus, apjomu, nesekmību pārbaudījumos) un ierosina:
5.14.1. piešķirt doktorantam akadēmisko atvaļinājumu, vai
5.14.2. doktorantu eksmatrikulēt.

5.15. Sekmīgi pabeigts studiju gads ir tad, ja ir nokārtotas minimālās studiju plāna prasības 
attiecīgajā doktora studiju programmā paredzētajos studiju priekšmetos, ko apliecina 
ieraksti doktoranta grāmatā un atskaitēs. Doktoranta grāmatu un atskaites jāiesniedz 
Doktorantūras nodaļā attiecīgā studiju gada beigās.

6. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana

6.1. Doktorantu zināšanu pārbaudi organizē akadēmiskā struktūrvienība.
6.2. Eksāmenu un teorētisko ieskaiti doktoranti kārto valsts valodā vai svešvalodā, kas 

noteikta atbilstīgi Augstskolu likumam.
6.3. Pārbaudes principiem jāatbilst studiju priekšmeta mācīšanas metodikai un 

jautājumiem jāizriet no studiju priekšmeta programmas aprakstā paredzētā satura.
6.4. Akadēmiskā struktūrvienība ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pārbaudījuma 

informē doktorantu par pārbaudījumu pieņemšanas grafi ku, kā arī nesekmīgi kārtotu 
pārbaudījumu pārlikšanas datumu un laiku.

6.5. Doktorantam ir tiesības ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms eksāmena vai 
teorētiskās ieskaites saskaņot ar akadēmisko struktūrvienību pārbaudījuma sākuma 
laika vai datuma pārcelšanu vienu reizi studiju gada ietvaros katrā akadēmiskajā 
struktūrvienībā.
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6.6. Ja doktorants neatkarīgi no iemesla nav ieradies uz eksāmenu vai teorētisko ieskaiti 
noteiktajā laikā, eksaminācijas lapā ieraksta “neieradās”. Doktoranti, kuri uz 
eksāmenu vai teorētisko ieskaiti noteiktajā laikā nav ieradušies slimības dēļ, saglabā 
iespēju to kārtot divas reizes, pirms tam Doktorantūras nodaļā saņemot individuālo 
eksaminācijas lapu.

7. Eksāmenu un ieskaišu kārtošanas nosacījumi

7.1. Eksāmeni un ieskaites jākārto saskaņā ar Studiju programmas plānu studiju laika 
sadalījumā paredzētajā studiju gadā.

7.2. Tiesības kārtot eksāmenu vai ieskaiti doktorants iegūst, saņemot nodarbību ieskaiti 
attiecīgajā studiju priekšmetā.

8. Eksāmenu un ieskaišu kārtošana un aizstāvēšana

8.1. Pirms pārbaudījuma doktoranti akadēmiskajā struktūrvienībā saņem norādījumus 
par pārbaudījuma formu un veidu. Doktoranti tiek informēti par papildus mācību 
līdzekļiem, kurus atļauts izmantot.

8.2. Ja doktorants neievēro pārbaudījuma noteikumus, izmanto neatļautus palīglīdzekļus 
vai citu personu palīdzību, akadēmiskajam personālam ir tiesības izraidīt dokto-
rantu no pārbaudījuma un doktoranta grāmatā, kā arī eksaminācijas lapā ierakstīt 
vērtējumu “ļoti, ļoti vāji” (1 balle).

8.3. Pārbaudījumu telpā drīkst atrasties eksaminējamie doktoranti, eksaminētāji, rektors, 
prorektori, Doktorantūras nodaļas dekāns, studiju programmas vadītājs, akadēmiskās 
struktūrvienības vadītāja pieaicinātie speciālisti.

8.4. Rakstveida un datorizētā pārbaudījuma ilgumu nosaka akadēmiskā struktūrvienība.
8.5. Pārbaudījuma mutvārdu daļā doktoranta atbildes sagatavošanas laiks nav mazāks 

par 30 minūtēm.
8.6. Viena doktoranta mutvārdu eksaminēšanas laiks jebkurā pārbaudījumā nepārsniedz 

30 minūtes.
8.7. Ja pārbaudījumā ir vairāki atsevišķi jautājumi, doktorantam ir tiesības atbildēt tos 

tādā secībā, kā viņš vēlas.
8.8. Mutvārdu eksāmenu un ieskaišu mutvārdu daļā ir jāveic doktoranta atbildes audio-

ieraksts, kas jāsaglabā ne mazāk kā trīs darba dienas, bet apelācijas sūdzības 
saņemšanas gadījumā – līdz galīgā lēmuma pieņemšanai.

8.9. Doktoranta zināšanu līmeņa precizēšanai var tikt uzdoti papildus jautājumi. 
Neskaidrā vai strīdīgā gadījumā jāpieaicina akadēmiskās struktūrvienības vadītājs 
vai cits eksaminētājs.

8.10. Pārbaudījumu rezultātus eksaminētājs ieraksta doktoranta grāmatā un eksaminācijas 
lapā. Eksaminācijas lapās eksaminētājs ieraksta doktoranta atbilžu novērtējumu, t. sk. 
arī nepietiekamu, kā arī “neieradās”, ja doktorants nav ieradies iepriekš saskaņotajā 
laikā.

8.11. Aizpildītās eksaminācijas lapas akadēmiskās struktūrvienības nodod Doktorantūras 
nodaļā piecu darba dienu laikā pēc pārbaudījuma. Arī nesekmības gadījumā 
novērtējumu ieraksta gan doktoranta grāmatā, gan eksaminācijas lapā.



21

RSU  DOKTORANTŪRA  2010

8.12. Visu mutvārdu pārbaudījumu rezultātus akadēmiskā struktūrvienība paziņo dok-
torantiem pārbaudījuma dienā. Rakstveida pārbaudījumu rezultātus paziņo ne vēlāk 
kā triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma.

8.13. Pēc rezultātu paziņošanas doktorantam ir tiesības saņemt paskaidrojumu par 
pieļautajām kļūdām.

9. Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana vai aizstāvēšana

9.1. Jebkura eksāmena un ieskaites kārtošana vai aizstāvēšana iespējama ne vairāk kā 
divas reizes.

9.2. Pirms pārbaudījuma atkārtotas kārtošanas doktorantam Doktorantūras nodaļā 
jāsaņem individuālās eksaminācijas lapa.

9.3. Par konkrētu pārbaudījumu kārtošanas laiku doktorants iepriekš vienojas ar atbilstošo 
akadēmisko struktūrvienību.

9.4. Doktorants, kurš eksāmenā vai ieskaitē nav ieguvis sekmīgu vērtējumu, šo pār-
baudījumu var kārtot atkārtoti studiju gada ietvaros.

9.5. Ja doktorants studiju gada beigās nav nokārtojis studiju programmas plānā paredzētos 
pārbaudījumus, dekāns ierosina doktorantam piešķirt akadēmisko atvaļinājumu vai 
eksmatrikulēt.

9.6. Viss minētais par eksāmena un ieskaites kārtošanas termiņiem ir saistošs arī tiem 
doktorantiem, kuri pārbaudījumu kārtojuši mazāk nekā divas reizes.

10. Apelācijas iesniegšana un izskatīšana

10.1. Doktorantam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu izskatīta pārbaudījuma jautājuma, atbildes 
uz jautājumu un atbildes novērtējuma savstarpējā atbilstība.

10.2. Apelācijas sūdzību var iesniegt līdz nākamās darba dienas beigām no brīža, kad 
paziņots novērtējums.

10.3. Apelācijas sūdzība jāiesniedz akadēmiskajā struktūrvienībā, kuras docētājs izdarījis 
novērtējumu, vadītājam. Ja novērtējumu ir izdarījis akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs, apelācijas sūdzība jāiesniedz Doktorantūras nodaļas dekānam. Ja novērtējumu 
kā akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ir izdarījis Doktorantūras nodaļas dekāns, 
apelācijas sūdzība jāiesniedz mācību prorektoram.

10.4. Apelācijas sūdzība par gala pārbaudījumā saņemtu novērtējumu jāiesniedz gala 
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam. Apelācijas sūdzība par kvalifi kācijas darba 
novērtējumu jāiesniedz attiecīgo darbu novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.

10.5. Apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija, kuru izveido un sasauc apelācijas 
sūdzības saņēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības saņēmējs 
un viņa atbilstīgi apelācijas sūdzības saturam pieaicināti speciālisti (izņemot perso-
nas, kuras izdarījušas novērtējumu). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs ir apelācijas 
sūdzības saņēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas.

10.6. Apelācijas sūdzības iesniedzējam un novērtējuma izdarītājam ir tiesības piedalīties un 
sniegt paskaidrojumus apelācijas komisijas sēdē. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs 
informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un novērtējuma izdarītāju par viņu tiesībām 
piedalīties apelācijas komisijas sēdē un sniegt savus paskaidrojumus.
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10.7. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs var pēc savas iniciatīvas uzaicināt apelācijas 
sūdzības iesniedzēju un novērtējuma izdarītāju (vai tikai vienu no abām minētajām 
personām) piedalīties Apelācijas komisijas sēdē un sniegt paskaidrojumus.

10.8. Izskatot apelācijas sūdzību, Apelācijas komisija apmierina vai noraida sūdzību.
10.9. Apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā (bet ne ilgāk kā 7 darba dienu laikā 

no saņemšanas). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs izskatīšanas rezultātus raks-
tiski paziņo iesniedzējam.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Pēc doktora studiju programmas apguves personai ir tiesības pieteikties uz promocijas 
darba aizstāvēšanu un doktora grāda piešķiršanu Augstskolu likuma un Zinātniskās 
darbības likumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Šis reglaments ir piemērojams, ciktāl ārējie normatīvie akti nenosaka citādi.
11.3. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā reglamentā, vai strīdus jautājumus risina atbilstīgi 

struktūrvienības vadītāja, studiju programmas vadītāja vai Dekānu padomes 
lēmumiem.

11.4. Šis reglaments stājas spēkā, sākot ar 2009./2010. akadēmiskā gada 1. novembri un ir 
saistošs visiem doktorantiem.
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SASKAŅOTS  APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē  Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2010. gada 18. janvāra sēdē  2010. gada 26. janvāra sēdē
Protokols Nr. 21 Protokols Nr. 1-2/26.01.10.

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 

2010./2011. akadēmiskajā gadā

Izdoti atbilstīgi Augstkolu likuma 46. panta 2. daļai,
2006. gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 846
“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību

uzņemšanai studiju programmās” 3. punktam, kā arī
Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes 3.6. un 4.6. punktam

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2010./2011. akadēmiskajā gadā refl ektanti tiek 
uzņemti Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) doktora 
studiju programmās.

2. Uzņemšana studijām Universitātē notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu 
(turpmāk – AL), Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām kritērijiem un kārtību 
uzņemšanai studiju programmās” (turpmāk – 10.10.2006. MK noteikumi), RSU 
Satversmei, šiem noteikumiem, kā arī atbilstīgi citiem normatīvajiem aktiem.

3. Uzņemšanu nodrošina RSU Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstīgi tās 
nolikumam. [10.10.2006. MK noteikumu 5. punkts].

4. Tiesības studēt Universitātē ir Latvijas Republikas pilsoņiem, personām, kurām 
ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas [AL 45.(1)]. Citām personām ir tiesības studēt 
Universitātē atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5. Prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no doktora studiju programmām, kā arī citi 
attiecīgo studiju programmu raksturojoši rādītāji noteikti šo noteikumu pielikumos.

II. Dokumenti

6. Reģistrējoties studijām RSU Uzņemšanas komisijā, refl ektants aizpilda refl ektanta an-
ketu un iesniedz šajos noteikumos un to pielikumos noteiktos dokumentus uzņemšanai 
attiecīgajā doktora studiju programmā.

7. Dokumentus refl ektants iesniedz personīgi. Ja refl ektants dokumentus personīgi nevar 
iesniegt, to var izdarīt cita persona, kurai ir izsniegta notāra apstiprināta pilnvara.

8. Dokumentus refl ektants ieniedz valsts valodā. Dokumenti, kurus refl ektants iesniedz 
svešvalodā, jālegalizē normatīvajos aktos [1961. gada 5. oktobra Hāgas Konvencija par 
ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu] noteiktajā kārtībā un 
tiem jāpievieno normatīvajos aktos [2000. gada 22. augusta MK noteikumi Nr. 291 
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“Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” (grozīti ar 2004. gada 
6. janvāra MK noteikumiem Nr. 6)] noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts 
valodā.

9. Ja refl ektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno 
Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 
dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds 
[10.10.2006. MK noteikumu 7. punkts]. Akadēmiskās informācijas centra adrese – 
Vaļņu iela 2 (208., 209., 210. kab.) Rīga, LV-1050; tālrunis: 67225155; informācija 
internetā: www.aic.lv.

10. Iesniedzot dokumentus, refl ektants iemaksā Universitātes kasē maksu par dokumen-
tu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte un tā atpakaļ 
netiek izmaksāta.

11. RSU Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz refl ektanta, kurš nav imatrikulēts studijām 
Universitātē, atsevišķu iesniegumu, izsniedz atpakaļ refl ektantam iesniegtos doku-
mentus.

12. Refl ektantu, kuri nav imatrikulēti studijām Universitātē, iesniegtos dokumentus 
RSU Uzņemšanas komisija glabā RSU Lietu nomenklatūrā noteiktajā kārtībā. Pēc RSU 
Lietu nomenklatūrā noteiktā dokumentu glabāšanas termiņa notecējuma refl ektantu 
iesniegtos dokumentus iznīcina.

III. Termiņi

13. Datumu un laiku, kad refl ektanti iesniedz dokumentus studijām, nosaka RSU 
Uzņemšanas komisija.

IV. Konkursa norise

14. Doktorantūras nodaļa apkopo refl ektantu iesniegtos dokumentus, organizē recenzentu 
nozīmēšanu, nosaka plānotā zinātniskā pētījuma mutisko aizstāvēšanas laiku.

15. Atbilstoši vērtēšanas rezultātiem RSU Zinātnes padome pieņem lēmumu par refl ek-
tanta uzņemšanu doktora studijās. RSU Uzņemšanas komisija to apstiprina.

16. RSU Uzņemšanas komisija izziņo konkursa rezultātus ne vēlāk kā triju dienu laikā no 
konkursa noslēguma dienas, publicējot RSU tīmekļa vietnē – www.rsu.lv. Konkursa 
rezultātu apstrīdēšanas gadījumā RSU Uzņemšanas komisija tādā pašā termiņā un 
kārtībā izziņo arī rektora lēmumu.

17. Refl ektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts fi nansētajām studiju vietām dok-
tora studiju programmās, var pretendēt uz maksas studiju vietām attiecīgajās studiju 
programmās.

V. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija

18. Visi konkursu izturējušie refl ektanti (ja konkursa rezultāti nav apstrīdēti noteiktajā 
termiņā – atbilstoši apstiprinātajiem konkursa rezultātiem, bet ja ir apstrīdēti – 
atbilstoši rektora lēmumam) Doktorantūras nodaļas noteiktajā termiņā noslēdz ar 
Universitāti studiju līgumu.
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19. Refl ektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma ar Universitāti noslēgšanas.
20. Studiju vietās, kuras tiek apmaksātas no fi zisko un juridisko personu līdzekļiem, 

studiju līgums tiek noslēgts pēc studiju maksas samaksāšanas 20% apmērā no pirmā 
studiju gada studiju maksas.

21. Refl ektants tiek imatrikulēts Universitātē ar RSU rektora rīkojumu, vienlaicīgi apstip-
rinot zinātniskā darba vadītāju (vadītājus).

VI. Refl ektanta un Universitātes tiesības un pienākumi

22. Refl ektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
22.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos noteikumos un to pielikumos 

noteiktos dokumentus;
22.2. pareizi aizpildīt Universitātes noteiktos dokumentus, sniegt Universitātei tikai 

patiesu informāciju;
22.3. iepazīties un ievērot šos noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē 

uzņemšanu;
22.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos noteikumos, kā arī RSU Uzņemšanas komi-

sijas un Doktorantūras nodaļas noteiktos termiņus;
22.5. Doktorantūras nodaļas noteiktajā laikā personīgi ierasties uz plānotā zinātniskā 

pētījuma mutisko aizstāvēšanu;
22.6. nokārtot fi nansiālās saistības pret Universitāti, īpaši, ja refl ektants piesakās 

studijām par maksu;
22.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.

23. Universitātei uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
23.1. nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem;
23.2. sniegt refl ektantiem informāciju par studiju iespējām Universitātē, kā arī viņu 

tiesībām un pienākumiem;
23.3. informēt par valsts budžeta fi nansēto studiju vietu skaitu Universitātē un mak-

sas studiju vietu skaitu, ko fi nansē fi ziskās un juridiskās personas;
23.4. pieņemt refl ektantu iesniegtos dokumentus;
23.5. izziņot konkursa rezultātus;
23.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar refl ektantiem, kuri izturējuši konkursu;
23.7. organizēt refl ektantu, kuri izturējuši konkursu un noslēguši studiju līgumus, 

imatrikulāciju;
23.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret refl ektantiem;
23.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.

24. Refl ektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības.

VII. Ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

25. Lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, piecu darba dienu laikā no kon-
kursa rezultātu publicēšanas RSU tīmekļa vietnē www.rsu.lv. iesniedzot pamatotu 
iesnie gumu RSU rektoram. RSU rektora pieņemto lēmumu refl ektants var pārsūdzēt 
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā [10.10.2006. MK noteikumu 
17. punkts].
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VIII. Noslēguma jautājumi

26. Visus ar uzņemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvi-
jas Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata RSU 
Uzņemšanas komisija.

27. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Universitāte izvieto savās telpās un 
mājas lapā internetā: www.rsu.lv. Informāciju par uzņemšanas norisi refl ektants var 
uzzināt arī RSU Studiju informācijas centrā, tālr.: 67409188; e-pasts: studinfo@rsu.lv 
un Doktorantūras nodaļā, tālr.: 67409270.

28. Šiem noteikumiem ir pievienoti šādi pielikumi:
28.1. Pielikums Nr. 1 – Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmā 

“Medicīna”;
28.2. Pielikums Nr. 2 – Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmā 

“Farmācija”;
28.3. Pielikums Nr. 3 – Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmā 

“Socioloģija”;
28.4. Pielikums Nr. 4 – Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmā 

“Juridiskās zinātnes”;
28.5. Pielikums Nr. 5 – Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmā 

“Politikas zinātne”.
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Pielikums Nr. 1
Rīgas Stradiņa universitātes

Uzņemšanas noteikumiem
doktora studiju programmās

2010./2011. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas prasības un kritēriji 

doktora studiju programmā “Medicīna”

1. Studiju programma: Medicīna
2. Virziens: Veselība un veselības aizsardzība
3. Iegūstamā kvalifi kācija vai / un grāds: doktora grāds vai apliecinājums par doktora 

studiju programmas apguvi
4. Studiju ilgums: 3 gadi vai 4 gadi
5. Studiju veids: Pilna vai nepilna laika
6. Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (uz veidlapas);
• refl ektanta anketa (uz veidlapas);
• pases kopija (oriģināls jāuzrāda);
• četras vienādas fotokartītes (3×4 cm);
• maģistra vai tam pielīdzināma diploma kopija (oriģināls jāuzrāda);
• refl ektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu;
• zinātniskā darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko 

publikāciju sarakstu un doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu;
• dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
• Ētikas komitejas atļauja, ja nepieciešams;
• plānotā zinātniskā darba anotācija ar refl ektanta un zinātniskā darba vadītāja/-u 

parakstiem (pēc šādas shēmas):
− refl ektanta vārds, uzvārds;
− plānotā zinātniskā darba nosaukums;
− plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi 

ir piesaistīti);
− ētījuma izpildīšanas vieta;
− pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
− pētnieciskā darba mērķis;
− pētnieciskā darba uzdevumi;
− zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēzes;
− pētniecības ieceres realizācijas materiāls;
− datu iegūšanas metodes;
− pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes 

termiņi pa gadiem;
− datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
− pētnieciskā projekta sadarbības partneri – speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
− materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums;
− zinātniskās iestrādnes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) 

par plānoto promocijas darba tēmu; uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānoto 
promocijas darba tēmu; stenda referāti konferencēs; konferenču tēzes; dalība starp-
tautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas 
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darba tēmu; darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu 
RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās).

7. Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība:
• Augstākā – maģistra grāds vai tam pielīdzinātais grāds medicīnā, stomatoloģijā, 

bioloģijā, dabas zinātnēs, sabiedrības veselībā vai farmācijā.
8. Uzņemšanai noteiktās papildu prasības:

• Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana
9. Konkursa vērtēšanas kritēriji: Studiju programmas “Medicīna” refl ektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:
• recenzentu vērtējums;
• zinātnisko iestrādņu vērtējums;
• plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.

 Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā zinātniskā pētījuma 
mutiska aizstāvēšana.
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Pielikums Nr. 2
Rīgas Stradiņa universitātes

Uzņemšanas noteikumiem
doktora studiju programmās

2010./2011. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas prasības un kritēriji 

doktora studiju programmā “Farmācija”

1. Studiju programma: Farmācija
2. Virziens: Veselība un veselības aizsardzība
3. Iegūstamā kvalifi kācija vai / un grāds: doktora grāds vai apliecinājums par doktora 

studiju programmas apguvi
4. Studiju ilgums: 3 gadi vai 4 gadi
5. Studiju veids: Pilna vai nepilna laika
6. Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (uz veidlapas);
• refl ektanta anketa (uz veidlapas);
• pases kopija (oriģināls jāuzrāda);
• četras vienādas fotokartītes (3×4 cm);
• maģistra vai tam pielīdzināma diploma kopija (oriģināls jāuzrāda);
• refl ektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu;
• zinātniskā darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko 

publikāciju sarakstu un doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu;
• dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
• Ētikas komitejas atļauja, ja nepieciešams;
• plānotā zinātniskā darba anotācija ar refl ektanta un zinātniskā darba vadītāja/-u 

parakstiem (pēc šādas shēmas):
− refl ektanta vārds, uzvārds;
− plānotā zinātniskā darba nosaukums;
− plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi 

ir piesaistīti);
− pētījuma izpildīšanas vieta;
− pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
− pētnieciskā darba mērķis;
− pētnieciskā darba uzdevumi;
− zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēzes;
− pētniecības ieceres realizācijas materiāls;
− datu iegūšanas metodes;
− pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes 

termiņi pa gadiem;
− datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
− pētnieciskā projekta sadarbības partneri – speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
− materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums;
− zinātniskās iestrādnes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) 

par plānoto promocijas darba tēmu; uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānoto 
promocijas darba tēmu; stenda referāti konferencēs; konferenču tēzes; dalība starp-
tautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas 
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darba tēmu; darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu 
RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās).

7. Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība:
• Augstākā – maģistra grāds vai tam pielīdzinātais grāds farmācijā, ķīmijā, medicīnā, 

stomatoloģijā vai bioloģijā.
8. Uzņemšanai noteiktās papildu prasības:

• Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.
9. Konkursa vērtēšanas kritēriji: Studiju programmas “Farmācija” refl ektantus imat-

rikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:
• recenzentu vērtējums;
• zinātnisko iestrādņu vērtējums;
• plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.

 Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā zinātniskā pētījuma 
mutiska aizstāvēšana.
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Pielikums Nr. 3
Rīgas Stradiņa universitātes

Uzņemšanas noteikumiem
doktora studiju programmās

2010./2011. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas prasības un kritēriji 

doktora studiju programmā “Socioloģija”

1. Studiju programma: Socioloģija
2. Virziens: Sociālās zinātnes
3. Iegūstamā kvalifi kācija vai / un grāds: doktora grāds vai apliecinājums par doktora 

studiju programmas apguvi
4. Studiju ilgums: 3 gadi
5. Studiju veids: Pilna laika
6. Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (uz veidlapas);
• refl ektanta anketa (uz veidlapas);
• pases kopija (oriģināls jāuzrāda);
• četras vienādas fotokartītes (3×4 cm);
• maģistra vai tam pielīdzināma diploma kopija (oriģināls jāuzrāda);
• dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu;
• zinātniskā darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko 

publikāciju sarakstu un doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu;
• dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
• plānotā zinātniskā darba anotācija ar refl ektanta un zinātniskā darba vadītāja/-u 

parakstiem (pēc šādas shēmas):
− refl ektanta vārds, uzvārds;
− plānotā zinātniskā darba nosaukums;
− plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi 

ir piesaistīti);
− pētījuma izpildīšanas vieta;
− pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
− pētnieciskā darba mērķis;
− pētnieciskā darba uzdevumi;
− zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēzes;
− datu iegūšanas metodes;
− pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes 

termiņi pa gadiem;
− datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
− pētnieciskā projekta sadarbības partneri – speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
− zinātniskās iestrādnes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) 

par plānoto promocijas darba tēmu; uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānoto 
promocijas darba tēmu; stenda referāti konferencēs; konferenču tēzes; dalība starp-
tautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas 
darba tēmu; darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu 
RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās).
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7. Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība:
• Augstākā – maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzinātais 

grāds.
8. Uzņemšanai noteiktās papildu prasības:

• Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.
9. Konkursa vērtēšanas kritēriji: Studiju programmas “Socioloģija” refl ektantus imat-

rikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:
• recenzentu vērtējums;
• zinātnisko iestrādņu vērtējums;
• plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.

 Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā zinātniskā pētījuma 
mutiska aizstāvēšana.
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Pielikums Nr. 4
Rīgas Stradiņa universitātes

Uzņemšanas noteikumiem
doktora studiju programmās

2010./2011. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas prasības un kritēriji 

doktora studiju programmā “Juridiskās zinātnes”

1. Studiju programma: Juridiskās zinātnes
2. Virziens: Sociālās zinātnes
3. Iegūstamā kvalifi kācija vai / un grāds: doktora grāds vai apliecinājums par doktora 

studiju programmas apguvi
4. Studiju ilgums: 3 gadi
5. Studiju veids: Pilna laika
6. Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (uz veidlapas);
• refl ektanta anketa (uz veidlapas);
• pases kopija (oriģināls jāuzrāda);
• četras vienādas fotokartītes (3×4 cm);
• maģistra vai tam pielīdzināma diploma kopija (oriģināls jāuzrāda);
• refl ektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu;
• zinātniskā darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko 

publikāciju sarakstu un doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu;
• dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
• plānotā zinātniskā darba anotācija ar refl ektanta un zinātniskā darba vadītāja/-u 

parakstiem (pēc šādas shēmas):
− refl ektanta vārds, uzvārds;
− plānotā zinātniskā darba nosaukums;
− plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi 

ir piesaistīti);
− pētījuma izpildīšanas vieta;
− pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
− pētnieciskā darba mērķis;
− pētnieciskā darba uzdevumi;
− pētnieciskā darba novitāte un agrāk analoģiska rakstura pētījumu (publikāciju) 

apskats (analīze);
− darba hipotēzes jeb zinātniskie pieņēmumi;
− datu iegūšanas un apstrādes (analīzes) metodes;
− pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes 

termiņi pa gadiem;
− datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
− pētnieciskā projekta sadarbības partneri – speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
− zinātniskās iestrādnes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) 

par plānoto promocijas darba tēmu; uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānoto 
promocijas darba tēmu; stenda referāti konferencēs; konferenču tēzes; dalība starp-
tautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas 
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darba tēmu; darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu 
RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās);

− Pētnieciskā darba zinātnisko avotu saraksts.
7. Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība:

• Augstākā – maģistra grāds tiesību zinātnēs vai atbilstošs augstākās izglītības 
diploms.

• Refl ektantam, kuram ir augstākā izglītība citā specialitātē, jākārto pārbaudījums 
tiesību teorijā un izvēlētajā specializācijas priekšmetā.

8. Uzņemšanai noteiktās papildu prasības:
• Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji: Studiju programmas “Juridiskās zinātnes” refl ektantus 
imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:
• recenzentu vērtējums;
• zinātnisko iestrādņu vērtējums;
• plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.

 Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā zinātniskā pētījuma 
mutiska aizstāvēšana.
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Pielikums Nr. 5
Rīgas Stradiņa universitātes

Uzņemšanas noteikumiem
doktora studiju programmās

2010./2011. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas prasības un kritēriji 

doktora studiju programmā “Politikas zinātne”

1. Studiju programma: Politikas zinātne
2. Virziens: Sociālās zinātnes
3. Iegūstamā kvalifi kācija vai / un grāds: doktora grāds vai apliecinājums par doktora 

studiju programmas apguvi
4. Studiju ilgums: 3 gadi
5. Studiju veids: Pilna laika
6. Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (uz veidlapas);
• refl ektanta anketa (uz veidlapas);
• pases kopija (oriģināls jāuzrāda);
• četras vienādas fotokartītes (3×4 cm);
• maģistra vai tam pielīdzināma diploma kopija (oriģināls jāuzrāda);
• dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu;
• zinātniskā darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko 

publikāciju sarakstu un doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu;
• dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, 

piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir);
• publikāciju kopijas (ja tādas ir);
• dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
• plānotā zinātniskā darba anotācija ar refl ektanta un zinātniskā darba vadītāja/-u 

parakstiem (pēc šādas shēmas):
− refl ektanta vārds, uzvārds;
− plānotā zinātniskā darba nosaukums;
− plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi 

ir piesaistīti);
− pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
− pētījuma zinātniska novitāte;
− pētnieciskā darba mērķis;
− pētnieciskā darba uzdevumi;
− darba hipotēze;
− pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
− darba pētīšanas metodes un izpētāma materiāla atlasīšanas kritēriji;
− pētnieciskajām darbam nepieciešamais materiāli-tehniskais nodrošinājums;
− iespējamā sadarbība ar ārvalstu pētniekiem pētnieciskā projekta veikšanas gaitā;
− zinātniskās iestrādnes zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) 

par plānoto promocijas darba tēmu; uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānoto 
promocijas darba tēmu; stenda referāti konferencēs; konferenču tēzes; dalība starp-
tautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas 
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darba tēmu; darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu 
RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās).

7. Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība:
• Augstākā – maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzinātais 

grāds.
8. Uzņemšanai noteiktās papildu prasības:

• Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana
9. Konkursa vērtēšanas kritēriji: Studiju programmas “Politikas zinātne” refl ektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:
• recenzentu vērtējums;
• zinātnisko iestrādņu vērtējums;
• plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana.

 Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā zinātniskā pētījuma 
mutiska aizstāvēšana.
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 RSU prioritārie pētniecības virzieni

• Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā.
• Uz strukturāliem, funkcionāliem un biomehāniskiem pētījumiem balstīta 

saslimšanu diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde.
• Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte.
• Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē 

un norisē.
• Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte.
• Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnosti-

kas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā.
• Sejas žokļu deformāciju un anomāliju imunohistoķīmiski, radioloģiski un 

klīniski pētījumi.
• Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija 

Latvijā.
• Globalizācijas sociālās, ekonomiskās, tiesiskās un medicīniskās problēmas.

RSU aptverošās (horizontālās) pētnieciskās prioritātes ir sabiedrības veselība, sociālā 
politika un vides veselība.

Sabiedrības veselība aptver plašu pētījumu spektru no zināšanu iegūšanas par 
saslimšanu etioloģiskajiem faktoriem, par jaunu tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu 
radīšanu, attīstību un pieejamību veselības aprūpes sistēmā, par piemērotu profi lakses 
metožu izstrādi un ieviešanu. Tādējādi tiek dots kopējs skatījums uz populācijas veselības 
stāvokli raksturojošiem rādītājiem un veidota atgriezeniskā saite ārstnieciski profi laktiskā 
darba rezultātu izvērtēšanai.

Pēdējo desmit gadu laikā arvien lielāku nozīmi iegūst sociālā politika kā 
integratīva zināšanu joma, kas aizsākas zinātniskajās atziņās par veselīga indivīda lomu 
konkurētspējīgas sabiedrības veidošanā, balstās paradigmās par sabiedrības atbildību 
indivīda priekšā tā veselības traucējumu novēršanā, atspoguļo modernās sabiedrības 
prasības pēc adekvātas sociālekonomiskas vides nodrošināšanas paliekoša darbspēju 
zaudējuma un invaliditātes situācijā.

Tradicionāla integratīvās pētniecības joma ir vides veselība, atspoguļojot gan ārēju 
indivīda veselības apdraudējuma avotu izpēti un atbilstošu aizsardzības līdzekļu izstrādi, 
gan ilgtermiņa profesijas, vides un cilvēka mijiedarbības modelēšanu, akcentējot gan vides 
radītos riska faktorus, gan arī veselības aprūpē izmantoto vielu un materiālu ietekmi uz 
ilgtspējīgu apkārtējās vides saglabāšanas stratēģiju. Norādītajās integratīvās pētniecības 
jomās RSU veic Latvijas Republikā unikālus neaizvietojamus pētījumus, veidojot būtisku 
ieguldījumu sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.
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Prasības materiālu iesniegšanai RSU Zinātnisko 

rakstu krājumam

Raksta materiāli jāiesniedz RSU Zinātnes departamentā, aizpildot noteiktas formas 
iesniegumu. Publikāciju izmaksas tiek darītas zināmas katra konkrētā krājuma rakstu 
iesniedzējiem, jo tās ir atkarīgas no Universitātes fi nansiālajām iespējām atbilstošajā 
fi nanšu gadā, un raksta iesniedzējs ir atbildīgs par fi nansiālo nosacījumu ievērošanu. Raksta 
iesniedzējs – iesnieguma parakstītājs – uzņemas atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 
par to, ka iesniegtais darbs nav plaģiāts, nav iesniegts publicēšanai citā izdevumā, kā arī 
atbildību par visām iespējamām sekām, kas seko no autortiesību un blakustiesību likum-
došanas un izriet no iesniegtā darba.

Kā pirmais autors vienā rakstu krājumā konkrēts autors var būt ne vairāk kā divas 
reizes.

Rakstam jābūt loģiski noslēgtam, balstītam uz pilnu pētījuma ciklu. Netiek pieņemti īsie 
ziņojumi, gadījuma analīzes, klīniskās izpētes protokolu kopsavilkums.

Iesniegtajam materiālam jāsatur:

• Pilna informācija par darba autoriem (obligāti jānorāda pilns vārds, uzvārds, darba vieta 
vai organizācija, ko autors pārstāv, kā arī kontakttelefons un e-pasta adrese saziņai ar darba 
iesniedzēju).

• Zinātniskais raksts iesniedzams latviešu vai angļu valodā (raksts obligāti jāparaksta visiem 
autoriem).

• Rakstiem, kuri tiek iesniegti latviešu valodā, jābūt arī (a) darba nosaukumam un (b) kop-
savilkumam angļu valodā (Abstract – līdz 2 000 rakstu zīmēm (with spaces)), kā arī (c) attēlu 
parakstu un tabulu nosaukumu tulkojumam angļu valodā.

1. piezīme. Attēlu un tabulu virsrakstiem jābūt izsmeļošiem, resp., saprotamiem (gan 
latviešu, gan angļu valodā) arī bez iedziļināšanās tekstā.

Tehniskās prasības noformējumam

Teksts jāiesniedz datorizdrukā (3 eksemplāros) un elektroniskā formā (CD vai pa e-pastu 
uz adresi: Ruta.Freiberga@rsu.lv, A4 formātā, 1 slejā ar Times New Roman šrifta 12 punktu 
lieluma, normāla biezuma (Normal) burtiem, attālums starp rindām – 1 intervāls, rindkopu 
teksta izkārtojums – Justifi ed. Veidojot rindkopu atkāpes, nelietot tabulatoru. Starp jebkurām 
divām raksta sastāvdaļām jābūt 1 rindas atstarpei.

1. piezīme. Elektroniskajā veidā iesniegtajam materiālam jāatbilst teksta datorizdrukai. 
Par oriģinālu tiks uzskatīta teksta izdruka ar autoru parakstiem. 

2. piezīme. Manuskriptā visām lappusēm, formulām, tabulām un attēliem jābūt 
numurētiem.

Darba nosaukums – centrēts
(Times New Roman, 14 punkti, maziem (nelietot All Caps), trekniem (Bold) burtiem)

Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds 1, Vārds Uzvārds 2 – centrēts
(slīprakstā (Italic), indeksiņi – taisnrakstā (Normal))

Pirmā autora pārstāvētā iestāde, valsts (ja nav iekļauta iestādes nosaukumā) –  
centrēts  (slīprakstā)

(Piemēram, Rīgas Stradiņa universitāte, Iekšķīgo slimību katedra, Latvija)
1 Līdzautora pārstāvētā iestāde, valsts 

(ja nav iekļauta iestādes nosaukumā) – centrēts  (slīprakstā)
2 Līdzautora pārstāvētā iestāde, valsts 

(ja nav iekļauta iestādes nosaukumā) – centrēts  (slīprakstā)
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Darba sadaļu virsraksti 

(Times New Roman, 12 punkti, maziem (nelietot All Caps), trekniem (Bold) burtiem)
 1) rakstiem latviešu valodā:
 Kopsavilkums (beigās – Atslēgvārdi: aaaa.) – līdz 2000 rakstu zīmēm (with spaces)
 Ievads
 Darba mērķis 
 Materiāls un metodes
 Rezultāti
 Diskusija
 Secinājumi
 Darba nosaukums angļu valodā
 Abstract – līdz 2000 rakstu zīmēm (with spaces) 
 Literatūra
 2) rakstiem angļu valodā: 
 Abstract (beigās – Keywords: Aaaaa.) – līdz 2000 rakstu zīmēm (with spaces)
 Introduction
 The aim
 Materials and methods
 Results
 Discussion
 Conclusions 
 References 

Ilustratīvajam materiālam – attēliem (par attēliem tiek uzskatīti zīmējumi, fotogrā fi jas, 
diagrammas un shēmas) – jābūt kvalitatīviem un melnbaltā izpildījumā. 

1. piezīme. Ja attēliem krājumā izņēmuma kārtā jābūt krāsainiem, tad tas īpaši jānorāda 
iesniegumā. 

Skenētie attēli, digitālās fotogrāfi jas, zīmējumi jāveido kā EPS, TIFF vai JPEG formāta faili 
ar vismaz 200 punktu izšķirtspēju (Resolution). Word dokumentā ilustratīvie materiāli jāievieto 
kā attēli (Picture). Attēli (grafi skā formātā) jāpievieno atsevišķi diskā. Diagrammas un shēmas 
jāveido tā, lai tos varētu rediģēt, piemēram, Word dokumentā izmantojot Insert Chart vai ievie-
tojot Excel datus. Veidojot diagrammas, nelietot telpiskus objektus. 

2. piezīme. Tekstā jābūt norādei uz ilustratīvo materiālu – uz katru konkrēto attēlu, 
piemēram, sk. 3. att. 

3. piezīme. Diagrammās abām – abscisu un ordinātu (x un y) – asīm jābūt apzīmētām, 
nosauktām, norādot mērvienību (piem., Laiks, mēneši u. tml.).

Tabulām jābūt ievadītām teksta formātā (tās nedrīkst būt grafi sku attēlu veidā). 
1. piezīme. Nelietot atšķirīgu decimālo precizitāti, daudzzīmju skaitļi jāsadala grupās pa 

trim (arī tekstā). 
2. piezīme. Jāatceras, ka latviešu tekstos decimāldaļas skaitļiem apzīmē ar komatu (,), 

angļu tekstos – ar punktu (.). 
3. piezīme. Ja tabulā kolonnā uz leju atkārtojas viens un tas pats skaitlis vai teksts, tas 

jāievada atkārtoti, nelietojot atkārtojuma simboliku. 
Bibliogrāfi skās (literatūras) atsauces tekstā var uzrādīt divējādi: 

1) ja kvadrātiekavās uzrāda izmantotā izdevuma autoru un izdošanas gadu, piemēram [Becker, 
2006], tad literatūras sarakstam raksta beigās jābūt noformētam alfabēta kārtībā; 

2) ja atsauces pieraksta kvadrātiekavās citēšanas secībā, piem., [1, 7. lpp.], kur 1 ir avota 
kārtas skaitlis un 7. lpp. norāda citāta vietu avotā, tad literatūras sarakstu teksta beigās 
kārto citēšanas secībā. 

1. piezīme. Nepārkopēt statistisko pakešu protokolus neapstrādātā veidā.
2. piezīme. Rakstos angļu valodā neveidot atsauces uz avotiem latviešu un krievu valodā.
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Literatūras saraksts jānoformē atbilstoši sekojošiem paraugiem, ievērojot zīmes starp bib lio-
grāfi skā apraksta ziņu zonām (punkts, komats, kols, semikols, slīpsvītras, domu zīme). 

1. piezīme. Ja ir četri (4) autori, uzrāda visus četrus; ja ir vairāk par četriem autoriem, 
uzrāda pirmos trīs un pievieno u. c. (avotiem latv. val.) vai et al. (avotiem angļu val.). 

2. piezīme. Literatūras sarakstā aiz iniciāļiem liek punktu un atstarpi.
3. piezīme. Lappuses no–līdz uzrāda pilnībā, piem., 1243–1256, lietojot domu zīmi, nevis 

defi si.
Sk. pievienotos paraugus. 
Zemsvītras piezīmes raksta ietvaros numurē nepārtrauktā secībā. 
Iesniegtie materiāli, kas neatbildīs iepriekšminētajām prasībām, tālāk netiks izskatīti. 

Zinātniskie raksti pirms publicēšanas tiek recenzēti. Ja autors nav iesniedzis tekstu un ilus-
trācijas atbilstoši izvirzītajām prasībām, izdevniecība ir tiesīga darbu nepieņemt.

PARAUGI

Grāmatas bibliogrāfi skais apraksts 

Autora uzv. un inic. Grāmatas nosaukums: Cits nosaukums, ja tāds ir / Autorības ziņas – autoru 
kolektīvs, redaktori u. tml. – kurš izd. pēc skaita. – Izdošanas vieta: Izdevniecība, gads. – lpp. 
skaits no – līdz, kuras izmantotas (piem., 140.–150. lpp. (avotiem latv. val.) vai Pp. 140–150. 
(avotiem angļu val.)).
Paraugs
Braunwald E. B. Heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. – 3rd ed. – Phila delphia: 
W. B. Saunders, 1988. – Pp. 345–346.

Grāmatas nodaļas analītiskais bibliogrāfi skais apraksts 
(ja izmantota kāda daļa no grāmatas, raksts krājumā) 

Grām. nodaļas autors. Nodaļas nosaukums: Cits nosauk., ja tāds ir // Grāmatas autors. 
Grāmatas nosaukums: Cits nosaukums. – Kurš izd. pēc skaita. – Izdošanas vieta: Izdev niecība, 
gads. – Izmantotās lpp. no–līdz.
Paraugs
Morgan G. Acid-base balance // Clinical anesthesiology / Ed. by Turner D. A. – 2nd ed. 
– Phi ladelphia: W. B. Saunders, 2005. – Pp. 225–240. (avotiem latv. val. – 225.–240. lpp.)

Žurnāla raksta bibliogrāfi skais apraksts 

Raksta autors. Nosaukums // Žurnāla nosaukums, gads; sēj. (Nr. iekavās): lpp. no–līdz.
Paraugs
Harris E. S., Morgan R. F., Rodeheaver G. T., et al. Analysis of the kinetics of peritoneal adhaesion 
formation in the rat and evaluation of potential antiadhaesive agents // Surgery, 1995; 117 (6): 
663–669.

Interneta resursu apraksts

Literatūras sarakstā iekļauj avotus, ja tie aizgūti no Interneta mājas lapām. Sarakstā norāda 
gan materiāla autoru un nosaukumu, gan resursa pilnu, precīzu adresi, iekavās norādot, kad 
resurss skatīts.
Paraugs
Pokrotnieks J., Danilāns A., Derova J. u. c. Vadlīnijas gastroenteroloģijā // www.gastroentero-
logs.lv/content.php?lang=lv&oldpage=0*page=0&submenu=20-12k (sk. 25.12.2006.).
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Informācija zinātniskā grāda pretendentiem 

par promocijas procesu RSU

Informācija par kārtību, kādā zinātniskā grāda pretendents iesniedz izstrādātu pro-
mocijas darbu un citus dokumentus, par kārtību, kādā šie dokumenti tiek izskatīti un 
apstiprināti, kā arī par kārtību, kādā tiek aizstāvēts promocijas darbs un saņemts 
diploms.
1. Zinātniskā grāda pretendents iesniedz RSU Zinātnes daļā Zinātnes prorektora 

sekretārei Dzirciema ielā 16, D korpusā 508. kabinetā 9.00–17.30 izstrādātu promoci-
jas darbu un šādus dokumentus:
– iesniegumu ar atbalstošu darba vadītāja vīzu;
– promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā;
– izziņu par doktora studijas programmas izpildi vai izziņu par promocijas eksāmenu 

nokārtošanu;
– Curriculum Vitae;
– promocijas darbu atspoguļojošu zinātnisko publikāciju un tēžu sarakstu, galveno 

publikāciju kopijas;
– izrakstu no zinātniskās struktūrvienības sēdes protokola, kas apstiprina promocijas 

darba apspriešanu, tā novitāti;
– izglītības diploma kopiju.

2. Zinātnes prorektora sekretāre pārbauda saņemtos dokumentus, aizpilda izziņu par 
saņemtajiem dokumentiem un pēc tam nogādā attiecīgās nozares promocijas padomes 
priekšsēdētājam (vienu izziņas eksemplāru saņems arī zinātniskā grāda pretendents). 
Ja dokumentos tiek konstatētas nepilnības, augstskola rakstiski pieprasa pretenden-
tam iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus preten-
dentam jāiesniedz 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.

3. Pēc tam, kad promocijas padome mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas ir izskatījusi 
saņemtos dokumentus un lēmusi par promocijas darba pieņemšanu aizstāvēšanai un 
nozīmējusi ofi ciālos recenzentus, Zinātnes prorektora sekretāre paziņo zinātniskā 
grāda pretendentam par promocijas padomes lēmumu.

4. Zinātniskā grāda pretendents ierodas Zinātnes daļā pie Zinātnes prorektora sekretāres, 
lai iepazītos ar Promocijas padomes lēmumu, apliecina ar parakstu, ka ir ar to ie-
pazinies un apņemas veikt tajā norādītās darbības noteiktajos termiņos un saņem Pro-
mocijas padomes sēdes protokola kopiju. Negatīva lēmuma gadījumā pretendentam ir 
tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai augstskolā ne agrāk kā pēc viena gada.

5. Zinātniskā grāda pretendents veic noteiktajā termiņā promocijas padomes sēdes 
protokolā par promocijas darba izvērtēšanu noteiktās darbības.

6. Kad pretendents ir veicis iepriekš minētās darbības, Zinātnes prorektora sekretāre 
gatavo dokumentus iesniegšanai Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisijai.
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7. Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisijas pozitīva atzinuma gadījumā promocijas pa-
domes priekšsēdētājs nosaka promocijas darba aizstāvēšanas vietu un laiku, sekretāre 
informē par to Zinātniskā grāda pretendentu.

8. Zinātnes prorektora sekretāre nodrošina ofi ciālos promocijas darba recenzentus un 
promocijas padomes locekļus ar nepieciešamajiem dokumentiem promocijas darba 
izvērtēšanai, kā arī promocijas darba un kopsavilkuma publicēšanu RSU mājaslapā un 
iesniegšanu RSU bibliotēkā.

9. Ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms promocijas sēdes zinātniskā grāda pretendentu 
iepazīstina ar ofi ciālo recenzentu atsauksmēm. Ja viena recenzenta atsauksme ir 
negatīva, promocija var notikt, bet pretendents ir tiesīgs atsaukt promocijas darbu 
un to papildināt vai pārstrādāt. Ja divu vai trīs 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.

10. Zinātniskā grāda pretendents Promocijas padomes sēdē ziņo par promocijas darbu un 
atbild uz klātesošo jautājumiem par promocijas darba saturu un rezultātiem.

11. Padomes pozitīva balsojuma gadījumā, bet ne ātrāk kā 6 ned. pēc lēmuma pieņemšanas, 
pretendents saņem diplomu.

12. Augstskolas, padomes vai komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša 
laikā var apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē. Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var 
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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Zinātnieka ētikas kodekss

AKCEPTĒTS
LZA Senāta sēdē 1997. gada 4. novembrī (lēmums Nr. 49.2)

un
LZP sēdē 1997. gada 11. novembrī (lēmums Nr. 11-4)

Preambula

Zinātnes pamatuzdevums ir pasaules izzināšana un jaunu patiesību atklāšana par 
parādībām un procesiem. Zinātniskās izziņas procesam jābalstās uz pētniecības ētikas 
normām un diskusiju principiem, kas formulēti šajā dokumentā.1*

1. Vispārējie principi

1.1. Zinātnieka ētikas principi pamatojas uz vispārcilvēciskām morāles normām un viņa 
profesionālo darbību.

1.2. Zinātnieks nedrīkst prasīt no saviem līdzstrādniekiem vai pakļautām personām, 
lai tās darbotos pretēji zinātnieka ētikas principiem, kā arī pretēji likumdošanas 
aktiem.

1.3. Ja radusies situācija, kad zinātnieka ētikas principi nonāk pretrunā ar vispāratzītām 
morālām vērtībām, zinātniekam jāizdara tikumiskā izvēle saskaņā ar personīgiem 
ētiskiem apsvērumiem.

1.4. Zinātniekam jāapzinās, ka zinātne ir nozīmīga kultūras sastāvdaļa, un tā jāaizstāv 
pret jebkuru netaisnu un nepamatotu apsūdzību.

1.5. Zinātniekam ir jāvēršas pret zinātnes sasniegumu nehumānu vai nekorektu 
izmantošanu pret cilvēci, jāinformē un jābrīdina sabiedrība un zinātnieku aprindas 
par šādas rīcības sekām, kā arī jāatsakās līdzdarboties šādos pasākumos.

1.6. Zinātniekam nepārtraukti jāpaplašina un jāpadziļina savas zināšanas un jāceļ 
profesionālā kvalifi kācija.

1.7. Zinātniekam savā profesionālajā darbībā jāsaglabā kritiska attieksme; fakti un 
pierādījumi jāvērtē augstāk nekā zinātnisko autoritāšu paustie uzskati.

1.8. Zinātniekam jāveicina zinātnes brīvība: brīvība izvēlēties risināmo problēmu un 
risināšanas pieeju, domas un runas brīvība; jāvēršas pret zinātnisko publikāciju 
cenzūru, pret ierobežojumiem brīvai piekļūšanai informācijas avotiem un brīvai 
viedokļu apmaiņai ar citiem zinātniekiem. Tomēr zinātniekam ir jāpiekrīt zinātnes 
brīvības ierobežojumiem, ja to prasa valsts likumdošanā paredzētās normas 
(piemēram, par valsts noslēpumiem, patenttiesībām). Zinātniekam jāprotestē pret 
uztieptu prasību paust lojalitāti politiskām autoritātēm vai iestādēm, ja tas ierobežo 
zinātnes brīvību.

1.9. Zinātniekam nav jāiesaistās kādas problēmas risināšanā, ja tas tiek veikts zemas 
kvalitātes izzinošās darbības ceļā, var radīt maldinošus rezultātus un secinājumus. 

 1* Dokumentu, pamatojoties uz LR likumā “Par zinātnisko darbību” 1996. gada 13. jūnijā izdarītajiem grozījumiem (sk. 21. panta 
3. rindkopu), izstrādājusi Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar Latvijas Zinātnes padomi.
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Šādi rīkoties nedrīkst pat tad, ja tas tiek darīts spiedīgu sociālo vajadzību un ierobežotu 
resursu dēļ.

1.10. Zinātniekam jāaizkavē neatbilstošas kvalifi kācijas personu iekļūšana zinātniskajā 
pasaulē, kā arī zinātnes ideālu izmantošana populistiskiem vai demagoģiskiem 
mērķiem.

1.11. Zinātnieks savā zinātniskajā darbībā nedrīkst vadīties pēc personīgiem, nacionāliem, 
rases un politiskiem kritērijiem.

1.12. Zinātnieks nedrīkst tīšuprāt celt vai graut citu zinātnieku profesionālo reputāciju, 
izmantojot netikumīgus līdzekļus.

1.13. Zinātnieka atalgojums nedrīkst noteikt viņa darba kvalitāti.

2. Zinātnieks kā radoša personība

2.1. Zinātnieks ievēro starptautiskos un nacionālos autortiesību likumus. Jebkurai 
fotogrāfi ju, tabulu vai teksta pavairošanai ir nepieciešama autora vai izdevēja 
piekrišana, obligāti jānorāda avots. Īsi citāti norādāmi ar interpunkcijas zīmēm 
(piemēram, pēdiņām) vai teksta izcēlumu, uzrādot citējamā teksta avotu. Šo notei-
kumu neievērošana kvalifi cējama kā plaģiāts un autortiesību pārkāpums.

2.2. Par zinātniskā sasnieguma un publikāciju autoriem uzskatāmi tikai tie zinātnieki, 
kuri reāli un radoši piedalījušies zinātniskā darba izpildē. Kolēģiem, kuri snieguši 
tehnisko palīdzību (piemēram, rutīnas metodes, standartanalīzes) vai arī veikuši 
publikācijas noformēšanu (piemēram, ilustrāciju sagatavošana, rediģēšana), jāizsaka 
personīga pateicība. Pateicība jāizsaka arī tiem kolēģiem, kuru piezīmes manuskripta 
gatavošanas gaitā palīdzējušas rezultātu interpretācijā.

 Ja publikācijai ir vairāki autori, delikāts ir jautājums par līdzautoru uzvārdu secību. 
Šis jautājums koleģiāli jāsaskaņo pašam autoru kolektīvam. Ja līdzautoru ieguldījums 
ir aptuveni līdzvērtīgs, uzvārdus var sakārtot alfabēta kārtībā. Ja ieguldījums nav 
līdzvērtīgs, galvenā izpildītāja, idejas autora vai rezultātu galvenā interpretētāja 
uzvārds var fi gurēt kā pirmais.

 Tikai ar autora (vai autoru) iniciatīvu, sekojot tradīcijām, kā līdzautoru var minēt 
zinātniskās skolas vadītāju (vai doktoranta zinātnisko vadītāju), viņa uzvārdu uzrādot 
kā pēdējo. Nav pieļaujama mehāniska līdzautorības pierakstīšana iestādes, katedras 
vai citas struktūrvienības administratīvajiem vadītājiem.

2.3. Zinātnieka darbības galvenajai motivācijai ir jābūt iekšējam aicinājumam izprast un 
izzināt dabas vai sabiedrības likumsakarības un vēlmei bagātināt savas zinātniskās 
nozares sasniegumus, nevis karjerismam vai materiālai ieinteresētībai.

2.4. Zinātniekam ir morālas un juridiskas tiesības aizstāvēt savu sasniegumu prioritāti.
2.5. Zinātniekam ir jābūt korektam pret savu darba devēju vai sponsoru. Vienlaikus 

pētījuma datiem jābūt objektīviem un neatkarīgiem no darba devēja vai sponsora 
iepriekš izteiktām vēlmēm par sagaidāmiem rezultātiem un to secinājumiem.

2.6. Zinātniekam jāuzņemas tikai tādi uzdevumi, kuru risināšanai viņam ir pietiekama 
prasme. Ja to trūkst, zinātniekam jāiesaka citi kolēģi, kuri spēj izpildīt šos uzdevu-
mus.

2.7. Zinātniskie pētījumi jāveic, nedegradējot cilvēka cieņu un nenonākot konfl iktā 
ar humānisma principiem un cilvēktiesību normām. Pētījumi, kuros izpētes ob-
jekts ir cilvēks, jāveic atbilstoši starptautiski akceptētiem deontoloģijas princi-
piem, respektējot cilvēka brīvprātīgu piedalīšanos pētījumā, anonimitāti un datu 
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neizpaušanu. Ja izpētes objekts ir bērni, nepieciešama vecāku vai aizbildņu piekrišana. 
Personai, kura piedalās pētījumā, ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savu līdzdalību.

 Ja pētījums saistīts ar sāpīgām manipulācijām, zinātniekam jāpamato šāda pētījuma 
nepieciešamība, maksimāli jāsamazina sāpes un jāgarantē, ka pētījuma objekta 
fi ziskās un garīgās veselības stāvoklis būtiski nepasliktināsies pētījuma procedūras 
rezultātā.

 Persona, kas ir pētījuma objekts, pilnā mērā jāinformē par pētījuma raksturu, 
nolūkiem, izpētes materiāla ņemšanu (piemēram, biopsijas) un sagaidāmiem efek-
tiem. Nav atļauts pētījumiem pakļaut personas, kuras atrodas brīvību ierobežojošos 
apstākļos (piemēram, cietumā).

2.8. Eksperimentos ar laboratorijas dzīvniekiem jārīkojas tā, lai pasargātu dzīvniekus 
no sāpēm un ciešanām. Gadījumos, kad nevar izvairīties no sāpīgām procedūrām, 
zinātniekam jāpamato šāda pētījuma nepieciešamība vai arī maksimāli jāmazina 
sāpju intensitāte.

2.9. Zinātniskais pētījums jāveic tā, lai nekaitētu apkārtējai videi un cilvēkiem. Ja tas 
nav iespējams, ietekmes jāsamazina līdz minimumam vai arī – ja kaitējums nav 
novēršams – jāatsakās no pētījuma izdarīšanas ar iecerētajām metodēm.

2.10. Zinātniekam godīgi jādara zināmi savu pētījumu rezultāti. Nedrīkst slēpt rezultātus, 
kuri kādam sagādā neērtības vai arī neatbilst darba hipotēzei.

 Vienus un tos pašus zinātniskos datus nav korekti atkārtot dažādās publikācijās, 
nenorādot uz pirmpublikāciju. Rezultātu un datu atkārtotas publicēšanas vai izpla-
tīšanas kārtību nosaka un regulē autortiesību deklarācija, kuru autors (autori) iesnie-
dzis redakcijai vai izdevniecībai un kura nosaka ekskluzīvās tiesības reproducēt, 
pārpublicēt vai izplatīt pirmpublikācijas materiālus.

 Ja kāds no kopīgo publikāciju līdzautoriem gatavo pārskata rakstu vai referātu 
zinātniskā konferencē, viņam obligāti jāuzrāda visi pārējie līdzautori un jādod 
pilnīgas norādes uz pārskata referātā minētajiem pirmpublicējumiem.

2.11. Zinātniekam ir tiesības un pienākums publiski informēt sabiedrību par saviem 
sasniegumiem, taču tajā pašā laikā jāatturas no pašslavināšanas. Presē, radio un 
televīzijā ir lietderīgi propagandēt zinātniskos sasniegumus, bet ne savu personību. 
Publikācijām, kuras nav saistītas ar zinātnieka profesionālās darbības sfēru, nav ie-
teicams pievienot zinātniskos grādus un titulus.

3. Zinātnieks kā skolotājs un zinātniskās skolas veidotājs

3.1. Zinātnieks pulcē ap sevi skolniekus, ņemot vērā viņu intelektuālos un morālos rak-
sturojumus. Iesaistot zinātnē jauno paaudzi, zinātniekam jāvēršas pret jebkādām pro-
tekcijas, korupcijas un diskriminācijas tendencēm.

3.2. Zinātniekam jāvelta īpaša uzmanība spējīgiem studentiem, rosinot viņu aktīvu 
līdzdalību pētnieciskajā darbā. Ar savām zināšanām, prasmi un morālajiem principiem 
zinātniekam vienmēr jābūt par piemēru saviem studentiem un līdzstrādniekiem.

 Viens no radoša zinātnieka, it īpaši jauna zinātniska virziena iedibinātāja, darbības 
mērķiem ir zinātniskās skolas izveidošana. Zinātniskā skola ir saliedēts talantīgu 
zinātnieku kolektīvs, kuru vieno kopīgs mērķis un morāles normas. Par zinātniskās 
skolas īstenu vadītāju var būt tikai talantīgs, radošs, iejūtīgs pedagogs un cilvēks ar 
augstiem morālajiem principiem. Viņa personībai jākalpo par etalonu skolas tiku-
misko normu izveidei.
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3.3. Zinātnieks nedrīkst pieņemt nelikumīgu samaksu no saviem studentiem par 
apmācību un konsultācijām.

3.4. Zinātniekam jāizvairās no patvaldnieciska vadības stila savā zinātnieku grupā, 
jāievēro demokrātijas normas un koleģiāls darbības stils.

4. Zinātnieks kā recenzents

4.1. Zinātnieks ir atbildīgs par zinātnisko publikāciju un disertāciju objektīvu recenziju. 
Tā nedrīkst būt pavirša, nepamatoti labvēlīga vai nepamatoti nelabvēlīga.

4.2. Recenzijas sagatavošanā nav pieļaujama ieinteresētas personas iesaistīšana. 
Disertācijas vadītājs un līdzautori nedrīkst būt iesaistīti darba novērtēšanā recen-
zēšanas stadijā.

4.3. Recenzējot disertāciju, recenzents novērtē autora iegūtos rezultātus, kompetenci un 
darba zinātnisko nozīmīgumu, precīzi formulē kritiskās piezīmes.

4.4. Veicot zinātnisko rakstu recenzenta funkcijas, tas jādara stingri konfi denciāli, ja to 
prasa žurnāla redkolēģija. Zinātnieks drīkst uzņemties tikai tādu darbu recenzēšanu 
un novērtēšanu, kas ir viņa kompetences robežās. Ja recenzējamā raksta saturs 
pārsniedz recenzenta kompetences robežas, viņš var, saglabājot konfi dencialitāti, 
konsultēties ar kolēģiem.

5. Zinātnieks kā eksperts

5.1. Zinātnieks uzņemas veikt ekspertīzi tikai tad, ja ekspertējamais zinātnes virziens 
atbilst zinātnieka specializācijai, zināšanām un pieredzei.

5.2. Ekspertīzes ziņojums zinātniekam jāsagatavo godīgi un ar pilnu atbildību, ņemot 
vērā konkrēto stāvokli attiecīgajā pētījumu laukā un atspoguļojot savu kompetenci 
šajā jautājumā.

5.3. Gadījumos, kad ekspertu loks kādā specialitātē ir šaurs, jāiesaista starptautiskie 
eksperti, kuru izvēlē noteicošais ir objektīvi kritēriji (piemēram, citējamības in-
dekss).

5.4. Gatavojot ekspertīzi, zinātnieks nedrīkst ietekmēties no darba devēja vai sponsora 
vēlmēm un nedrīkst pakļauties viņu spiedienam, kas varētu ietekmēt ekspertīzes 
saturu.

5.5. Lai izvairītos no aizdomām par tendenciozitāti un neobjektivitāti, zinātniekam 
jāatsakās piedalīties ekspertīzē, ja viņa slēdzieni var būt cieši saistīti ar personīgām 
interesēm. Tādā gadījumā zinātnieks informē attiecīgo pilnvaroto par atteikšanās 
iemeslu.

5.6. Ekspertīzes laikā iegūtajai informācijai jābūt stingri konfi denciālai. Šo informāciju 
nedrīkst izmantot, lai nepamatoti vērstos pret kādu institūciju vai personu, vai arī 
citādi izmantot savtīgās interesēs.

5.7. Zinātniskās ekspertīzes apspriešanas laikā nav pieļaujama ekspertējamā darba au-
tora klātbūtne, taču apelācijas gadījumā diskusija var notikt, autoram klātesot.

5.8. Ekspertīzes rezultātiem (novērtējumam, ranžējumam) ir jābūt pieejamiem zinātniskā 
projekta autoram. Eksperts var izvēlēties, vai viņš paliek autoram anonīms.

5.9. Eksperta diskvalifi kācijas noteikumi:
5.9.1. ieinteresētās personas diskvalifi kācija. Ekspertu diskvalifi cē tad, ja lieta bijusi 

saistīta ar zinātnieka eksperta paša vai viņa radinieku (dzīvesbiedra, vecāku, 
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bērnu) vai citu viņam tuvu stāvošu personu ieinteresētību ekspertīzes labvēlīgā 
vai nelabvēlīgā iznākumā;

5.9.2. pārstāvja jeb pilnvarotās personas diskvalifi kācija. Eksperts ir diskvalifi cējams, 
ja viņš pārstāvējis kādu citu personu, kas bijusi ieinteresēta ekspertīzes 
labvēlīgā vai nelabvēlīgā iznākumā;

5.9.3. diskvalifi kācija eksperta atkārtotas (dubultas) ieinteresētības dēļ. Eksperts 
ir diskvalifi cējams, ja viņš šobrīd pārstāv vienu iestādi, bet agrāk kādā citā 
iestādē ir piedalījies tādu problēmu risināšanā, kuras tieši saistās ar pašreiz 
ekspertējamo lietu;

5.9.4. “advokāta” diskvalifi kācija. Eksperts ir diskvalifi cējams, ja viņš aizstāvējis 
vai pierunājis panākt kādas lietas labvēlīgu vai nelabvēlīgu iznākumu vai arī 
nodarbojies ar kukuļņemšanu;

5.9.5. diskvalifi kācija personīgās attieksmes un uzskatu dēļ. Apstākļi neattiecas 
uz 5.9.1.–5.9.4. Diskvalifi kācija attiecas uz ekspertu, kura personīgā at-
tieksme pret ekspertējamā darba autoru (draugs, nelabvēlis, darba devējs, 
kreditors; cilvēks ar kuru ir interešu saistības vai arī nav labas attiecības, 
u. tml.) neobjektīvi ietekmējusi ekspertīzes rezultātu. Kā iemesls var būt arī 
psiholoģiski, ideoloģiski un politiski motīvi vai būtiskas uzskatu atšķirības, kas 
apdraud ekspertīzes objektivitāti.

6. Zinātnieks kā zinātniskās diskusijas partneris

6.1. Zinātniskā diskusija un polemika ir viena no zinātniskās darbības pamatformām.
6.2. Kritikā, diskusijās un polemikā zinātniekam vienmēr jāievēro vienlīdzības (neatkarīgi 

no zinātniskā grāda un tituliem) princips, nepieļaujot personīgu attiecību kārtošanu 
un kritizējamās personas kariķēšanu.

7. Zinātnieks kā zinātnes popularizētājs

7.1. Zinātniekam jāpopularizē zinātnes sasniegumi. Zinātniekam jāvēršas pret pseidozināt-
niskām teorijām, kas cenšas piesegties ar zinātnisku frazeoloģiju.

7.2. Zinātniekam jārespektē sabiedrības tiesības būt informētai par zinātnes sasniegu-
miem un jāvairo iespējas šīs tiesības īstenot, jāvēršas pret sabiedrības maldināšanu, 
informācijas aizkavēšanu un sagrozīšanu.

8. Zinātnieks kā sabiedrības loceklis

8.1. Zinātniekam praktiski jāizmanto savas zināšanas, intelekts un autoritāte sabiedrības 
labā.

8.2. Zinātniekam vēlams ņemt dalību zinātniskās sabiedrības aktivitātēs.
8.3. Zinātnieks nedrīkst pieļaut savas zinātniskās autoritātes izmantošanu populistiskos, 

propagandas vai reklāmas nolūkos.
8.4. Zinātnieks, kurš ieņem kādu amatu valdībā vai pārvaldes institūcijā, nedrīkst atteik-

ties no zinātnieka ētikas principiem, kas iekļauti šajā kodeksā.
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Augstskolu likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:

1) akadēmiskā stunda – studiju darba laika vienība, kuras ilgums ir 45 minūtes;
2) augstākā izglītība – izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek 

zinātnē vai mākslā, vai arī zinātnē un mākslā pamatota personības attīstība izraudzītajā 
akadēmisko vai profesionālo, vai akadēmisko un profesionālo studiju virzienā, kā arī 
sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai;

3) augstskolas vai koledžas akreditācija – augstskolas vai koledžas darba organizācijas 
un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai piešķir valsts atzītas augstskolas 
vai koledžas statusu;

4) augstskolas vai koledžas fi liāle – akreditētas augstskolas vai koledžas izveidota 
struktūrvienība, kurai ir zināma organizatoriska patstāvība, kura ir teritoriāli atdalīta 
no augstskolas vai koledžas atrašanās vietas (atrodas citā valstī vai citā apdzīvotā vietā) 
un kuras pamatuzdevums ir īstenot attiecīgās augstskolas vai koledžas akreditētas 
studiju programmas;

5) augstskolas pārstāvniecība – augstskolas izveidota struktūrvienība, kura ir teritoriāli 
atdalīta no augstskolas atrašanās vietas (atrodas citā valstī vai citā apdzīvotā vietā) un 
kuras uzdevums ir sniegt informāciju par augstskolu, pārstāvēt augstskolas intere-
ses un veikt citas tās nolikumā paredzētas organizatoriskas darbības. Augstskolas 
pārstāvniecība neveic saimniecisko darbību un neīsteno studiju programmas;

6) imatrikulācija – personas ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā);
7) kontaktstunda – akadēmiskā personāla un studējošo tieša saskarsme, kura tiek 

īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši studiju pro-
grammas plānam un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda;

8) kredītpunkts – studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu 
darba apjomam (vienai studiju nedēļai), kurā līdz 50 procentiem stundu paredzēts 
kontaktstundām;

9) nepilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti 
akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā;

10) pilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā 
un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā;

11) promocija – doktora grāda piešķiršana;
12) studiju programmas licencēšana – tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to 

fi liālēm īstenot noteiktu studiju programmu.
(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 

06.04.2006.)
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2. pants. Likuma piemērošana
(1) Šis likums attiecas uz visām Latvijas Republikā esošajām augstskolām un koledžām 

neatkarīgi no to dibināšanas un fi nansēšanas kārtības un specializācijas. Tas regulē augst-
skolu un koledžu darbības tiesisko pamatu, nosaka un aizsargā augstskolu autonomiju.

(2) Likums reglamentē augstskolu un valsts institūciju sadarbību, lai saskaņotu augst-
skolu autonomiju ar sabiedrības un valsts interesēm.

(3) Izglītības un zinātnes ministrija pārrauga šā likuma izpildi augstskolās un koledžās, 
kā arī atbild par valsts politiku augstākās izglītības jomā. Augstskolu un koledžu intereses 
Saeimā un Ministru kabinetā pārstāv izglītības un zinātnes ministrs.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

3. pants. Augstskolas
(1) Augstskolas ir augstākās izglītības un zinātnes institūcijas, kas īsteno akadēmiskas 

un profesionālas studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un 
māksliniecisko jaunradi. Augstskolās vismaz divdesmit procentiem no akadēmiskajos 
amatos ievēlētajām personām jābūt doktora zinātniskajam grādam. Akadēmijās vismaz 
trīsdesmit procentiem no akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām jābūt doktora 
zinātniskajam grādam. Ministru kabinets nosaka citu kārtību akadēmiskā personāla 
kvalifi kācijai, ja to prasa augstskolas specifi skās darbības jomas – māksla, arhitektūra, 
teoloģija, drošība vai valsts aizsardzība. Augstskolu īstenotās studiju programmas iedalāmas 
šādās tematiskajās grupās:

1) izglītība;
2) humanitārās zinātnes un māksla;
3) sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības;
4) dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas;
5) inženierzinātnes, ražošana un būvniecība;
6) lauksaimniecība;
7) veselības aprūpe un sociālā labklājība;
8) pakalpojumi.

(2) Pēc akadēmiskās studiju programmas apgūšanas tiek piešķirts akadēmiskais 
grāds, pēc doktorantūras studiju programmas apgūšanas – doktora zinātniskais grāds. 
Pēc profesionālās studiju programmas apgūšanas tiek iegūta profesionālā kvalifi kācija un 
attiecīga līmeņa profesionālais grāds.

(3) Universitāte ir augstskola, kas atbilst šādiem kritērijiem:
1) īsteno bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Doktora studiju 

programmās promocijas darbu aizstāvēšana notiek katru gadu;
2) vismaz pusei no akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām ir doktora 

zinātniskais grāds;
3) izdod zinātniskus periodiskus izdevumus augstskolā īstenotajās studiju 

programmās;
4) galvenajās zinātņu nozarēs, kurās īsteno studiju programmas, ir izveidotas 

augstskolas struktūrvienības vai zinātniskās institūcijas un tajās tiek veikta 
zinātniskā darbība.

(4) (Izslēgta ar 02.03.2006. likumu.)
(5) Vārdus “universitāte”, “augstskola”, “akadēmija” vai “koledža” ir tiesības ietvert 

tikai to izglītības iestāžu nosaukumos, kuras īsteno studiju programmas, vai to dibināto 
institūciju nosaukumos. Vārdu “universitāte” savā nosaukumā ir tiesības ietvert augstskolai, 
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kura atbilst šā panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem. Augstskolas nosaukumā nedrīkst 
ietvert vārdu “institūts”.

(6) Latvijas izglītības klasifi kāciju nosaka Ministru kabinets.
(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 

06.04.2006. Pirmās daļas noteikums par personu ar doktora zinātnisko grādu īpatsvaru augstskolās 
stājas spēkā 01.07.2010. Sk. Pārejas noteikumus.)

4. pants. Augstskolu autonomija
(1) Augstskolas ir autonomas izglītības un zinātnes institūcijas ar pašpārvaldes tiesībām. 

Augstskolu autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un 
augstskolu vadību, kā arī starp vadību un akadēmisko personālu.

(2) Augstskolas autonomija izpaužas tiesībās brīvi izvēlēties augstskolas dibinātāju 
izvirzīto un šim likumam atbilstošo uzdevumu īstenošanas veidus un formas, kā arī atbildībā 
par augstskolā iegūtās izglītības kvalitāti, mērķtiecīgu un racionālu fi nanšu un materiālo 
resursu izmantošanu, demokrātisma principu un augstskolu darbību reglamentējošu 
likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu.

(3) Augstskolai ir tiesības:
1) izstrādāt un pieņemt augstskolas satversmi;
2) veidot augstskolas personālsastāvu;
3) patstāvīgi noteikt:

a) studiju programmu saturu un formas,
b) studējošo uzņemšanas papildu noteikumus,
c) zinātniskās pētniecības darba pamatvirzienus,
d) augstskolas organizatorisko un pārvaldes struktūru,
e) mēnešalgas likmes, kas nav mazākas par Ministru kabineta noteiktajām 

likmēm;
4) veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar tās dibinātāju un šajā likumā noteikta-

jiem augstskolas darbības principiem un uzdevumiem.
(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. un 01.12.2009. likumu, 

kas stājas spēkā 01.01.2010.)

5. pants. Augstskolu uzdevumi
(1) Augstskolu dibinātāji nosaka augstskolai īstenojamos uzdevumus. Augstskolas 

to autonomijas ietvaros nodrošina studiju un pētniecības darba nedalāmību, iespēju 
iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos grādus un 
profesionālo kvalifi kāciju sabiedriskās dzīves, tautsaimniecības, kultūras, veselības 
aprūpes, valsts pārvaldes un citās profesionālās darbības jomās. Tās savā darbībā izkopj 
un attīsta zinātni un mākslu. Augstskolas nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar 
sportu.

(2) Augstskolas izstrādā studiju programmas, izraugās akadēmisko personālu, 
iekārto laboratorijas, darbnīcas, bibliotēkas un citas struktūras tā, lai studējošajiem dotu 
iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi atbilstoši zinātnes 
attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām, turklāt iespējami koncentrētā un di-
daktiski pilnvērtīgā veidā. Tās nodrošina tādas pārbaudījumu un eksāmenu prasības un 
tādu procedūru, lai piešķirtos grādus un nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālo 
kvalifi kāciju, kā arī studiju programmu daļu apgūšanu savstarpēji atzītu Latvijas un 
ārvalstu augstskolās.

(3) Augstskolas veicina tālākizglītojošas studijas un piedalās tālākas izglītības 
pasākumos. Tās sadarbojas savā starpā, kā arī ar zinātniskās pētniecības iestādēm un 
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citām izglītības iestādēm. Augstskolas sadarbojas ar citu valstu augstskolām, veicina šo 
sadarbību, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu 
augstskolām.

(4) Augstskolas organizē savu darbu sabiedrības interesēs, kā arī informē sabiedrību 
par savu darbību, par studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem un iespējām, veicinot 
studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām. Tās piedāvā 
sabiedrībai iegūtās zinātniskās, mākslinieciskās un profesionālās atziņas, metodes un 
pētījumu rezultātus.

(5) Augstskolas rūpējas par jauno zinātnieku sagatavošanu un nodrošina viņiem 
iespēju iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos.

(6) Augstskolas garantē akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību, nosa-
kot to savās satversmēs.

(7) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu.)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

6. pants. Akadēmiskā brīvība
(1) Augstskolās tiek nodrošināta studiju, pētniecības darba un mākslinieciskās jaun-

rades brīvība, ja šī brīvība nav pretrunā ar citu personu tiesībām, augstskolas satversmi 
un normatīvajiem aktiem.

(2) Studiju brīvība izpaužas studējošo tiesībās:
1) izvēlēties augstskolu, fakultāti (nodaļu);
2) studiju laikā mainīt studiju programmu, izvēloties to citā augstskolā, fakultātē 

(nodaļā, institūtā);
3) klausīties lekcijas citās augstskolās, fakultātēs (nodaļās, institūtos);
4) sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu;
5) nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi.

(3) Pētniecības darba brīvība izpaužas akadēmiskā personāla tiesībās izvēlēties 
zinātniskās darbības tematiku un virzienu.

(4) Akadēmiskais personāls ir tiesīgs izvēlēties mācību metodes.
(5) Augstskolu administrācijai ir pienākums garantēt un respektēt šajā pantā paredzētās 

studējošo un akadēmiskā personāla tiesības, ja tās nav pretrunā ar šā panta pirmās daļas 
nosacījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

7. pants. Augstskolu un koledžu juridiskais statuss un atribūtika
(1) Valsts dibinātās augstskolas (izņemot Latvijas Policijas akadēmiju un Latvijas 

Nacionālo aizsardzības akadēmiju) ir atvasinātas publiskas personas.
(2) Latvijas Policijas akadēmija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija un valsts 

dibinātās koledžas ir valsts iestādes. Dibinot koledžas, Ministru kabinets nodod tās 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, bet Iekšlietu ministrijas sistēmā esošās 
koledžas – attiecīgi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā. Ministru kabinets var 
nodot koledžu Kultūras ministrijas vai Labklājības ministrijas padotībā.

(3) Privātpersonu dibinātās augstskolas un koledžas ir komercsabiedrības vai 
nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu 
likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

(4) Valstiski atzītā diplomā izmanto valsts ģerboņa attēlu, un šāda diploma paraugu 
nosaka Ministru kabinets.
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(5) Augstskolai ir zīmogs ar augstskolas pilnu nosaukumu. Augstskolai ir tiesības 
zīmogā izmantot arī augstskolas vēsturiski izveidojušos simboliku.

(02.03.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.04.2007. likumu, kas stājas spēkā 
06.05.2007.)

7.1 pants. Augstākās izglītības un zinātnes administrācija
(1) Augstākās izglītības un zinātnes administrācija ir Ministru kabineta izveidota 

un Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša valsts iestāde, kas īsteno politiku 
augstākās izglītības un zinātniskās darbības jomā.

(2) Augstākās izglītības un zinātnes administrācija:
1) nodrošina augstākās izglītības studiju programmu licencēšanu;
2) veic Augstskolu reģistra, Zinātnisko institūciju reģistra, Izglītības iestāžu reģistra 

koledžu daļas, Akadēmiskā personāla reģistra un Diplomu reģistra uzturēšanu;
3) ievāc, apkopo un analizē statistisko informāciju augstākās izglītības un 

zinātniskās darbības jomā;
4) pārzina augstskolu, koledžu un valsts zinātnisko institūciju darbību;
5) administrē augstākās izglītības un zinātnes projektus un programmas;
6) sadala valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai, izņemot Latvijas Zinātnes 

padomes fi nansējumu, un kontrolē tā izlietojumu;
7) organizē profesiju standartu izstrādi;
8) koordinē augstākās izglītības un zinātnes sistēmas attīstības projektu 

īstenošanu;
9) veic Ministru kabineta noteiktos citus tai deleģētos augstākās izglītības un 

zinātniskās darbības jomas pārvaldes uzdevumus.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

II nodaļa

Augstskolu dibināšana, reorganizācija un to tiesiskais pamats

8. pants. Augstskolas dibināšana un augstskolas fi liāles atvēršana
(1) Augstskolas var dibināt valsts, citas juridiskās, kā arī fi ziskās personas, tajā skaitā 

ārvalstu juridiskās un fi ziskās personas, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu notei-
kumus.

(2) Valsts augstskolas uz izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma pamata dibina 
Latvijas valsts Ministru kabineta personā.

(3) (Izslēgta ar 02.03.2006. likumu.)
(4) Akreditēta augstskola (arī ārvalstī akreditēta augstskola) var atvērt augstskolas 

fi liāles (turpmāk arī – fi liāle) un augstskolas pārstāvniecības (turpmāk šajā pantā – 
pārstāvniecība), ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumus.

(5) Filiāles un pārstāvniecības darbojas, pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina 
augstskolas koleģiāla pārstāvības institūcija. Filiāles vai pārstāvniecības vadītājs rīkojas 
uz attiecīgās augstskolas izdotas pilnvaras pamata.

(6) Augstskolu dibinot, jāievēro šādi noteikumi:
1) augstskola īstenos vismaz divas studiju programmas, un to īstenošanā iesaistīsies 

vismaz 15 (teoloģijas nozares augstskolā – vismaz 10) personas ar zinātņu dok-
tora grādu, no kurām vismaz divas ir zinātņu doktori tieši tajā zinātņu nozarē, 
kurā tiks īstenota studiju programma;
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2) augstskolas dibinātāja īpašumā vai lietošanā ir telpas studiju programmu īste-
nošanai uz vismaz astoņiem gadiem, un to apliecina izraksts no zemesgrāmatas, 
kā arī īpašumā vai lietošanā esošo telpu plāns vai inventarizācijas lieta, kurā 
norādīta nepieciešamā platība;

3) augstskolas telpu kopējā platība un plānojums nodrošina iespēju studiju pro-
grammu īstenošanā piedalīties vismaz 500 studējošiem. Telpu platība vienlai-
kus notiekoša mācību procesa laikā ir ne mazāka par 7 kvadrātmetriem uz vienu 
studējošo, ieskaitot akadēmiskā personāla individuālajam darbam paredzētās 
telpas;

4) augstskola spēj nodrošināt saistības pret tās studiju programmās studējošajiem 
vismaz 250 000 latu apmērā, un to apliecina bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegta garantija;

5) augstskolai nošķirtās kustamās un nekustamās mantas vērtība ir ne mazāka par 
750 000 latu, šī manta nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta ar lietu tiesībām, tai 
nav uzlikts aizliegums, un to pamato attiecīgi dokumenti, tajā skaitā attiecīgās 
zemesgrāmatu nodaļas un Uzņēmumu reģistra izsniegtas izziņas;

6) nevienam no augstskolas dibinātājiem nav nodokļu vai valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, un to apliecina attiecīgu kompetentu 
iestāžu izsniegtas izziņas; neviens no augstskolas dibinātājiem nav pasludināts 
par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, neviena dibinātāja 
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nedz arī ir uzsākta tiesvedība 
par kāda dibinātāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, un to 
apliecina attiecīgas kompetentas iestādes izsniegta izziņa;

7) augstskolas telpas, kurās tiek īstenotas studiju programmas, ir apdrošinātas, 
un to apliecina apdrošināšanas līgums, kas noslēgts uz laiku, ne mazāku par 
gadu; augstskolas materiāltehniskais nodrošinājums atbilst studiju programmas 
īstenošanas nosacījumiem un sanitāri higiēniskajām prasībām, un to apliecina 
attiecīgas kompetentas iestādes izsniegta izziņa; augstskolai ir datoraprīkojums, 
kas nodrošina studējošo vajadzības; augstskolā ir bibliotēka, un tajā ir nodrošināta 
pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas 
krājumiem.

(7) Augstskolas fi liāli atverot, jāievēro šādi noteikumi:
1) vienas studiju programmas īstenošanā tiks iesaistītas ne mazāk kā sešas perso-

nas ar zinātņu doktora grādu;
2) augstskolas dibinātāja īpašumā vai lietošanā ir telpas fi liāles studiju pro-

grammas īstenošanai uz vismaz astoņiem gadiem, un to apliecina izraksts no 
zemesgrāmatas, kā arī īpašumā vai lietošanā esošo telpu plāns vai inventarizācijas 
lieta, kurā norādīta nepieciešamā platība;

3) augstskolas plānojumam ir jānodrošina studiju programmas īstenošanā vienlai-
kus notiekoša mācību procesa laikā telpu platība ne mazāka par 7 kvadrātmetriem 
uz vienu studējošo, ieskaitot akadēmiskā personāla individuālajam darbam 
paredzētās telpas;

4) augstskola spēj nodrošināt saistības pret tās fi liāles studiju programmā studējo-
šajiem vismaz 125 000 latu apmērā, un to apliecina bankas vai apdroši nāšanas 
sabiedrības izsniegta garantija;

5) nevienam no dibinātājiem nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, un to apliecina attiecīgu kompetentu iestāžu izsniegtas 
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izziņas; neviens no dibinātājiem nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 
likvidācijas procesā, neviena dibinātāja saimnieciskā darbība nav apturēta vai 
pārtraukta, nedz arī uzsākta tiesvedība par kāda dibinātāja darbības izbeigšanu, 
maksātnespēju vai bankrotu, un to apliecina attiecīgas kompetentas iestādes 
izsniegta izziņa;

6) fi liāles telpas, kurās tiek īstenota studiju programma, ir apdrošinātas, un to 
apliecina apdrošināšanas līgums, kas noslēgts uz laiku, ne mazāku par gadu; 
fi liāles materiāltehniskais nodrošinājums atbilst studiju programmas īstenošanas 
nosacījumiem un sanitāri higiēniskajām prasībām, un to apliecina attiecīgas 
kompetentas iestādes izsniegta izziņa; fi liālei ir datoraprīkojums, kas nodrošina 
studējošo vajadzības; fi liālē ir bibliotēka, un tajā ir nodrošināta pieeja Latvijas 
un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem.

(8) Augstskola, kā arī fi liāle uzsāk savu darbību ar dienu, kad tā reģistrēta Augstskolu 
reģistrā.

(03.06.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

8.1 pants. Augstskolu reģistrs un reģistra atklātums
(1) Augstskolu reģistrs (turpmāk arī – reģistrs) ir Izglītības iestāžu reģistra daļa, kurā 

ieraksta ziņas par augstskolām un augstskolu fi liālēm. Augstskolu reģistru ved tam piln-
varota Ministru kabineta noteiktas institūcijas amatpersona (turpmāk – reģistra amatper-
sona).

(2) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra ierakstiem un reģistram iesniegtajiem 
dokumentiem.

(3) Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas ir tiesības saņemt 
izziņu no reģistra ierakstiem, kā arī reģistra lietā esoša dokumenta izrakstu vai kopiju. Pēc 
saņēmēja pieprasījuma izraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar reģistra amatperso-
nas parakstu un zīmogu, norādot tās izsniegšanas datumu.

(4) Pēc saņēmēja pieprasījuma reģistra amatpersona izsniedz izziņu par to, ka noteikts 
reģistra ieraksts nav grozīts, vai arī par to, ka reģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts.

(03.06.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 
01.07.2009.)

8.2 pants. Reģistrā ierakstāmās ziņas
(1) Reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) augstskolas vai fi liāles nosaukumu;
2) augstskolas vai fi liāles juridisko adresi;
3) augstskolas vai fi liāles dibinātājus un augstskolas rektoru vai fi liāles vadītāju;
4) datumu, kad pieņemts lēmums par augstskolas dibināšanu vai fi liāles 

atvēršanu;
5) augstskolas juridisko statusu;
6) augstskolas satversmes vai fi liāles nolikuma apstiprināšanas datumu;
7) augstskolas vai fi liāles īstenoto studiju programmu nosaukumus un atbildīgo 

par attiecīgās programmas īstenošanu (studiju programmas direktoru);
8) ziņas par augstskolā vai fi liālē īstenoto studiju programmu akreditāciju;
9) ziņas par augstskolas vai fi liāles akreditāciju;
10) ziņas par augstskolas vai fi liāles telpu nodrošinājumu, telpu tiesisko statusu;
11) augstskolas vai fi liāles fi nansējuma avotus un fi nansēšanas kārtību;
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12) ziņas par augstskolas satversmes apturēšanu, ziņas par augstskolas vai fi liāles 
darbības izbeigšanu, augstskolas maksātnespēju, likvidāciju un reorganizāciju;

13) ziņas par likvidatora vai administratora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, 
tālruni;

14) augstskolas vai fi liāles tālruņa vai faksa numuru, elektroniskā pasta adresi;
15) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(2) Ierakstot reģistrā augstskolu vai fi liāli, tai piešķir reģistrācijas numuru.
(3) Katram ierakstam tiek pievienots tā izdarīšanas datums.
(03.06.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2004.)

8.3 pants. Reģistram iesniedzamie dokumenti un to glabāšana
(1) Reģistram iesniedzami dokumenti, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai 

to grozījumus, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Reģistram iesniedz attiecīgā doku-
menta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus 
legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu 
tulkojumu latviešu valodā.

(2) Augstskolas dibinātāja pilnvarota persona divu mēnešu laikā no augstskolas 
dibināšanas dienas iesniedz reģistram iesniegumu par augstskolas reģistrāciju. Iesniegu-
mam par augstskolas reģistrāciju pievieno augstskolas satversmes projektu. Iesniegumu 
par augstskolas ierakstīšanu reģistrā paraksta visi dibinātāji.

(3) Filiāles reģistrāciju reģistrā nodrošina augstskola, kura to atvērusi. Augstskolas piln-
varota persona divu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par fi liāles atvēršanu, 
iesniedz reģistram iesniegumu par augstskolas fi liāles reģistrāciju. Iesniegumam par 
fi liāles reģistrāciju pievieno augstskolas satversmē noteiktās institūcijas apstiprinātu 
fi liāles nolikumu.

(4) Dokumenti, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti vai grozījumi reģistrā, iesnie-
dzami reģistram 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas, ja šajā likumā 
nav noteikts citādi.

(5) Reģistram iesniedzamie dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā vai to 
grozījumi, ir derīgi, ja tie izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas reģistram. Šis 
noteikums neattiecas uz tiesas nolēmumiem.

(6) Izglītības kvalitātes valsts dienestam ir tiesības pārbaudīt reģistram sniegto ziņu 
atbilstību īstenībai.

(7) Reģistram iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgās augstskolas vai fi liāles 
reģistrācijas lietā, ja uz to pamata izdarīts ieraksts reģistrā.

(03.06.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 
01.07.2009.)

8.4 pants. Ieraksta izdarīšana reģistrā
(1) Ieraksts reģistrā tiek izdarīts uz iesnieguma vai tiesas nolēmuma pamata. Iesnie-

gumu veidlapu paraugus apstiprina Ministru kabinets.
(2) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistra 

amatpersona pieņem divu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Lēmumu 
par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra amatpersona pieņem septiņu dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā reģistra amatpersona izdara ierakstu 
reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

(3) Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra amatpersona pieņem, ja:
1) izvēloties augstskolas vai fi liāles nosaukumu vai apstiprinot fi liāles nolikumu, 

nav ievērotas normatīvo aktu prasības;
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2) augstskolas satversmes projekts vai fi liāles nolikums, vai citi iesniegtie doku-
menti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

3) nav iesniegti visi likumā noteiktie dokumenti.
(4) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu reģistra amatpersona pieņem, ja:

1) augstskolas satversmē vai fi liāles nolikumā noteiktais augstskolas vai fi liāles 
darbības mērķis ir pretrunā ar likumu;

2) nav ievēroti normatīvajos aktos noteiktie augstskolas dibināšanas vai fi liāles 
atvēršanas noteikumi;

3) pēc tam, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, lēmumā 
noteiktajā termiņā nav novērsti iepriekš norādītie trūkumi;

4) iesniegums un tam pievienotie dokumenti iesniegti vēlāk nekā divus mēnešus 
pēc augstskolas dibināšanas vai lēmuma pieņemšanas par fi liāles atvēršanu;

5) pastāv šā likuma 8.6 panta trešajā daļā norādītie iemesli, kuru dēļ augstskolu 
vai fi liāli reģistrēt nav atļauts;

6) Izglītības kvalitātes valsts dienestam likti šķēršļi reģistram sniegto ziņu 
pārbaudei;

7) iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas.
(5) Lēmumam par atteikumu izdarīt ierakstu reģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu 

jābūt motivētam, tajā jānorāda, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt. Lēmumā par ieraksta 
izdarīšanas atlikšanu norāda termiņu trūkumu novēršanai.

(6) Reģistra amatpersona šā panta otrajā daļā minēto lēmumu nosūta iesnieguma 
iesniedzējam triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Augstskolu reģistra datus 
publicē internetā Ministru kabineta noteiktas institūcijas mājas lapā; grozījumus reģistrā, 
kā arī reģistra amatpersonas pieņemtos lēmumus tajā publicē triju dienu laikā.

(7) (Izslēgta ar 12.06.2009. likumu.)
(8) Atkārtoti iesniegumu par augstskolas vai fi liāles reģistrāciju var iesniegt ne agrāk 

kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par atteikumu reģistrēt augstskolu vai 
fi liāli.

(9) Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta 
izdarīšanu.

(03.06.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 
01.07.2009.)

8.5 pants. Reģistrācijas apliecība
(1) Pēc augstskolas vai fi liāles ierakstīšanas reģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību, 

ko paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra amatpersona.
(2) Reģistrācijas apliecībā norāda augstskolas vai fi liāles:

1) nosaukumu;
2) reģistrācijas numuru;
3) reģistrācijas datumu.

(03.06.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2004.)

8.6 pants. Augstskolas un fi liāles izslēgšana no reģistra
(1) Augstskolu vai fi liāli izslēdz no reģistra:

1) ja dibinātājs ir iesniedzis iesniegumu par augstskolas likvidēšanu vai fi liāles 
slēgšanu;

2) ja augstskola, kura atvērusi fi liāli, tiek izslēgta no reģistra;
3) ja gada laikā pēc augstskolas vai fi liāles reģistrēšanas nav saņemta licence 

studiju programmas īstenošanai;



57

RSU  DOKTORANTŪRA  2010

4) ja gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākta paredzēto studiju prog rammu 
īstenošana;

5) ja visām augstskolai vai fi liālei izsniegtajām studiju programmu licencēm ir 
beidzies derīguma termiņš, tās ir atņemtas vai anulētas;

6) pamatojoties uz tiesas nolēmumu.
(2) Augstskolu vai fi liāli var izslēgt no reģistra, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja:

1) nesaņemot licenci studiju programmas īstenošanai, izziņota studējošo 
uzņemšana, uzņemti studējošie, uzsākta studiju programmu īstenošana vai 
veikta cita veida izglītojoša darbība;

2) augstskolas vai fi liāles reģistrācijas procesā ir sniegtas nepatiesas ziņas, kas 
bijušas par pamatu augstskolas vai fi liāles reģistrācijai;

3) augstskolā vai fi liālē ir konstatēta valsts atzītu diplomu izsniegšana, kaut gan 
atbilstoši šā likuma noteikumiem tai nebija tiesību tādus izsniegt (persona 
nav pilnībā apguvusi studiju programmu, studiju programma nav akreditēta 
u.tml.);

4) Izglītības kvalitātes valsts dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Augstākās 
izglītības padome vai cita institūcija atbilstoši savai kompetencei atkārtoti 
konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus augstskolas vai fi liāles darbībā.

(3) Personai, kuras dibinātā augstskola izslēgta no reģistra, nav atļauts piedalīties 
citas augstskolas dibināšanā un iesniegt tās reģistrācijas iesniegumu gada laikā no dienas, 
kad augstskola izslēgta no reģistra, izņemot gadījumu, kad augstskola izslēgta no reģistra, 
pamatojoties uz šā likuma 8.6 panta pirmās daļas 1. punktu.

(03.06.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 
01.07.2009.)

9. pants. Augstskolu un koledžu akreditācija
(1) Akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem akreditācijas no-

teikumiem, to organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Lēmumu par augstskolu, koledžu 
un augstākās izglītības studiju programmu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā.

(2) Augstskola vai koledža ir tiesīga izsniegt valstiski atzītus diplomus par attiecīgas 
studiju programmas apguvi, ja izpildīti šādi nosacījumi:

1) attiecīgā augstskola vai koledža ir akreditēta;
2) attiecīgā studiju programma ir akreditēta;
3) augstskolas satversme vai koledžas nolikums apstiprināts Saeimā vai attiecīgi 

Ministru kabinetā.
(3) Pēc tam, kad saņemts Augstākās izglītības padomes atzinums par akreditāciju, 

izglītības un zinātnes ministrs izsniedz attiecīgu akreditācijas dokumentu. Ja augst skola 
vai koledža nenodrošina akreditācijā norādīto studiju bāzi, informatīvo bāzi, studiju 
kvalitāti atbilstoši šā likuma 55. panta pirmajā daļā minētajām prasībām vai augstskolas 
vai koledžas darbībā ir konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, izglītības un zinātnes 
ministram ir tiesības izdot rīkojumu par augstskolas vai koledžas ārkārtas akreditāciju, 
akreditācijas laiku, akreditācijas atcelšanu vai anulēšanu. Pirms rīkojuma izdošanas 
Augstākās izglītības padome sniedz argumentētu atzinumu.

(4) Izglītības un zinātnes ministrija katra mācību gada beigās laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” publicē to augstskolu un koledžu sarakstu, kurām ir tiesības izsniegt valstiski 
atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu, kā arī šajās augstskolās un koledžās 
akreditēto studiju programmu nosaukumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)
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10. pants. Augstskolu darbības tiesiskais pamats
(1) Augstskolas darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības 

likumu, likumu “Par zinātnisko darbību”, šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un 
attiecīgās augstskolas satversmi.

(2) Katra augstskola izstrādā savu satversmi, kurā jāietver:
1) augstskolas nosaukums, tās juridiskā adrese, juridiskais statuss, augstskolas 

dibinātājs un tā juridiskā adrese;
2) darbības pamatvirzieni un uzdevumi;
3) satversmes un tās grozījumu pieņemšanas kārtība;
4) augstskolas pārstāvības un vadības institūciju un lēmējinstitūciju tiesības, 

pienākumi un uzdevumi, citu koleģiālās vadības institūciju tiesības, pienākumi 
un uzdevumi, šo institūciju izveidošanas, ievēlēšanas vai iecelšanas kārtība un 
sastāvs, pilnvaru termiņi un atsaukšanas vai iecelšanas kārtība;

5) augstskolas struktūrvienību, fi liāļu, iestāžu, komercsabiedrību izveidošanas, 
reorganizācijas un likvidācijas, kā arī to darbības pamatnoteikumi;

6) augstskolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība;
7) augstskolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība;
8) citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar likumiem un citiem normatīvajiem 

aktiem.
(3) Valsts dibināto augstskolu (izņemot Latvijas Policijas akadēmiju un Latvijas 

Nacionālo aizsardzības akadēmiju) satversmi un grozījumus tajā pieņem attiecīgās augst-
skolas satversmes sapulce un pēc izglītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu ap-
stiprina Saeima. Latvijas Policijas akadēmijas, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
un citu personu dibināto augstskolu satversmi un grozījumus tajā apstiprina Ministru kabi-
nets. Ja augstskolas satversmē izdarīti grozījumi, Saeimai vai attiecīgi Ministru kabinetam 
iesniedzams grozījumu teksts, kā arī pilns satversmes teksts jaunajā redakcijā.

(4) Ja izglītības un zinātnes ministrs konstatē augstskolas satversmes neatbilstību 
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vai citas nepilnības, viņš var ierosināt Minis-
tru kabinetam vai attiecīgi Saeimai apturēt satversmes (bet ne augstskolas) darbību līdz 
attiecīgu grozījumu izdarīšanai vai nepilnību novēršanai viņa norādītajā termiņā.

(5) Personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā, augstskolas izdotos 
administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu augstskolas 
rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Ja apstrīdamo administratīvo aktu izdevis vai faktisko rīcību veicis augst-
skolas rektors, personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā, attiecīgo administratīvo 
aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

10.1 pants. Koledža
(1) Koledžu vada direktors. Valsts dibinātas koledžas direktoru konkursa kārtībā 

pieņem darbā un atbrīvo no darba Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares 
ministrija. Koledžas direktora pilnvaras sākas ar ierakstu Izglītības iestāžu reģistrā. Šo 
ierakstu izdara uz koledžas iesnieguma un dibinātāja iesniegtu direktora iecelšanu 
apliecinošu dokumentu pamata. Koledža darbojas uz tās nolikuma pamata. Koledžas no-
likumu izstrādā koledžas padome. Koledžas nolikumu kā Ministru kabineta noteikumus 
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izdod Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministra ieteikuma. Koledžas nolikumu 
izstrādā saskaņā ar šo likumu un Profesionālās izglītības likumu. Koledžas nolikumā ietve-
rama šāda informācija:

 1) koledžas nosaukums, tās juridiskā adrese, juridiskais statuss, koledžas dibinā-
tājs un tā juridiskā adrese;

 2) koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi;
 3) koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšanas un izstrādes kārtība;
 4) koledžas pārstāvības, tās vadības institūciju un lēmējinstitūciju izveidošanas, 

ievēlēšanas vai iecelšanas kārtība un sastāvs, kā arī to tiesības, pienākumi un 
uzdevumi, pilnvaru termiņi un atsaukšanas kārtība;

 5) koledžas akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtība;
 6) koledžas studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas kārtība;
 7) koledžas struktūrvienību un koledžu fi liāļu izveidošanas, reorganizācijas, 

likvidācijas un darbības pamatnoteikumi;
 8) koledžas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība;
 9) koledžas reorganizācijas un likvidācijas kārtība;
 10) citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar šo likumu un citiem normatīvajiem 

aktiem.
(2) Koledža ir izglītības iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas un dod iespēju iegūt ceturtā līmeņa profesionālo kvalifi kāciju. Pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma tiek īstenota pēc vidējās izglītības 
ieguves. Tās īstenošanas laiks ir divi līdz trīs gadi.

(3) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas izstrādā un apstiprina 
saskaņā ar šo likumu un Profesionālās izglītības likumu. Koledžas īstenoto pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmu akreditē kā studiju programmu, ievērojot 
šā likuma un Profesionālās izglītības likuma noteikumus. Pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmu akreditācijas noteikumus un kārtību nosaka Ministru 
kabinets.

(4) Studējošajiem pēc akreditētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pro-
grammas apguves izsniedz valsts atzītu diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību. Šis diploms vienlaikus apliecina arī noteikta profesionālās kvalifi kācijas līmeņa 
ieguvi atbilstoši Profesionālās izglītības likumam. Šāda diploma izsniegšanas kritērijus un 
kārtību nosaka Ministru kabinets.

(02.03.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.04.2007. likumu, kas stājas spēkā 
06.05.2007.)

11. pants. Augstskolas un koledžas reorganizācija vai likvidācija
(1) Lēmumu par augstskolas vai koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem tās 

dibinātājs.
(2) Lēmumu par valsts augstskolas un valsts koledžas reorganizāciju vai likvidāciju 

pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares mi-
nistra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par augstskolas vai koledžas 
reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja 
Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz attiecīgās nozares ministrs, šis projekts ir 
jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)
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III nodaļa

Augstskolu pašpārvalde un struktūrvienības

12. pants. Augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas
(1) Augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas un galvenās lēmējinstitūcijas ir:

1) satversmes sapulce;
2) senāts;
3) rektors;
4) revīzijas komisija;
5) akadēmiskā šķīrējtiesa.

(2) Augstskolā augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, fi nanšu 
un saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs, bet augstākā pārstāvības un vadības 
institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos – augstskolas 
satversmes sapulce.

(3) Augstskolas pārstāvības un vadības institūciju un lēmējinstitūciju ievēlēšanas 
kārtību, tiesības un pienākumus, kā arī to pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību 
nosaka augstskolas satversme.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

13. pants. Satversmes sapulce
(1) Satversmes sapulce ir augstskolas pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un 

vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Satversmes sapulci ievēlē, aizklāti balsojot, no:
1) profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla;
2) studējošajiem;
3) citām darbinieku grupām.

(2) Pārstāvju ievēlēšanas kārtību, skaitu un pilnvaru laiku nosaka augstskolas sat-
versme.

(3) Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks 
par 60 procentiem un studējošo īpatsvars – ne mazāks par 20 procentiem.

(4) Saskaņā ar augstskolas tradīcijām satversmes sapulces nosaukuma vietā var lietot 
tādus nosaukumus kā konvents, akadēmiskā sapulce u.c.

(5) Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, vietnieku (vietniekus) un sekretāru.
(6) Sasaukt satversmes sapulci var rektors vai senāts. Jaundibinātā augstskolā sat-

versmes sapulci sasauc rektora vietas izpildītājs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 03.06.2004. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2004.)

14. pants. Satversmes sapulces kompetence
(1) Satversmes sapulce:

1) pieņem un groza augstskolas satversmi;
2) ievēlē un atceļ rektoru;
3) noklausās rektora pārskatu;
4) ievēlē senātu vai apstiprina tā ievēlēšanas atbilstību augstskolas satversmei;
5) ievēlē revīzijas komisiju un akadēmisko šķīrējtiesu;
6) apstiprina senāta, revīzijas komisijas un akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus.

(2) Pārējos satversmes sapulces uzdevumus nosaka augstskolas satversme.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)
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15. pants. Senāts
(1) Senāts ir augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, 

kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas augstskolas darbības sfēras (iz-
skata un apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības u.c. ).

(2) Senatorus augstskolas satversmē noteiktajā kārtībā ievēlē uz termiņu, kas 
nepārsniedz trīs gadus.

(3) Augstskolas senāta sastāvā 75 procentiem jābūt akadēmiskā personāla pārstāvju. 
Augstskolas senātā studējošo īpatsvaram ir jābūt ne mazākam par 20 procentiem. Studējošo 
pārstāvjus senātā ievēlē studējošo pašpārvalde.

(4) Universitātes senāta sastāvā jābūt ne mazāk par 50 procentiem profesoru un 
asociēto profesoru. Universitātes senātā studējošo īpatsvaram ir jābūt ne mazākam par 20 
procentiem. Studējošo pārstāvjus senātā ievēlē studējošo pašpārvalde.

(5) Senāta darbību un kompetenci reglamentē satversmes sapulces apstiprināts noli-
kums.

(6) Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai augstskolas senāts var izveidot 
padomes un komisijas. Padomju un komisiju darbības kārtību nosaka senāta apstiprināti 
nolikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000., 03.06.2004. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

16. pants. Augstskolas padomnieku konvents
(1) Augstskolā tiek izveidots padomnieku konvents. Padomnieku konvents konsultē 

senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventam ir 
tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu senātā un satversmes sapulcē.

(2) Padomnieku konventu dibina pēc augstskolas senāta iniciatīvas vai izglītības un 
zinātnes ministra pieprasījuma. Tā nolikumu apstiprina un locekļus ievēlē augstskolas 
senāts.

(3) Padomnieku konventu sasauc pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas 
konventa locekļu ierosinājuma.

(4) Izglītības un zinātnes ministrs var pieprasīt izveidot padomnieku konventu pēc rek-
tora un senāta pārstāvju viedokļu noklausīšanās. Ja padomnieku konventa izveidi pieprasa 
ministrs, viņam ir tiesības iecelt konventa priekšsēdētāju un līdz 50 procentiem konventa 
locekļu.
17. pants. Rektors

(1) Rektors ir augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno augstskolas vispārējo 
administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu.

(2) Augstskolas satversmes sapulce rektoru ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz piecus 
gadus, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Universitātē par rektoru ievēlē profesoru, citās 
augstskolās – profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. Nedēļas laikā 
pēc rektora vēlēšanām augstskola informē Izglītības un zinātnes ministriju par vēlēšanu 
rezultātiem.

(3) Dibinot augstskolu, Ministru kabinets ieceļ augstskolas dibinātāja izvirzītu rek-
tora vietas izpildītāju, kas pilda rektora pienākumus līdz augstskolas satversmes sapulcē 
ievēlēta rektora apstiprināšanai.

(4) Kārtējās rektora vēlēšanas augstskola rīko vismaz vienu mēnesi pirms rektora 
pilnvaru izbeigšanās. Līdz jaunievēlētā rektora apstiprināšanai Ministru kabinetā rektora 
pienākumus pilda iepriekšējais rektors.
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(5) Augstskolas ievēlēto rektoru apstiprina Ministru kabinets pēc augstskolas dibinātāja 
ierosinājuma. Rektors amata pienākumus sāk pildīt pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā. 
Ministru kabinets var neapstiprināt rektoru amatā, ja viņš ievēlēts, pārkāpjot šā likuma 
un augstskolas satversmes noteikumus. Ja rektors netiek apstiprināts, augstskola divu 
mēnešu laikā atkārtoti organizē rektora vēlēšanas. Līdz atkārtotajās vēlēšanās ievēlēta 
rektora apstiprināšanai Ministru kabinets ieceļ augstskolas dibinātāja izvirzītu rektora 
vietas izpildītāju. Ministru kabinetā neapstiprinātais rektora amata kandidāts atkārtotajās 
rektora vēlēšanās nepiedalās.

(6) Rektoru atceļ no amata Ministru kabinets pēc augstskolas senāta vai attiecīgās 
ministrijas ierosinājuma, ja rektora darbībā konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu 
pārkāpumi.

(7) Ja rektors pēc paša vēlēšanās beidz pildīt amatu pirms termiņa beigām, kā arī 
tad, ja rektors tiek atcelts no amata, Ministru kabinets ieceļ augstskolas dibinātāja 
izvirzītu rektora vietas izpildītāju, kas pilda rektora pienākumus līdz jaunievēlētā rektora 
apstiprināšanai.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

17.1 pants. Rektora kompetence
Rektors:

1) atbild par augstskolas darbības atbilstību šim likumam un citiem normatīvajiem 
aktiem, kā arī augstskolas satversmei;

2) atbild par augstskolā iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un 
īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;

3) nodrošina augstskolai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī augstskolas man-
tas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu; personiski atbild par 
augstskolas fi nansiālo darbību;

4) veicina augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla un 
studējošo akadēmisko brīvību;

5) veic citus šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī augstskolas satversmē 
noteiktos rektora pienākumus.

(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

18. pants. Revīzijas komisija
(1) Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt augstskolas fi nansiālās un saimnieciskās 

darbības atbilstību spēkā esošajiem likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un augst-
skolas satversmei.

(2) Ar revīziju saistīto jautājumu noskaidrošanai revīzijas komisijai ir tiesības iepazīties 
ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz augstskolas fi nansiālo un saimniecisko darbību, kā 
arī pieprasīt un saņemt paskaidrojumus no amatpersonām.

(3) Revīzijas komisiju ievēlē augstskolas satversmes sapulce. Revīzijas komisijas 
sastāvā nedrīkst būt augstskolas administratīvā personāla pārstāvji.

(4) Revīzijas komisija veic pārbaudi ne retāk kā reizi gadā. Tās sagatavotais rakstveida 
ziņojums par pārbaudes rezultātiem iesniedzams augstskolas senātam.

(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

19. pants. Akadēmiskā šķīrējtiesa
(1) Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:

1) studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par augstskolas satversmē no-
teikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;
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2) strīdus starp augstskolas amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes 
institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās.

(2) Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina senāts, izpilda 
administrācija.

(3) Akadēmisko šķīrējtiesu aizklātā balsošanā ievēlē satversmes sapulce no akadēmiskā 
personāla vidus, un tās sastāvā nedrīkst būt augstskolas administratīvā personāla pārstāvji. 
Studējošo īpatsvaram akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā jābūt ne mazāk par 20 procentiem 
no šīs šķīrējtiesas sastāva. Studējošo pārstāvjus akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlē studējošo 
pašpārvalde.

(4) Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild satversmes sapulcei; 
pēc darba devēja iniciatīvas viņus no darba var atbrīvot tikai ar satversmes sapulces 
piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

20. pants. Augstskolas struktūrvienības
(1) Augstskolas struktūru nosaka un struktūrvienības veido, reorganizē un likvidē 

saskaņā ar augstskolas satversmi.
(2) Augstskolas struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struk tūr-

vienības nolikums, kuru apstiprina augstskolas senāts. Augstskolas struktūr vie nībām 
ir tiesības atvērt apakškontus. Apakškontu atvēršanu un šo kontu līdzekļu izlieto šanu 
regulē citi likumi un normatīvie akti, kā arī augstskolas senāta apstiprināti noteikumi. 
Struktūrvienību apakškonti tiek veidoti, lai struktūrvienības varētu patstāvīgi izmantot 
fi nanšu līdzekļus un mērķfi nansējumu. Struktūrvienību fi nanšu līdzekļus nedrīkst izman-
tot citiem mērķiem augstskolā bez struktūrvienības vadītāja piekrišanas.

(3) Izglītības un zinātniskā darba veikšanai augstskolas var veidot struktūrvienības – 
katedras, profesoru grupas, fakultātes (nodaļas), zinātniskās un mācību laboratorijas, 
institūtus u. c. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai augstskolai 
ir tiesības veidot arī citas struktūrvienības. Augstskolas struktūrvienībām nav juridiskās 
personas statusa.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

21. pants. Augstskolas dibinātās iestādes, komercsabiedrības, biedrības un 
nodibinājumi

(1) Augstskolas var dibināt komercsabiedrības un būt par to dalībnieku, kā arī dibināt 
biedrības un nodibinājumus un būt par to biedru vai dibinātāju.

(2) Valsts dibinātās augstskolas ar senāta lēmumu satversmē noteikto mērķu īstenošanai 
var dibināt arī iestādes, to skaitā – publiskās aģentūras.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

22. pants. Zinātniskais institūts
(1) Lēmumu par zinātniskā institūta dibināšanu pieņem augstskolas senāts.
(2) Valsts vai pašvaldības dibināta augstskola zinātniskos institūtus (piemēram, cent rus, 

klīnikas, izmēģinājumu stacijas) var dibināt kā publiskās aģentūras, ievērojot Zināt niskās 
dar bības likumā noteikto kārtību. Zinātniskā institūta – publiskās aģentūras – tiesisko 
pa matu, pārvaldi, fi nansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka Zinātniskās darbības 
likums.
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(3) Zinātnisko institūtu augstskolas var izveidot arī kā augstskolas struktūrvienību. 
Šāda zinātniskā institūta darbību, fi nansēšanas un uzraudzības, kā arī reorganizācijas un 
likvidācijas kārtību nosaka augstskolas satversmē.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

23. pants. Institūts
(1) Institūtu izveido, apvienojoties vienas zinātnes apakšnozares vai vairāku apakšnozaru 

struktūrvienībām (katedrām, profesoru grupām, zinātniskajām laboratorijām) ar nolūku 
savu zinātnisko potenciālu izmantot kopīgu pētniecisku mērķu racionālai sasniegšanai, kā 
arī mainot jau esošo Latvijas zinātnisko institūtu pakļautību.

(2) Institūtu kādā zinātnes apakšnozarē var dibināt tad, ja tajā ietilpstošo struktūrvienību 
sastāvā ir zinātniskais potenciāls, kas atbilst promocijas padomes prasībām attiecīgajā 
zinātnes apakšnozarē.

(3) Atbilstoši institūta kvalifi kācijai senāts nosaka, kuru akadēmisko personālu var 
ievēlēt institūta dome.

(4) (Izslēgta ar 02.03.2006. likumu. )
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

24. pants. Fakultāte
(1) Fakultāti izveido, apvienojot struktūrvienības viena zinātnes, mākslas vai profesi-

jas virziena vai vairāku virzienu studiju un zinātniskās darbības organizēšanai. Fakultāti 
vada dekāns. To ievēlē fakultātes dome uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, bet ne 
vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Studējošo īpatsvaram fakultātes domes sastāvā jābūt ne 
mazākam par 20 procentiem no šīs domes sastāva. Studējošo pārstāvjus fakultātes domē 
deleģē fakultātes studējošo pašpārvalde.

(2) Fakultāti var veidot, ja, apvienojot tās sastāvā esošo zinātnisko potenciālu, tas at-
bilst vismaz promocijas padomes prasībām attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē.

(3) Ja jaunajā augstākās izglītības virzienā nav iespējams izpildīt prasības attiecībā uz 
zinātnisko potenciālu, fakultātei atbilstošo struktūrvienību sauc par nodaļu. Nodaļai nav 
tiesību ievēlēt docētājus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

25. pants. Koledža
(Izslēgts ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

IV nodaļa

Augstskolas personāls

26. pants. Augstskolas personāls, tā tiesības un pienākumi
(1) Augstskolas personālu veido:

1) akadēmiskais personāls – attiecīgās augstskolas akadēmiskajos amatos ievēlētie 
darbinieki;

2) vispārējais augstskolas personāls;
3) pilnā laika studējošie, arī maģistranti, doktorandi un rezidenti.

(2) Augstskolas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un 
pētniecības darba brīvību, veicināt atklātumu augstskolas pārvaldē un tās lietu kārtošanā. 
Augstskolas personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai augstskola spētu īstenot savus 
uzdevumus, lai netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta 
amata vai darba pienākumu izpilde.



65

RSU  DOKTORANTŪRA  2010

(3) Personālam ir tiesības saskaņā ar augstskolas satversmi noteiktā kārtībā piedalīties 
augstskolas vadības un pašpārvaldes lēmumu un augstskolas iekšējās kārtības noteikumu 
izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties 
augstskolas koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam.

(4) Augstskolas personālam ir tiesības piedalīties augstskolas pašpārvaldes institūciju 
vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās.

(5) Augstskolas vadības pienākums ir rūpēties par personāla darba apstākļiem, 
nodrošināt iespēju celt kvalifi kāciju un pārkvalifi cēties.

(6) Augstskolas personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā 
kvalifi cējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka senāts, 
pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

(7) Personu var ievēlēt tikai vienā – profesora, asociētā profesora, docenta, lektora vai 
asistenta – akadēmiskajā amatā un tikai vienā augstskolā vai koledžā. Šādā akadēmiskajā 
amatā ievēlēta persona akadēmisko darbu citā augstskolā vai koledžā var veikt, būdama 
viesprofesora, viesdocenta vai vieslektora amatā. Šādā akadēmiskajā amatā ievēlētu per-
sonu vienlaikus var ievēlēt arī vadošā pētnieka vai pētnieka amatā. Nosakot akadēmiskā 
personāla vai to personu skaitu vai īpatsvaru augstskolā, struktūrvienībā vai studiju pro-
grammas īstenošanā, kurām ir doktora zinātniskais grāds, ņem vērā tikai akadēmiskajos 
amatos ievēlētās personas.

(8) Augstskolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls 
var apstrīdēt augstskolas akadēmiskajā šķīrējtiesā. Augstskolas akadēmiskās šķīrējtiesas 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

27. pants. Akadēmiskais personāls
(1) Augstskolas akadēmisko personālu veido:

1) profesori, asociētie profesori;
2) docenti, vadošie pētnieki;
3) lektori, pētnieki;
4) asistenti.

(2) Augstskolas akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās 
studējošo izglītošanā. Uzdevumu apjomu katrā no abiem pamatdarbības veidiem nosaka 
augstskola.

(3) (Izslēgta ar 01.12.2009. likumu)
(4) Ar pensionēto akadēmisko personālu rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu 

piešķirto fi nansējumu var slēgt individuālus līgumus, arī līgumus par zinātnisko pētījumu 
veikšanu, paredzot konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka 
kvalifi kācijai. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, profesoriem un asociētajiem pro-
fesoriem sasniedzot pensijas vecumu, augstskola var piešķirt goda nosaukumu – emeritus 
profesors.

(5) Akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām nav piemērojams Darba likuma 
45. panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums. Darba līgumu ar 
akadēmiskajā amatā ievēlēto personu (profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru, 
asistentu) slēdz rektors uz ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Satversmes tiesas 20.05.2003. spriedumu, 02.03.2006. un 01.12.2009. 
likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)
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28. pants. Profesori
(1) Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim 

atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina aug-
stas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē. Profesora amatā var 
ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā 
profesora vai profesora amatā. Mākslas specialitātēs profesora amatā var ievēlēt arī perso-
nas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas senātā 
pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

(2) Profesoru saskaņā ar šā likuma 33. panta nosacījumiem atklātā konkursā ievēlē uz 
sešiem gadiem, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.

(3) Līdz ar ievēlēšanu amatā profesors atbilstoši profesora amata nosaukumam iegūst 
tiesības vadīt zinātniskos pētījumus vai mākslinieciskās jaunrades procesu un veikt 
izglītojošo darbu.

(4) Profesoru galvenie uzdevumi ir:
1) augsti kvalifi cētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu 

pārraudzība savā studiju kursā;
2) pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades 

vadīšana nozarē, kas atbilst profesora štata vietas nosaukumam;
3) doktora līmeņa studiju un pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai 

mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē, kas atbilst profesora štata vietas 
nosaukumam;

4) piedalīšanās studiju programmu, augstskolu un to struktūrvienību darba un 
kvalitātes vērtēšanā;

5) jaunās zinātnieku, mākslinieku un docētāju paaudzes gatavošana.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu un Satversmes tiesas 20.05.2003. spriedumu, 

kas stājas spēkā 20.05.2003.)

29. pants. Profesoru amati valsts un pašvaldību augstskolās
(Izslēgts ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

30. pants. Asociētie profesori
(1) Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds.
(2) Mākslas specialitātēs asociētā profesora amatā var ievēlēt arī personas, kuru 

mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti vai profesionālā darbība atbilst attiecīgās augst-
skolas senāta pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

(3) Profesionālo studiju programmu īstenošanai augstskolās asociētā profesora amatu 
var ieņemt arī personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā 
darba pieredze attiecīgajā nozarē.

(4) Asociēto profesoru saskaņā ar šā likuma 33. panta noteikumiem atklātā konkursā 
uz sešiem gadiem ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome. Pamatojoties uz nozares 
profesoru padomes lēmumu, rektors noslēdz darba līgumu ar asociēto profesoru.

(5) Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir:
1) pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades 

nozarē, kas atbilst asociētā profesora amata nosaukumam;
2) pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai;
3) studiju darba nodrošināšana un vadīšana.

(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)
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31. pants. Asociēto profesoru amati
(1) Asociēto profesoru amatu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un fi nansējuma iespējām 

nosaka pati augstskola.
(2) Ja augstskolā ir brīvs asociētā profesora amats, augstskolas senāts pieņem lēmumu 

par to, vai, kad un kādā zinātnes vai mākslas apakšnozarē tiks izsludināts atklāts konkurss 
uz brīvo asociētā profesora amatu un kādai atalgojuma kategorijai, ievērojot funkcijas un 
uzdevumus, atbilst attiecīgais amats.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

32. pants. Docenti
(1) Docentu amatu skaitu nosaka pati augstskola.
(2) Docenta amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Mākslas specialitātēs 

docenta amatā var ievēlēt personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst 
attiecīgās augstskolas senāta pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

(3) Docentu ievēlē uz sešiem gadiem fakultātes dome vai institūta padome, ja šo 
institūciju locekļu kvalifi kācija atbilst promocijas padomes prasībām. Pretējā gadījumā 
docentu ievēlēšanas kārtību nosaka augstskolas satversme.

(4) Līdz ar ievēlēšanu amatā docents iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus vai 
mākslinieciskās jaunrades procesu un veikt izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata 
nosaukumam.

(5) Docentu galvenie uzdevumi ir:
1) pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, kas atbilst 

docenta amata nosaukumam;
2) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu 

organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

33. pants. Profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas procedūra
(1) Uz vakantajām profesoru un asociēto profesoru amata vietām tiek izsludināts 

atklāts konkurss.
(2) Pretendentus uz profesoru un asociēto profesoru amatiem ievēlē attiecīgās nozares 

profesoru padome. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pēc pārrunām ar visiem attiecīgā 
amata pretendentiem padome balsojot pieņem lēmumu.

(3) Katram pretendentam, kas kandidē uz profesora amata vietu, ir jāsaņem neatkarīgs 
starptautisks vērtējums, kuru organizē attiecīgās nozares profesoru padome.

(4) Padomes galīgais lēmums par profesora vai asociētā profesora ievēlēšanu jāiesniedz 
augstskolas rektoram. Kopā ar lēmumu iesniedzams šīs padomes debašu protokols un 
pilnīgs pretendentu saraksts, kurā ietverts padomes vērtējums un pretendentu raksturo-
jums. Ja balsošana notikusi par mazāk nekā trim pretendentiem, tas īpaši jāpamato.

(5) Mākslas specialitātēs profesora un asociētā profesora amatā var ievēlēt arī perso-
nas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas senāta 
pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

(6) (Izslēgta ar 02.03.2006. likumu. )
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

34. pants. Zinātniskās un pedagoģiskās kvalifi kācijas novērtēšana
(1) Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko 

kvalifi kāciju novērtē nozares profesoru padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
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(2) Docenta, lektora vai asistenta amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko 
kvalifi kāciju novērtē fakultātes dome vai institūta padome.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

35. pants. Nozares profesoru padome
(1) Rīkojot atklātu konkursu uz profesora vai asociētā profesora amatu, augstskolā 

attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē tiek izveidota nozares profesoru padome, kuras sastāvā 
ir ne mazāk kā pieci atbilstoši šā likuma 33. panta noteikumiem ievēlēti augstskolas 
attiecīgās nozares vai apakšnozares profesori. Augstskolas nozares profesoru padomi 
paplašina tiktāl, lai tajā vismaz viena trešdaļa locekļu būtu attiecīgās nozares profesori vai 
profesionālo apvienību pārstāvji, kuru darbības virziens atbilst attiecīgā amata ievirzei, bet 
kuri nestrādā šajā augstskolā.

(2) Nozares profesoru padomes sastāvu pēc tās priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina 
augstskolas senāts.

(3) Ja augstskolā attiecīgajā zinātnes nozarē nav piecu profesoru un izveidot nozares 
profesoru padomi nav iespējams, vairākas augstskolas kopīgi izveido šādu profesoru 
padomi, kuru apstiprina attiecīgo augstskolu senāti. Ja vismaz trīs profesori ir pieaicināti 
no citām augstskolām, padomes sastāvu apstiprina Augstākās izglītības padome.

(4) Ārvalstu profesori, kuri ir nozares profesoru padomē, tās darbā var piedalīties 
neklātienē, iepazīstoties ar dokumentiem un rakstveidā paziņojot savu viedokli par visiem 
pretendentiem, kā arī to, par kuru pretendentu viņi balso.

(5) To nozaru sarakstu, kurās izveidojamas nozaru profesoru padomes, apstiprina 
Augstākās izglītības padome.

(6) Nozares profesoru padomes darbību pārrauga Augstākās izglītības padome.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

36. pants. Lektori
(1) Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Mākslas 

specialitātēs un profesionālajās studiju programmās lektoru ievēlēšanas noteikumus 
reglamentē augstskolas senāta apstiprināts nolikums. Lektorus ievēlē fakultātes dome vai 
institūta padome uz sešiem gadiem.

(2) Lektoru uzdevumus nosaka augstskolas satversme.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

37. pants. Asistenti
(1) Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Asistentus 

ievēlē fakultātes dome vai institūta padome uz sešiem gadiem un, ja viņiem nav doktora 
grāda, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

(2) Asistentu uzdevumus nosaka augstskolas satversme.
38. pants. Vadošie pētnieki un pētnieki

Vadošos pētniekus un pētniekus var ievēlēt amatā zinātniskās pētniecības darba 
veikšanai fakultātēs un institūtos saskaņā ar likumu “Par zinātnisko darbību” un augst-
skolas vai institūta satversmi (statūtiem).
39. pants. Profesionālo studiju programmu akadēmiskais personāls

Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskas iemaņas un zināšanas, profesionālo stu-
diju programmu profi la priekšmetos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt per-
sona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam 
atbilstošs pietiekams praktiskā darba stāžs. Lai ievēlētu docenta amatā personu, kurai nav 
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zinātniskā grāda, šai personai ir nepieciešams vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. 
Prasības, kas izvirzāmas šāda docenta amata pretendentiem, augstskolā un koledžā ap-
stiprina attiecīgi senāts vai padome. Lektoriem un asistentiem, kuriem nav zinātniskā un 
akadēmiskā grāda, ir nepieciešams pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs piecu gadu 
praktiskā darba stāžs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

40. pants. Viesprofesori, viesdocenti un vieslektori
(1) Ja augstskolā vai koledžā ir brīvs vai uz laiku brīvs akadēmiskais amats, senāts pēc 

fakultātes domes ierosinājuma vai koledžas padome var nolemt neizsludināt konkursu, bet 
uz laiku līdz diviem gadiem pieņemt darbā viesprofesoru, viesdocentu vai vieslektoru.

(2) Viesprofesoriem, viesdocentiem un vieslektoriem ir tādas pašas tiesības, pienākumi 
un atalgojums kā profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem un lektoriem, bet viņi 
nevar piedalīties vēlēto vadības institūciju darbā.

(3) Augstskolas uzaicinātie ārvalstu mācībspēki Latvijā maksā nodokļus, ir atbrīvoti 
no valsts nodevām par vīzām, kā arī saņem atļauju dzīvot un strādāt Latvijā darba 
līgumā paredzētajā laikā saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un Saeimas 
apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

41. pants. Akadēmiskā personāla aizstāšana pagaidu prombūtnes laikā
Pagaidu prombūtnes laikā, ja tas nepārsniedz divus gadus, profesora amatā var iecelt 

asociēto profesoru, asociētā profesora amatā – docentu, docenta amatā – lektoru vai asis-
tentu ar doktora grādu. Aizstāšanu noformē ar rektora pavēli.
42. pants. Akadēmiskā personāla atvaļinājumi

(1) Augstskolas akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu 
nedēļu atvaļinājums, bet ik pēc sešiem gadiem – apmaksāts sešu kalendāro mēnešu 
akadēmiskais atvaļinājums zinātniskiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus 
savas darbavietas.

(2) Akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu 
studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai.

(3) Profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir 
tiesības pieprasīt neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par 
viesprofesoriem vai vieslektoriem akadēmiskajos amatos citās augstskolās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

43. pants. Vispārējais augstskolas personāls
(1) Vispārējais augstskolas personāls ir administratīvais personāls, mācību palīg-

personāls, tehniskais, saimnieciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko personālu.
(2) Augstskolas administratīvais personāls ir rektors, prorektors, direktors (izpild-

direktors), dekāns un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir administratīvais darbs.
(3) Kārtību, kādā tiek pieņemts darbā un atbrīvots no darba vispārējais augstskolas 

personāls, nosaka augstskola, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumus.
(4) Atlīdzību vispārējam augstskolas vai koledžas personālam, kas nav pedagogi 

atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, valsts dibinātajās augstskolās un koledžās nosaka 
saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 
01.01.2010.)
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V nodaļa

Augstskolās un koledžās studējošie

(Nodaļas nosaukums 02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

44. pants. Augstskolās un koledžās studējošie
(1) Augstskolās studējošie ir:

1) bakalaura studiju programmu studenti;
2) profesionālo studiju programmu studenti;
3) maģistra studiju programmu studenti (maģistranti);
4) rezidenti medicīnā;
5) doktoranti.

(2) Koledžās studējošie ir profesionālo studiju programmu studenti.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

45. pants. Tiesības studēt augstskolā un koledžā
(1) Tiesības studēt augstskolā un koledžā ir katram Latvijas pilsonim un personām, 

kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Lai studētu augstskolās un koledžās, nepieciešams vidējo 
izglītību apliecinošs dokuments.

(2) To ārvalstnieku tiesības studēt Latvijas augstskolās un koledžās, kuriem nav 
izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, regulē šā likuma 83. pants.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

46. pants. Uzņemšana un ierakstīšana studējošo sarakstā (imatrikulācija)
(1) Augstskola un koledža ir tiesīga uzņemt studējošos noteiktā studiju programmā 

tikai pēc tam, kad saņemta licence attiecīgās studiju programmas īstenošanai.
(2) Uzņemšanu studiju programmā regulē uzņemšanas noteikumi. Uzņemšanas no-

teikumus augstskolas un koledžas studiju programmās izstrādā attiecīgā augstskola un 
koledža, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par prasībām, kritērijiem un kārtību 
uzņemšanai studiju programmās. Studējošais ar augstskolu vai koledžu rakstveidā slēdz 
studiju līgumu. Studiju līgumā obligāti ietveramos noteikumus nosaka Ministru kabinets.

(3) Pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās 
uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un 
vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot perso-
nas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas 
vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Centralizēto eksāmenu sa-
turu un norises kārtību, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, izstrādā Izglītības un 
zinātnes ministrija un apstiprina Ministru kabinets. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās 
izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas 
personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus.

(31) Papildus šā panta trešajā daļā minētajām personām tiesības tikt uzņemtām studiju 
programmā pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas ir arī personām, kurām šādas 
tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets 
sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs perso-
nas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts 
pārbaudījumiem.

(4) Augstskola un koledža, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt pa-
pildu prasības attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību 
vai citu nosacījumu izpildi.
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(5) Augstskolas un koledžas līdz kārtējā gada 1. novembrim paziņo Valsts izglītības 
satura centram un publisko (arī mājaslapā internetā) uzņemšanas prasības studiju 
programmās nākamajam akadēmiskajam gadam.

(6) Ministru kabinets katru gadu nosaka sākuma termiņu refl ektantu reģistrācijai un 
uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Pirms uzņemšanas sākuma 
termiņa augstskolai nav tiesību slēgt ar studijām saistītus līgumus ar iespējamiem refl ek-
tantiem.

(7) Augstskola un koledža katram studējošajam noformē personas lietu. Personas lietā 
iekļauj vismaz šādus dokumentus:

1) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
2) iepriekš iegūtu augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
3) pases vai personas apliecības kopiju;
4) studiju līgumu ar augstskolu vai koledžu par studijām izraudzītajā studiju 

programmā;
5) dokumentus, kas apliecina studējošā studiju gaitu un rezultātus citās augstskolās 

vai koledžās, kā arī studiju programmas vai tās daļas apguvi, ja uz šo dokumentu 
pamata studiju programmā ieskaitīti citā augstskolā iegūti kredītpunkti;

6) studējošā dokumentus par studiju gaitu (studiju karte);
7) augstskolas vai koledžas izsniegto izglītības dokumentu kopijas vai norakstus 

un izsniegto akadēmisko izziņu kopijas;
8) uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā kopiju, ja studējošajam šāda atļauja 

nepieciešama.
(8) Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru 

kabinets.
(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004., 02.03.2006., 03.07.2008. 

un 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

47. pants. Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos
(1) Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos ir iespējama, ja nokārtoti attiecīgās 

studiju programmas iepriekšējo posmu nepieciešamie pārbaudījumi citā augstskolā vai 
koledžā vai tos attiecīgajā augstskolā vai koledžā nokārto papildus. Ja šie nosacījumi ir 
izpildīti un augstskolai vai koledžai ir attiecīgas iespējas, tā nedrīkst atteikt pretendentu 
uzņemšanu vēlākos studiju posmos.

(2) Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, 
maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifi kācijas 
iegūšanai fi ziskā persona var izmantot vairākas reizes. Priekšroka studijām par valsts 
budžeta līdzekļiem ir tām personām, kuras attiecīgo akadēmisko grādu vai augstākās 
izglītības profesionālo kvalifi kāciju par valsts budžeta līdzekļiem iegūst pirmo reizi. Par 
valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

(3) Kārtību, kādā uzsākamas studijas vēlākos studiju posmos, nosaka Ministru 
kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

48. pants. Studējošo attiecības ar obligāto valsts dienestu
(Zaudējis spēku ar 01.01.2007. Sk. Pārejas noteikumus.)

49. pants. Izslēgšana no studējošo saraksta (eksmatrikulācija)
(1) Personu var izslēgt no studējošo saraksta, ja:

1) tā pati to vēlas;
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2) noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai 
cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;

3) tā augstskolas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos pārbaudījumus 
vai nav veikusi citus studiju uzdevumus;

4) tā ir pārkāpusi augstskolas iekšējās kārtības noteikumus.
(2) Augstskolā personas izslēgšanu no studējošo saraksta veic augstskolas rektors vai 

dekāns, koledžā – koledžas direktors. Apelācijas izskata senāts vai koledžas padome.
(3) (Zaudējusi spēku ar 01.01.2007. Skat. Pārejas noteikumus.)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

50. pants. Studējošo tiesības
(1) Studējošajiem ir tiesības:

1) iegūt augstāko akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo 
izglītību;

2) noteiktā kārtībā izmantot augstskolas telpas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru, 
kultūras, sporta un medicīnas objektus u. c.;

3) noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
4) saskaņā ar šā likuma 6. pantu realizēt tiesības, kas attiecas uz studiju, pētniecības 

darba, mākslinieciskās jaunrades brīvību;
5) saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām un 

iespējamo karjeru;
6) augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
7) vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties augstskolas visu 

līmeņu pašpārvaldes institūcijās;
8) noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citas augstskolas mācību pasākumus 

un kārtot nepieciešamos pārbaudījumus;
9) dibināt biedrības, pulciņus un klubus.

(11) Augstskolu un koledžu studentiem, kuri bija labprātīgi pieteikušies obligātajam 
militārajam dienestam un tam bija piekritusi Aizsardzības ministrija, pēc atvaļināšanas no 
obligātā militārā dienesta, bet ne vēlāk kā līdz 2008. gada 31. decembrim ir tiesības atsākt 
studijas pirms dienesta uzsāktajā studiju programmā.

(2) Augstskolas studējošo intereses attiecībās ar valsts institūcijām pārstāv studējošo 
pašpārvalde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000., 02.03.2006. un 19.04.2007. likumu, kas stājas spēkā 
06.05.2007.)

51. pants. Studiju vietu skaita noteikšana
No valsts budžeta līdzekļiem fi nansējamo studiju vietu skaitu augstskolā nosaka 

izglītības un zinātnes ministrs pēc Augstākās izglītības padomes priekšlikuma. Studiju 
vietu skaitu citu juridisko un fi zisko personu dibinātajās augstskolās nosaka šo augstskolu 
dibinātāji.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

52. pants. Studiju maksa un stipendijas
(1) Valsts nosaka studiju vietu skaitu augstskolās un koledžās, kas tiek fi nansētas no 

valsts budžeta līdzekļiem. Kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek fi nansētas no valsts 
budžeta līdzekļiem, nosaka Ministru kabinets. Uzņemšana valsts fi nansētajās studiju 
vietās notiek konkursa kārtībā.
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(11) Akreditētajās augstskolās un koledžās vismaz viena astotā daļa no valsts budžeta 
fi nansētajām vietām rezervējama personām, kuras ir atvaļinātas no obligātā militārā die-
nesta un ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas uzņemtas kādā no valsts budžeta 
fi nansētajām studiju programmām.

(2) Studiju maksu studiju vietās, kas netiek fi nansētas no valsts budžeta līdzekļiem, 
sedz studējošie, juridiskās vai fi ziskās personas, noslēdzot par to attiecīgu vienošanos ar 
augstskolu un koledžu. Finanšu līdzekļi no studiju maksas ieskaitāmi valsts augstskolas 
un koledžas speciālā budžeta kontā un izmantojami tikai:

1) augstskolas un koledžas attīstībai;
2) mācību līdzekļu un zinātniskās aparatūras iegādei;
3) aprīkojuma iegādei;
4) akadēmiskā un vispārējā augstskolas un koledžas personāla un studējošo 

materiālajai stimulēšanai.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētajiem studējošajiem tiek piešķirtas stipendijas Minis-

tru kabineta noteiktajā kārtībā.
(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. un 19.04.2007. likumu, 

kas stājas spēkā 06.05.2007.)

53. pants. Studējošo pašpārvalde
(1) Augstskolas vai koledžas studējošajiem ir sava pašpārvalde – vēlēta, neatkarīga 

stu dē jošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija augstskolā vai koledžā. Tā darbo-
jas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina augstskolas senāts vai 
koledžas pa  dome. Senāts vai koledžas padome var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku 
apsvērumu dēļ.

(2) (Izslēgta ar 02.03.2006. likumu.)
(3) Studējošo pašpārvalde:

1) aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzī-
ves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās;

2) reprezentē augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs;
3) nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās 

institūcijās.
(4) Augstskolas un koledžas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt 

studējošo pašpārvaldes darbību. Studējošo pašpārvaldi no augstskolas vai koledžas budžeta 
fi nansē apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no augstskolas vai koledžas gada 
budžeta. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto šā panta trešajā daļā minēto funkciju 
veikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

54. pants. Studējošo pašpārvaldes tiesības
(1) Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidroju-

mus no augstskolas jebkuras struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, 
kas skar studējošo intereses.

(2) Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem augstskolas senātā, fakultātes domē un 
satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto 
piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido attiecīgā vadības 
institūcija pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina attiecīgā 
vadības institūcija ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu.
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(3) Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties augstskolas 
lēmējinstitūcijās, kā arī tiesības piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos, ja to 
paredz augstskolas studiju kārtību reglamentējošie dokumenti.

(4) Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas augstskolas senātā ir obligāti 
visiem studējošajiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

VI nodaļa

Studijas augstskolā

55. pants. Studiju programmas
(1) Studiju programma ietver visas viena akadēmiskā grāda vai profesionālās 

kvalifi kācijas iegūšanai nepieciešamās prasības. Studiju programmu reglamentē speciāls 
dokuments – studiju satura un realizācijas apraksts, kas:

1) nosaka prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību;
2) atbilstoši izglītības pakāpei un veidam nosaka konkrētās programmas 

īstenošanas mērķi, uzdevumu un plānotos rezultātus, piedāvājamās izglītības 
saturu, programmu obligātās, ierobežotās izvēles un izvēles daļas apjomus, to 
apguves laika sadalījumu, iegūstamās izglītības vērtēšanas kritērijus, pārbaudes 
formas un kārtību;

3) ietver programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu, 
tā kvalifi kāciju un paredzētos pienākumus. Akadēmisko studiju programmu 
obligātās daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās ne mazāk kā 
pieci profesori un asociētie profesori kopā, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos amatos 
attiecīgajā augstskolā, izņemot šā panta otrajā daļā paredzētos gadījumus;

4) ietver programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru 
grupu, laboratoriju, institūtu u. c.) uzskaitījumu, norādot to uzdevumus kon-
krētās programmas īstenošanā;

5) ietver nepieciešamā palīgpersonāla raksturojumu, norādot tā uzdevumus;
6) ietver programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojumu;
7) novērtē programmas izmaksas.

(2) Akadēmiskās studiju programmas (bakalaura, maģistra un doktora studiju pro-
grammas) paredzamas ne mazāk kā 250 pilna laika studējošajiem. Akadēmiskās studiju 
programmas (bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas), kuras paredzētas 
mazāk nekā 250 pilna laika studējošajiem, var tikt īstenotas un šo programmu obligātās un 
ierobežotās izvēles daļas īstenošanā var piedalīties mazāk nekā pieci augstskolas profesori 
un asociētie profesori, ja saņemts attiecīgs Augstākās izglītības padomes atzinums.

(3) Studiju programmu var izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai atbilstoši attiecīgās 
augstskolas senāta vai koledžas padomes noteiktajai kārtībai.

(4) Studiju programmas apstiprina augstskolas senāts vai koledžas padome. Pirms 
apstiprināšanas organizējama neatkarīga programmu ekspertīze.

(5) Ar senāta vai koledžas padomes lēmumu par jaunas studiju programmas ieviešanu 
tiek apstiprināts atbildīgais par attiecīgās programmas īstenošanu (studiju programmas 
direktors), kā arī noteikts šīs programmas fi nanšu un tehniskais nodrošinājums.
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(6) Ikvienas studiju programmas īstenošanai jāsaņem licence. Viena mēneša laikā 
pēc licences saņemšanas studiju programma ierakstāma Izglītības programmu reģistrā. 
Licenci neizsniedz, ja:

1) iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;

2) akadēmiskā personāla kvalifi kācija neatbilst studiju programmu īstenošanas 
nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām;

3) studiju materiāltehniskā un informatīvā bāze neatbilst studiju programmas 
īstenošanas nosacījumiem;

4) nav izstrādāts licencējamās studiju programmas saturs un tās īstenošanas 
mehānisms;

5) sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;
6) augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi un 
iesniedzējs neveic normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

(61) Licenci anulē, ja:
1) sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;
2) augstskola vai koledža gada laikā pēc licences saņemšanas nav sākusi īstenot 

licencēto studiju programmu;
3) augstskolas vai koledžas darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas 

saistīti ar licencēto studiju programmu;
4) divu gadu laikā no studiju programmas īstenošanas uzsākšanas dienas nav 

iesniegts iesniegums studiju programmas akreditācijai;
5) augstskola vai koledža 30 darbdienu laikā nesniedz Izglītības un zinātnes minis-

trijai pēc tās pieprasījuma pilnīgu informāciju par jautājumiem, kuri saistīti 
ar studiju procesa nodrošināšanu, kā arī augstskolas vai koledžas studiju, 
informatīvo (tai skaitā bibliotēku), institucionālo, materiāltehnisko vai fi nansiālo 
bāzi;

6) akadēmiskajam personālam nav atbilstošas kvalifi kācijas vai augstskola vai 
koledža nenodrošina atbilstošu studiju, informatīvo (tai skaitā bibliotēku), 
materiāltehnisko vai fi nansiālo bāzi;

7) augstskola vai koledža licencētajā studiju programmā piedāvā veikt darbības, 
kas neatbilst šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

8) augstskolā vai koledžā pārtraukta studiju programmas īstenošana.
(7) Studiju programmas akreditējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu 

laikā no to īstenošanas uzsākšanas dienas un ne retāk kā reizi sešos gados. Viena mēneša 
laikā pēc akreditācijas Izglītības programmu reģistrā izdarāma atzīme par programmas 
akreditāciju. Augstskolu, koledžu vai studiju programmu akreditāciju var atteikt, ja:

1) ir nelabvēlīgs novērtēšanas komisijas ekspertu motivēts kopējais ziņojums vai 
eksperta individuālais ziņojums (ja ekspertīzi veic viens eksperts) augstskolas, 
koledžas vai studiju programmas akreditācijā;

2) augstskola, koledža vai studiju programma neatbilst šā likuma un citu izglītības 
jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3) studiju materiāltehniskā, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), fi nansiālā bāze 
un akadēmiskā personāla kvalifi kācija neatbilst studiju programmas īstenošanas 
nosacījumiem;
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4) studiju programmās maģistra vai doktora grāda iegūšanai studijas nav balstītas 
uz jaunākajiem attiecīgās zinātņu nozares sasniegumiem un atziņām.

(8) Studiju programmas slēgšanas gadījumā augstskola fi nansiāli nodrošina studē jo-
šajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā attiecīgās augstskolas vai citas augst skolas 
studiju programmā.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004. un 02.03.2006. likumu, 
kas stājas spēkā 06.04.2006.)

56. pants. Studiju reglamentācija
(1) Studijas augstskolā un koledžā notiek saskaņā ar šajā likumā noteiktajā kārtībā 

izstrādātām, apstiprinātām un licencētām studiju programmām. Studiju programmas tiek 
īstenotas pilna laika un nepilna laika studijās.

(2) Šis likums neregulē studiju saturu un pārbaudījumos izvirzāmās prasības, kas 
saistītas ar medicīnu, sportu, mākslu, policiju, robežsardzi, ugunsdzēsību un glābšanu, 
probāciju, penitenciāro darbu, valsts aizsardzību un citām attiecīgās augstskolas vai 
koledžas specifi skajām darbības jomām. Šīs prasības nosaka konkrētās augstskolas sat-
versme vai koledžas nolikums.

(3) Valsts dibinātās augstskolās studiju programmas īsteno valsts valodā. Svešvalodu 
lietošana studiju programmu īstenošanā iespējama tikai šādos gadījumos:

1) Eiropas Savienības ofi ciālajās valodās var īstenot studiju programmas, kuras 
ārvalstu studējošie apgūst Latvijā, un studiju programmas, kuras īsteno Eiropas 
Savienības programmu un starpvalstu līgumos paredzētās sadarbības ietvaros. 
Ārvalstu studējošajiem studiju kursu obligātajā apjomā iekļaujama valsts valo-
das apguve, ja studijas Latvijā ir paredzamas ilgāk par sešiem mēnešiem vai 
pārsniedz 20 kredītpunktus;

2) ne vairāk par vienu piekto daļu no studiju programmas kredītpunktu apjoma 
var īstenot Eiropas Savienības ofi ciālajās valodās, ievērojot, ka šajā daļā nevar 
ietilpt gala un valsts pārbaudījumi, kā arī kvalifi kācijas, bakalaura un maģistra 
darba izstrāde;

3) studiju programmas, kuru īstenošana svešvalodā ir nepieciešama studiju 
programmas mērķu sasniegšanai, atbilstoši Latvijas Republikas izglītības 
klasifi kācijai šādās izglītības programmu grupās: valodu un kultūras studijas, 
valodu programmas. Par studiju programmas atbilstību izglītības programmu 
grupām lemj licencēšanas komisija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

57. pants. Studiju ilgums
(1) Augstskolās tiek īstenotas akadēmiskās studiju programmas bakalaura vai maģistra 

grāda iegūšanai. Bakalaura un maģistra studiju programmas tiek veidotas saskaņā ar 
valsts akadēmiskās izglītības standartu. Bakalaura studiju programmas pilna laika studiju 
ilgums ir trīs līdz četri gadi, maģistra programmas pilna laika studiju ilgums ir viens vai 
divi gadi ar noteikumu, ka kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks par 
pieciem gadiem.

(2) Piektā līmeņa profesionālās kvalifi kācijas ieguvei kopējais pilna laika studiju 
ilgums nav īsāks par četriem gadiem, izņemot tās profesionālās studiju programmas, 
kuras tiek īstenotas pēc koledžas programmas apguves. Profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura grādu piešķir, ja programmas pilna laika studiju ilgums ir vismaz četri gadi. 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu piešķir, ja kopējais studiju ilgums ir 
vismaz pieci gadi.
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(3) Personas, kas ieguvušas bakalaura grādu, ir tiesīgas turpināt studijas maģistra 
grāda iegūšanai.

(4) Personas, kas ieguvušas maģistra grādu, ir tiesīgas turpināt studijas doktorantūrā 
doktora grāda iegūšanai. Studiju programmas ilgums doktorantūrā ir trīs līdz četri gadi.

(5) Studiju programmas saturs un satura apjoms, kā arī sasniegumu vērtēšana pilna 
laika un nepilna laika studijās ir vienāda.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004. un 02.03.2006. likumu, 
kas stājas spēkā 06.04.2006.)

58. pants. Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi
(1) Akadēmiskajām bakalaura un maģistra studiju programmām jānoslēdzas ar 

gala pārbaudījumiem, kuru sastāvdaļa ir bakalaura vai maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana.

(2) Augstākās profesionālās izglītības studijas beidzas ar valsts pārbaudījumu, 
kura sastāvdaļa var būt diplomdarba (diplomprojekta) un bakalaura (maģistra) darba 
izstrādāšana un aizstāvēšana vai arī diplomdarba (diplomprojekta) vai bakalaura (maģistra) 
darba izstrādāšana un aizstāvēšana.

(3) Pārbaudījumi noris kompleksi, galvenokārt rakstveidā. Augstskolas uzglabā šos 
materiālus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

59. pants. Studijās iegūstamie grādi un profesionālā kvalifi kācija
(1) Atbilstoši valsts akreditētajai studiju programmai augstskolās iegūst:

1) akadēmisko izglītību un šādus grādus:
 a) bakalaurs (akadēmiskais grāds),
 b) maģistrs (akadēmiskais grāds),
 c) doktors (zinātniskais grāds);
2) ceturtā un piektā līmeņa profesionālo kvalifi kāciju un šādus profesionālos 

grādus:
 a) bakalaurs,
 b) maģistrs.

(2) Profesionālo kvalifi kāciju, kuru var iegūt, pabeidzot vismaz četrgadīgu augstākās 
izglītības valsts akreditēto studiju programmu, nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(3) Zinātniskās kvalifi kācijas iegūšana augstskolās notiek saskaņā ar likumu “Par 
zinātnisko darbību”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

59.1 pants. Diplomu reģistrs
(1) Diplomu reģistrā ieraksta ziņas par visiem augstākās izglītības diplomiem, ko iz-

sniedz Augstskolu reģistrā un Izglītības iestāžu reģistra koledžu daļā reģistrētās augst-
skolas, koledžas un ārvalstu augstskolu fi liāles. Diplomu reģistru kārto tam pilnvarota 
Augstākās izglītības un zinātnes administrācijas amatpersona. Diplomu reģistru kārto 
elektroniski.

(2) Diplomu reģistrā par diplomu ierakstāmas šādas ziņas:
1) diploma nosaukums;
2) diploma numurs;
3) tās personas vārds un uzvārds, kurai diploms izsniegts;
4) diplomu izsniegušās augstskolas, koledžas vai ārvalstu augstskolu fi liāles nosau-

kums;
5) diploma izsniegšanas datums.
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(3) Šā panta otrajā daļā minētās ziņas augstskola, koledža vai ārvalstu augstskolu 
fi liāle elektroniski iesniedz Diplomu reģistram divas reizes gadā (martā un septembrī) par 
iepriekšējā pusgadā izsniegtajiem augstākās izglītības diplomiem.

(4) Diplomu reģistra dati ir pieejami tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

VII nodaļa

Zinātniskā pētniecība

60. pants. Zinātniskās pētniecības mērķis un priekšmets
(1) Zinātniskā pētniecība ir ikvienas augstskolas darba neatņemama sastāvdaļa, un 

tajā saskaņā ar šā likuma 26. pantu piedalās viss augstskolas akadēmiskais personāls. Tās 
mērķis ir zinātnisku atziņu iegūšana, mācību un studiju zinātniska pamatošana un tālāka 
attīstīšana, praktiski svarīgu uzdevumu risināšana ar pētnieciskām metodēm.

(2) Zinātniskās pētniecības darbs augstskolā notiek saskaņā ar likumu “Par zinātnisko 
darbību”.

61. pants. Zinātniskās pētniecības darba koordinācija
(1) Augstskolas fi nansējuma ietvaros atbilstoši zinātniskās pētniecības darbam 

iedalītajiem līdzekļiem zinātniskā darba vadītāji patstāvīgi nosaka savu pētījumu tēmas. 
Pētījumu kopējos plānus un svarīgākos aspektus koordinē augstskola.

(2) Augstskolas, sadarbojoties gan savā starpā, gan ar attiecīgajām zinātniskajām 
iestādēm, Latvijas Zinātnes padomi un citām ieinteresētajām institūcijām, saskaņo pētījumu 
virzienus, izvērtē pētījumu nozīmību un zinātnisko līmeni un lemj par to fi nansējumu.

(3) Augstskola un valsts institūcijas ietekmē pētījumu virzienus, piešķirot fi nansējumu 
noteiktiem pētījumiem, kuros ir ieinteresēta valsts un sabiedrība. Pētījumus var veikt arī 
par citu personu līdzekļiem.

62. pants. Pētījumu rezultātu publicēšana
(1) Augstskolas akadēmiskā personāla pienākums ir publicēt savu pētījumu 

rezultātus.
(2) Augstskola regulāri publicē apkopojošus informatīvos materiālus par veiktajiem 

pētījumiem, norādot konkrētās struktūrvienības un pētījumu autorus. Šos materiālus 
augstskola vismaz reizi gadā nosūta citām augstskolām un zinātniskajām iestādēm, kurās 
notiek līdzīga rakstura pētījumi, kā arī Latvijas Zinātnes padomei, Izglītības un zinātnes 
ministrijai un citām ieinteresētajām valsts institūcijām.

63. pants. Doktora grāda piešķiršana
(1) Doktora grādu pēc akreditētas doktorantūras programmas apguves un promocijas 

darba aizstāvēšanas piešķir augstskolu vai valsts zinātnisko centru promocijas padome.
(2) Doktora grāda piešķiršanas kārtību, kā arī visus pārējos ar zinātnisko darbību 

saistītos jautājumus, kurus nereglamentē šis likums, regulē likums “Par zinātnisko 
darbību”.

(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)
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VIII nodaļa

Augstskolu sadarbība ar valsts un sabiedriskajām institūcijām

64. pants. Rektoru padome
(1) Sadarbības koordinēšanai un nepieciešamo kopējo pasākumu organizēšanai augst-

skolas izveido augstskolu koleģiālu konsultatīvu padomi – Rektoru padomi, kurā ietilpst 
visu valsts akreditēto augstskolu rektori.

(2) Rektoru padome:
1) izstrādā priekšlikumus izglītības un zinātnes ministram par augstākās izglītības 

attīstību;
2) apspriež jautājumus par kopēju studiju programmu izveidošanu, akadēmiskā 

personāla un materiālās bāzes izmantošanu;
3) sagatavo priekšlikumus un atzinumus par likumprojektiem un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākās izglītības jomā;
4) iesaka ekspertus augstskolu un konkrētu studiju programmu akreditācijai;
5) uz ekspertīzes rezultātu pamata izstrādā priekšlikumus par augstskolu 

akreditāciju;
6) sagatavo priekšlikumus par valsts budžeta līdzekļu sadali augstskolām;
7) reprezentē Latvijas Republikas augstskolas ārvalstīs;
8) savas kompetences ietvaros risina citus ar augstskolu darbību saistītus 

jautājumus.
(3) Rektoru padomes darbības kārtību un kompetenci nosaka Rektoru padomes noli-

kums. Rektoru padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

64.1 pants. Latvijas Koledžu asociācija
(1) Latvijas Koledžu asociācija apvieno koledžas, kas īsteno licencētas pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmas. Koledžas asociācijā pārstāv direktori.
(2) Latvijas Koledžu asociācija:

1) rūpējas par profesionālās augstākās izglītības programmu pilnveidošanu 
koledžās;

2) izstrādā priekšlikumus koledžu attīstības stratēģijai;
3) veicina sadarbību starp Latvijas un citu valstu augstākās izglītības institūcijām;
4) pārstāv koledžu intereses attiecībās ar valsts, pašvaldību un ārvalstu 

institūcijām;
5) informē sabiedrību par koledžām un studiju iespējām tajās.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

64.2 pants. Latvijas Studentu apvienība
(1) Studējošo pārstāvībai un viedokļa paušanai augstskolu studējošo pašpārvaldes iz-

veido Latvijas Studentu apvienību. Latvijas Studentu apvienība ir studējošo pašpārvalžu 
koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu 
pārstāvji.

(2) Latvijas Studentu apvienība:
1) sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
2) izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3) nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;
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4) savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvību saistītus 
jautājumus.

(3) Latvijas Studentu apvienībai ir tiesības saņemt informāciju no valsts un pašvaldību 
institūcijām un piedalīties darbā, kas skar studijas, studējošo tiesības vai intereses.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

IX nodaļa

Augstākās izglītības padome

65. pants. Augstākās izglītības padomes statuss
(1) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu.)
(2) Augstākās izglītības padome ir juridiskā persona. Tai ir patstāvīga bilance un konts 

bankā. Augstākās izglītības padomei ir zīmogs ar tās nosaukumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

66. pants. Augstākās izglītības padomes izveidošanas kārtība
(1) Augstākās izglītības padomi 12 locekļu sastāvā pēc izglītības un zinātnes minis-

tra ierosinājuma apstiprina Saeima. Augstākās izglītības padomes sastāvā ir pa vienam 
deleģētam pārstāvim no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Mākslas augstskolu asociācijas, Lat-
vijas Izglītības vadītāju asociācijas, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Koledžu 
asociācijas, Rektoru padomes, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas, Darba devēju 
konfederācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Studentu 
apvienības pārstāvis, kā arī pašvaldību un citu juridisko un fi zisko personu dibināto augst-
skolu deleģēts pārstāvis. Izglītības un zinātnes ministrs saskaņā ar ieņemamo amatu 
(ex offi  cio) kā Augstākās izglītības padomes loceklis pārstāv padomi valdības sēdēs. Latvijas 
Juristu biedrības, Latvijas Ārstu biedrības un citu profesionālo organizāciju pārstāvji 
Augstākās izglītības padomes darbā var piedalīties ar padomdevēja tiesībām to jautājumu 
izskatīšanā, kuri skar šo organizāciju kompetencē esošos jautājumus.

(2) Augstākās izglītības padomes locekļu kandidatūras Saeima var noraidīt, iesniedzot 
deputātu (frakciju) motivētus iebildumus.

(3) Atsaukt Augstākās izglītības padomes locekli var šā panta pirmajā daļā minētās 
institūcijas, iesniedzot Saeimai motivētu atsaukuma rakstu.

(4) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku aizklāti ievēlē 
padome 14 dienu laikā pēc iepriekšējā priekšsēdētāja un viņa vietnieka pilnvaru laika 
izbeigšanās.

(5) Kā pastāvīgs padomdevējs Augstākās izglītības padomes sēdēs piedalās Izglītības 
un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departamenta pārstāvis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

67. pants. Augstākās izglītības padomes locekļi
(1) Augstākās izglītības padomes locekļi saņem atalgojumu uz darba līguma pamata.
(2) Uz Augstākās izglītības padomes locekļiem attiecas ierobežojumi un aizliegumi, 

kas paredzēti valsts amatpersonām Korupcijas novēršanas likumā.
(3) Par Augstākās izglītības padomes locekli nevar būt persona, kas sodīta par tīšu 

noziegumu, ja tā nav reabilitēta vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.
68. pants. Augstākās izglītības padomes locekļu pilnvaru laiks

Augstākās izglītības padomes locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi. Studējošo pārstāvja 
pilnvaru laiks ir divi gadi. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Augstākās izglītības padomes 
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locekļu pilnvaru beigām izglītības un zinātnes ministrs iesniedz Saeimai apstiprināšanai 
Augstākās izglītības padomes locekļu kandidatūras.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

69. pants. Augstākās izglītības padomes lēmumi
(1) Visi Augstākās izglītības padomes pieņemtie lēmumi ir pieejami jebkurai 

ieinteresētajai personai.
(2) Augstākās izglītības padomei ir tiesības pieņemt lēmumus, kas attiecas uz augstāko 

izglītību, tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Saskaņā ar šo likumu pieņemtie 
Augstākās izglītības padomes lēmumi ir saistoši augstskolām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

70. pants. Augstākās izglītības padomes pamatuzdevumi, kompetence un funkcijas
Augstākās izglītības padome:

1) izstrādā augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju, 
paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fi zisko personu dibināto augst skolu 
attīstību, un veicina visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un 
augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

2) izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes attīstībai 
augstākās izglītības sistēmā;

3) izstrādā priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla kvalifi kācijas 
un studiju programmu kvalitātes celšanu;

4) prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī kopumā un izstrādā 
priekšlikumus par valsts budžeta fi nansēto studentu skaitu katrā nozarē;

5) izstrādā priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;
6) izstrādā priekšlikumus par profesoru skaitu augstskolās un rekomendācijas 

citos augstākās izglītības jautājumos;
7) izstrādā priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu un studiju 

apmaksu;
8) sniedz izglītības un zinātnes ministram un Ministru kabinetam atzinumu par 

sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu fi nansēšanai;
9) pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un iesniedz to Izglītības un 

zinātnes ministrijai apstiprināšanai;
10) (izslēgts ar 23.11.2000. likumu);
11) uztur sakarus ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības 

jautājumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

71. pants. Augstākās izglītības padomes tiesības
Augstākās izglītības padomei ir tiesības:

1) iepazīties ar jebkuras augstskolas studiju programmas novērtējuma un 
akreditācijas materiāliem;

2) pieprasīt ārpuskārtas akreditāciju jebkurai augstskolai vai tās studiju 
programmai;

3) pieprasīt no augstskolām un valsts institūcijām savas darbības veikšanai 
nepieciešamo informāciju.

72. pants. Augstākās izglītības padomes darba organizācija
(1) Augstākās izglītības padomes darbību reglamentē nolikums.
(2) Augstākās izglītības padomes sēdes notiek pēc vajadzības. Ārkārtas sēdes, ja to 

pieprasa vismaz trīs Augstākās izglītības padomes locekļi, jāsasauc triju dienu laikā.
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(3) Par Augstākās izglītības padomes sēdes darba kārtību un tajā pieņemtajiem 
lēmumiem sekretariāts sniedz informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un sabiedrības 
saziņas līdzekļos. Lēmumu norakstus nosūta augstskolām un citām institūcijām, uz kurām 
šie lēmumi attiecas.

73. pants. Augstākās izglītības padomes fi nansēšana
(1) Augstākās izglītības padomi fi nansē no valsts budžeta.
(2) Pārskatu par savu fi nansiālo darbību Augstākās izglītības padome reizi gadā publicē 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
(3) Augstākās izglītības padomes darbības nodrošināšanai izveido algotu sekretariātu.

74. pants. Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs
(1) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja darbs Augstākās izglītības padomē ir 

viņa pamatdarbs. Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs vienlaikus nedrīkst ieņemt 
citu vadošu amatu.

(2) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs ir atbildīgs par Augstākās izglītības 
padomes darbu un tās funkciju izpildi.

(3) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs:
1) pārstāv Augstākās izglītības padomi valsts institūcijās, kā arī attiecībās ar 

fi ziskajām un juridiskajām personām Latvijā un ārvalstīs, piedalās Ministru 
kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām padomes kompetencē esošo jautājumu 
izskatīšanā;

2) ir Augstākās izglītības padomes fi nanšu rīkotājs;
3) pieņem darbā un atbrīvo no darba Augstākās izglītības padomes sekretariāta 

darbiniekus;
4) slēdz līgumus ar fi ziskajām un juridiskajām personām Augstākās izglītības pa-

domes darba nodrošināšanai.
(4) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja atlīdzību nosaka saskaņā ar Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

75. pants. Pārskats par augstskolas un koledžas darbību
(1) Augstskolu un koledžu, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības sadarbības 

veicināšanai augstskola un koledža ik gadu sagatavo pārskatu par savu darbību pārskata 
gadā (gadagrāmatu), kas kā atsevišķs izdevums publicējams un glabājams augstskolas un 
koledžas bibliotēkā.

(2) Augstskola un koledža Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz 
Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par savu darbību, ietverot tajā datus par:

1) augstskolas un koledžas struktūru;
2) studējošo un pārējā augstskolas un koledžas personāla skaitu un sastāvu;
3) studiju iespējām un uzņemto studentu skaitu un sastāvu;
4) mācību kursu un studiju programmu piedāvājumu;
5) valsts budžeta līdzekļu sadalījumu un izlietojumu;
6) saimniecisko darbību, pašu ieņēmumiem un to izlietojumu;
7) starptautiskajiem sakariem.

(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)
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X nodaļa

Augstskolu īpašums, budžets un saimnieciskā darbība

76. pants. Augstskolu īpašums
(1) Augstskolu īpašums var būt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais 

īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas 
aktiem.

(2) Valsts augstskolu īpašumu veido:
1) kustama un nekustama manta, kas tām dāvināta, ko tās mantojušas vai ko 

iegādājušās par pašu līdzekļiem;
2) par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta. Nekustamais īpašums ierakstāms 

zemesgrāmatā kā augstskolas īpašums;
3) augstskolas intelektuālais īpašums.

(3) Valsts augstskolām ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu savās satversmēs norādīto 
mērķu sasniegšanai. Valsts augstskolu īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tām valdījumā 
nodotā valsts īpašuma.

(4) Ar Ministru kabineta lēmumu valsts mantu var nodot valsts augstskolas valdījumā 
vai lietošanā.

(5) (Izslēgta ar 02.03.2006. likumu.)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

77. pants. Augstskolu fi nanšu resursi
(1) Augstskolas fi nansē to dibinātāji. Augstskolas dibinātājs nodrošina augstskolas 

nepārtrauktai darbībai, arī dibinātāja noteikto uzdevumu veikšanai, nepieciešamos 
fi nanšu līdzekļus un to izlietošanas kontroli. Valsts augstskolu fi nanšu resursus veido 
valsts pamatbudžeta līdzekļi, kā arī citi ienākumi, ko augstskolas gūst, veicot darbību savās 
satversmēs noteikto mērķu realizācijai. Ar šiem ienākumiem augstskolas rīkojas, ievērojot 
noteikumus, kas attiecas uz bezpeļņas organizācijām. Augstskolai ir tiesības saņemt un 
izmantot banku, citu kredītiestāžu, kā arī organizāciju un fi zisko personu ziedojumus 
un dāvinājumus. Augstskolai ir tiesības saņemt un izmantot banku un citu kredītiestāžu 
kredītus. Augstskolas fi nanšu resursu struktūru nosaka augstskolas senāts, bet tās budžeta 
izpildi kontrolē revīzijas komisija. Par budžeta izpildi rektors sniedz ikgadēju pārskatu 
senātam, izglītības un zinātnes ministram un attiecīgās nozares ministram vai augstskolas 
dibinātājam.

(2) Finanšu resursus, ko fi ziskās un juridiskās personas piešķir atsevišķu 
mērķprogrammu un pasākumu fi nansēšanai, augstskola nodod tieši tai struktūrvienībai, 
fi ziskajai vai juridiskajai personai, kas īsteno šo programmu vai pasākumu.

(3) Augstskolas atsevišķu struktūrvienību fi nanšu resursi kā patstāvīga daļa ietilpst 
augstskolas budžetā.

(4) Augstskola atver speciālā budžeta kontu, ja tā ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu 
ar norādītu mērķi vai bez tā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.1996., 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

78. pants. Valsts fi nansējums
(1) Valsts dibinātās augstskolas saņem šādu fi nansējumu:

1) no valsts pamatbudžeta izglītībai – optimālajam studiju programmu sarak-
stam un studējošo skaitam atbilstošu bāzes fi nansējumu, kas ietver līdzekļus 
komunālajiem maksājumiem, nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai, inventāra 
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un iekārtu iegādei, zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades dar-
bam un personāla algām;

2) no maksas par studijām, kuru sedz valsts vai kura tiek saņemta atmaksājamu 
vai neatmaksājamu kredītu veidā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
par studiju kreditēšanu;

3) no līdzekļiem, kas paredzēti noteiktu mērķu realizācijai.
(2) Valsts fi nansiāli un materiāli nodrošina augstskolas tādā apjomā, kas garantē 

augstākās izglītības un zinātnes potenciāla atražošanu tajās un veicina kultūras un 
izglītības līmeņa celšanos Latvijā.

(3) Valsts dibinātās augstskolas var saņemt papildu fi nansējumu no citiem zinātnes 
fi nansēšanas avotiem.

(4) Izglītības un zinātnes ministrija, citas ministrijas un valsts institūcijas var slēgt 
līgumus ar valsts akreditētām citu juridisko un fi zisko personu dibinātajām augstskolām 
par noteiktu speciālistu sagatavošanu vai pētījumu veikšanu, piešķirot attiecīgu valsts 
fi nansējumu. Jebkura valsts institūcija un privātstruktūra var patstāvīgi slēgt līgumus ar 
augstskolām par noteiktu speciālistu sagatavošanu vai pētījumu veikšanu, maksājot no to 
rīcībā esošajiem līdzekļiem, ja tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

(5) Kā nodokļu maksātājas augstskolas un koledžas ir pielīdzināmas nodibinājumiem, 
un tām ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas 
aktiem.

(6) Augstskolas ir atbrīvotas no muitas nodokļa un nodevām, kā arī no nodokļiem par 
rekonstrukcijas materiālu un aprīkojuma importu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.1996., 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

79. pants. Studējošo un studiju kreditēšana
(1) Akreditētās studiju programmās studējošajiem ir tiesības pretendēt uz:

1) studiju kredītu – aizdevumu no valsts budžeta vai kredītiestāžu līdzekļiem ar 
valsts galvojumu studējošajiem, lai segtu maksu par studijām;

2) studējošo kredītu – aizdevumu no valsts budžeta vai kredītiestāžu līdzekļiem ar 
valsts galvojumu studējošo sociālo vajadzību nodrošināšanai.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirts un atmaksāts studiju kredīts un studējošo kredīts no 
valsts budžeta līdzekļiem, kā arī studiju un studējošo kredīti no kredītiestāžu līdzekļiem ar 
valsts galvojumu, nosaka Ministru kabinets.

(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

80. pants. Augstskolu saimnieciskā darbība
(1) Pildot savus uzdevumus, augstskolai ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas 

darbības:
1) atvērt nodaļas, fi liāles un pārstāvniecības;
2) slēgt līgumus ar fi ziskajām un juridiskajām personām, kā arī veikt citas 

juridiskās darbības saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem;
3) izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu 

mantu un vērtspapīrus saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un 
atbilstoši augstskolas darbības mērķim;

4) veikt augstskolas profi lam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir 
ieskaitāmi augstskolas budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus 
citos uzņēmumos atbilstoši augstskolas mērķim.
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(2) Augstskolas fi nansiālo un saimniecisko darbību, kā arī augstskolas revīzijas komisi-
jas ziņojumus katru gadu pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents. Revidenta sagatavoto 
rakstveida atzinumu par valsts dibinātās augstskolas fi nansiālo un saimniecisko darbību 
vai revidenta ziņojumu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu augstskolā, kura saņēmusi 
valsts budžeta līdzekļus, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai un tai ministrijai, kuras 
padotībā ir attiecīgā augstskola.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. un 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

XI nodaļa

Augstskolu starptautiskā sadarbība

81. pants. Starptautiskā sadarbība
(1) Latvijas Republikas valdība un pašas augstskolas veicina augstskolu starptautisko 

sadarbību, studējošo un akadēmiskā personāla starpvalstu un starpaugstskolu apmaiņas 
programmas un starptautiskās augstskolu sadarbības programmas pētniecībā.

(2) Nosakot augstskolu fi nansējuma apjomu valsts budžetā, tiek ņemta vērā katras 
augstskolas piedalīšanās Eiropas starptautiskās sadarbības programmās. Ja daļa no 
augstskolas mācību vai zinātniskās pētniecības darba uzdevumiem tiek fi nansēta no 
starptautiskās augstskolu sadarbības programmām, augstskolas fi nansējums no valsts 
budžeta netiek samazināts.

(3) Valdības vienošanās jautājumos, kas attiecas uz kādu no augstskolām, ir šai augst-
skolai saistoša. Sagatavojot šādas vienošanās projektu, vienošanās izpildes noteikumi 
saskaņojami ar augstskolu.
82. pants. Studijas ārvalstīs

(1) Latvijas pilsoņi un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu 
nepilsoņa pasi, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var 
iestāties un studēt augstskolās ārpus Latvijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ārvalstīs 
studējošajiem var piešķirt kredītus un stipendijas, kuras nosaka Ministru kabinets.

(2) (Izslēgta ar 19.04.2007. likumu.)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.06.2004. un 19.04.2007. likumu, kas stājas spēkā 06.05.2007.)

83. pants. Ārzemnieku studijas Latvijā
(1) Ārzemniekus, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var uzņemt 

Latvijas augstskolās un koledžās par pilnā laika studējošajiem saskaņā ar Latvijas Repub-
likas Izglītības likumu un šo likumu uz vispārējo noteikumu pamata. Ja starptautiskie 
līgumi neparedz citu kārtību, ārzemniekus var uzņemt Latvijas augstskolās un koledžās, 
ievērojot šādus noteikumus:

1) ārzemnieku vidējās izglītības dokumentiem jāatbilst Latvijas standartiem. 
Ārzemnieku vidējās izglītības dokumenti tiek pārbaudīti šā likuma 85. pantā 
noteiktajā kārtībā;

2) ārzemnieku zināšanām jāatbilst attiecīgās augstskolas vai koledžas uzņemšanas 
noteikumu prasībām;

3) ārzemniekiem pietiekami labi jāprot valodas, kurās notiek mācības;
4) mācību maksu ārzemnieki maksā augstskolai vai koledžai atbilstoši līgumam, 

ko augstskola vai koledža noslēgusi ar viņiem, taču tā nedrīkst būt zemāka par 
mācību izdevumiem;
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5) Eiropas Savienības valstu pilsoņiem un viņu bērniem, kas izglītību iegūst 
Latvijā, maksa par izglītību tiek noteikta un segta tādā pašā kārtībā kā Latvijas 
Republikas pilsoņiem.

(2) Ārzemnieki, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var apgūt daļu 
studiju programmas Latvijas augstskolās un koledžās saskaņā ar starptautiskajiem (starp-
augstskolu) apmaiņas līgumiem vai starptautiskās augstskolu un koledžu sadarbības pro-
grammu ietvaros atbilstoši uzņemšanas noteikumiem. Ja ārzemnieku studijas Latvijā notiek 
starpvalstu apmaiņas ietvaros un ekvivalents studējošo skaits no Latvijas augstskolām un 
koledžām studē ārvalstīs, ārzemnieku studijas Latvijā fi nansē no augstskolai vai koledžai 
piešķirtajiem Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem.

(3) Personas, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, var uzņemt Latvijas 
augstskolās un koledžās, ievērojot šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktu.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

84. pants. Ārvalstīs apgūtās augstākās izglītības daļas atzīšana
Ārvalstīs apgūtās augstākās izglītības daļas atzīšanu veic tā augstskola, kurā studējošais 

turpina savu izglītību. Augstskola nosaka:
1) kurai studiju programmai atbilst ārvalstīs apgūtā augstākās izglītības daļa;
2) kādā veidā studējošais var turpināt studijas attiecīgajā studiju programmā;
3) ja nepieciešams, – kādas papildu prasības ir jāizpilda, lai varētu turpināt studi-

jas attiecīgajā studiju programmā Latvijā.

85. pants. Ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu un izglītības dokumentu akadēmiskā 
atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu un izglītības dokumentu, kā arī vidējo izglītību 
apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskais informācijas centrs.

(2) Iesniegto dokumentu ekspertīzes rezultātā tiek noteikts:
1) vai ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments atbilst kādam Latvijā piešķirtajam 

augstākās izglītības dokumentam (turpmāk šajā pantā – diploms);
2) kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam to var 

pielīdzināt;
3) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstīs iegūto izglītības dokumentu 

varētu pielīdzināt kādam no Latvijā piešķirtajiem akadēmiskajiem grādiem vai 
diplomiem, ja ārvalstīs iegūtais akadēmiskais grāds vai izglītības dokuments 
neapmierina neviena Latvijā piešķirta akadēmiskā grāda vai diploma prasības.

(3) Izglītības dokumenta ekspertīzes rezultātā tā īpašniekam tiek izsniegta izziņa 
par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs 
iegūtais izglītības dokuments.

(4) Izdevumus, kas saistīti ar ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības doku-
menta ekspertīzi, sedz izglītības dokumenta īpašnieks.

(5) Ja izglītība tiek turpināta Latvijā, attiecīgā augstskola uz Akadēmiskās informācijas 
centra izziņas pamata pieņem lēmumu par ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības 
dokumenta atzīšanu studiju turpināšanai.

(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)
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86. pants. Ārvalstu augstskolu darbība Latvijā
(1) Ārvalstu augstskolas Latvijā var atvērt fi liāles un pārstāvniecības, ja attiecīgā augst-

skola savā valstī ir akreditēta (valstiski atzīta).
(2) Ārvalstu augstskolu fi liāles Latvijā darbojas, ievērojot šā likuma un citu normatīvo 

aktu noteikumus. Studijas ārvalstu augstskolas fi liālē notiek saskaņā ar šajā likumā 
noteiktajā kārtībā akreditētām studiju programmām.

(3) Ārvalsts augstskolas fi liāles izsniegtie diplomi Latvijā tiek atzīti, ievērojot šā likuma 
85. panta noteikumus un saskaņā ar Lisabonas konvenciju un Eiropas Padomes, Eiropas 
Savienības un UNESCO dokumentiem transnacionālās izglītības jomā.

(4) Ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanai un darbībai Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā jāsaņem atļauja no Izglītības un zinātnes ministrijas.

(5) Ārvalsts augstskolas pārstāvniecība Latvijā var veikt tikai šādas darbības:
1) ārvalsts augstskolas reklamēšanu;
2) informācijas un mācību līdzekļu izplatīšanu;
3) dokumentācijas pārsūtīšanu uz attiecīgo ārvalsts augstskolu un saņemšanu 

no tās.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

87. pants. Akadēmiskā personāla reģistrs
(1) Akadēmiskā personāla reģistrā ieraksta ziņas par personām, kuras ieņem 

akadēmiskos amatus augstskolās un koledžās. Akadēmiskā personāla reģistru izveido 
un uztur Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarota ministrijas vai tās padotībā esošas 
iestādes amatpersona (akadēmiskā personāla reģistra atbildīgā amatpersona).

(2) Akadēmiskā personāla reģistrā par personu ierakstāmas šādas ziņas:
1) personas vārds un uzvārds;
2) personas kods;
3) tā akadēmiskā amata nosaukums, kurā persona ievēlēta;
4) tās augstskolas vai koledžas nosaukums, kurā šī persona ieņem akadēmisko 

amatu (norādot, ja amatu ieņem fi liālē);
5) struktūrvienības nosaukums, ja tāds ir;
6) akadēmiskā amata pildīšanas sākuma termiņš attiecīgajā augstskolā un 

koledžā;
7) akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares un izglītības 

programmu grupas nosaukums.
(3) Ziņas akadēmiskā personāla reģistram par savu akadēmisko personālu iesniedz 

augstskolas un koledžas. Augstskolas rektors vai koledžas direktors atbild par reģistram 
iesniegto ziņu precizitāti un atbilstību īstenībai.

(4) Atjaunotu informāciju par izmaiņām iesniegtajās ziņās augstskola vai koledža 
iesniedz akadēmiskā personāla reģistram katru gadu (ne mazāk kā trīs reizes gadā) līdz 
1. februārim, 1. maijam un 1. augustam.

(5) Šā panta otrās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētās ziņas akadēmiskā 
personāla reģistra atbildīgā amatpersona publicē internetā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
no šo izmaiņu saņemšanas.

(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)
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XII nodaļa

Augstskolu un zinātnisko iestāžu integrācija

(Izslēgta ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

Pārejas noteikumi
1. Augstskolas saskaņo savas satversmes ar Augstskolu likuma prasībām un iesniedz tās 

Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2001. gada 1. oktobrim. Šā noteikuma neizpildes 
gadījumā tiek piemērotas Augstskolu likuma 10. panta ceturtās daļas vai 11. panta 
normas.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

2. Augstskolas triju mēnešu laikā no augstskolas satversmes apstiprināšanas Saeimā vai 
Ministru kabinetā saskaņo visus savus normatīvos aktus (nolikumus, noteikumus, 
reglamentus u. c. ) ar savām satversmēm un šo likumu.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

3. Visu vēlēto amatu un institūciju pilnvaru laiks netiek mainīts, ja tas nepārsniedz sešus 
gadus no ievēlēšanas dienas.

4. Augstskolas, kuru satversmes ir apstiprinātas līdz 1995. gada 2. decembrim, līdz 
akreditācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2001. gada 17. novembrim, ir pielīdzināmas 
akreditētām augstskolām, un tās ir tiesīgas izsniegt izglītības dokumentu atbilstoši šā 
likuma 7. panta trešās daļas noteikumiem, kā arī piedalīties Rektoru padomes darbā.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

5. Augstākās izglītības padome gada laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas sadarbībā 
ar Latvijas Zinātnes padomi un Zinātņu akadēmiju izstrādā priekšlikumus izglītības 
un zinātnes ministram par profesoru štata vietu sarakstu augstskolās un konkursa 
izsludināšanas grafi ku.

6. Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā grozījumi likuma 66. 
panta pirmajā daļā (par Augstākās izglītības padomes 12 locekļu sastāva ierosināšanu 
apstiprināšanai Saeimā), izglītības un zinātnes ministrs iesniedz Saeimai Augstākās 
izglītības padomes personālsastāva kandidatūras.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

7. Augstākās izglītības padome triju mēnešu laikā izstrādā un iesniedz Ministru kabine-
tam apstiprināšanai universitāšu reformu programmu, paredzot tajā secīgu augstākās 
izglītības un zinātnes integrāciju (zinātniskās pētniecības institūtu izveidi vai esošo 
institūtu iekļaušanos galvenajos studiju un pētījumu virzienos), akadēmiskā personāla 
kvalifi kācijas celšanu, jaunās zinātnieku paaudzes piesaistīšanu, jaunu fi nansēšanas 
un darba samaksas kārtību.

8. Ministru kabinets paredz ikgadējus papildu fi nanšu līdzekļus universitāšu reformas 
īstenošanai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

9. Ministru kabinets divu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas pieņem šā 
likuma prasībām atbilstošus augstskolu licencēšanas un akreditācijas noteikumus.

10. Licencētām augstskolām jāatjauno licence sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā 
stāšanās dienas.

11. Attiecībā uz Latvijas Republikas Nacionālās aizsardzības akadēmiju un Latvijas Polici-
jas akadēmiju Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt citu kārtību šīs augstskolas autonomi-
jas (4. pants), augstskolas pārstāvības un studējošo pašpārvaldes (12., 53. pants), 
rektora apstiprināšanas (17. pants), studējošo komplektēšanas (45. pants) un studiju 
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programmu apstiprināšanas (55. pants) jautājumos, ja to prasa šīs izglītības iestādes 
militārā vai profesionālā specifi ka.
(27.12.1996. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 
06.04.2006.)

11.1 Attiecībā uz Iekšlietu ministrijas sistēmā esošajām koledžām Ministru kabinets ir tiesīgs 
noteikt citu kārtību šo koledžu pārstāvības (10.1 pants), studējošo komplektēšanas (45. 
pants) un studiju programmu apstiprināšanas (55. pants) jautājumos, ja to prasa šīs 
izglītības iestādes profesionālā specifi ka.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

12. Uzņemšanu studiju programmās, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem 
(46. panta trešā daļa), uzsāk 2004. gadā.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

13. Līdz 2001. gada 1. aprīlim augstskolas paziņo uzņemšanas noteikumus tajās studi-
ju programmās, kuras šīs normas spēkā stāšanās dienā jau tiek īstenotas un kurās 
uzņemšana paredzēta arī laikā līdz 2004. gadam.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

14. Likuma 55. panta otrā daļa par pilna laika studējošo skaitu akadēmiskās izglītības 
studiju programmās neattiecas uz tām studiju programmām, kuras šīs normas spēkā 
stāšanās dienā jau tiek īstenotas, – līdz brīdim, kad attiecīgā studiju programma 
akreditējama atbilstoši šā likuma prasībām.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

15. Likuma 55. panta sestā daļa par ikvienas studiju programmas licencēšanu neattiecas 
uz tām studiju programmām, kuras šīs normas spēkā stāšanās dienā jau tiek īstenotas. 
Šīs studiju programmas pielīdzināmas licencētām studiju programmām.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

16. Habilitētiem doktoriem ir attiecīgās nozares doktora tiesības.
(23.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.12.2000.)

17. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1. novembrim nosaka studiju līgumā ietveramos 
obligātos noteikumus (46. panta otrā daļa), studējošā personas lietas noformēšanas 
un aktualizēšanas kārtību (46. panta astotā daļa), kārtību, kādā uzsākamas studijas 
vēlākos studiju posmos (47. panta trešā daļa) un ārpus Latvijas studējošo personu uz-
skaites kārtību (82. panta otrā daļa).
(03.06.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2004.)

18. Augstskolas saskaņo savas satversmes ar šā likuma 13. panta trešās daļas un 15. panta 
ceturtās daļas prasībām par studējošo īpatsvara izmaiņām augstskolas satversmes 
sapulcē un senātā un iesniedz tās apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai 
līdz 2005. gada 10. jūnijam. Augstskolu satversmes sapulces un senāti, kas ievēlēti 
līdz 2004. gada 10. jūnijam, līdz attiecīgās satversmes sapulces vai senāta pilnvaru 
termiņa beigām turpina darboties, saglabājot augstskolas satversmē noteikto studējošo 
īpatsvaru.
(03.06.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2004.)

19. Augstskola nodrošina satversmes atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām 
un līdz 2006. gada 1. septembrim iesniedz satversmi Izglītības un zinātnes ministri-
jai. Valsts dibinātā augstskola kļūst par atvasinātu publisku personu pēc satversmes 
apstiprināšanas Saeimā. Līdz satversmes apstiprināšanai Saeimā augstskola turpina 
darboties līdzšinējā – valsts budžeta iestādes – statusā. Valsts dibinātās universitātes 
un augstskolas, kuru satversmes ir apstiprinātas Saeimā, uzskatāmas par atvasinātām 
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publiskām personām. Koledža nodrošina nolikuma atbilstību Augstskolu likumā 
noteiktajām prasībām un līdz 2007. gada 1. maijam iesniedz nolikumu Izglītības un 
zinātnes ministrijai. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. septembrim izdod noteiku-
mus par attiecīgās koledžas nolikumu. Līdz šo Ministru kabineta noteikumu izdošanai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2007. gada 1. septembrim uz attiecīgo koledžu neattiecas šā likuma 
9. panta otrās daļas 3. punkta noteikumi.
(02.03.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. un 19.04.2007. likumu, 
kas stājas spēkā 06.05.2007.)

20. Augstskolu rektori pēc vienošanās ar akadēmiskā personāla pārstāvjiem līdz 2006. 
gada 1. februārim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai attiecīgajā augstskolā 
ievēlētā akadēmiskā personāla sarakstu.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

21. Šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktie kritēriji stājas spēkā 2007. gada 1. septembrī. 
Līdz 2007. gada 31. augustam Latvijā ir šādas universitātes: Daugavpils Universitāte, 
Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Stradiņa 
universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

22. Darba līgumi, kas noslēgti ar augstskolu akadēmisko personālu līdz 2005. gada 
31. augustam, ir spēkā līdz attiecīgajā darba līgumā noteiktā termiņa beigām.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

23. Šā likuma 48. pants un 49. panta trešā daļa zaudē spēku pēc obligātā militārā dienesta 
atcelšanas.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

24. (Izslēgts ar 19.04.2007. likumu, kas stājas spēkā 06.05.2007.)
25. Augstskolu likuma 3. panta pirmās daļas noteikums par personu ar doktora zinātnisko 

grādu īpatsvaru augstskolās stājas spēkā 2010. gada 1. jūlijā.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

26. Šā likuma 3. panta piektās daļas trešajā teikumā ietvertais noteikums neattiecas 
uz augstskolām, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim reģistrētas Augstskolu 
reģistrā un kuru nosaukumos (kā arī to izveidoto institūciju nosaukumos) ietverts 
vārds “institūts”.
(02.03.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

27. Saskaņā ar šo likumu valsts un pašvaldību institūcijās noteikto atlīdzību (mēnešalgu, 
prēmijas, naudas balvas, pabalstus u. c. ) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam “Par 
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.
(12.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

28. 2010. un 2011. gadā valsts dibināto augstskolu un koledžu akadēmiskajam personālam 
nemaksā prēmijas un naudas balvas, neveic tā materiālo stimulēšanu, bet pabal stus 
izmaksā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumu.
(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 1995. gada 2. novembrī.
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MK noteikumi 

“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”

Latvijas Republikas Ministru kabinets
1999. gada 6. aprīlī Noteikumi Nr. 134

Rīgā (prot. Nr. 20, 4.§)
Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par zinātnisko darbību”

10. panta otro daļu un 12. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka promocijas kārtību – zinātniskās kvalifi kācijas darba iesniegšanas, 
izvērtēšanas un publiskas aizstāvēšanas procedūru, pēc kuras darba autoram var tikt 
piešķirts doktora zinātniskais grāds, – kā arī promocijas kritērijus.

2. Doktora zinātnisko grādu piešķir par sevišķi nozīmīgu, oriģinālu, patstāvīgi veiktu 
zinātniskās kvalifi kācijas darbu (tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, 
disertāciju vai monogrāfi ju), kas vērtējams kā būtisks ieguldījums attiecīgās zinātnes 
nozares (apakšnozares) attīstībā (turpmāk – promocijas darbs).

3. Doktora zinātnisko grādu noteiktā zinātnes nozarē piešķir augstskolās vai valsts 
zinātniskajos centros izveidotas promocijas padomes, kurās iekļauti Latvijas Zinātnes 
padomes (turpmāk – padome) apstiprināti atbilstošās zinātnes nozares eksperti.

4. Uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura pirms promocijas 
darba aizstāvēšanas sekmīgi beigusi attiecīgas doktora studiju programmas vai nokār-
tojusi doktora eksāmenus izvēlētajā zinātnes nozarē un svešvalodā. Studiju programmu 
un eksāmenu profi lu un saturu nosaka iestāde, kurā darbojas promocijas padome.

5. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem (vai pieņemtiem publicē-
šanai) vismaz piecos rakstos vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevu-
mos), kas iekļauti padomes apstiprinātajā zinātnisko izdevumu sarakstā. Par promocijas 
darba rezultātiem jāziņo vismaz divās starptautiskās konferencēs.

6. Promocijas darba aizstāvēšana promocijas padomē notiek tikai pēc tā pozitīva vērtējuma 
Valsts zinātniskās kvalifi kācijas komisijā (turpmāk – komisija).

7. Ja doktora zinātniskā grāda pretendentam (turpmāk – pretendents) ir iebildumi pret 
promo cijas padomes darbu, viņam ir tiesības iesniegt argumentētu pretenziju padomē, 
kas ir augstākā apelācijas instance.

8. Padome ar īpašu lēmumu piešķir augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem 
promocijas tiesības uz pieciem gadiem.

II. Promocijas kārtība

9. Pretendents ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms promocijas darba aizstāvēšanas promocijas 
padomē iesniedz:
9.1. promocijas darbu;
9.2. promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā;
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9.3. apliecinājuma dokumentus par studiju programmas izpildi un eksāmenu 
nokārtošanu izvēlētajā nozarē un svešvalodā;

9.4. autobiogrāfi ju (Curriculum Vitae);
9.5. publicēto darbu sarakstu un to kopijas.

10. Promocijas padome iesniegto promocijas darbu nosūta izvērtēšanai komisijā. Komisija 
mēneša laikā izvērtē darbu un, ja vērtējums ir pozitīvs, nosaka neatkarīgu starptau-
tisko ekspertu (pēc padomes starptautisko ekspertu datu bankas datiem), un paziņo 
par to promocijas padomei.

11. Pēc pozitīva komisijas vērtējuma saņemšanas:
11.1. promocijas padomes priekšsēdētājs pieaicina trīs recenzentus, no kuriem viens 

ir šīs padomes eksperts, bet divi – no citām zinātniskajām institūcijām. Par 
promocijas darba recenzentiem var būt Latvijas vai ārvalstu zinātnieki, kuri ir 
starptautiska līmeņa eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē;

11.2. promocijas padome nosūta promocijas darbu (vai promocijas darba kopsavil-
kumu) komisijas noteiktam neatkarīgam starptautiska līmeņa ekspertam at-
sauksmes saņemšanai;

11.3. promocijas padome nosaka promocijas sēdes laiku un divas nedēļas iepriekš to 
izziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”.

12. Promocijas darbu vērtē pēc šādiem promocijas kritērijiem:
12.1. vai promocijas darbam ir starptautiskajiem standartiem atbilstošs zinātniskais 

un metodiskais risinājums;
12.2. vai promocijas darbs ir pabeigts pētījums un tam ir pietiekams apjoms;
12.3. vai promocijas darba rezultāti ir atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās 

zinātnes nozares (nozaru) tālākā attīstībā;
12.4. vai promocijas darba rezultāti ir publicēti vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos 

žurnālos (izdevumos);
12.5. vai promocijas darbs nav viltojums vai plaģiāts, vai nav izdarīts kāds cits 

pārkāpums.
13. Ja saņemts negatīvs komisijas atzinums, attiecīgās promocijas padomes priekšsēdētājs 

atdod promocijas darbu pretendentam.
14. Pretendents pēc promocijas darba papildināšanas vai pārstrādāšanas var to atkārtoti 

iesniegt promocijas padomē tās noteiktajā laikā. Ja par papildināto vai pārstrādāto pro-
mocijas darbu saņemts negatīvs komisijas atzinums, promocijas darbs tiek noraidīts.

15. Pretendents tiek iepazīstināts ar recenzentu rakstiskajām atsauksmēm ne vēlāk kā 
trīs dienas pirms promocijas sēdes.

16. Ja recenzenta atsauksme ir negatīva, pretendents ir tiesīgs atsaukt promocijas darbu 
no turpmākās promocijas procedūras un to papildināt vai pārstrādāt.

17. Uz promocijas padomes sēdi par padomes ekspertiem ar lēmēja balsstiesībām uzaicina 
attiecīgā promocijas darba recenzentus. Promocijas padomes sēde ir lemttiesīga, ja 
tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no promocijas padomes pastāvīgo ekspertu 
skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.

18. Promocijas sēde ir atklāta. Promocijas sēdē pretendents ziņo par promocijas darba 
rezultātiem, kas tiek apspriesti akadēmiskā diskusijā. Ja promocijas darbs ietver valsts 
noslēpumu vai ir nepieciešama autortiesību aizsardzība, komisija var pieņemt lēmumu, 
ka promocijas sēde ir slēgta.
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19. Lēmumu par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu vai atteikumu promocijas padome 
pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, 
noteicošā ir promocijas padomes priekšsēdētāja balss.

III. Zinātnisko grādu pielīdzināšana

20. Ja persona ieguvusi Goda doktora nosaukumu, tās tiesības nav pielīdzināmas doktora 
grāda ieguvēja tiesībām attiecīgajā zinātnes nozarē.

21. Ja ārvalstīs iegūtais zinātniskais grāds tiek pielīdzināts Latvijas Republikas doktora 
zinātniskajam grādam, attiecīgajai personai tiek izsniegta atbilstoša padomes izziņa, 
kas to apstiprina.

IV. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem:
22.1. Ministru Padomes 1991. gada 4. oktobra lēmumu Nr. 262 “Par Nolikumu par 

zinātnisko grādu piešķiršanu”;
22.2. Ministru kabineta 1994. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 4 “Par papildinājumiem 

Ministru Padomes 1991. gada 4. oktobra lēmumā Nr. 262 “Par Nolikumu par 
zinātnisko grādu piešķiršanu” (Latvijas Vēstnesis, 1994, 15. nr. ).



94

RSU  DOKTORANTŪRA  2010

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1001
Rīgā 2005. gada 27. decembrī (prot. Nr. 77 2.§)

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 11. panta pirmo un otro daļu

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 starp-
tautiski pieejamās datu bāzēs;

3.3. monogrāfi ja – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starp-
tautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfi ju un kop-
savilkumu 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 
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zinātniekus, ja saņemta Valsts zinātniskās kvalifi kācijas 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 pa-
domes priekšsēdētāja balss.

7. Padomes darbu nodrošina augstskola. Promocijas procesa izmaksas sedz doktoran-
tūras programmu īstenotāja augstskola no programmas īstenošanai paredzētajiem 
līdzekļiem. Ja promocijas darba autors (turpmāk – pretendents) nav apguvis atbilstošu 
prog rammu 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 monogrāfi ja, 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.

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 pro-

grammu 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 preten dents 
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.
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V. Zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora 

studiju programmas prasībām

12. Augstskolas struktūrvienības dome vai zinātniskā padome mēneša laikā no doku-
mentu 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, kvalifi  kācijas 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 organi zēšanā 
vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām, citām 
Latvijas zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem.

13. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu pro grammas 
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 doku-
mentus 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 aizstā vēšanai, ja tas atbilst 
šādiem kritērijiem:

15.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, defi nējis pētījumu mērķi un 
uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās 
metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apko-
pojot 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 monogrāfi jā vai ar to 

saistītais intelektuālais īpašums ir paten tēts;
15.6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai 

semināros;
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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);

16.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba kopsavil-
kuma 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 izziņoša nu 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” augstskola nodrošina promocijas darba pub-
lisku 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 klasifi cējamu 
informāciju, internetā un augstskolas bibliotēkā ievieto tikai promocijas darba kopsavil-
kumu. Šajā gadījumā padome lemj par promocijas darba aizstāvēšanu slēgtā sēdē, kurā 
piedalās tikai padomes locekļi, recenzenti, pretendents, promocijas darba vadītājs un ci-
tas personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasifi cētai 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 pa-
dotos 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. apakš punktā 
minētās informācijas saņemšanas iesniegt augstskolā pamato tus 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 at-
saukt 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, pro-
mocijas 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 
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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”.

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 preten-
denta 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 pre-
tendenta 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 disku-
siju 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.
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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 promo-
cijas 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 pro-
mocijas 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 apstip-
rina to nolikumus triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.
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Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1000
Rīgā 2005. gada 27. decembrī (prot. Nr. 77 1.§)

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 11. panta 3. daļu

1. Noteikumi deleģē doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības 
augstskolām.

2. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības tiek deleģētas šādām 
augstskolām uz doktora studiju programmu akreditācijas laiku:
2.1. Latvijas Universitātei – astronomijā, bioloģijā, datorzinātnē, demogrāfi jā, ekono-

mikā, farmācijā, fi loloģijā, fi lozofi jā, fi zikā, ģeogrāfi jā, ģeoloģijā, juridiskajā 
zinātnē, ķīmijā, matemātikā, medicīnā, mehānikā, pedagoģijā, politikas zinātnē, 
psiho loģijā, socioloģijā, teoloģijā un reliģiju zinātnē, vadībzinātnē, valodniecībā, 
vēsturē un vides zinātnē;

2.2. Rīgas Tehniskajai universitātei – arhitektūrā, būvzinātnē, elektronikā un 
telekomunikācijās, elektrotehnikā, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, ķīmijā, 
ķīmijas inženierzinātnē, mašīnzinātnē, materiālzinātnē, mehānikā, transportā un 
satiksmē, vadībzinātnē un vides zinātnē;

2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei – arhitektūrā, būvzinātnē, ekonomikā, 
hidro inže nierz inātnē, informācijas tehnoloģijās, lauksaimniecības zinātnē, mate-
riāl zinātnē, mežzinātnē, pārtikas zinātnē, pedagoģijā, socioloģijā, vides zinātnē 
un veterinārmedicīnā;

2.4. Daugavpils Universitātei – bioloģijā, ekonomikā, fi zikā, literatūrzinātnē, matemā-
tikā, pedagoģijā, psiholoģijā un valodniecībā;

2.5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai – mākslas zinātnē;
2.6. Latvijas Kultūras akadēmijai – mākslas zinātnē;
2.7. Latvijas Mākslas akadēmijai – mākslas zinātnē;
2.8. Rīgas Stradiņa universitātei – medicīnā, farmācijā un socioloģijā;
2.9. Latvijas Policijas akadēmijai – juridiskajā zinātnē;
2.10. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai – pedagoģijā;
2.11. Liepājas Pedagoģijas akadēmijai – pedagoģijā un valodniecībā;
2.12. Transporta un sakaru institūtam – transportā un satiksmē.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr. 67)

3. Šo noteikumu 2. punktā minētās augstskolas, īstenojot tiesības attiecībā uz doktora 
zinātniskā grāda piešķiršanu (promociju), atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārraudzībā.
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Starptautiska konference – apmācības seminārs 

“Medicīnas doktora studiju programmu harmonizācija 

Eiropas Savienības valstu telpā”

Doktorantūras nodaļa 2009. gada 16.–18. septembrī organizēja starptautisku konfe-
renci – semināru medicīnas un farmācijas doktora studiju programmu vadītājiem un 
zinātniskā darba vadītājiem.

Vieslektori:
prof. Zdravko Lackovic (Eiropas medicīnas doktora studiju programmu asociācijas 

ORPHEUS prezidents),
prof. Seppo Meri (Helsinku universitāte, ORPHEUS ģenerālsekretārs),
prof. David Gordon (Eiropas medicīnas augstskolu asociācijas AMSE prezidents, 

ORPHEUS viceprezidents),
prof. Anders Gustafsson (Karolinskas universitātes medicīnas doktora studiju 

programmas koordinators).

Konferences darbā piedalījās RSU un LU MF, kā arī Tartu, Kauņas, Viļņas un Klaipēdas 
medicīnas augstskolu pārstāvji.
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Konferences vieslektori: profesors Seppo Meri (pirmais no kreisās puses), 
profesors David Gordon un profesors Zdravko Lackovic.

Konference pulcēja plašu darbu zinātnisko vadītāju sabiedrību.
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Apmācības kurss doktorantiem

Doktorantūras nodaļa 2010. gada 13. un 14. aprīlī organizēja apmācības kursu 
zinātnisko datu statistiskajā apstrādē un izvērtēšanā.

Vieslektors – asoc. prof. Mesfi n Kassaye Tessma (Karolinskas Universitāte, Zviedrija).
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Doktora studiju programma “Medicīna”

Doktora studiju programmas “Medicīna” vadītāja 
prof. Sandra Lejniece

Tālrunis: 67040231

E-pasts: lejniece@latnet.lv

Adrese: Linezera iela 6, Rīga, LV-1006
 SIA “Rīgas Austrumu KUS”, klīnika “Linezers”
 A korp., Administrācija, 124. kab.
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Doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 
un zinātniskā darba nosaukumu saraksts doktora 

studiju programmā “Medicīna”

1. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā 

darba vadītājs

Āboliņš Arnis

Prognostiskie imūnhistoķīmiskie faktori hereditāra un sporādiska krūts vēža audos
Jānis Gardovskis
Ilze Štrumfa

Apinis Pēteris

Latvijas veselības aprūpes attīstība 1990.–2010. gadā, noteicošie faktori, ten den-
ces  un kļūdas. Iespējas radīt ilgtermiņa veselības aprūpes stratēģiju Latvijā

Dzintars Mozgis

Ašmane Santa

Depresīvo traucējumu īpatnības epilepsijas slimniekiem
Ināra Logina
Egils Vītols

Avkštols Viktors

Osseointegrētu zobu implantu  un zobu pozīcijas stabilitāte
Pēteris Apse

Balmaks Reinis

Bērniem nozīmīgo pneimovīrusu izraisīto dziļo elpceļu infekciju 
klīniskais un molekulārais raksturojums terciārā līmeņa hospitālī Latvijā

Dace Gardovska
Andris Kazāks

Balode Inga

Ambulatoru stabilas koronārās sirds slimības pacientu sirds un asinsvadu 
sistēmas hemodinamisko parametru un riska faktoru īpatnības, ambulatorās 
novērošanas un ārstēšanas prakse Latvijā

Andrejs Ērglis
Gustavs 
Latkovskis

Bauze Daiga

Autisma etioloģijas ģenētiskie aspekti
Raisa Andrēziņa
Baiba Lāce

Bergmane Inta

Dilatācijas kardiomiopātijas pacientu izmeklēšana un ārstēšana bērnu vecumā
Andrejs Ērglis
Aris Lācis

Biezā Anvita

Funkcionālā magnētiskā rezonanse galvas smadzeņu gliomu izpētē
Gaida Krūmiņa

Blūmentāle Ilze

Valodas audiometrijas testa izveide un pārbaude pirmsskolas vecuma bērniem
Sandra Kušķe

Cīrule Jolanta

Arodslimību struktūras, to radītās darba nespējas un ekonomisko zaudējumu analīze 
Latvijā

Maija Eglīte
Uldis Teibe

Ekšteina Ilze

HIV/AIDS pacientu imūnģenētisko un metabolo, apoptozes un fi brozes marķieru 
dinamiskais dizains kā diagnostikas un ārstēšanas izvēles un novērtēšanas bāze

Ludmila Vīksna
Valentīna 
Sondore

Elsone Liene

Multiplās sklerozes epidemioloģisko rādītāju raksturojums Latvijā
Ardis Platkājis
Guntis Karelis

Evansa Irina

Pretsāpju blokādes ultrasonogrāfi jas un fl uoroskopijas kontrolē mugurkaulāja 
deģeneratīvo slimību gadījumos

Ināra Logina
Indulis Vanags

Jakušonoka Ruta

Kustību un balsta aparāta traumu  funkcionālā rezultāta novērtēšana politraumu 
guvušiem pacientiem

Andris Jumtiņš
Zane Pavāre

Jermakova Irina

Dzemdes kakla pirmsvēža saslimšanu diagnostikas un ārstēšanas iespējas Latvijā
Ilze Vīberga
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Jerša Ilana

Apikālā periodontīta sastopamības biežums, sakņu kanālu pildījuma 
kvalitāte un koronārās restaurācijas kvalitāte

Rita Kundziņa
Ieva Henkuzena

Jubele Kristīne

Dzīvību apdraudošo primāro kardiomiopātiju fenotipisko pazīmju 
informativitāte un šo pazīmju korelācija ar genotipiskajām izmaiņām 
6–8 gadus vecu bērnu populācijā Latvijā

Oskars Kalējs
Aivars Lejnieks

Kadiša Anda

Latentu / persistentu  vīrusu infekciju iesaiste reimatoīdā artrīta 
etiopatoģenēzē un korelācija ar klīnisko un radioloģisko atradni

Modra Murovska
Aivars Lejnieks

Kalējs Mārtiņš

Sirds vārstuļu bioprotēžu komponenšu mehānisko īpašību un strukturālie 
pētījumi

Pēteris Stradiņš

Kalniņš Artis

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju ārstēšanas metožu salīdzinājums 
pacientiem ar koronāro sirds slimību

Aivars Lejnieks
Andrejs Ērglis

Ķīsis Kaspars

Jauna veida endoprotēzes klīniskais modelis vēdera aortas un iegurņa 
artēriju aneirismu ārstēšanā

Jānis Gardovskis
Dainis Krieviņš

Klatenberga Ilze

Valodas audiometrijas testu izveide un to nozīme dažādu dzirdes traucējumu 
diferenciāldiagnostikā

Sandra Kušķe

Koļesova Oksana

Iegurņu morfoloģija mūsdienu Latvijas populācijā
Jānis Vētra

Krasone Kristīne

Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām šķeltnēm Latvijā
Ilze Akota
Rūta Care

Kreile Madara

Iedzimto vielmaiņas slimību jaundzimušo skrīninga iespējas Latvijā
Baiba Lāce

Krumholcs Oskars

Šizofrēnijas un depresijas simptomu savstarpējā saistība pirms klīniskās 
manifestācijas Latvijas apstākļos

Biruta Kupča

Lazareva Arina

Imunoģenētiskais juvenila idiopātiska artrīta raksturojums homogēnās 
pacientu grupās

Valda Staņēviča

Lībiete Ieva

Psihiatrijas attīstība Latvijā 1920.–1944. gadā
Juris Salaks
Biruta Kupča

Maksimenko Jeļena

Ārstēšanas stratēģija trīskārši negatīva krūts vēža gadījumā
Genādijs Trofi movičs
Inta Liepniece-Karele

Možeika Elga

Psoriāzes slimnieku ādas antimikrobo peptīdu pārmaiņu korelācija ar citiem 
lokālās aizsardzības sistēmas faktoriem

Māra Pilmane
Jānis Ķīsis

Ozola Baiba

Kaula mikro un makro struktūras analīze zobu protezēšanas plānošanā
Una Soboļeva

Ozoliņa Agnese

Asiņošana pēc sirds operācijām mākslīgajā asinsritē
Indulis Vanags
Eva Strīķe

Piekuse Linda

Endobiotiķu un ksenobiotiķu metabolismā iesaistīto enzīmu kodējošo 
gēnu polimorfi smi hroniska hepatīta C vīrusinfekcijas un akūta toksiska 
hepatīta gadījumā

Jāzeps Keišs
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Plonis Juris

Vidējas penetrances gēnu nozīme pārmantota prostatas vēža slimniekiem 
Latvijā

Jānis Gardovskis
Egils Vjaters

Princevs Eduards

Ādas bazālo šūnu audzēja malignitātes novērtējuma kombinētās metodes 
izstrāde, pamatojoties uz patohistoloģiskās, ultrasonogrāfi skās 
un SIAskopijas diagnostikas rezultātiem

Ingrīda Čēma
Andra Dērveniece

Puķe Elīna

Gaistošo organisko savienojumu un slāpekļa oksīda nozīme izelpas gaisā 
atopisko slimību diagnostikā pirmsskolas un skolas vecuma bērniem Latvijā

Dace Gardovska

Putniņš Ints

Pacientu dzīves kvalitāte pēc sirds transplantācijas un sirds asistējošo 
mehānisko palīgcirkulācijas ierīču implantācijas operācijām

Romans Lācis
Gundars J. Katlaps

Radziņa Maija

Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem ar aterosklerotiskām izmaiņām 
brahiocefālos asinsvados

Gaida Krūmiņa

Rendeniece Inga

Profi lakses programmas izstrāde un novērtējums zobu kariesa attīstībā 
grūtniecēm un viņu bērniem

Rūta Care
Anda Brinkmane

Reste Jeļena

Mazu radiācijas devu hroniskas iedarbības ietekme uz cilvēka novecošanu
Maija Eglīte
Nataļja Kurjāne

Rībenieks Kaspars

Kolorektālas polipozes un pārmantotā kolorektālā vēža slimnieku diagnosti-
kas, profi lakses, terapijas efektivitātes un uzraudzības īpatnības Latvijā

Jānis Gardovskis

Rozīte Santa

Cukura diabēta pacientu mirstība, dzīvildze, diabēta norise un to 
ietekmējošie faktori Latvijā 2000.–2009. gadā

Ģirts Briģis

Rusaka Marija

Akūto un polimorfo psihotisko traucējumu diagnostikas īpatnības, dinamiskā 
attīstība un ārstēšanas taktika Latvijā

Elmārs Rancāns

Rusovs Gundars

Paraspinālās muskulatūras disfunkcijas biomehāniskie aspekti idiopātiskās 
skoliozes attīstībā

Aivars Vētra

Siliņš Ints

Mazinvazīvā ķirurģija plaušu vēža ārstēšanā Latvijā
Aigars Pētersons
Alvils Krams

Skride Andris

Pulmonālā arteriālā hipertensija sistēmas sklerodermijas gadījumā – 
prevalence, incidence Latvijas populācijā

Andrejs Ērglis

Skuja Sandra

Toksisku vielu izraisītu CNS izmaiņu morfoloģiskā izpēte
Valērija Groma

Strēlnieks Aldis

Dažādu ātriju fi brilācijas recidīvus ietekmējošo faktoru noteikšana un to 
savstarpējā korelācija pēc elektrokardioversijām

Aivars Lejnieks
Oskars Kalējs

Sultanova Alīna

Beta-herpesvīrusu (HHV-6, HHV-7) infekcijas kā dažādu komplikāciju 
un hronisku slimību attīstības veicinātājas cilvēkiem darbspējīgā vecumā

Modra Murovska
Svetlana Čapenko

Svaža Juris

Orofaringeāla patoloģija un ķirurģiskas ārstēšanas rezultāti traucētas miega 
elpošanas pacientiem

Andrejs Skaģers
Indulis Vanags

Trinīte Baiba

Balss traucējumi pedagogiem. Izplatība, riska faktori un psihosociālā ietekme
Jānis Sokolovs
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Trukšāne Ieva

Bazālo šūnu karcinomu imūnmodulējošās terapijas un krioķirurģijas 
kombinācijas efektivitātes pētījums

Regīna Kleina
Jānis Ķīsis

Vabale Andra

Agrīnas lasītprasmes testa (DIBELS) latviešu versijas standartizācija 
stratifi cētā izlasē un pārbaude bērniem ar dzirdes un valodas traucējumiem

Jānis Sokolovs

Vaganovs Pēteris

Pārmantota nieres šūnu vēža epidemioloģija un molekulārās īpatnības Latvijā
Jānis Gardovskis
Egils Vjaters

Vanags Juris

Dislocētu lēcu optimāla fi ksācijas veida izstrāde
Guna 
Laganovska

Vikmanis Andris

Iegurņa kaulu lūzumu ķirurģiska ārstēšana
Andris Jumtiņš

Voskresenska Nataļja

Slāpekļa oksīds (NO) izelpas gaisā kā diagnostiskais un prognostiskais 
kritērijs dažādu iekaisuma un sastrēguma procesu pulmonoloģijā

Grigorijs Orļikovs
Jūlija Voicehovska

Vrubļevska Jana

Mikroabrāzijas tehnikas pielietošanas kritēriju izstrāde bērnu zobārstniecībā
Rūta Care

Zārde Inga

Psihiatrijas pacientu stigmatizācija un tās radītās sekas
Anita Villeruša
Elmārs Rancāns

Zēbolds Silvestris

Endoprotezēšana pacientiem ar displastisku gūžas locītavas osteoartrītu
Andris Jumtiņš

Medicīnas studiju programmas doktoranti aktīvi piedalās klīniskajā darbā. 
Operācija Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. 

Operē bērnu ķirurģijas specialitātes doktorants Jānis Upenieks.
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2. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Azarjana Kristīne

Personu ar atipiskām dzimumzīmēm un melanomas pacientu fenotipa 
saistība ar genotipu

Ingrīda Čēma
Dace Pjanova 

Briuks Kalvis

Mugurkaulāja traumu ķirurģiskās ārstēšanas algoritma izstrāde
Andris Jumtiņš 

Buiķe Inita

Hronisku artrītu slimnieku veselības pašvērtējuma un dzīves kvalitātes 
saistība ar slimības etioloģiskajiem, veselības aprūpes un slimnieka sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem

Ludmila Vīksna
Ģirts Briģis 

Caune Una

Infekciozu aģentu izraisītu artrītu diferenciāldiagnostika
Ludmila Vīksna
Aivars Lejnieks

Čupāne Liene

Panton Valentine leikocidīna (PVL) toksīna pozitīvā Staphylococcus aureus 
molekulārā epidemioloģija, tā izsaukto saslimšanu klīnika un iznākumi 
bērniem Latvijā

Dace Gardovska
Edvīns Miklaševičs 

Eglīte Tatjana

Polarizētas nekoherentās monohromatiskās gaismas pielietošanas 
efektivitāte kombinācijā ar rehabilitācijai pielāgotu mugurkaula stiepšanas-
griešanas manipulāciju ierīci un citām fi zikālās medicīnas ārstēšanas 
metodēm muguras lejas daļas saslimšanas gadījumos

Uldis Teibe
Ints Zeidlers 

Eivazova Guļšena

Vitamīna D koncentrācija dažāda vecuma sievietēm Latvijā ar un bez krūts 
vēža, un sezonālo svārstību nozīme agrīnu kaula rezorbcijas marķieru un 
kaula struktūras izmaiņās pēcmenopauzāla vecuma sievietēm latvijā

Aivars Lejnieks 

Franckeviča Ivanda

Latvijas bērnu vecuma nieru jaunveidojumu morfoloģiskais, 
imunohistoķīmiskais un ģenētiskais raksturojums

Regīna Kleina 

Freilibs Edgars

Transmiokardiālā lāzerrevaskularizācija pacientiem ar difūzu koronāro sirds 
slimību

Romans Lācis 

Gertnere Jana

Visjaunākās viena paņēmiena femtosekunžu redzes korekcijas metodes 
(Flex) izstrāde un aprobācija

Igors Solomatins 

Jansone-Laizāne Anita

Magnētiskā rezonanses iespējas mielodisplastiskā sindroma, aplastiskās 
anēmijas diagnostiskā un autologa allogēnas transplantācijas rezultātu 
izvērtēšana

Sandra Lejniece
Ardis Platkājis 

Kalinin Artem

Ātriju miokarda elektromehāniskās funkcijas novērtēšana ar 2DS (“two-di-
mensional strain”) ultraskaņas metodi veseliem cilvēkiem un personām ar 
arteriālo hipertensiju

Andrejs Kalvelis
Guntis Bahs 

Kapickis Mārtiņš

Divi asinsvadu kūlīšu tipi avaskulāru audu revaskularizācijai
Guntars Pupelis 

Karpova Nataļja

Dažādu statīnu pretaterosklerozes efektu multifaktoriāla salīdzinoša analīze
Oskars Kalējs 
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Kazanceva Anna

Siekalu dziedzeru audzēju operāciju komplikāciju klīniskā un 
kompleksmorfoloģiskā analīze un to novēršanas iespējas

Valērija Groma
Egīls Korņevs 

Ķevere Laura

Hiperhomocisteinēmija bērnu un pusaudžu psihiatrijas klīnikā
Santa Purviņa 

Ķikule Ilga

Cerebrālo artēriju aterosklerozes ultrasonoloģiskie diagnostiskie kritēriji
Ardis Platkājis
Ģertrūde Eniņa 

Kreicberga Ilze

Pēcdzemdību placentas morfofunkcionālais novērtējums un tā saistība ar 
iespējamiem grūtniecības riska faktoriem, dzemdību gaitu un jaundzimušā 
veselības stāvokli

Māra Pilmane
Dace Rezeberga 

Krišjāne Zane

Temporomandibulārās locītavas un apakšžokļa trīsdimensiju morfoloģijas 
izpēte pacientiem ar dentofaciālām anomālijām

Ilga Urtāne
Gaida Krūmiņa 

Kroniņa Līga

Bērnu baiļu un trauksmes zobārstniecībā izplatības novērtēšana un saistība 
ar mutes dobuma stāvokli 4–12 gadus veciem bērniem

Rūta Care
Malgožata 
Raščevska 

Kukanova Anna

Augšanas faktoru un gēnu sadalījums I trimestrī cilvēka embriju dažādas 
implantācijas gadījumos

Māra Pilmane
Dace Rezeberga 

Kuzņecovs Vjačeslavs

Acs refraktīvo mērījumu nozīme sfērisko un asfērisko IOL aprēķiniem
Guna Laganovska 

Ļakutins Jaroslavs

Apaugļošanas palīgmetožu lietošanas efektivitātes izvērtējums
Ilze Vīberga
Dmitrijus Kirilovas 

Lārmane Līga

Zemu radiācijas devu bioloģiskie efekti un to korekcija, izmantojot antioksi-
dantus un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus

Andrejs Šķesters 

Ļu Igors

Biomehāniski un funkcionāli atšķirīgo ceļa locītavas endoprotēžu tipu analīze 
un salīdzinājums

Pēteris Studers 

Mačuks Ronalds

Biomarķieri agrīnai olnīcu vēža diagnostikai un prognozes izvērtēšanai
Simona Doniņa 

Maldupa Ilze

Siekalu diagnostika un individuālas profi lakses programmas izstrāde, 
izmantojot kariogrammas modeli

Anda Brinkmane 

Margoļina Jeļena

Pacienta psihiskā stāvokļa dinamiska novērtēšana aptaukošanās ārstēšanas 
procesā

Elmārs Rancāns 

Martinsone Žanna

Nerūpniecisko iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji un darba vides riska 
novērtēšanas pamatmetožu izstrāde

Maija Eglīte
Mārīte Ārija Baķe

Melbārde-Gorkuša Inga

BRCA1 un BRCA2 mutāciju ietekme uz krūts vēža imūnhistoķīmiskām 
pazīmēm”

Jānis Gardovskis 
Ilze Štrumfa

Mihejeva Illa

Urīna nesaturēšana, tās saistība ar rehabilitācijas rezultātiem un indivīda 
funkcionēšanu dažādos laika posmos pēc insulta

Anita Vētra 

Muižnieks Armands

Kūrorta faktoru (dozēto fi zisko slodžu ietekme hidroterapijas laikā 
uz cilvēka fi zioloģiskajiem procesiem mainīgos vides apstākļos) 
ietekme uz dzīves kvalitāti

Aivars Vētra 
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Muraško Olga

Pēdu onihomikožu sistemātiskās terapijas izvēle, ņemot vērā izraisītāju 
spektru Latvijā

Jānis Ķīsis 

Odiņa Olga

Māsu profesijas attīstība Latvijā vēsturiskā un mūsdienīgā skatījumā
Inga Millere 

Ozoliņš Artūrs

Vairogdziedzera mezglu ārstēšanas taktika
Jānis Gardovskis
Zenons Narbuts

Pavāre Jana

Sistemātiskā iekaisuma atbildes sindroma (SIRS) un sepses epidemioloģija, 
klīnika, agrīna diagnostika un iznākumi bērniem Latvijā

Dace Gardovska

Prane Inga

Ģenētisko faktoru loma nesindromālo lūpas un aukslēju šķeltņu attīstībā
Baiba Lāce
Jānis Kloviņš 

Priede Zanda

S-100 proteīns un troponīns kā cerebrāla infarkta prognostiskie marķieri, 
to korelācija ar insulta riska faktoriem un išēmiska bojājuma lielumu

Andrejs Millers
Evija Miglāne 

Pūce Sandra

Psihoedukācijas (psihiskās izglītošanas) metodes pielietojuma nozīme un 
efektivitāte šizofrēnijas slimnieku ilgtermiņa ārstēšanā

Elmārs Rancāns 

Radecka Līga

Kataraktas operācijas ietekme uz tīklenes strukturāliem un funkcionāliem 
rādītājiem vecuma makulas deģenerācijas eksudatīvās formas gadījumā

Guna Laganovska 

Rožāne Sandra

Y hromosomas 17 lokusu īso fragmentu atkārtojuma alēļu un haplotipu 
izplatības biežums un X hromosomas 8 lokusu īso fragmentu atkārtojuma 
alēļu izplatības biežums Latvijas iedzīvotāju populācijā

Ojārs Teteris 

Sabule Areta

15 autosomālo īso fragmentu atkārtojumu (D8S1179, D21S820, D7S820, 
CSF1PO, D3S1358, TH01, D16S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, 
TPOX, D18S51 un FGA) lokusu alēļu izplatības biežums Latvijas populācijā

Ojārs Teteris 

Sikora Normunds

Miokarda aizsardzība iedzimto sirdskaišu korekcijas operācijās
Vladimirs Kasjanovs
Aris Lācis 

Skrīvele Simona

Kariess un tā riska faktori 2–3 gadus veciem bērniem Rīgā
Rūta Care
Sandra Bērziņa 

Skrule Jolanta

Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas saistība ar iedzīvotāju garīgo 
veselību

Ģirts Briģis 

Šlēziņš Jānis

Cerebrālo infarktu ķirurģiskas ārstēšanas kritēriji
Valdis Keris 

Sokolovs Jānis

Kombinētā pretvēža terapija pacientiem ar plakanšūnu karcinomas primāru 
lokalizāciju galvas un kakla reģionā un metastāzēm reģionālos limfmezglos, 
izmantojot monoklonālās antivielas, staru terapiju, ķirurģisko terapiju

Iveta Ozolanta
Jānis Sokolovs

Strode Iveta

Māsas profesionālā kompetence pēcoperācijas sāpju vadīšanā
Inga Millere
Ināra Logina 

Subatniece Signe

BRCAI gēna mutāciju nēsātāju epidemioloģija un profi lakses pasākumu 
izvērtējums

Jānis Gardovskis 

Sudraba Velga

Narkoloģisko pacientu aprūpe un terapijas iespējas Latvijā
Inga Millere
Elmārs Rancāns 
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Švekle Inese

Dzīves kvalitātes novērtēšanas aspekti bērniem 
ar attīstības traucējumiem

Aivars Vētra 

Teivāne Elīna

Aortas koarktācija agrīna vecuma bērniem
Vladimirs Kasjanovs
Aris Lācis 

Tolmane Ieva

Hroniska vīrushepatīta C ārstēšanas rezultātu ietekmējošo faktoru izpēte
Baiba Rozentāle
Raimonds Sīmanis 

Umnova Larisa

Hroniska pankreatīta racionālas medikamentozas terapijas problēmas
Grigorijs Orļikovs 

Upenieks Jānis

Apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas metožu attālo rezultātu un dzīves 
kvalitātes rādītāju izvērtējums bērniem vecuma diapazonā no 7 līdz 16 
gadiem

Anita Villeruša
Aigars Pētersons

Voicehovskis Vladimirs

Starptautisko operāciju kontingenta dažu oksidatīva stresa rādītāju kā 
posttraumatiskā stresa sindroma izpausmes noteikšana un korekcija izman-
tojot antioksidantus

Gunta Ancāne
Andrejs Šķesters 

Zepa Katrīna

Muskuļu telpiskās morfoloģijas īpatnības pacientiem ar dentofaciālām 
anomālijām

Ilga Urtāne
Gaida Krūmiņa 

Zīle Irisa

Iedzimto anomāliju izplatības Latvijā un to ietekmējošo faktoru raksturojums 
laika posmā no 2000. līdz 2007. gadam

Anita Villeruša

Zīverts Andris

Veselības aprūpes tiešās un netiešās izmaksas insultu pārslimojošo Rīgas 
iedzīvotāju populācijā

Anita Vētra 

Žodžika Jana

Maksts fl oras ietekme uz grūtniecības iznākumu
Dace Rezeberga 
Gilbert G. G. Donders

Bērnu dzirdes speciāliste Sandra Kušķe ir atzīta ārste, 
kā arī prasīga doktorantu darbu zinātniskā vadītāja.
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3. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Anšmite Baiba

Ķīmijterapijas izraisītā kardiotoksicitāte un hroniskās kardiotoksicitātes 
iespējas pacientiem ar Hodžkina slimību un neHodžkina limfomu

Sandra Lejniece
Aivars Lejnieks 

Auslands Kaspars

Multiplu galvas smadzeņu metastāžu kompleksas ārstēšanas pamatprincipi 
neiroķirurģijā

Daina Apškalne 

Avdjukevičs Jurijs

Zarnu mikrofl oras translokācijas izraisīto komplikāciju diagnostika un ārstēšana
Viesturs Liguts 

Avots Andris

Dažādu ķirurģisko metožu efektivitāte pacientiem ar hroniskām priekškambaru 
aritmijām

Romans Lācis
Oskars Kalējs 

Balode Olga Arta

Meticillīnrezistentā Staphylococcus aureus molekulārā epidemioloģija Latvijā
Dace Gardovska
Edvīns Miklaševičs 

Bārzdiņa Arta

Divu terapijas metožu salīdzinājums bērniem ar smagām galvas traumām
Māra Pilmane
Aigars Pētersons 

Blaua Zaiga

Posttraumatiskā stresa sindroma incidence Černobiļas atomelektrostaci-
jas 1986. gada katastrofas seku likvidatoriem: mentālās veselības izmaiņu 
izvērtējums

Biruta Kupča 

Bobrovs Igors

Aknu aizstājējterapijas loma pacientiem ar akūtu un hroniskas aknu mazspējas 
dekompensāciju

Ludmila Vīksna
Viesturs Liguts 

Brikuns Andrejs

Aklās zarnas piedēkļa ultrastrukturālo faktoru ietekme uz apendicīta 
diferenciāldiagnostiku un ārstēšanu

Jānis Gardovskis 

Circenis Kristaps

Profesionālie faktori un to izraisītie traucējumi praktizējošām māsām Latvijā
Inga Millere 

Deklava Liāna

Personību raksturojošie faktori un profesionāli relevantā uzvedība 
veselības aprūpē strādājošiem

Inga Millere 

Jansone Anda

Dzīves kvalitāte bērniem ar progresējošām, neizārstējamām slimībām Latvijā
Dace Gardovska 

Kauliņa Aija

Psihomotorās attīstības izvērtēšana un korekcija agrīnā vecuma bērniem ar 
centrāliem koordinācijas traucējumiem

Egils Vītols 

Krāģis Gints

Zobu protezēšanas pamati, izmantojot neizņemamas protēzes
Pēteris Apse 

Kudaba Iveta

Neprecizētas izcelsmes metastātiski ļaundabīgi audzēji: 
klīniska un morfoloģiska diferenciāldiagnostika, ārstēšana un tās efektivitātes 
novērtēšana

Viesturs Boka 

Lapiņa Sandra

Izgulējumu riska novērtējums un to novēršanas iespējas pacientu aprūpē
Inga Millere 
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Leidere-Reine Aija

C vīrushepatīta hronizācijas procesa klīniskās, bioķīmiskās un morfoloģiskās 
konsekvences

Valērija Groma
Jāzeps Keišs 

Lucenko Irina

Laimas slimības epidemioloģiskie aspekti Latvijā
Ģirts Briģis 
Angelika Krūmiņa

Markevica Dace

Acs priekšējo daļu salīdzinošs izvērtējums tīklenes atslāņošanās operāciju 
gadījumos

Guna Laganovska 

Meija Laila

Diētas ietekme priekšdziedzera vēža attīstībā Latvijā
Vilnis Lietuvietis 
Aivars Lejnieks

Mihailova Anna

Ģenētiskie aspekti reimatoīda artrīta gadījumā
Helēna Mikažāne 

Ņesterovičs Nikolajs

Nefarmakoloģisko ārstēšanas metožu efektivitātes salīdzinājums pacientiem 
ar smagu sirds mazspēju un permanentu ātriju fi brilāciju

Oskars Kalējs
Jānis Jirgensons 

Nimroda Linda

Menjēra slimības diagnostisko kritēriju izpēte pamatojoties uz klīniskām 
izmeklēšanas metodēm un psiholoģiskās testēšanas rezultātiem

Ligija Ķīse 

Osis Guntars

Narkomānijas Latvijā
Raisa Andrēziņa 

Osītis Jānis

Gaitas kvalitātes izmaiņas saistībā ar mugurkaulāja deformācijām 
un koriģējošo operāciju rezultātiem

Aivars Vētra 

Piņķe Māra

Citoloģiska un imūncitoķīmiska intratorakālo tilpuma procesu diagnostika, 
diferenciāldiagnostika un morfoloģiskā fenotipēšana

Laila Feldmane 

Popkovs Vjačeslavs

Epitēlija un mezenhīmas nozīme saaugumu slimības veidošanās 
un progresēšanas kompleksajā morfopatoģenēzē

Māra Pilmane
Jānis Gardovskis 

Raumane Diāna

Runas audiometrijas testu izveide latviešu valodā un to klīniskā nozīme 
centrālo un perifēro dzirdes traucējumu diferenciāldiagnostikā

Ināra Logina
Ligija Ķīse 

Ščegoļevs Andrejs

Lielo asinsvadu vaskulītu diagnostikas iespējas, izmantojot neinvazīvo metodi – 
asinsvadu ultrasonodoplerogrāfi ju

Helēna Mikažāne 

Šepte Mārcis

Lues latens serodinamika atkarībā no infi cēšanās laika un pielietotās 
specifi skās un papildus terapijas Ventspilī

Andris Rubins 

Stirāne Dace

Kaulaudu biomehānisko īpašību izmaiņas rehabilitācijas laikā pie dažādas 
intensitātes kustību-balsta sistēmas slodzēm pacientiem ar ierobežotām 
apakšējo ekstremitāšu funkcionālajām spējām

Aivars Vētra 

Strautmanis Jurģis

Psihofi zioloģiskās īpatnības bērniem ar epilepsiju
Egils Vītols

Suhorukovs Vadims

Subklīniska nieres transplantāta treme
Rafails Rozentāls 

Titāns Vilnis

Funkcionālo spēju ierobežojumu (disability) epidemioloģija ar smadzeņu 
infarktu pārslimojošu cilvēku populācijā Latvijā

Aivars Vētra 
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Ūdre Ingrīda

Citoģenētisko izmaiņu un citu prognostisko faktoru saistība ar hroniskas 
mieloleikozes slimības gaitu, transformācijas variantu, ārstēšanas efektivitāti 
un rezistences pret ķīmijterapiju attīstību

Sandra Lejniece 

Vasiļjeva Jekaterina

Recidivējoši endometrija hiperplastiski procesi pacientēm ar insulīna rezistenci
Svetlana Andrejeva

Vidmane-Ozola Ieva

Splenektomijas nozīme hematoloģisko slimību ārstēšanā. Riska faktori, 
to ietekme uz ķirurģisko ārstēšanu

Sandra Lejniece
Viesturs Boka 

Vilmanis Jānis

Molekulāro marķieru identifi kācija aknu audzēju gadījumos
Jānis Gardovskis 

4. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Carevs Igors

Jaunu vīriešu reproduktīvā veselība Latvijā, to ietekmējošie faktori 
un jaunas diagnostiskās metodes tās izvērtēšanai

Juris Ērenpreiss 
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Doktoranti aktīvi piedalās RSU gadskārtējās zinātniskajās konferencēs. 
Tā ir vieta, kur demonstrēt paveikto un saņemt kolēģu vērtējumu.
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RSU doktorantu svinīgā izlaiduma sanāksme. 2009. gads.
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Doktora studiju programma “Farmācija”

Doktora studiju programmas “Farmācija” vadītāja 
doc. Dace Bandere

Tālrunis: 67409140

E-pasts: dace.bandere@rsu.lv

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 A korp., 5. st., 509. kab.
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Doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 

un zinātniskā darba nosaukumu saraksts doktora 

studiju programmā “Farmācija”

1. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Bule Austra

Karbamazepīna farmakokinētiskā analīze un preparāta koncentrācija asinīs 
saistībā ar klīnisko efektivitāti

Santa Purviņa
Arnis Riževs

Doncu Juris

Amiodarona terapijas monitorings. Amiodarona farmakokinētisko īpašību 
ietekme uz terapijas efektivitāti

Santa Purviņa

Ķipēna Marta

Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju medikamentozās terapijas 
izmaksu analīze

Dace Baltiņa

Urtāne Inga

Klopidogrela rezistences attīstības cēloņi un klīniskā nozīme drošas un 
efektīvas terapijas nodrošināšanai

Gustavs Latkovskis
Aina Silvija Štokmane

Farmācijas doktora studiju doktoranti lielu dienas daļu pavada laboratorijās. 
Vakara stundas tiek veltītas obligātās doktora studiju sadaļas apgūšanai.
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2. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Ardava Elita

Farmaceitiskās aprūpes inovāciju izmantošana vidējo un mazo uzņēmumu – 
individuālo aptieku – attīstībā Latvijā

Vita Ozoliņa
Oskars Onževs 

Brangulis Kalvis

Ērču pārnēsāto infekcijas aģentu imunogēno proteīnu 
kā potenciālo diagnostisko, profi laktisko un terapeitisko līdzekļu raksturojums

Viesturs 
Baumanis
Renāte Ranka 

Saženova Natālija

Telemedicīnas asistēta fi topreparātu tirgvedība kā resursu optimizācijas metode
Jānis Vētra 

Škapare Elīna

Ogļhidrātu vielmaiņas patoloģiju molekulārie mehānismi: 
pētījumi ekperimentālajos modeļos un klīniskajā materiālā

Renāte Medne
Maija Dambrova 

Sudmalis Pēteris

Polihlorēto bifenilu noteikšanas metožu izstrāde bioloģiskās matricās 
un veselības riska novērtēšana to ietekmei pakļautiem nodarbinātiem

Juris Rotbergs
Mārīte Ārija Baķe

3. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Kūka Jānis

Karnitīna regulācijas loma kardioprotekcijā
Renāte Medne
Maija Dambrova 

Smiltena Ilze

Dažādu zāļu formu attīstības gaita vēsturiskā skatījumā no seniem laikiem līdz 
mūsdienām

Šidlovska Venta

Veisa Kintija

Oriģinālo produktu radīšanas problēmas mazā kompānijā
Ivars Kalviņš 

Profesors Haralds Jansons analizē doktoranta darbu RSU zinātniskajā konferencē.



121

RSU  DOKTORANTŪRA  2010

Doktora studiju programma “Socioloģija”

Doktora studiju programmas “Socioloģija” vadītāja 
asoc. prof. Ritma Rungule

Tālrunis: 67409101

E-pasts: ritma.rungule@rsu.lv

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 C korp., 1a kab.
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Doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 

un zinātniskā darba nosaukumu saraksts doktora 

studiju programmā “Socioloģija”

1. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Budanceva Jeļena

Laikmetīgās mākslas nemateriālās vērtības ES kultūrpolitikas kontekstā 
un to salīdzinošā analīze (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā) 

Vija Sīle

Kokarēviča Anita

Tabakas izstrādājumu ražošanas lietošanas sociālo, ekonomisko un veselības 
faktoru ietekme uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

Ģirts Briģis
Inna Dovladbekova

Leitarts Ints

Rehabilitācijas kvalitāte Latvijas klienta sociālā vidē 
Andris Vilks
Aivars Vētra

Ļaudams Vairis

Vispārējās izglītības attīstības socioloģiskās prognozes reformu politikas 
kontekstā

Valdis Krastiņš

Razgale Ilvija

Jauniešu neadaptīvas sociālās uzvedības riski makro un mikrosociālās 
uzvedības paternu mijiedarbības kontekstā

Lolita Vilka

Salmane-Kuļikovska Ieva

Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumi un tos ietekmējošie 
faktori

Signe Dobelniece

Trapenciere Ilze

Ārpusģimenes aprūpes jauniešu sociālās atstumtības riska faktoru analīze
Ritma Rungule

Zinātniskā grāda pretendents Mārtiņš Moors uzstājas RSU zinātniskajā konferencē.
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2. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Aleksandroviča Kristīne

Augstākās izglītības iestādes komunikācijas vadība 
mainīgās sociālās vides apstākļos

Aleksandra Šļahova

Arnicāne Aelita

Jēdzienu “medicīna”, “mediķis” konotatīvā nozīme dažādu augstskolu 
un praktizējošu medicīnas darbinieku diskursu kontekstā 

Kristīne Mārtinsone

Briška Iveta

Latvijas iedzīvotāju ekoloģiskās apziņas un izmaiņas 20.–21. gs. mijā Ritma Rungule

Ievītis Jānis

Starptautiskā sadarbība noziedzības apkarošanā Jānis Grasis

Kerēvica Indra

Ģimeņu ar bērniem dzīves kvalitāte un tās perspektīva Latvijā Andris Vilks

Lapiņa Kristiāna

Probācijas kvalitāte un pieejamība izslēgtības mazināšanai Sandra Mihailova

Pelše Inta

Ģimenes pašorganizācijas atbalsta resursi mainīgos sociāli ekonomiskos 
apstākļos

Lolita Vilka

Šneidere Zane

Efektivitātes jēdziena analīze nacionālās Latvijas valsts prezidentu 
komunikācijā 

Deniss Hanovs

Vikmane Elīna

Kauzālo faktoru ietekme uz elektorālo aktivitāti un izvēli: parlamentāro 
vēlēšanu rezultātu prognozēšana

Ilga Kreituse

Neatņemama doktorantūras studiju sadaļa ir darbs RSU bibliotēkā.
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3. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Laicāne Margarita

Dažādības vadība multikulturālā sociālā vidē 
Deniss Hanovs
Andris Vilks

Baltiņa Ārija

Mēdiju, sociālā darba profesionāļu un sabiedrības komunikācijas koncepts 
Latvijas sociālajā telpā

Sergejs Kruks

Briško Biruta

Izglītojamo socializācijas problēmas profesionālās izglītības iestādēs Latvijā 
Andris Vilks

Darbiņa Gunta

Sociālās politikas diskurss pašvaldību komunikācijā ar sabiedrību
Andris Vilks

Dieviņa Ilona

Supervīzijas (pārraudzības) vieta sociālā darba praksē Latvijā
Lolita Vilka

Ginters Māris

Politiskās elites un sabiedrības socializācijas modelis Latvijā: elites 
atsvešināšanās?

Andris Runcis

Gurbo Simona

Baznīcas politizācija: garīdznieku sociālpolitiskā aktivitāte Latvijā
Ilga Kreituse

Hanova-Akuļecka Tatjana

Etniskās identitātes izmantošanā priekšvēlēšanu kampaņas laikā 
2000.–2009. g.

Ilva Skulte

Jermolajeva Līga

Multikulturālā sadarbība Latvijas augstākajā izglītībā globalizācijas kontekstā
Andris Vilks

Kārkliņa Inese

Skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušana vispārējā izglītības iestādē
Lolita Vilka

Kuzmina Tatjana

Sociālās realitātes konstruēšanas problēmas Latvijas preses izdevumos 
Andris Vilks

Leimane Ginta

Bēgļu un patvērumu meklētāju sociāli tiesiskās problēmas Latvijā
Andrejs Vilks

Litaunieks Kārlis

Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas ietekme uz sociālo problēmu 
risinājumiem Latvijā 

Andris Vilks

Markina Irina

Patērētāju audzināšana: komunikatīvā telpa un kultūras prakses
Sandra Mihailova

Metla-Rozentāle Lelde

Latvijas parlamentārās politiskās elites rekrutācija pēc neatkarības 
atjaunošanas

Ilga Kreituse

Millere Jolanta

Bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenes dzīves kvalitāte Latvijā 
Signe Dobelniece

Mite Andra

Mūžizglītība sociālā darba speciālistiem Latvijā
Feliciana Rajevska

Muižnieks Juris

Tiesiskās apziņas deformācijas problēmas aspekti 
Andrejs Vilks

Pranka Maruta

Biogrāfi skā pieeja sociālo procesu izziņā socioloģijā 
Ritma Rungule
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Tomels Jānis

Mazās valsts iespējas un ierobežojumi starptautiskajā politikā: Dānijas un 
Latvijas salīdzinājums

Daina Bleiere

Vanaga Daina

Uz risku un vajadzību novērtēšanu balstīta sociālās korekcijas programma 
augstā sociālā riska ģimenēm 

Lolita Vilka

Venžega Normunds

Zinātnes attīstības politika Latvijā Eiropas savienības kontekstā 
Andris Vilks

Profesore Vija Sīle un asociētā profesore Ritma Rungule 
ar doktora studiju beidzējiem 2009. gadā.
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Doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes”

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītājs 
prof. Osvalds Joksts

Tālrunis: 67409252, 29249569

E-pasts: osvalds.joksts@inbox.lv

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 A korp., 111. kab.
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Doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 

un zinātniskā darba nosaukumu saraksts doktora 

studiju programmā “Juridiskās zinātnes”

1. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā 

darba vadītājs

Apsītis Allars

Kapitāla apvienošanas tiesiskie regulējuma vēsturiskās attīstības virzieni 
Osvalds Joksts

Beitiņš Ralfs

Morālā kaitējuma konstatēšanas un novērtēšanas principi un metodes 
Osvalds Joksts
Andrejs Vilks

Beļeviča Milana

Nodokļu normatīvā regulējuma pilnveidošana un nodokļu maksāšanas 
veicināšanas tiesiskie mehānismi 

Jānis Grasis

Džibuti Tengizs

Satiksmes organizācijas administratīvi tiesiskās problēmas 
Osvalds Joksts

Fila Renāte

Eiropas Savienība kā tiesību subjekts. Problēmas un risinājumi 
Jānis Grasis

Gusarova Agnese

E-veselības ieviešanas tiesiskie aspekti 
Uldis Ķinis

Kipāne Aldona

Seksuālās vardarbības kriminoloģiskās un krimināltiesiskās problēmas
Andrejs Vilks

Kuļkova Danute

Maksātnespējas procesa tiesiskie aspekti un ar tiem saistītās problēmas 
Osvalds Joksts

Plašs ir doktorantūras studiju laikā izmantojamais grāmatu klāsts.
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2. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā 

darba vadītājs

Evardsons Aigars

Tehnisko līdzekļu izmantošana un problēmas noziedzīgu nodarījumu atklāšanā 
Andrejs Vilks

Gabrielyan Armen

Eitanāzija kā sociāli-tiesiskā parādība: fi lozofi skie, kriminoloģiskie un 
krimināltiesiskie aspekti 

Jānis Vētra

Velšs Artis

Valsts policijas amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminoloģiskā analīze Andrejs Vilks

Voins Valdis

Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijā Andrejs Vilks
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Doktora studiju programma “Politikas zinātne”

Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītāja 
prof. Jeļena Staburova

Tālrunis: 67409270

E-pasts: jelena.staburova@rsu.lv

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 D korp., 410 kab.
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Doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 

un zinātniskā darba nosaukumu saraksts doktora 

studiju programmā “Politikas zinātne”

1. studiju gads

Doktoranta uzvārds, vārds

Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 

vadītājs

Andžāns Jānis

Reliģiskās organizācijas Latvijā: to politizācija un ietekme uz vēlētāju politisko 
uzvedību 

Ilga Kreituse

Andžāns Māris

Mazu valstu drošība starptautiskajā sistēmā: Baltijas valstu pieredze un 
perspektīva 

Daina Bleiere

Balabka Normunds

Izglītības politikas prospektīvie modeļi profesionālā izglītībā Latvijā 
Ilga Kreituse

Bērziņa Una Aleksandra

Tradicionālais Ķīnas politiskais diskurss mūsdienu ĶTR politikā 
Merja Karppinen

Cepurītis Māris

Latvijas ārpolitikas diskurss
Daina Bleiere

Daugulis Mārtiņs

Ķīnas-Eiropas Savienības atšķirīgo diskursu ietekme uz savstarpējo attiecību 
modeli 

Jeļena Staburova

Liepnieks Ivars

Spēka lietosānas pamatojums “interešu zonā” Krievijas drošības politikā pēc 
Aukstā kara beigām 

Andris Sprūds

Sedova Anna

Taivanizācijas politikas valodnieciskie aspekti mūsdienu Taivānā 
Jeļena Staburova
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Lekcijas un semināri – neatņemama doktorantūras studiju sadaļa. 
Profesore Jeļena Staburova darbā ar doktorantiem.
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Rīgas Stradiņa universitātē aizstāvētie promocijas darbi 

2007.–2009. gadā

Gads Vārds, uzvārds
Aizstāvēšanās 

datums
Promocijas darba tēma

2009. gads

Henrijs Ozoliņš 25.11.2009. Chiari I malformācijas operatīvo kritēriju 
un racionālas ķirurģiskās tehnikas izstrāde

Viktorija Kuzema 11.11.2009. Anēmijas ārstēšanas ietekme uz hroniskas 
nieru slimības attīstību

Iveta Kudaba 04.11.2009. Neprecizētas izcelsmes metastātiski audzēji: 
klīniska un morfoloģiska diferenciāldiagnostika, 
ārstēšana un tās efektivitātes novērtēšana

Anita Oginska 28.09.2009. Jaundzimušo un zīdaiņu fi ziskās attīstības 
tendenču novērtējums

Ilze Šalma 21.09.2009. Sintētiskā hidroksiapatīta biomateriālu 
reaktogenitāte pēc implantācijas žokļu rajona 
audos

Jekaterina Gudkina 14.09.2009. Kariesa riska faktoru noteikšana bērniem 
6 un 12 gadu vecumā

Inese Mauliņa 07.09.2009. Ortodontiskās ārstēšanas un aukslēju 
plastikas novērtējums bērniem ar vienpusēju 
lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni

Iveta Golubovska 01.07.2009. Epidurālā analgēzija pēc ceļa locītavas 
endoprotezēšanas operācijām: efektivitātes, 
drošības un organisma atbildes reakcijas 
salīdzinošais vērtējums atkarībā 
no analgēzijas veida

Ilans Lisagors 26.06.2009. Akūta pankreatīta kombinēta intensīva terapija, 
izmantojot hiperbāro oksigenāciju

Inga Lāce 10.06.2009. Sirds asinsvadu sistēmas un fi zisko aktivitāšu 
izvērtēšana bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm – 
pirms un pēc ķirurģiskas korekcijas

Simonas Grybauskas 05.06.2009. Viduslaiku un mūsdienu Rīgas un Lietuvas 
teritoriju iedzīvotāju kraniofaciālā morfoloģija

Tomas Linkevicius 29.05.2009. Smaganu audu biezuma ietekme uz kaula 
stabilitāti ap zobu implantiem

Antra Ragauska 06.04.2009. Estētisko materiālu novērtējums sānu zobu 
II klases kavitāšu atjaunošanā pieaugušajiem

Dzintra Kažoka 25.02.2009. Sievietes bioloģiskā statusa izvērtējums Latvijā

Zane Gaile 12.02.2009. Agrīnu neirofi zioloģiskās attīstības traucējumu 
diagnostikas nozīme priekšlaicīgi dzimušu bērnu 
rehabilitācijā
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2008. gads

Sandra Gintere 10.12.2008. Medicīnas studentu mentālā un fi ziskā veselība

Māra Rone-Kupfere 03.12.2008. Morfofunkcionālie, alergoloģiskie pētījumi un 
lāzerķirurģijas iespējas pacientiem ar ROSACEA

Andris Gardovskis 25.11.2008. Pārmantotā krūts un olnīcu vēža klīniskās 
un molekulārās īpatnības Latvijā

Lija Lauriņa 14.11.2008. Totāls zobu zaudējums: zobu protezēšanas 
pakalpojumu pieejamības, specifi sko 
diagnostikas metožu nepieciešamības 
un pacientu apmierinātības novērtējums

Jolanta Pugača 29.10.2008. Ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamība 
pieaugušajiem un to ietekmējošie faktori

Ivars Vanadziņš 27.10.2008. Kokapstrādē nodarbināto arodslimības un 
preventīvo pasākumu kompleksa izstrāde 
kokapstrādes uzņēmumiem

Ilze Konrāde 13.10.2008. Dziļās glikēšanās galaproduktu receptora 
un glioksalāzes-1 loma cukura diabēta vēlīno 
komplikāciju attīstībā

Linda Matisāne 08.10.2008. Jonizējošais starojums kā darba vides riska 
faktors veselības aprūpē Latvijā – saslimstība 
ar ļaundabīgajiem audzējiem

Inta Macāne 06.10.2008. Epilepsijas epidemioloģiskā analīze

Maija Rumaka 12.09.2008. Elpošanas sistēmas funkciju rādītājus 
ietekmējošie faktori un to izmaiņas specifi skas 
elpošanas slodzes ietekmē

Zaiga Nora 10.09.2008. Herpesvīrusu asociācija ar demielinizējošām 
un nedemielinizējošām centrālās un perifērās 
nervu sistēmas slimībām

Guntis Karelis 08.09.2008. Ērču pārnesto slimību neiroloģisko izpausmju 
īpatnību raksturojums Latvijā

Māris Skromanis 05.08.2008. Zāļu formas un palīgvielu nozīme proteolītisko 
enzīmu efektivitātes paaugstināšanā

Kristīne Rozniece 16.06.2008. Transformējošais augšanas faktors beta 
un vaskulārā endotēlija augšanas faktors 
kā diagnostiskie un krāsvielu saturošā lāzera 
terapijas efektivitātes izvērtēšanas kritēriji 
ādas vaskulārās anomālijas gadījumā

Baiba Mauriņa 06.06.2008. Augstākā farmaceitiskā izglītība: Tērbatas 
Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas 
Valsts universitāte, Rīgas Medicīnas institūts

Silvestrs Rubins 19.05.2008. Sifi lisa epidemioloģija Latvijā

Ivars Tolmanis 12.05.2008. Gastroezofageālās refl uksa slimības ezofageālu 
un ne-ezofageālu simptomu saistība

Dace Bandere 29.04.2008. Difterijas antibakteriālā terapija: raksturojums, 
efektivitāte, problēmas
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Inta Liepniece-Karele 04.04.2008. Latvijas sieviešu krūts vēža imūnhistoķīmiskās 
vizualizācijas un her-2/neu gēna pārmaiņu 
raksturojums

Gunta Stūre 24.01.2008. HIV/AIDS gaitas prognozēšanas iespējas

2007. gads

Guntis Žīgurs 20.12.2007. Implantātu pielietošanas pieredze zobu 
protezēšanā

Zane Ābola 06.12.2007. Barības vada atrēzija – 
klīniskie un morfofunkcionālie pētījumi

Inguna Rence-Bambīte Dažādu plombējamo materiālu novērtējums 
pusaudžiem ar augstu kariesa intensitāti

Jūlija Voicehovska 16.11.2007. Antioksidantu iedarbība un izmantošanas 
iespējas ārstēšanai un komplikāciju profi laksei 
bronhiālās astmas un hroniskas obstruktīvas 
plaušu slimības slimniekiem

Ieva Henkuzena 02.11.2007. Mutes veselības un kariesa riska novērtējums 
2–6 gadus veciem bērniem Rīgas bērnudārzos

Aurika Babjoniševa 19.10.2007. Bronhu vazoaktīvā intestinālā polipeptīda 
un P vielas imūnhistoķīmiskie un ar 
imūnabsorbcijas metodi veiktie pētījumi 
pacientiem ar vieglu un vidēji smagu 
bronhiālo astmu

Raimonds Sīmanis 27.06.2007. Vīrushepatīts C hemofi lijas slimniekiem: 
norise, ārstēšana, prognoze

Ieva Strēle 13.06.2007. Cukura diabēta pacientu sociāli ekonomiskā 
stāvokļa ietekme uz glikēmijas kontroli

Baiba Lāce 18.05.2007. A1AT nepietiekamības molekulāri ģenētisko 
un klīnisko aspektu analīze Latvijā

Sandra Kušķe 20.04.2007. Latviešu valodas logotomu testa izveide 
un pārbaude bērniem ar dzirdes traucējumiem, 
lietojot dažādas dzirdes traucējumu 
kompensatorās ierīces

Indra Zeltiņa 08.03.2007. Ērču encefalīta prognozes izpēte

Anita Vētra 26.01.2007. Balstaudu adaptācijas pētījums rehabilitācijas 
klīnikā

Jānis Jušinskis 25.01.2007. Asinsvadu stāvokļa ietekme uz hemodialīzes 
un nieru transplantācijas iznākumiem

Uldis Strazdiņš 18.01.2007. Intraoperatīva miokarda revaskularizācijas 
kvalitātes kontrole

Eva Strīķe 11.01.2007. Hemodinamikas svārstību novērtējums 
ar invazīvām un daļēji invazīvām 
monitorēšanas metodēm miokarda ķirurģiskas 
revaskularizācijas operācijās 
bez mākslīgās asinsrites
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Kontaktinformācija

Doktorantūras nodaļa

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, D korp., 410. kab.,
e-pasts: DN@rsu.lv

Doktorantūras nodaļas dekāns – prof. Aigars Pētersons
Tālr. 67409470, 
e-pasts: aigars.petersons@rsu.lv

Doktora studiju programmu lietvede Kristīne Švāne
Tālr. 67409270, 26035633,
e-pasts: kristine.svane@rsu.lv

Ceram uz veiksmīgu sadarbību!

Jūsu Doktorantūras nodaļa
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