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Jaunie zinātnieki!

Latvijas ilgtermiņa attīstības pamatā ir mūsu intelekts, tāpēc mēs turpinām darbu 
pie Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmu attīstības un to augstās 
kvalitātes uzturēšanas, uzskatot, ka šīs studijas ir būtiska RSU zinātniskā virziena 
attīstības sastāvdaļa.

Rīgas Stradiņa universitātes stratēģiskais mērķis ir kļūt par mūsdienīgu, prestižu, 
Eiropā un pasaulē pazīstamu dzīves zinātņu pētniecības universitāti, piedāvājot zināt-
niskus risinājumus sabiedrībā aktuālām problēmām. Lai straujāk sasniegtu šo mērķi, 
2012./2013. akadēmiskajā gadā mēs sniedzām atbalstu jaunajiem dokto rantiem, ieviešot 
granta projekta stipendijas kopumā 84 000 latu apmērā. Stipendijas saņēma 58 mūsu dok-
toranti, kuru vidū bija arī seši maksas programmu doktoranti no katras sociālo zinātņu 
doktora studiju programmas. Atbalsta programmu turpināsim arī turpmākajos gados, 
arvien vairāk palīdzot jaunajiem un talantīgajiem zinātniekiem veikt starptautiski nozī-
mīgus pētījumus un atklājumus.

Jau šodien mēs spējam konkurēt starptautiskā mērogā. Starpaugstskolu un star-
pvalstu sadarbība un savstarpējās partnerības izveide mūsu augstskolā kļūst plašāka, 
kā arī vairāk tiek īstenotas dažādu līmeņu mobilitātes un apmaiņas programmas, ļaujot 
doktorantūras studentiem iegūt pieredzi un zināšanas pasaules vadošajos pētniecības 
centros, veidojot pievienoto vērtību zinātniskajiem atklājumiem Latvijā. Rezultātā – ar 
katru gadu mūsu pētnieku risinājumi un atbildes uz vēl neatbildētajiem jautājumiem 
iegūst plašāku starptautisko atzinību gan medicīnas un veselības aprūpes jomā, gan 
sociālajās zinātnēs.

RSU rektors 
profesors Jānis Gardovskis 
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Doktorantūras studijas ir augstākā līmeņa studijas vienotajā Eiropas augstākās 
izglītības telpā. Tām raksturīgs augsts studējošo patstāvīgā darba īpatsvars, kura rezultāti 
tiek mērīti starptautiskā līmenī. Saskaņā ar RSU stratēģiju būtiski ir audzis prasību 
līmenis doktorantūras studijās. Lai sasniegtu starptautisku konkurētspēju, tas pastāvīgi 
turpinās augt, izvirzot arvien jaunas prasības kā doktorantiem, tā arī akadēmiskajam un 
zinātniskajam personālam. Neapstrīdami pierādījumi Jūsu sasniegumiem būs publikā-
cijas starptautiski recenzētos izdevumos un aizstāvēts promocijas darbs. 

Novēlu Jums visiem, kuri izvēlējušies studijas doktorantūrā, sasniegt šo studiju 
lo ģisko iznākumu – doktora grādu – un nezaudēt interesi par darbu zinātnē mūža garumā!

Mācību prorektore 
profesore Ilze Akota
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2012. / 2013. akadēmiskais gads aizvadīts Latvijas augstskolu studiju programmu 
izvērtēšanas procesā, kura ietvaros tika skatītas arī Rīgas Stradiņa universitātes 
Doktorantūras nodaļā realizētās doktora studiju programmas. Ar lepnumu varu teikt, ka 
rezultātā visas doktora studiju programmas saņēmušas augstu ekspertu novērtējumu un 
atzītas par ilgtspējīgām.

Pozitīva ir Rīgas Stradiņa universitātē aizstāvēto promocijas darbu skaita dinamika – 
ja 2010. gadā tika aizstāvēti 10 promocijas darbi, tad 2011. gadā doktora zinātnisko grādu 
ieguva 33 grāda pretendenti, 2012. gadā doktora zinātnisko grādu ieguva 22 grāda preten-
denti, savukārt 2013. gada pirmajā pusē (līdz 1. jūlijam) aizstāvēti jau 20 promocijas darbi. 

Lepojamies arī ar doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniskās darbības 
rādītājiem – pēdējo gadu laikā ievērojami ir pieaugusi doktorantu dalība ar savu pētī jumu 
rezultātiem RSU Zinātniskajās konferencēs, un, kā vērojams doktorantu gada izvērtējuma 
atskaitēs, ir audzis arī zinātnisko publikāciju skaits. Īpaši priecē starptautiski recenzējamo 
zinātnisko publikāciju skaita pieaugums. 

Jādomā, ka šādi pozitīvi rādītāji nebūtu iespējami arī bez Eiropas Savienības struk-
tūr fondu atbalsta. Patlaban ESF projektā “Atbalsts doktorantiem studiju programmas 
ap gu vei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” piedalās 14 doktoranti 
un 27 zinātniskā grāda pretendenti. 

Uz studiju kvalitāti un veiksmīgu darba organizāciju norāda arī Doktorantūras nodaļas 
organizētajās studiju programmās studējošo aptauju rezultāti, ar kuriem saīsi nātā versijā 
varat iepazīties arī šajā izdevumā. 

Vēlu veiksmi, izdošanos un neatlaidību mērķa sasniegšanā!

Doktorantūras nodaļas dekāns  
profesors Aigars Pētersons 
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Doktora studijas visā Eiropā pieder augstākā līmeņa izglītības studijām. Rīgas Stra-
diņa universtātē doktora studiju programma “Medicīna” ir lielākā starp pārējām doktora 
studiju programmām, tā dod iespēju daudziem ārstiem un citiem medicīnas speciālistiem 
iet jaunu ceļu – realizēt savu zinātnisko projektu. Doktora studiju programmas ietvaros 
arī katedru jaunie pasniedzēji var uzsākt savu akadēmisko karjeru.

Doktora studiju mērķis ir sekmīga promocijas darba aizstāvēšana un zinātniskā 
grāda iegūšana. Lai to sasniegtu, doktorantam jāapgūst arī teorētiskās zināšanas, jāap-
meklē lekcijas un nodarbības, jāpiedalās RSU zinātniskajās konferencēs, jāpublicē savu 
pētījumu rezultāti starptautiskajos izdevumos. Tas nav ne vienkārši, ne viegli, jo dokto-
rantam studijām jāvelta liels laiks un tajās jāiegulda liels darbs. ERASMUS programmas 
ietvaros doktorantiem ir iespēja daļu no zinātniskajam darbam paredzētā laika pavadīt 
arī kādā citā Eiropas augstskolā.

Novēlu visiem doktorantiem darba prieku, pacietību, jaunas zinātniskas atklāsmes 
un aizstāvētu promocijas darbu! Un atcerieties Alberta Einšteina vārdus: “Zinātne nav un 
nekad nekļūs par pabeigtu grāmatu. Katrs nozīmīgs sasniegums rada jaunus jautājumus. 
Laikam ejot, katra attīstība nonāk pie jaunām un lielākām grūtībām”.

Doktora studiju programmas “Medicīna” vadītāja  
profesore Sandra Lejniece
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Farmācija jau vairākus gadus ir izvirzīta kā viena no Latvijas zinātnes prioritā rajām 
un perspektīvākajām nozarēm. Tā kā doktora studiju programmā “Farmācija” ir tikai 
divas budžeta vietas, tad katram doktorantam tiek dotas ne tikai milzīgas iespējas, bet 
arī atbildība pret nozari. Tāpēc īpaši lepni esam, ka tieši doktora studiju programmas 
“Farmācija” doktorante Elīna Škapare 2012. gadā ieguva Ĺ ORÉAL Latvijas stipendiju 
“Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadē-
mijas atbalstu.

Farmācija attīstās tik strauji, ka kvalitatīvi zinātniskie pētījumi iespējami tikai ļoti 
modernās un labi aprīkotās laboratorijās, kuras radītas un pielāgotas eksperimentālu 
pētījumu veikšanai. Aicinām doktorantus izmantot ne tikai mūsu universitātes, bet arī 
mūsu zinātnisko sadarbības partneru piedāvātās iespējas pētījumu izstrādei un veikšanai. 

Zinātnes nozarēs, kur pētījumi prasa lielus ieguldāmos līdzekļus, būtiski ir maksimāli 
izmantot jau esošos resursus. Svarīgi ir nenorobežoties savos pētījumos, bet paplašināt 
tos, piesaistot gan docētājus no citām radnieciskām nozarēm, gan arī starptautisko 
organizāciju un ārvalstu universitāšu zinātniekus. 

Esiet atsaucīgi, meklējiet iedvesmu pētījumiem un iedvesmojiet ar saviem panā-
kumiem citus!

Doktora studiju programmas “Farmācija” vadītāja  
docente Dace Bandere
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Novēlu, lai studijas doktorantūrā, sadarbība ar darba zinātnisko vadītāju, kā arī paša 
doktoranta interese, motivācija un atbildība kopā dotu gaidīto rezultātu – labi sagatavotu 
un aizstāvētu promocijas darbu. Lai studijas doktorantūrā nestu gandarījumu katram, bet 
veiktie pētījumi palīdzētu risināt mūsu sabiedrībā aktuālas problēmas. 

Doktora studiju programmas “Socioloģija” vadītāja  
profesore Ritma Rungule
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Ir pagājuši četri gadi kopš doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” akredi-
tācijas. Ar gandarījumu varu atzīmēt, ka šis doktora studiju virziens RSU ir sevi pilnībā 
attaisnojis. Par to liecina studējošo skaits, t. i., 38 doktoranti. Studiju program mas reali-
zācijas  ietvaros teorētiskās studijas ir pabeiguši pirmie 10 doktoranti, no kuriem viens 
jau ir ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu un četri ir iesnieguši izskatīšanai savus pro-
mocijas darbus RSU Promocijas padomē. Studiju process ir sekmējies ar to, ka, nodrošinot 
kvalitatīvu programmas apguvi pieredzējušu tiesībzinātnieku vadībā, ir ieraugāma dok-
torantu sagatavotība zinātniski pētnieciskajam darbam un inovatīvu ideju realizēšana.

Studiju programmas attīstības kontekstā papildus jau esošajiem akreditētajiem stu diju 
virzieniem civiltiesībās, krimināltiesībās un starptautiskajās tiesībās tiek veikti priekš-
darbi arī valsts tiesību un administratīvo tiesību specializācijas akreditēšanā 2015. gadā.

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītājs  
profesors Osvalds Joksts
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Diezgan droši var apgalvot – tas, ka tagad esat doktorantūras students, vēl nenozīmē, 
ka esat kļuvis ārkārtīgi gudrs. Taču nav jāšaubās, ka katru dienu iegūstat jaunas zinības, 
lielāku intelektuālo brīvību, ka pieaug Jūsu pašapziņa, prasme saskatīt jautājumu būtību, 
rast risinājumus un atbildes, pieaug Jūsu spēja spriest sistēmiski un loģiski. Šīs iemaņas 
noderēs ne tikai Jūsu zinātniskajā darbā, bet arī attiecībās ar līdzcilvēkiem, sadzīves 
problēmu risināšanā, visā Jūsu turpmākajā dzīvē. Kā sabiedrības locekli zinātnieku droši 
varam uzskatīt par nacionālo bagātību. 

Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītāja  
profesore Jeļena Staburova 
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RSU Doktorantūras nodaļas darba mērķis ir organizēt doktorantūras studijas, lai 
jaunie zinātnieki:

•	 būtu kompetenti vispārējā un konkrētajā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 
•	 sasniegtu tādu zinātniski pētnieciskā darba līmeni, lai spētu iekļauties plašākā 

zinātniskā kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 
•	 iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes apakšnozarē un dotu savu oriģinālu 

ieguldījumu tās attīstībā; 
•	 apgūtu zināmu pedagoģiskā darba pieredzi un prastu iepazīstināt ar sava un kolēģu 

zinātniskā darba rezultātiem nacionālo un starptautisko zinātnieku auditoriju; 
•	 spētu strādāt patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citiem zinātniekiem projektu izstrādē; 
•	 spētu formulēt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 

organizācijas principiem; 
•	 studiju laikā izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda 

aizstāvēšanai. 

 
rSU doktora studiju programmu īss apraksts

Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļā tiek realizētas šādas akreditētas 
doktora studiju programmas:

doktora 
studiju programmas  

nosaukums

doktora 
studiju programmas 

vadītājs
kP* Studiju  

ilgums

Programmas  
akreditācijas  

termiņš
Medicīna Prof. Sandra Lejniece 120 3 gadi 31.12.2017.
Farmācija Doc. Dace Bandere 120 3 gadi 31.12.2017.
Socioloģija Asoc. prof. Ritma Rungule 120 3 gadi 31.12.2016.
Juridiskās zinātnes Prof. Osvalds Joksts 120 3 gadi 31.12.2015.
Politikas zinātne Prof. Jeļena Staburova 120 3 gadi 31.12.2017.

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

Zinātnisko grādu nomenklatūra

Zinātniskā grāda nosaukums Zinātniskā grāda saīsinātais  
apzīmējums latīņu valodā

Zinātnes nozares, kurās tiek  
piešķirts attiecīgais grāds

Medicīnas doktors Dr. med. Medicīna
Farmācijas doktors Dr. pharm. Farmācija

Socioloģijas doktors Dr. sc. soc. Socioloģija 
Komunikācijas zinātne 

Tiesību doktors Dr. iur. Juridiskās zinātnes
Politikas zinātnes doktors Dr. sc. pol. Politikas zinātne 
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doktorantūras nodaļas statistiskie rādītāji1

1. Doktorantūras nodaļas doktorantu skaita dinamika 2007.–2013. gadā
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2. RSU doktorantu skaits doktora studiju programmās 2007.–2013. gadā
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 1 Statistiskie rādītāji par 2013. gadu norādīti, neietverot datus par 2013./2014. ak. g. studijām pirmajā studiju gadā imatrikulē-
tajiem doktorantiem
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3. Doktora studiju programmās studējošo doktorantu dalība ESF projektā “Atbalsts 
doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas 
Stradiņa universitātē” 2013. gadā

Medicīna (10)

Doktorantu skaits, kuri nesaņem ESF stipendiju

Farmācija (2)

Socioloģija (1)

Juridiskās
zinātnes (1)

190 14

2

1

110

Doktorantu skaits, kuri saņem ESF stipendiju

4. Doktora studiju programmas “Medicīna” apakšnozarēs studējošo doktorantu 
skaits 2013. gadā
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5. Doktora studiju programmas “Farmācija” apakšnozarēs studējošo doktorantu 
skaits 2013. gadā
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13-155_Doktoranti_2013_B5.indd   15 8/14/2013   11:27:56 AM



16

RSU  DOKTORANTŪRA  2013

6. Doktora studiju programmas “Socioloģija” apakšnozarēs studējošo doktorantu 
skaits 2013. gadā

Doktorantu skaits, n
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0 1 2

1Veselības un medicīnas socioloģija

1Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

1Sociālā politika un sociālā darba organizācija

7. Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” apakšnozarēs studējošo 
doktorantu skaits 2013. gadā
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8. Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” apakšnozarēs studējošo dokto
rantu skaits 2013. gadā
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9. RSU aizstāvēto promocijas darbu skaits 2007.–2013. gadā
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10. Doktorantu aptauju rezultāti

10.1. Doktora studiju programmas “Medicīna” 2013. gada pavasara ap tau jas rezultāti 
(saīsināta versija)

Esmu apmierināts, ka studēju rSU doktorantūras studiju programmā “Medicīna”

26%

57%

7% 10%

Drīzāk neatbilst (n = 3)

Pilnībā atbilst (n = 12)

Drīzāk atbilst (n = 26)

Grūti pateikt (n = 5)

Pilnībā neatbilst (n = 0)

Studējot doktorantūrā, ir paplašinājies mans redzeslauks kopumā

Drīzāk neatbilst (n = 3)

Pilnībā atbilst (n = 19)

Drīzāk atbilst (n = 18)

Grūti pateikt (n = 5)

Pilnībā neatbilst (n = 1)

41%

11%

39%

7%
2%
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doktorantūras studiju programma mani kopumā apmierina

11% 20%
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Drīzāk neatbilst (n = 3)
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Drīzāk atbilst (n = 29)
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10.2. Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” 2013. gada pavasara aptaujas 
rezultāti (saīsināta versija)

Vai esat apmierināts ar savas studiju programmas izvēli?

Pilnībā neapmierināts (n = 0)

Vairāk neapmierināts nekā apmierināts (n = 1)

Pilnībā apmierināts (n = 8)

Vairāk apmierināts nekā neapmierināts (n = 1)
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kā Jūs vērtējat studiju kvalitāti savā izvēlētajā studiju programmā?
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Vai iegūtās zināšanas ir iespējams pielietot praksē un vai tās ir pietiekamas, 
lai sekmīgi veiktu pētniecisko, zinātnisko darbību tiesību zinātņu jomā?

Drīzāk nē nekā jā (n = 1)

Jā, pilnībā (n = 5)

Drīzāk jā nekā nē (n = 3)

Nē (n = 1)

50%

30%

10%
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10.3. Novērtējiet katru no izteiktajiem apgalvojumiem par pasniedzēju darbu:

Pasniedzēji ir zinoši un kompetenti savā jomā
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Bieži (n = 3)

Reti (n = 0)

Nekad (n = 0)
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Pasniedzēju pedagoģiskā darba metodes atbilst augstākajam zinātniskajam līmenim
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Pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru argumentētu viedokli, zinātnisku kritiku
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Iespējamie doktora studiju finansējuma avoti

1. Valsts budžeta līdzekļi, stipendija
Kontaktpersona
RSU Studentu servisā:
Indra Treija, tālr. 67409105, e-pasts: studentuserviss@rsu.lv

2. Valsts budžeta līdzekļi, kredītam pielīdzinātā stipendija
Kontaktpersona
RSU Doktorantūras nodaļā:
Inga Bērziņa, tālr. 67409270, e-pasts: inga.berzina@rsu.lv

3. Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansēts projekts “Atbalsts doktoran
tiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa 
universitātē”
Kontaktpersona
RSU Attīstības un projektu departamentā:
Inese Slūka, tālr. 67409106, e-pasts: inese.sluka@rsu.lv

          

4. Erasmus apmaiņas programma
Kontaktpersona
Akadēmisko un starptautisko sakaru departamenta
Akadēmisko apmaiņas programmu nodaļā:
Lana Amosova, tālr. 67409264, e-pasts: lana.amosova@rsu.lv

Papildu informāciju par Erasmus programmu, kā arī citām studiju vai prakses 
ap maiņas iespējām var iegūt Valsts izglītības attīstības aģentūrā (centrālajā birojā): 

Adrese: Vaļņu iela 1 (3.–5. stāvs), Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322; fakss: 67814344
E-pasts: info@viaa.gov.lv
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rīgas Stradiņa universitātes prioritārie 
pētniecības virzieni

•	 Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā. 
•	 Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte. 
•	 Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā 

Latvijā. 
•	 Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte. 
•	 Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas 

un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai.
•	 Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imūnhistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie 

pētījumi. 
•	 Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija 

Latvijā. 
•	 Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un 

pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras.

rīgas Stradiņa universitātes pētniecības virzienu prioritātes 
ir sabiedrības veselība, sociālā politika un vides veselība

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

Pēdējo desmit gadu laikā arvien lielāku nozīmi iegūst sociālā politika kā integra tīva 
zināšanu joma, kas aizsākas zinātniskajās atziņās par veselīga indivīda lomu konkurēt-
spējīgas 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 pētnie cības 
jomās RSU veic Latvijas Republikā unikālus neaizvietojamus pētījumus, veidojot būtisku 
ieguldījumu sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.
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Ministru kabineta noteikumi nr. 1000
Rīgā 2005. gada 27. decembrī 

(protok. Nr. 77, 1.§)

noteikumi par doktora zinātniskā grāda 
piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu 

augstskolām
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 

11. panta trešo daļu

1. Noteikumi deleģē doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības augst-
skolām.

2. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības tiek deleģētas šādām 
augstskolām uz doktora studiju programmu akreditācijas laiku:
2.1. Latvijas Universitātei – astronomijā, bioloģijā, datorzinātnē, demogrāfijā, ekono-

mikā, farmācijā, filoloģijā, filozofijā, fizikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, juridiskajā 
zinātnē, komunikācijas zinātnē, ķīmijā, matemātikā, medicīnā, mehānikā, peda-
goģijā, politikas zinātnē, psiholoģijā, socioloģijā, teoloģijā un reliģiju zinātnē, 
vadībzinātnē, valodniecībā, vēsturē un vides zinātnē;

2.2. Rīgas Tehniskajai universitātei – arhitektūrā, būvzinātnē, elektronikā un tele-
komuni kācijās, 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, 
hidroinženierzinātnē, informācijas tehnoloģijās, lauksaimniecības zinātnē, 
materiāl zinātnē, mežzinātnē, pārtikas zinātnē, pedagoģijā, vides zinātnē un 
veterinār medicīnā;

2.4. Daugavpils Universitātei – bioloģijā, ekonomikā, fizikā, literatūrzinātnē, mate-
mā 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 – farmācijā, juridiskajā zinātnē, medicīnā, politikas 

zinātnē un socioloģijā;
2.9. (svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1256);
2.10. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai – pedagoģijā;
2.11. Liepājas Universitātei – pedagoģijā un valodniecībā;
2.12. Transporta un sakaru institūtam – transportā un satiksmē;
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2.13. Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa administrācijas augst skolai  – 
vadībzinātnē.

 (Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.  67; MK 20.07.2010. noteikumiem 
Nr. 639)

2.14. Biznesa augstskolai “Turība”  – juridiskajā zinātnē un komunikācijas zinātnē.
 (Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr. 67; MK 20.07.2010. noteikumiem 

Nr.  639; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr. 336; MK 31.07.2012. noteikumiem 
Nr. 530)

3. Šo noteikumu 2. punktā minētās augstskolas, īstenojot tiesības attiecībā uz doktora 
zinātniskā grāda piešķiršanu (promociju), atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārraudzībā.

Ministru prezidents A. Kalvītis  
Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete
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Ministru kabineta noteikumi nr. 1001 
Rīgā 2005. gada 27. decembrī  

(protok. Nr. 77, 2.§)

doktora zinātniskā grāda piešķiršanas  
(promocijas) kārtība un kritēriji

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 attie cīgajā 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 galve-
najiem 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 starptau-
tiski pieejamās datu bāzēs; 

3.3. monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptau-
tiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavil-
kumu 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, 
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kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem 
diviem – zinātnes apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. Padomē drīkst 
iekļaut ārvalstu zinātniekus, ja saņemta Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas 
(turp māk – 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 bal-
sojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir 
padomes 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 
programmu vai apguvis to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, 
neie gūstot 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 attie-
cīgajā 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 līdz-
autori, vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā iekļauto 
publikāciju līdzautoru piekrišanu publikācijas izmantošanai promocijā vai šo publi-
kāciju 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 

program mu 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 
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prasībām, augstskola atdod dokumentus pretendentam, norādot, kādas nepilnības ir 
konstatētas. Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti 
ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.

V. Zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora 
studiju programmas prasībām

12. Augstskolas struktūrvienības dome vai zinātniskā padome mēneša laikā no dokumentu 
iesniegšanas dienas lemj par tāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšanu, 
kurš nav apguvis atbilstošu programmu. Pieņemot lēmumu, ievēro šādus kritērijus: 
12.1. patstāvīgi veikts tematiski vienots pētījums, kas sniedz jaunas zinātniskās 

atziņas un par ko ir publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti 
atbilstošajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 

12.2. sekmīgi nokārtoti programmā paredzētie promocijas eksāmeni; 
12.3. promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā 

seminārā un konferencē attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 
12.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, kvalifikācijas darbu, 

diplomdarbu (diplomprojektu), bakalaura darbu vai maģistra darbu vai ir lasījis 
lekcijas vismaz viena kredītpunkta apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju 
studentu prakses darbus; 

12.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā, 
piedalījies vismaz viena starptautiska semināra vai konferences organizēšanā 
vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām, citām 
Latvijas zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem.

13. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu programmas prasībām, 
augstskola nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas lēmumu paziņo pretendentam un nodod 
dokumentus tālākai izskatīšanai padomē. Ja pieņemts lēmums akadēmisko darbību 
nepielīdzināt programmas prasībām, augstskola norāda lēmuma pamatojumu un 
dokumentus atdod pretendentam.

14. Pretendentam ir tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus 
atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs mēnešus pēc augstskolas lēmuma pieņemšanas.

VI. Promocijas darba vērtēšana

15. Padome mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu pub-
liskai aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst 
šādiem kritērijiem:
15.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un 

uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās 
metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, 
apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs; 

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

15.3. zinātniskā darba apjoms ir pietiekams atbilstoši padomes nolikumā noteiktajām 
prasībām; 
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15.4. darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 
15.5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to 

saistītais intelektuālais īpašums ir patentēts; 
15.6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros; 
15.7. darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums.

16. Pieņemot darbu aizstāvēšanai, padome: 
16.1. nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts 

atbilsto šajā zinātnes apakšnozarē, bet divi – apakšnozares eksperti no citām 
zināt niskajām 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 laik-

rakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”. Reizē ar izziņošanu laik-
rak stā “Latvijas Vēstnesis” augstskola nodrošina promocijas darba publisku pie-
eja mību internetā un augstskolas bibliotēkā; 

16.6. nedēļas laikā nosūta komisijai promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus.
17. Ja promocijas darbs satur likuma “Par valsts noslēpumu” izpratnē klasificējamu 

informāciju, internetā un augstskolas bibliotēkā ievieto tikai promocijas darba kop-
savilkumu. Šajā gadījumā padome lemj par promocijas darba aizstāvēšanu slēgtā 
sēdē, kurā piedalās tikai padomes locekļi, recenzenti, pretendents, promocijas darba 
vadītājs un citas personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja 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 padotos 
vai vadītājus darba vietā, pretendenta publikāciju līdzautorus, promocijas darba 
vadītāju un konsultantu, kā arī tās laboratorijas, katedras vai grupas personālu, kurā 
darbs izstrādāts.

19. Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.3. apakšpunktā 
minētās informācijas saņemšanas iesniegt augstskolā pamatotus iebildumus pret 
padomes sastāvu vai recenzentiem. Šajā gadījumā augstskola var mainīt padomes 
sastāvu vai uzdot padomei mēneša laikā pieaicināt citus promocijas darba recenzentus. 
Ja pretendentam ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto padomi vai pieaicinātajiem 
recenzentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu par promocijas darba aizstāvēšanu.

20. Ja padome promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai nepieņem, tā rakstiski paziņo 
lēmumu pretendentam, norādot, kuras šo noteikumu 15. punktā minētās prasības nav 
izpildītas. Pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai augstskolā 
ne agrāk kā pēc gada.

21. Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minēto dokumentu saņem-
šanas sagatavo atzinumu. Ja komisija konstatē, ka darbs satura un metodoloģijas 
ziņā neatbilst vispārpieņemtajiem starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem, 
promocijas process tiek pārtraukts. Šo lēmumu ne vēlāk kā četras nedēļas pirms 
publiskās darba aizstāvēšanas rakstiski paziņo attiecīgajai padomei, norādot, kādas 
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prasības ir pārkāptas. Šādā gadījumā padome nedēļas laikā rakstiski paziņo preten-
dentam komisijas lēmumu un informē pretendentu par turpmāko rīcību.

22. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti un praktiskās 
izman tošanas perspektīvas, atbilstību attiecīgās zinātnes nozares starptautisko 
sasnie gumu līmenim, pretendenta lietoto analīzes un datu apstrādes metožu atbilstību 
promo cijas 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 pro-
mocijas 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 pre-
tendents 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 Vēst-
nesis” 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 jautā-
ju mus pretendentam, padomei un recenzentiem, kā arī izteikties par promocijas darbu.

29. Padomes sēdē, kurā notiek promocija, darba recenzenti piedalās ar lēmēja balss-
tiesībām. 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 
infor māciju; 

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 
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diskusiju un balso atkārtoti. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, 
padome vēlreiz izskata darbu, bet ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pēc promocijas sēdes, kurā lēmums netika pieņemts. Līdz nākamajai padomes sēdei 
pretendentam pēc saskaņošanas ar padomes priekšsēdētāju ir tiesības izdarīt promo-
cijas darbā labojumus. Par pieņemto lēmumu padome nedēļas laikā rakstiski informē 
pretendentu, augstskolu un komisiju.

32. Augstskolai vai komisijai mēneša laikā pēc šo noteikumu 31. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas ir tiesības rakstiski pieprasīt no padomes jebkādus ar konkrēto pro-
mociju saistītos dokumentus un apstrīdēt padomes lēmumu, ja promocijas darbā 
konstatēta neatbilstība grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām vai nav ievērota 
promocijas kārtība.

33. Ja komisija apstrīd šo noteikumu 31. punktā minēto padomes lēmumu, augstskolai 
nav tiesību izsniegt pretendentam diplomu par grāda piešķiršanu līdz laikam, kamēr 
strīds nav atrisināts šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajā kārtībā.

34. Ja šo noteikumu 21. vai 32. punktā minētie komisijas iebildumi par promocijas darba 
atbilstību grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām tiek atzīti par pamatotiem, 
padome atdod promocijas darbu pretendentam pārstrādāšanai. Pretendents drīkst 
atkārtoti iesniegt promocijas darbu pēc norādīto trūkumu novēršanas, bet ne agrāk 
kā gadu pēc šo noteikumu 21. vai 32. punktā minēto komisijas iebildumu saņemšanas. 
Ja konstatēts promocijas kārtības formāls pārkāpums, padome divu mēnešu laikā 
atkārtoti organizē promocijas sēdi.

35. Ja komisija ir apstrīdējusi padomes lēmumu par grāda piešķiršanu un šo notei-
kumu 32. punktā minētie komisijas iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda 
piešķir šanai izvirzāmajām prasībām atzīti par pamatotiem, augstskola atceļ padomes 
priekš sēdētāju un norīko par padomes priekšsēdētāju citu padomes locekli.

36. Diplomu par grāda piešķiršanu augstskola izsniedz ne agrāk kā sešas nedēļas un 
ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums nav 
apstrīdēts.

VIII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

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

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

IX. noslēguma jautājumi

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

40. Augstskolas, kurām ir deleģētas promocijas tiesības, izveido padomes un apstiprina 
to nolikumus triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Ministru prezidents A. Kalvītis  
Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete
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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā 
2010. gada 31. maija sēdē 2010. gada 15. jūnija sēdē 
Protokols Nr. 37 Protokols Nr. 1-2/15.06.10.

rīgas Stradiņa universitātes  
doktorantūras nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma  
15. panta pirmo daļu,  

RSU Satversmes 3.6. punkta  3. un 6. apakšpunktu  
un 3.13. punkta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa) ir Rīgas Stra-
diņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) struktūrvienība, kas 
organizē Universitātes doktorantūras studiju programmu īstenošanu. 

1.2. Nodaļa darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, RSU Satversmi, šo nolikumu un citiem Universitātes iekšējiem normatī-
vajiem aktiem.

1.3. Oficiālajā sarakstē lietojami šādi nodaļas nosaukumi svešvalodās:
1.3.1. The Department of Doctoral Studies of Rīga Stradiņš University (angļu valodā);
1.3.2. Promotionsbüro der Stradina Universität Riga (vācu valodā);
1.3.3. Département d´Etudes Doctorales de ĺ Université Stradina de Riga (franču 

valodā);
1.3.4. Oтдел Докторантуры Рижского университета им. Страдыня (krievu valodā);
1.3.5. Sectio promotiōnis studiōrum doctorālium Universitas Rigensis Stradina 

(latīņu valodā).

2. Galvenie darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Nodaļas mērķi:
2.1.1. attīstīt doktoru sagatavošanu medicīnas, farmācijas, socioloģijas, juridisko 

zinātņu un politikas zinātņu specialitātēs;
2.1.2. organizēt Universitātes doktora studiju programmu īstenošanu atbilstoši Lat-

vijas Republikas likumdošanas un doktorantūras studiju attīstības ten den cēm 
Latvijā un Eiropas Savienībā, starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un regla-
mentējošiem dokumentiem;

2.1.3. pildīt metodoloģiska un idejiska centra lomu medicīnas, farmācijas, sociolo-
ģijas, juridisko zinātņu un politikas zinātņu doktorantiem.
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2.2. Nodaļas uzdevumi:
2.2.1. noteikt Nodaļas attīstības virzienus un stratēģiju;
2.2.2. Nodaļas mērķu īstenošanai sadarboties ar citām Universitātes struktūr-

vienībām;
2.2.3. organizēt dažādus izglītojošus pasākumus doktorantiem un zinātniskā darba 

vadī tājiem (seminārus, konferences, lekcijas u. c.) medicīnas, farmācijas, socio-
loģijas, juridisko zinātņu un politikas zinātņu specialitātēs;

2.2.4. veikt citus uzdevumus atbilstīgi Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem;
2.2.5. popularizēt RSU doktora studiju programmas Latvijā un ārzemēs.

3. Struktūra

3.1. Nodaļu vada dekāns, kurš bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Nodaļu visās tās lietās un 
ir atbildīgs par Nodaļas darbu. Nodaļas dekānu pieņem darbā Universitātes rektors, 
noslēdzot darba līgumu.

3.2. Nodaļas dekāns ir tieši pakļauts Universitātes mācību prorektoram.
3.3. Nodaļas dekāna uzdevumi:

3.3.1. organizēt Nodaļas darbu, kā arī nodrošināt un atbildēt par šajā nolikumā 
noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;

3.3.2. veikt Universitātes procesu aprakstos un citos iekšējos normatīvajos aktos 
noteiktos uzdevumus, kā arī pildīt amata aprakstā noteiktos pienākumus;

3.3.3. ieteikt Universitātes rektoram apstiprināšanai Nodaļas štatu sarakstu.

4. doktorantūras studiju padome

4.1. Doktorantūras studiju padome ir koleģiāla Nodaļas vadības institūcija, kas dekāna 
vadībā veic šajā nolikumā un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteik  tos 
uzdevumus.

4.2. Padomes uzdevumi:
4.2.1. izskatīt un saskaņot studiju programmu projektus pirms to apstiprināšanas 

Universitātes iekšējos normatīvajos aktos un ārējos normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā;

4.2.2. sagatavot un apstiprināt Nodaļas darbības un attīstības prioritātes;
4.2.3. konsultēt dekānu ar nodaļas darbu saistītajos jautājumos.

4.3. Padomes sastāvā darbojas dekāns un doktora studiju programmu vadītāji.
4.4. Padomes sēdes sasauc dekāns pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes 

gadā. Padomes sēdes vada dekāns, to dienas kārtību ierosina dekāns vai citi pado-
mes dalībnieki.

4.5. Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse padomes dalībnieku. 
Dekāna klātbūtne ir obligāta. 

4.6. Padomes lēmumi tiek pieņemti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojis 
klāt esošo padomes dalībnieku vairākums.

4.7. Ja balsošanā balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir dekāna balss.
4.8. Padomes sēžu norisi, sēžu protokolēšanu, kā arī dokumentu sagatavošanu un apriti 

lietvedību reglamentējošos ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
organizē dekāns.
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5. Sadarbība

5.1. Nodaļa savu mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei sadarbojas ar citām Universi-
tātes struktūrvienībām, valsts institūcijām un privātpersonām.

5.2. Nodaļai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Universitātes struktūrvienībām infor mā ciju, 
kas nepieciešama Nodaļas darbības sekmīgai nodrošināšanai. Nodaļai ir pienā kums 
sniegt citām Universitātes struktūrvienībām to darbam nepieciešamo informāciju.

6. Finansēšana

6.1. Nodaļu finansē Universitāte.
6.2. Finanšu līdzekļu uzskaiti un saglabāšanu nodrošina Universitātes Grāmatvedības 

nodaļa.

7. reorganizācija vai likvidācija

7.1. Nodaļa tiek reorganizēta vai likvidēta ar Universitātes Senāta lēmumu.

Doktorantūras nodaļas dekāns 
prof. A. Pētersons
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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā 
2011. gada 16. maija sēdē 2011. gada 17. maija sēdē 
Protokols Nr. 36 Protokols Nr. 1-2/17.05.11.

rīgas Stradiņa universitātes doktora 
studiju reglaments

3. versija
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 – Reglaments, 
nosaka studiju norises kārtību doktora studiju programmās. 

1.2. Studijas RSU ir zinātniskā darba vadītāja un akadēmiskā personāla vadīts dokto-
ranta 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 
doktorants 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.
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2.9. Studiju priekšmets  – studiju programmas sastāvdaļa (piemēram, matemātiskā 
statistika ir studiju priekšmets doktora studiju programmā “Medicīna”).

2.10. Doktora studiju programma – studiju organizācijas forma ar noteiktām prasībām, 
kuru sekmīga izpilde ļauj doktorantam iegūt apliecinājumu par doktora studiju 
programmas 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 lekcijas 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 speci-
fikas 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) risi-
nāšanā;
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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.

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 

nedaudz 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 specifikai;

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 jēdzie nus 
un definīcijas, 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 specifikas).
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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.

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 notei-
kumus, 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 zinā-

šanas 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 
nodar bību 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).
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5.8. Ja doktorants iepriekš plāno neapmeklēt nodarbību attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, 
piedalīties augstskolas vai valsts goda aizstāvēšanas pasākumos (zinātniskās konfe-
rences, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni u. c.), vai arī nodarbības nav apmek-
lējis slimības dēļ, doktorants saglabā iespēju šajā laikā neapmeklētos pārbaudīj umus 
kārtot divas reizes, ja savlaicīgi pirms plānotās prombūtnes iesniedzis Doktoran-
tūras 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 
studiju darbā, iesniedzot Doktorantūras nodaļā darba nespēju apliecinošu doku-
mentu 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 struktūr-
vienības informēšanu par izvērtēšanas rezultātiem. Dekāns vai studiju programmas 
vadītājs ir tiesīgs pieprasīt doktorantam sniegt papildus mutvārdu un rakst veida 
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 struktūr vie-
nībai ir tiesības studiju priekšmeta programmā paredzētajā pārbaudījumā iekļaut 
papil dus jautājumus par neapmeklēto nodarbību tēmām.

5.14. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības un studijas šajā studiju priekšmetā nav 
iespē jams turpināt pēc individuāla plāna vai kāds semestra pārbaudījums nav sek-
mīgi nokārtots divās reizēs, akadēmiskajai struktūrvienībai par to jāinformē studiju 
programmas 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 grāmata 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.
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6.3. Pārbaudes principiem jāatbilst studiju priekšmeta mācīšanas metodikai un jautā-
jumiem 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 grafiku, 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.

6.6. Ja doktorants neatkarīgi no iemesla nav ieradies uz eksāmenu vai teorētisko ieskaiti 
noteiktajā laikā, eksaminācijas lapā ieraksta “neieradās”. Doktoranti, kuri uz eksā-
menu 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 papildu mācību 
līdzekļiem, kurus atļauts izmantot. 

8.2. Ja doktorants neievēro pārbaudījuma noteikumus, izmanto neatļautus palīglīdzek ļus 
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, rek-
tors, prorektori, Doktorantūras nodaļas dekāns, studiju programmas vadītājs, akadē-
miskās 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. 
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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 eksami-
nācijas lapā. Eksaminācijas lapās eksaminētājs ieraksta doktoranta atbilžu novēr-
tējumu, t. sk. arī nepietiekamu, kā arī “neieradās”, ja doktorants nav ieradies 
iepriekš saskaņotajā laikā. 

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

8.12. Visu mutvārdu pārbaudījumu rezultātus akadēmiskā struktūrvienība paziņo dok-
to  rantiem 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 pie-
ļau tajām 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 jāsa-
ņem individuālās eksaminācijas lapa.

9.3. Par konkrētu pārbaudījumu kārtošanas laiku doktorants iepriekš vienojas ar atbil-
stošo akadēmisko struktūrvienību.

9.4. Doktorants, kurš eksāmenā vai ieskaitē nav ieguvis sekmīgu vērtējumu, šo pārbau-
dījumu 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 trīs darba dienu laikā no brīža, kad paziņots 
novērtējums.

10.3. Apelācijas sūdzība jāiesniedz akadēmiskajā struktūrvienībā, kuras docētājs izda-
rījis novērtējumu, vadītājam. Ja novērtējumu ir izdarījis akadēmiskās struktūr-
vienības vadītājs, apelācijas sūdzība jāiesniedz Doktorantūras nodaļas dekānam. Ja 
novērtējumu kā akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ir izdarījis Doktorantūras 
nodaļas dekāns, apelācijas sūdzība jāiesniedz mācību prorektoram.
10.3.1. Ja apelācijas sūdzība ir par pārbaudījuma kārtošanas iespējamo pēdējo 

reizi, tā iesniedzama dekānam. Ja novērtējumu kā akadēmiskais personāls 
ir izdarījis dekāns, apelācijas sūdzība jāiesniedz mācību prorektoram.
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10.4. Apelācijas sūdzība par gala pārbaudījumā saņemtu novērtējumu jāiesniedz gala 
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam. Apelācijas sūdzība par kvalifikācijas darba 
novērtējumu jāiesniedz attiecīgo darbu novērtēšanas komisijas priekš sēdētājam.

10.5. Apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija, kuru izveido un sasauc apelācijas 
sūdzī bas saņēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības saņē-
mējs un viņa atbilstīgi apelācijas sūdzības saturam pieaicināti speciālisti (izņe-
mot personas, kuras izdarījušas novērtējumu). Apelācijas komisijas priekšsē dē tājs 
ir apelācijas sūdzības saņēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs 
personas.

10.6. Apelācijas sūdzības iesniedzējam un novērtējuma izdarītājam ir tiesības pieda lī ties 
un sniegt paskaidrojumus apelācijas komisijas sēdē. Apelācijas komisijas priekš -
sēdētājs informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un novērtējuma izdarī tāju par viņu 
tiesībām piedalīties apelācijas komisijas sēdē un sniegt savus paskaidrojumus. 

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 
rakstiski paziņo iesniedzējam.

11. nobeiguma noteikumi

11.1. Par sekmīgi apgūtu doktora studiju programmu uzskata izpildītu teorētiskās 
izglītības daļu, sekmīgi nokārtotus promocijas eksāmenus un iesniegtu promocijas 
darba anotāciju ar rezultātiem vai aizstāvētu promocijas darbu.

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

stīgi struktūrvienības vadītāja, studiju programmas vadītāja vai Dekānu padomes 
lēmumiem.

11.4. Šis reglaments (izņemot 11.1.) stājas spēkā, sākot ar 2010./2011. akadēmiskā gada 
17. maiju, un ir saistošs visiem doktorantiem.

11.5. Punkts 11.1. attiecas uz doktorantiem, kuri imatrikulēti, sākot ar 2011./2012. akadē-
misko gadu.

Doktorantūras nodaļas dekāns  
prof. A. Pētersons
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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā  
2013. gada 29. aprīļa sēdē 2013. gada 21. maija sēdē 
Protokols Nr. 30 Protokols Nr. 1-2/21.05.2013.

rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumi 
doktora studiju programmās 

Izdoti atbilstīgi Augstskolu likuma 46. panta otrajai daļai,  
2006. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846  

“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību  
uzņemšanai studiju programmās”, kā arī 
Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes  

3.6. un 4.6. punktam

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti Rīgas Stradiņa univer-
sitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) doktora studiju programmās.

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

3. Uzņemšanu nodrošina RSU Studentu serviss saskaņā ar procesa aprakstu Nr. 7 
“Studentu servisa pakalpojumu nodrošinājums”.

4. Tiesības studēt Universitātē ir Latvijas Republikas pilsoņiem, personām, kurām ir 
Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastā-
vīgās 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 pielikumā.

II. dokumenti

6. Pieteikties pretendēšanai uz studijām var klātienē RSU Studentu servisā vai elektro-
niski elektroniskajā reģistrācijas vietnē https://uznemsana.rsu.lv. Piesakoties klātienē, 
reflektants aizpilda reflektanta anketu un iesniedz Noteikumos un to 1. pielikumā 
noteiktos dokumentus. Piesakoties elektroniski, reflektants aizpilda pieteikuma formu 
elektroniskajā reģistrācijas vietnē https://uznemsana.rsu.lv, bet dokumentus iesniedz 
RSU Studentu servisā līdz reflektantu reģistrācijas termiņa beigām. 

7. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi nevar 
iesniegt, to var izdarīt cita persona, kurai ir izsniegta notāra apstiprināta pilnvara.
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 8. Dokumentus reflektants iesniedz valsts valodā. Dokumenti, kurus reflektants 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 “Kārtība, 
kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” (grozīti ar 2004. gada 6.  jan-
vāra MK noteikumiem Nr. 6)] noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā.

 9. Ja reflektants 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 Nr. 846 7. punkts]. 

 10. Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Universitātes norēķinu kontā maksu par 
dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte un 
tā atpakaļ netiek izmaksāta. 

 11. Reflektantu, kuri nav imatrikulēti studijām Universitātē, iesniegtos dokumentus 
RSU Studentu serviss glabā RSU Lietu nomenklatūrā noteiktajā kārtībā. Pēc RSU 
Lietu nomenklatūrā noteiktā dokumentu glabāšanas termiņa notecējuma reflektantu 
iesniegtos dokumentus iznīcina. 

III. termiņi

12. Datumu un laiku, kad reflektanti iesniedz dokumentus studijām, nosaka RSU 
Studentu serviss.

IV. konkursa norise

13. Doktorantūras nodaļa apkopo reflektantu iesniegtos dokumentus, organizē recen-
zentu nozīmēšanu, nosaka plānotā zinātniskā pētījuma mutiskās aizstāvēšanas laiku 
un kārtību atbilstoši procesa aprakstam Nr. 44 “Doktorantūras studijas un zināšanu 
vērtēšana”. 

14. Atbilstoši vērtēšanas rezultātiem RSU Zinātnes padome pieņem lēmumu par reflek-
tanta uzņemšanu doktora studijās. RSU Uzņemšanas komisija to apstiprina.

15. RSU Studentu serviss 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 Studentu serviss tādā pašā termiņā un kārtībā 
izziņo arī apelācijas komisijas lēmumu.

16. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām dok-
tora studiju programmās, var pretendēt uz maksas studiju vietām attiecīgajās studiju 
programmās. 

V. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija

17. Visi konkursu izturējušie reflektanti (ja konkursa rezultāti nav apstrīdēti noteiktajā 
termiņā  – atbilstoši apstiprinātajiem konkursa rezultātiem, bet ja ir apstrīdēti  – 
atbilstoši Apelācijas komisijas lēmumam) Doktorantūras nodaļas noteiktajā termiņā 
noslēdz ar Universitāti studiju līgumu.

18. Reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma ar Universitāti noslēgšanas.
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19. Reflektants tiek imatrikulēts Universitātē ar RSU rīkojuma dokumentu, vienlaicīgi 
apstiprinot zinātniskā darba vadītāju (vadītājus).

VI. reflektanta un Universitātes tiesības 
un pienākumi

20. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
20.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos noteikumos un to pielikumā 

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

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

uzņemšanu;
20.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos noteikumos, kā arī RSU Studentu servisa 

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

pētījuma mutisko aizstāvēšanu;
20.6. nokārtot finansiālās saistības pret Universitāti, īpaši, ja reflektants piesakās 

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

21. Universitātei uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
21.1. nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem;
21.2. sniegt reflektantiem informāciju par studiju iespējām Universitātē, kā arī viņu 

tiesībām un pienākumiem;
21.3. informēt par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu Universitātē un 

maksas studiju vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas;
21.4. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus;
21.5. izziņot konkursa rezultātus;
21.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu;
21.7. organizēt reflektantu, kuri izturējuši konkursu un noslēguši studiju līgumus, 

imatrikulāciju;
21.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem;
21.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus. 

22. Reflektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības.

VII. ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana

23. Lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, trīs darba dienu laikā no konkursa 
rezultātu publicēšanas RSU tīmekļa vietnē www.rsu.lv, iesniedzot pamatotu 
iesniegumu RSU Apelācijas komisijai. RSU Apelācijas komisijas pieņemto lēmumu 
reflektants var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
[10.10.2006. MK Nr. 846 noteikumu 17. punkts].
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VIII. noslēguma jautājumi

24. Visus ar uzņemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas 
Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata RSU Studentu 
serviss.

25. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Universitāte izvieto savās telpās 
un mājas lapā internetā: www.rsu.lv. Informāciju par uzņemšanas norisi reflektants 
var uzzināt arī RSU Informācijas centrā, tālr. 67409105; e-pasts: infocentrs@rsu.lv, 
Studentu servisā, tālr. 67409105, e-pasts: studentuserviss@rsu.lv un Doktorantūras 
nodaļā, tālrunis 67409270; e-pasts dn@rsu.lv

26. Šiem noteikumiem ir pievienots šāds pielikums:
26.1. Pielikums Nr. 1 – Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju program mās 

“Medicīna”, “Farmācija”, “Socioloģija”, “Juridiskās zinātnes”, un “Politikas 
zinātne”.

Doktorantūras nodaļas dekāns prof. A. Pētersons 
Studentu servisa vadītāja I. Treija
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Iesniedzamie dokumenti doktora studiju programmās “Medicīna”, “Farmācija”, 
“Socioloģija”,“Juridiskās zinātnes”, “Politikas zinātne” 

•	 Reflektanta	anketa	(uz	veidlapas)	vai	elektroniskā	pieteikuma	izdruka	no	http://
uznemsana.rsu.lv

•	 Pases	kopija	(jāuzrāda	oriģināls).
•	 Divas	vienādas	fotokartītes	(3	×	4	cm).
•	 Maģistra	vai	tam	pielīdzināma	diploma	kopija	(oriģināls	jāuzrāda).
•	 Reflektanta	dzīves	gājuma	apraksts	(CV),	iekļaujot	zinātnisko	publikāciju	sarakstu	

un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās saistībā ar plānoto 
promocijas darba tēmu.

•	 Dalība	starptautiskajos,	LZP,	augstskolu	pētniecības	projektos	par	plānoto promo-
cijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

•	 Zinātniskā	 darba	 vadītāja/-u	 dzīves	 gājuma	 apraksts	 (CV),	 norādot	 zinātnisko	
publikāciju skaitu un doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu.

•	 Dokumentu	kopijas	(oriģināli	 jāuzrāda),	kas	apliecina	mācības	kursos,	semināros,	
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.

•	 Publikāciju	kopijas	(ja	tādas	ir)	par plānoto promocijas darba tēmu.
•	 Dokuments,	kas	apliecina	reģistrēšanas	pakalpojuma	apmaksu.
•	 Ētikas	komitejas	atļauja	(ja	nepieciešams).
•	 Plānotā zinātniskā darba anotācija ar reflektanta un zinātniskā darba vadītāja/-u 

parakstiem pēc šādas shēmas:

DSP “Medicīna”
 1) reflektanta vārds, uzvārds;
 2) plānotā zinātniskā darba nosaukums;
 3) plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, 

ja tādi ir piesaistīti);
 4) pētījuma izpildīšanas vieta;
 5) pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
 6) pētnieciskā darba mērķis;
 7) pētnieciskā darba uzdevumi;
 8) zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze/-es;
 9) projekta pētījuma uzbūve (dizains);
 10) primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
 11) pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
 12) datu analīzei izmantojamie mainīgie un parametri (tikai kvantitatīvu pētījumu 

gadījumos);
 13) datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
 14) pētnieciskā projekta sadarbības partneri – speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
 15) materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums;
 16) zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba 

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

	17)	 Ētikas	komitejas	atļauja	pētījuma	veikšanai	(ja	nepieciešams);
 18) anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.

DSP “Farmācija”
 1) reflektanta vārds, uzvārds;
 2) plānotā zinātniskā darba nosaukums;
 3) plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, 

ja tādi ir piesaistīti);
 4) pētījuma izpildīšanas vieta;
 5) pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
 6) pētnieciskā darba mērķis;
 7) pētnieciskā darba uzdevumi;
 8) zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze/-es;
 9) projekta pētījuma uzbūve (dizains);
 10) primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
 11) pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
 12) datu analīzei izmantojamie mainīgie un parametri (tikai kvantitatīvu pētījumu 

gadījumos);
 13) datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
 14) pētnieciskā projekta sadarbības partneri  – speciālisti, iestādes, ārvalstu 

pētnieki;
 15) materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums;
 16) zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba 

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

	17)	 Ētikas	komitejas	atļauja	pētījuma	veikšanai	(ja	nepieciešams);
 18) anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.

DSP “Socioloģija”
 1) reflektanta vārds, uzvārds;
 2) plānotā zinātniskā darba nosaukums;
 3) plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, 

ja tādi ir piesaistīti);
 4) pētījuma izpildīšanas vieta;
 5) pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
 6) pētījuma zinātniskā novitāte;
 7) pētnieciskā darba mērķis;
 8) pētnieciskā darba uzdevumi;
 9) zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze/-es;
 10) pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
 11) primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
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 12) datu analīzes metodes, to izvēles pamatojums;
 13) pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
 14) iespējamie pētnieciskā projekta sadarbības partneri  – speciālisti, iestādes, 

ārvalstu pētnieki;
 15) zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba 

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

DSP “Juridiskās zinātnes”
 1) reflektanta vārds, uzvārds;
 2) plānotā zinātniskā darba nosaukums;
 3) plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, 

ja tādi ir piesaistīti);
 4) pētījuma izpildīšanas vieta;
 5) pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
 6) pētnieciskā darba mērķis;
 7) pētnieciskā darba uzdevumi;
 8) pētnieciskā darba novitāte un agrāk analoģiska rakstura pētījumu (publikāciju) 

apskats (analīze);
 9) zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze/-es;
 10) datu iegūšanas un apstrādes (analīzes) metodes;
 11) pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu 

izpil des termiņi pa gadiem;
 12) datu statisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
 13) pētnieciskā projekta sadarbības partneri  – speciālisti, iestādes, ārvalstu 

pētnieki;
 14) zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba 

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

 15) pētnieciskā darba zinātnisko avotu saraksts.
DSP “Politikas zinātne”

 1) reflektanta vārds, uzvārds;
 2) plānotā zinātniskā darba nosaukums;
 3) plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, 

ja tādi ir piesaistīti);
 4) pētījuma izpildīšanas vieta;
 5) pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
 6) pētījuma zinātniskā novitāte;
 7) pētnieciskā darba mērķis;
 8) pētnieciskā darba uzdevumi;
 9) zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze/-es;
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 10) pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
 11) darba pētīšanas metodes un izpētāmā materiāla atlasīšanas kritēriji;
 12) pētnieciskajam darbam nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums;
 13) iespējamā sadarbība ar ārvalstu pētniekiem pētnieciskā projekta veikšanas 

gaitā;
 14) zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba 

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

Doktorantūras nodaļas dekāns prof. A. Pētersons 
Studentu servisa vadītāja I. Treija
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Informācija zinātniskā grāda pretendentiem  
par promocijas procesu 

rīgas Stradiņa universitātē

Promocijas darba iesniegšana (informāciju sk. RSU mājas lapā – Pētniecība – Pro-
mocija – Promocijas padomes)

Pretendents Zinātnes departamentā iesniedz šādus dokumentus:
1) iesniegumu ar atbilstošu promocijas darba vadītāja (-u) vīzu;
2) promocijas darbu;
3) promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā.
Zinātnes departaments izvērtē iesniegto dokumentu formālo atbilstību nozarei / apakš-

nozarei. Zinātņu prorektors ar rīkojumu nozīmē promocijas padomes priekšsēdētāju.
Promocijas padomes priekšsēdētājs sagatavo priekšlikumu par promocijas padomes 

sastāvu un nozīmē padomes locekli, kurš piedalīsies augstskolas vai citas zinātniskās 
institū cijas struktūrvienības (kurā izstrādāts promocijas darbs) sēdē, kas apspriež promo-
cijas darbu, izvērtē tā zinātnisko novitāti un pretendenta personisko ieguldījumu 

Uz šī priekšlikuma pamata Zinātņu prorektore apstiprina promocijas padomes 
sastāvu.

Promocijas darba iesniegšana promocijas padomē
Pēc sekmīgas promocijas darba aprobācijas pretendents iesniedz promocijas padomē 

galīgajā versijā (pēc atbilstošu korekciju un uzlabojumu izdarīšanas):
1) promocijas darbu;
2) promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā;
3) augstskolas izziņu par programmas izpildi vai eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā 

nozarē, apakšnozarē un svešvalodā. Pretendentiem, kuri ieguvuši ārstniecības 
personas sertifikātu apakšnozarē, kurā tika veikts promocijas darbs, sertifikāts 
tiek pielīdzināts promocijas eksāmenam specialitātē (jāiesniedz);

4) dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
5) promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un gal-

veno publikāciju kopijas;
6) izrakstu no augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas struktūrvienības (kurā 

izstrādāts promocijas darbs) sēdes protokola, kurā izteikts skaidrs atbalsts promo-
cijas darba virzībai uz aizstāvēšanu promocijas padomē.

Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir līdz-
autori, vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā iekļauto 
publikāciju līdzautoru piekrišanu publikācijas izmantošanai promocijā vai šo publikāciju 
korespondējošā (galvenā) autora apliecinājumu par pretendenta personisko ieguldījumu 
publikāciju sagatavošanā.
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RSU Zinātnes departaments nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo atbilstību šo 
noteikumu prasībām un, ja pretendents:

•	 ir	apguvis	atbilstošu	programmu,	nodod	darbu	izskatīšanai	padomē;
•	 nav	apguvis	atbilstošu	programmu,	nodod	darbu	izskatīšanai	attiecīgo	programmu	

īstenojošās struktūrvienības domē vai zinātniskajā padomē, kura pretendenta 
akadē  miskās darbības pielīdzina programmas prasībām.

Ja dokumentos konstatētas nepilnības, Zinātnes departaments rakstiski pieprasa 
pretendentam iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus 
pretendents iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 
prasī bām, augstskola atdod dokumentus pretendentam, norādot, kādas nepilnības ir 
konsta tētas. Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti ne 
agrāk kā pēc trim mēnešiem.
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1. pielikums
Rīgas Stradiņa universitātes

27.12.2012. rektora rīkojumam
Nr. 2-3/517

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba 
tehniskā noformējuma noteikumi

Promocijas darbs un tā kopsavilkums ir jānoformē atbilstoši vispārpieņemtajām 
zinātnisko pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu, monogrāfiju sakārtojuma prasībām, 
pievēršot vienlīdz lielu vērību teksta, tabulu, attēlu, formulu pierakstu un bibliogrāfisko 
avotu saraksta noformējumam.

Ieteicamais faila formāts

1. Promocijas darba vēlamais apjoms, neskaitot izmantoto bibliogrāfisko avotu sarakstu 
un pielikumus, nepārsniedz 150 lpp., un tas noformējams šādi.
1.1. Darbs rakstāms latviešu valodā vai, saskaņojot ar promocijas padomi, valodā, 

kuru lieto attiecīgās specialitātes zinātniskajos izdevumos.
1.2. Promocijas darbs noformējams uz A4 formāta lapām, apdruka – vienpusēja, 

datorsalikumā, lietojot Times New Roman fontu, rindkopas atkāpe 1,25  cm. 
Lapaspusi veido ar 25 mm atkāpēm no lapas augšas, apakšas un labās malas, 
un 35 mm no kreisās malas. Burtu lielums tekstā – 12 punkti, tabulās un ilus-
trā  cijās – 11 punkti, tekstam, skaidrojošam tekstam un zemsvītras piezīmēm – 
10 punkti, 1,5 rindstarpu (1,5 lines) intervāls. Lapu numerācija automātiska, 
lapas labajā pusē apakšā. Titullapu nenumurē, bet kopējā numerācijā ieskaita. 
Aizstāvēšanai iesniedzami 6 (seši) mīkstos vākos iesieti autora parakstīti 
darba oriģināli. 

1.3. Tekstu dala nodaļās un apakšnodaļās (ne vairāk kā līdz trešajam līmenim), 
ievērojot pakārtotu to numerācijas secību. Numerācijai lieto arābu ciparus. 
Nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem jābūt īsiem un konkrētiem. Virsraksti un 
apakšvirsraksti nav jāraksta uz atsevišķām lapām, bet gan kopā ar tekstu, tie 
jācentrē horizontāli lapai.

1.4. Nodaļas jāsāk rakstīt jaunā lapaspusē, virsrakstu burtu lielums  – 14 punkti, 
trekninājums (bold), lielie burti. Apakšnodaļas raksta kā teksta turpinājumu, 
mazie burti (izņemot teikuma sākuma burtu), virsrakstu burtu lielums  – 
12 punkti, trekninājums (bold). Aiz virsrakstiem punkti nav jāliek un virsraksti 
nav jāpasvītro. Starp virsrakstiem, apakšvirsrakstiem un tekstu viena pamat-
teksta rindas atstarpe, starp tekstu un sekojošo apakšnodaļas virsrakstu – divas. 
Tabu las, attēlus un formulas izvieto tekstā to norādes vietās. Tabulu teksti, attēlu 
paraksti, zemsvītras piezīmes – ar (single) rindstarpu intervālu.
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1.5. Tabulu virsrakstam jābūt horizontāli centrētam, trekninājums (bold), tā beigās 
punktu neliek. Tabulas numurē katras nodaļas ietvaros, izmantojot dubulto 
numerāciju (nodaļas numurs un tabulas kārtas skaitlis). Tabulas numurs 
izvie tojams lapas labajā pusē virs virsraksta, lietojot pamatteksta fontu. Starp 
iepriekšējo tekstu un tabulas numuru, kā arī starp virsrakstu un pašu tabulu 
jāatstāj viena brīva teksta rinda. Tabulas gabarītiem jāsakrīt ar pamatteksta 
robežām. Tabula var turpināties arī nākošajās lappusēs, bez virsraksta, bet ar 
norādi “… tabulas turpinājums” vai “… tabulas nobeigums”. Tabulas galva ir 
jāatkārto katrā lappusē. Ailēs pirmos vārdus raksta ar lielo burtu, pakārtotajās 
ailēs – ar mazo. Neveido tabulas, kurām rindu un kolonnu skaits ir mazāks par 
trim. Diagonālās svītras tabulā nav pieļaujamas. Visām tabulas šūnām jābūt 
aizpildītām. Skaitliskās informācijas precizitātei visas tabulas robežās jābūt 
vienādai, kā decimālzīme latviešu valodā jālieto komats, angļu valodā – punkts. 
Tabulu veidojošo līniju biezums – ½ pt., fona tonējumu nelieto.

1.6. Attēlu tehniskais izpildījums: ieskenētas fotogrāfijas, zīmējumi un grafiki izpil-
dīti ar specializētām datorprogrammām. Tīklu līniju biezums – ½ pt. Burtu un 
ciparu lielums – 11 punkti. Attēlos fonu tonējumus un to norobežojošo ierāmē-
jumu nelieto. Attēlos jāizvairās no uzrakstiem uz tiem, to vietā lietojami cipari un 
simboli, kurus atšifrē attēla parakstā. Paraksts zem attēla centrēts horizontāli, 
burtu lielums 11 punkti, trekninājums (bold). Paraksts sākas ar attēla kārtas 
numuru (numerācija analoģiski kā tabulām – nodaļu robežās) “....att.”, pēc tam 
seko attēla nosaukums. Saīsinājumu un simbolu atšifrējumu burtu lielums  – 
10 punkti, centrē horizontāli.

1.7. Formulas tekstā jāraksta atsevišķā rindā, tās centrējot pa vidu, lietojot formulu 
sagatavošanas programmu Equation vai citas. Formulas ir jānumurē, to kārtas 
numurus rakstot apaļajās iekavās pretī formulai lapas labajā malā. Burtu, ciparu 
un simbolu izmērs – 12 punkti. Formulās ietverto lielumu mērvienības raksta 
aiz to nosaukumiem vai tekstā dotajām skaitliskajām vērtībām, kā arī formulu 
paskaidrojumos, kuri rakstāmi zem formulas (katru savā rindā).

1.8. Ja tabulā vai attēlā iekļautā informācija vai arī tekstā rakstītā formula ir aizgūta, 
tad jābūt atsaucei uz attiecīgo datu avotu. Atsaucei jāatrodas tabulas virsrakstā 
vai tieši zem tās, vai arī pie attēla nosaukuma vai norādē par attiecīgo formulu.

1.9. Darbā jālieto SI sistēmas fizikālo lielumu mērvienības un to atvasinājumi, kā arī 
apzīmējumi atbilstoši MK 23.03.2010. noteikumam Nr. 237, atkāpes pieļaujamas 
atsaucēs. Mērvienību saīsinātos apzīmējumus lieto aiz lieluma skaitliskām 
vērtībām, aiļu virsrakstos un paskaidrojumos pie formulām. Tos raksta vienā 
teksta rindā ar lieluma skaitlisko vērtību. Mērvienību saīsinātajos apzīmējumos 
punktu kā saīsinājuma zīmi nelieto. Visu salikto mērvienību apzīmējumus ar 
negatīvās pakāpes pierakstu raksta, izmantojot superscript, piemēram: m · s–1, 
kg · m–2. Atvasinātās mērvienībās jālieto vienāda rakstība  – saīsinājumi vai 
pilni nosaukumi.

1.10. Literatūras avotu bibliogrāfiskais apraksts un tekstā dotās atsauces jāveido 
atbilstoši Latvijā apstiprinātiem standartiem, saglabājot vienveidību visā darbā. 
Visiem literatūras sarakstā ietvertiem avotiem (ieskaitot interneta resursus) ir 
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jābūt publiski pieejamiem. Nav pieļaujama vēl nepublicētu rakstu citēšana, kā arī 
norāde uz personiskām pārrunām. Atsaucēm uz internetā ievietoto informāciju 
ir jābūt pilnīgām, norādot izmantotā materiāla precīzu nosaukumu un autoru, 
tā apraksta datumu. Tekstā interneta adresi kā atsauces rādītāju neievieto. 
Publikāciju nosaukumi jādod oriģinālvalodā.

1.11. Darba sakārtojums: titullapa, anotācija valodā, kādā uzrakstīts darbs, anotācija 
latviešu valodā, anotācija angļu valodā, satura rādītājs, darbā lietoto saīsinājumu 
izskaidrojums, ievads un turpmākās darba sadaļas.

2. Promocijas darba kopsavilkums jāveido latviešu un promocijas padomes noteiktajā 
svešvalodā ar ieteicamo kopējo apjomu līdz 50 lpp. Kopsavilkuma noformējums ir 
analoģisks promocijas darbam, ievērojot turpmāk norādītos izņēmumus.
2.1. Kopsavilkumu noformē A5 formāta iespieddarba veidā.
2.2. Kopsavilkumā koncentrētā veidā jāatspoguļo promocijas darba saturs, tādēļ tam 

jābūt zinātniskā darba lakoniskam, konstruktīvam izklāstam, kas apliecina 
autora prasmi koncentrēti izteikt sava darba problemātiku, metodiskā risinājuma 
adekvātumu, analīzes oriģinalitāti, rezultātu novitāti un nozīmīgumu.

2.3. Kopsavilkuma ievadā raksturo zinātniskā darba problemātiku un struktūru, 
pētījumu mērķi un virzienu, zinātnisko novitāti un autora personīgo ieguldījumu, 
darba aprobāciju un rezultātu realizāciju. 

2.4. Teksta izklāstam ir brīva forma, tomēr tajā ir jābūt pilnībā atsegtai zinātniskās 
problemātikas risinājuma shēmai un kompaktā veidā jāparāda autora zinātniskās 
domāšanas oriģinalitāte, korektums un konstruktīvisms zinātnisko problēmu 
risināšanā, apstiprinot to ar analītiskiem, skaitliskiem vai grafiskiem modeļiem, 
statistiskiem rādītājiem, darba rezultātiem secinājumu un rekomendāciju veidā.

2.5. Publikāciju sarakstā ir iekļaujamas autora zinātniskās publikācijas un publicē-
šanai pieņemti darbi, kas attiecas uz darba tematiku.

2.6. Kopsavilkumā teksta virsrakstu burtu lielums ir 12 punkti (lielie burti), pamat-
tekstā  – 10 punkti, tabulās un attēlos – 9 punkti. Teksta izvietojums lapaspusē: 
no augšas – 15 mm, no apakšas – 20 mm, šajā joslā iekļaujot arī centrētu lpp. 
ciparu, no iekšmalas – 20 mm, no ārmalas – 15 mm. (Jālieto – Layot multiple 
pages: mirror margins.) (Kopsavilkuma noformējuma paraugu sk.:  www.rsu.lv  – 
Fakultātes – Doktorantūras nodaļa – Dokumenti)

3. Promocijas darba pilna teksta (ieskaitot pielikumus un darba grafisko daļu) un kop-
savilkuma teksta elektroniskā versija jāveido kā PDF fails, kas jāiesniedz CD diskā, 
uz kura ir norādes par diska saturu (autors, nosaukums, promocijas darbs). CD diskā 
ierakstītā informācija nododama zinātņu prorektores sekretārei.

4. Promocijas darba (6 eks.) un kopsavilkuma (20 eks. latviešu valodā un 10 eks. angļu 
valodā) vākus noformē RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļa (sk. 3. un 4. pielik.).

 Ja darbu un darba kopsavilkumu paredzēts pavairot RSU Izdevniecības un poligrā fijas 
daļā, vēlamais faila formāts iesniegšanai ir docx. 
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Prasības materiālu iesniegšanai rSU 2013. gada 
Zinātnisko rakstu krājumam1

Raksta materiāli jāiesniedz RSU Zinātnes departamentā datorizdrukā (1 eksemplārs) 
un elektroniskā formā (CD vai pa e-pastu).

Iesniedzot rakstu, jāaizpilda iesniegums pēc noteiktas formas.
Par publikāciju izmaksām tiek informēti katra krājuma raksta iesniedzēji, jo tās 

ir atkarīgas no universitātes finansiālajām iespējām atbilstošajā finanšu gadā, un raksta 
iesniedzējs ir atbildīgs par finansiālo 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.

Iesniegtajam materiālam jāpievieno:
•	 pilna informācija par darba autoriem (obligāti jānorāda pilns vārds, uzvārds, 

darbavieta vai organizācija, ko autors pārstāv, kā arī kontakttelefons un e-pasta 
adrese saziņai ar darba iesniedzēju);

•	 informācija par pētniecisko projektu vai programmu, kuras ietvaros veikts 
pētījums; 

•	 ja	raksts	satur	konsolidētus	apgalvojumus	par	medicīnas	iestādēm,	institūcijām,	
klīnikām, pārvaldes organizācijām, informāciju ar potenciāli duālu lietojumu, 
poten ciālu valsts noslēpumu, jāiesniedz saskaņojums atbilstošajā pārvaldes 
līmenī oriģinālā;

•	 attiecībā	 uz	 pētījumiem,	 kuri	 jebkurā	 veidā	 var	 tikt	 saistīti	 ar	 biomedicīniskās	
ētikas kritērijiem, iesniedzējam pēc pieprasījuma jāuzrāda ētikas komitejas saska
ņojums. Saskaņā ar šīm prasībām pirmais autors uzņemas juridisku atbil dību par 
esošām vai potenciālām problēmām, kuras var rasties saistībā ar pētījumu.

Zinātniskajam rakstam jābūt uzrakstītam latviešu vai angļu valodā (raksts 
obligāti jāparaksta visiem autoriem).

Rakstiem, kuri iesniegti latviešu valodā, jābūt arī darba nosaukumam un kopsa-
vilkumam, kā arī attēlu parakstu un tabulu nosaukumu tulkojumam angļu valodā.

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

Rakstam jābūt loģiski noslēgtam, balstītam uz pilnu pētījuma ciklu. Netiek pieņemti 
īsie ziņojumi, gadījuma analīzes, klīniskās izpētes protokolu kopsavilkums, kvalifikācijas 
darbu kopsavilkumi. Raksta saturam jābūt oriģinālam, jāsatur iepriekš nepublicēti 
rezultāti, tas nevar būt jau publicēts citā izdevumā vai iesniegts citur publicēšanai.

 1 Prasības sastādītas rakstu iesniegšanai 2013. gada RSU Zinātnisko rakstu krājumam. Turpmākajos gados prasības var 
tikt mainītas.
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tehniskās prasības noformējumam

Teksts: A4 formātā, 1 slejā, Times New Roman šriftā 12 punktu lielumā, normāla 
biezuma (Normal) burtiem, attālums starp rindām  – 1 intervāls, rindkopu teksta 
izkārtojums – Justified. Veidojot rindkopu atkāpes, nelietot tabulatoru. Starp jebkurām 
divām raksta sastāvdaļām jābūt 1 rindas atstarpei. Elektroniskajā veidā iesniegtajam 
materiālam jāatbilst teksta datorizdrukai. (Par oriģinālu tiks uzskatīta teksta izdruka ar 
autoru parakstiem.)

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

(slīprakstā (Italic), indeksiņi – taisnrakstā (Normal))
Pirmā autora pārstāvētā iestāde, valsts* (slīprakstā)

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

 * Ja valsts nosaukums nav iekļauts iestādes nosaukumā

Darba sadaļu virsraksti – līdzināti pie kreisās malas. 
(Times New Roman, 12 punkti, maziem (nelietot All Caps), trekniem (Bold) burtiem).

1) rakstiem latviešu valodā:
Kopsavilkums – līdz 2000 rakstu zīmēm (with spaces)
Atslēgvārdi: aaaa, bbbbbb, cccccc.
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 – līdz 2000 rakstu zīmēm (with spaces)
Keywords: aaaaa, bbbbbbb, ccccccc.
Introduction
Aim
Materials and methods
Results
Discussion
Conclusions
References
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Ilustratīvajam materiālam  – attēliem (par attēliem tiek uzskatīti zīmējumi, foto-
grāfijas, diagrammas un shēmas, ko apvieno vienotā numerācijā) – jābūt kvalitatīvam, 
melnbaltā izpildījumā.

1. piezīme. Ja attēliem krājumā izņēmuma kārtā jābūt krāsainiem, tad tas īpaši jāno-
rāda iesniegumā.

Skenētie attēli, digitālās fotogrāfijas, zīmējumi jāveido grafiskā formātā vēlamajā 
izmērā: kā EPS, TIFF vai JPEG formāta faili ar vismaz 200 punktu izšķirtspēju (Resolution). 
Word dokumentā ilustratīvie materiāli jāievieto kā attēli (Picture), un attēli grafiskā for-
mātā jāpievieno arī atsevišķi (e-pastā vai diskā). Diagrammas un shēmas jāveido tā, lai 
tos varētu rediģēt, piemēram, Word dokumentā izmantojot Insert Chart vai ievietojot Excel 
datus. Veidojot diagrammas, nelietot telpiskus objektus.

2. piezīme. Tekstā jābūt norādei uz ilustratīvo materiālu  – uz katru attēlu (piem., 
sk. 3. att.).

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

Tabulām jābūt ievadītām teksta formātā (tās nedrīkst būt grafisku 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.

Literatūras atsauces tekstā var uzrādīt divējādi (bet konsekventi visā darbā vienādi):
1) kvadrātiekavās uzrādot izmantotā izdevuma / publikācijas autoru un izdošanas 

gadu, piemēram [Becker, 2006], ja īpaši svarīgi norādīt publikācijas autoru un 
publicēšanas gadu;

2) kvadrātiekavās norādot avota kārtas skaitli no pievienotā literatūras saraksta un 
citēto lappusi, piemēram [1, 7], kur cipars 1 (taisnrakstā) apzīmē avota kārtas 
skaitli un cipars 7 (slīprakstā) norāda lappusi.

Zemsvītras piezīmes rakstā numurē nepārtrauktā secībā un ievada, izmantojot 
opciju Insert Footnote.

Literatūras sarakstu raksta beigās noformē alfabēta kārtībā, rakstiem latviešu 
valodā vispirms uzrādot avotus latviešu valodā, pēc tam – angļu valodā.

1. piezīme. Nepārkopēt statistisko pakešu protokolus neapstrādātā veidā.
2. piezīme. Rakstos angļu valodā pēc iespējas neveidot atsauces uz avotiem latviešu 

un krievu valodā.
Literatūras saraksts jānoformē atbilstoši tālāk dotajiem paraugiem, ievērojot zīmes 

starp bibliogrāfiskā apraksta ziņu zonām (punkts, komats, kols, semikols, slīpsvītras, 
domu zīme).
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1. piezīme. Ja ir četri (4) autori, uzrāda visus četrus; ja ir vairāk par četriem auto-
riem, uzrāda pirmos trīs un pievieno “u. c.” (avotiem latv. val.) vai “et al.” (avotiem  
angļu val.).

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

nevis defisi.

BIBLIoGrāFISkā aPrakSta ParaUGI

Grāmatas bibliogrāfiskais apraksts
Autora uzv. un inic. Grāmatas nosaukums: Cits nosaukums, ja tāds ir / Autorības 

ziņas, resp., autoru kolektīvs, redaktori u. tml.  – Kurš izd. pēc skaita, piem., 3.izd.  – 
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

Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija.  – Rīga: Zāļu infocentrs, 2011.  –  
536.–537. lpp.

Braunwald E. B. Heart disease: A textbook of cardiovascular medicine.  –  
3rd ed. – Philadelphia: W. B. Saunders, 1988. – Pp. 345–346.

Grāmatas nodaļas analītiskais bibliogrāfiskais 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 / Autorības ziņas. – Kurš izd. pēc skaita. – 
Izdošanas vieta: Izdevniecība, gads. – Izmantotās lpp. “no–līdz”.
Paraugs

Morgan G. Acid-base balance // Clinical anesthesiology / Ed. by Turner D. A.  –  
2nd ed. – Philadelphia: W. B. Saunders, 2005. – Pp. 225–240.

Žurnāla raksta bibliogrāfiskais apraksts
Raksta autors. Nosaukums // Žurnāla nosaukums, gads; sējums (Nr.): lpp. no–līdz.

Paraugs
Harris E. S., Morgan R. F., Rodeheaver G. T., et al. Analysis of the kinetics of perito-

neal 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.gastro-
enterologs.lv/content.php?lang=lv&oldpage=0*page=0&submenu=20-12k (sk. 25.12.2006.).

13-155_Doktoranti_2013_B5.indd   58 8/14/2013   11:28:03 AM



59

RSU  DOKTORANTŪRA  2013

SVARĪGI!
•	 Bibliogrāfiskā	apraksta	izveides	principi	ir	saistoši	visām	RSU	zinātniska	rakstura	

publikācijām.
•	 Iesniegtie	 materiāli,	 kas	 neatbildīs	 iepriekšminētajām	 prasībām,	 tālāk	 netiks	

izskatīti.
•	 Zinātniskie	raksti	pirms	publicēšanas	tiek	recenzēti.
•	 Ja	 autors	 nav	 iesniedzis	 tekstu	 un	 ilustrācijas	 atbilstoši	 izvirzītajām	 prasībām,	

izdevniecība ir tiesīga darbu nepieņemt.
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tehniskās prasības materiālu iesniegšanai  
žurnālā Acta Chirurgica Latviensis

Technical requirements for submission of material  
in journal Acta Chirurgica Latviensis

Information for authors

Acta Chirurgica Latviensis is a broad-based journal appearing one time per year, pub-
lishing original articles, problem-solving articles, case reports in various branches of sur-
gery and in fields associated with surgery. Meeting announcements are published as well.

As the language of publication is English, only English manuscripts are accepted. 
Person responsible for English is author of the manuscript. Manuscripts which do not 
meet acceptable language standarts will be returned to authors.

Submission of a manuscript to Acta Chirurgica Latviensis implies that it represents orig-
inal research not previously published and that it is not submitted for publication elsewhere. 

All manuscripts are examined ananymously by two or more experts of the Acta 
Chirurgica Latviensis Editorial Board for the quality of scientific terminology and origi-
nality of the submitted contribution. The journal reserves the rights to return the man-
uscript to the author for revision. Copyright is transferred to the publisher (including 
the right to reproduce all or part of any publication) upon acceptance of the manuscript in 
accordance with existing legislation. Submission of a manuscript signifies acceptance of 
the journal’s Information for Authors. Manuscripts are not returned to the authors.

The corresponding author must declare that the manuscript is submitted to the Acta 
Chirurgica Latviensis on behalf of all authors. In the case of clinical or experimental 
sutudies with human subjects the study protocol has to approved by an ethical committee.

types of manuscripts

Authors are invited to submit the following manuscript types for publication: original 
article, problem-solving article and case report. 

Manuscripts have to be typewritten on A4 format white paper, Times New Roman, 
font number 12, one side of the page only, in 1.5 line spacing with 2.5 cm margin.

An original article presenting the results of original research in the form of a full-
lenght study should not exceed 10–12 pages (including illustrations and tables). Problem-
solving article should not exceed 8–10 pages (including illustrations and tables). Case 
reports should be limited to 2–3 pages including 2–3 illustrations. Original articles rank 
first in importance when determining the order of publication. Problem-solving articles 
and case reports are featured in accordance with available space.
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Structure of manuscripts

An original article has to contain the following sections: title (in block letters), 
author(s), institution submitting the paper, summary, main document as well as figures 
and tables, if applicable.

Summary should be confined to essentials and be structured in introduction, aim of 
the study, material and methods, results, conclusions and key words. 

Main document should consist of introduction, aim of the study, material and methods, 
results, discussion, conclusions, references, author’s address and e-mail.

Problemsolving article has to contain following sections: title (in block letters), 
author(s), institution submitting the paper, summary and main document, as well as 
figures and tables, if applicable.

Summary should be confined to essentials and it has to be followed by key words.
Main document should consist of introduction, conclusions, references and author’s 

address and e-mail.
Case report should contain following sections: title (in block letters), author(s), insti-

tution submitting the paper, summary and main document, as well as figures and tables, 
if applicable.

Summary should be confined to essentials and it has to be followed by key words.
Main document should consist of aim of the demonstration, case report, discussion, 

references and author’s address and e-mail. 
References should be restricted to the most important and recent papers and should 

be numbered consecutively in alphabetical order by author following the style showed 
below. Please specify references in text, tables and legends by Arabic numerals in brackets 
referring to the respective numbers in the list of references. If authors are mentioned in 
the text, only the first author should be given followed by et al. whenever the reference 
has three or more authors. In the numbered reference list at the end of the text the name 
of the author(s) should be followed by the full title of the paper, the name of the journal 
in which it has been published (abbreviations according to Index Medicus), year of publi-
cation, volume, first and last page.

Articles in journals:
1. Metzelder ML, Kubler J, Petersen C, Gluer S, Nustede R, Ure BM. Laparoscopic 

nephroureterectomy in children: a prospective study on Ligasure versus Clip/Ligation // 
J Pediatr Surg, 2006; 16 : 241–244.

Chapters from books have to be cited as follows: author(s), title of chapter, editor(s), 
title of book, edition, place of publication: publisher, year of publication; first and last page 
of the chapter.

Chapters in books:
2. Elger CE, Kurthen M. Paediatric Epilepsy Surgery // In: Panteliadis CP, Korinthenberg 

R. Paediatric Neurology. 1st ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2005; 622–645.
Figures and tables. Each figure and table has to be uploaded separately (not embedded 

into the main document). Entitle the files precisely and number figures consecutively but 
independent of the tables. Indicate in the main document where the figures and tables 
should appear. 
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Before publication of any illustration in which the patient may be recognized, 
the author of the article must provide the publisher with the patient’s written consent to 
publication of the respective photograph.

Submission. One copy of the printed manuscript (signed by all authors) and attached 
CD with the manuscript should be sent to Editor-in-Chief of Acta Chirurgica Latviensis 
(Dr. Z. Ābola, Vienības gatve 45, Rīga, LV–1004).

Revision. The corresponding author obtains recommendations from the reviewers for 
revision of the manuscript. Your manuscript should be revised within 2–6 months to be 
represented to the reviewers.

Copyright. All rights are held by the publishers, including the right to reproduce all 
or part of any publication.
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tehniskās prasības materiālu iesniegšanai žurnālā  
Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal

Technical requirements for submission of material in journal  
Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal

Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal is an international peri-
odical journal. Articles published in it are recognized towards scientific degrees. It 
publishes original scientific articles, literature reviews, clinical case analyses and 
information for dentists, oral pathologists and maxillofacial surgeons, other specialists 
of medicine and public health as well as for researchers. In order for article to be pub-
lished, all coauthors sign a covering letter stating that all copyrights are transferred 
to the publisher in case article is published. Authors’ signatures guarantee that their 
article is original, does not interfere with copyright regulations and is not previously 
published, handed or planned for handing to other journals, except in form of thesis or 
presentation.

Presentation of manuscripts. Manuscripts should be submitted in three copies (orig-
inal and two copies), type-written in double-spaced interval with 2.5 cm margins. Use of 
abbreviations should be limited to minimum; full terms should be presented together 
with the first abbreviation. There should not be abbreviations in title of the article.

Authorship. Number of authors is not limited and their order is determined by 
the authors themselves. Every author carries responsibility for the contents of the article. 
The authorship is conferred taking into consideration the contribution of the author to 
the conception of the article, planning or data analysis during the preparation, correction 
and admission of the final version of the article. 

Receipt of subsidies, collection of data or group leading is not sufficient for authorship. 
At least one of the authors should carry responsibility for conclusions. In case of a wider 
group of authors, several principal authors should be pointed out while other authors con-
tributed to the article may be specified in the “Acknowledgements” section. Editors have 
a right to claim for the substantiation of authorship.

General requirements. The article should not exceed 4000 words including tables. 
Articles of 2000 words (approximately 6 to 8 pages) are most welcome. Articles must 
be printed on A4 format paper sheets in one-side double-spaced manner. One copy of 
the printed article and a CD or another electronic media with the article (see Technical 
requirements) are presented to the editorial staff. Authors must keep a full copy of 
the presented material. 

Each part of the article has a page break. Only scientific articles ought to contain 
following sections placed in exact order: title page, front page, summary and keywords, 
introduction, material and methods, results, discussion, conclusions, references, and 
acknowledgements (optional). 
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Scientific articles must be prepared according to the rules of scientific style. Terms 
must be written in English language (Latin language may be used in case there is no 
equivalent in English). Authors carry full responsibility for the terms used in the article 
and the text written in English language. Only widely accepted scientific terms may be 
used, with abbreviations available. The work should not contain misprints. 

The photographs of authors must be provided together with the article. Either photos 
themselves or scanned versions may be presented.

Parts of submitted article:
1. Title page. It should contain full title, short title (not exceeding 70 characters, 

insluding spaces), authors’ full names, names of institutions as well as name, surname, 
address, e-mail and telephone or fax numbers of corresponding author. There should be 
a clear statement how many pages of text the article contains and how many tables and 
illustration were used. Professional CVs (not more than 50 words) of authors should be 
provided in the title page.

2. Front page. Front page should contain only full title (authors’ surnames and 
name of institution should not be repeated). Abstract of article containing no more than 
250 words but no less than 600 characters should indicate the objective, material and 
methods, results and conclusion. New and important aspects of study should be empha-
sized. Grant numbers should also be indicated. Not more than five key-words should follow 
the abstract text. The terms are used according to the list of names of medical disciplines 
(MeSH), available in the journal “Index Medicus”.

3. Text of Scientific Article of scientific articles is subdivided into several sections: 
introduction, methods, results, discussion, conclusions (results and discussion may be 
joined into one section). Review articles, leading articles and case reports are written in 
free style.

A. Introduction should indicate relevance, originality and objectives of the article.
B. Material and Methods should extensively describe material and methods. 

Previously published methods should be summarized and corresponding references 
should be indicated. Statistical methods should be described in detail. Research involving 
human subjects must be performed in accordance to the principles of Helsinki Declaration 
of 1975 (revised in 1983), and experiments with animals should comply with laws that 
regulate handling of laboratory animals and their utilization.

C. Results should be described without repeating Methods section. Data in text 
should not duplicate data presented in tables and illustrations.

D. Discussion should be specific and associated with results of research. New and 
important aspects of scientific work as are emphasized. Data presented in introduction 
and Results section should not be repeated in detail. The importance and deficit of results 
related to other similar works can be discussed.

E. Conclusions should summarize results of research. They should be set on 
the grounds of acquired data. New hypotheses need substantiation.

F. List of references should be based on Vancouver system and on “Uniform require-
ments for manuscripts submitted to biomedical journals” (JAM 1997; 277 : 927–34). 
References should be listed on basis of citing succession in text. When reference is cited 

13-155_Doktoranti_2013_B5.indd   64 8/14/2013   11:28:03 AM



65

RSU  DOKTORANTŪRA  2013

for the first time, its number should be indicated in parentheses, e.g. [1]. List of references 
for scientific article should be limited to 30 references; for literature review limited to 
50 references. It is recommended that mostly last five-year publications would be refer-
enced. References that are cited in tables or illustrations only are numbered in the order 
in which the tables or illustrations were earlier mentioned in the body text. Prepared but 
not yet published articles can also be included in the reference list, however, the journal 
must be mentioned with a note “upcoming”. 

When journal article is referenced, up to six authors should be listed. If there are 
more than six authors, only first six should be listed followed by “et al.”.

1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friendl HP, Ivanov E, et al. Childhood 
leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 years follow-up. Br J Cancer 1996; 73 : 1006–12. 

If the article is not in English, the title should be presented in original language and 
English translation should be given in parenthesis:

1. Malinauskienė V., Gražulevičienė R. Socialinių darbo veiksnių įtaka miokardo 
infarkto rizikai tarp 25–64 metų Kauno rajono vyrų (Social status and risk of myocardial 
infarction among 25–64 years old male population in Kaunas). Medicina 2000; 36 : 217–25.

Chapter in book:
1. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In Laragh JH, Brenner BM, 

editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: 
Raven Press; 1995. p.465–78.

Monographs and books:
1. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany 

(NY): Delmar Publishers; 1996.
2. Norman LJ., Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 

Churchill Linivgstone; 1996.

4. Tables should be submitted in the end of the article on separate pages and sequen-
tially numbered. Each table should bear a title. Legend and abbreviations should be pre-
sented in footnote of the table. Too many tables should be avoided. Tables must be refer-
enced in body text using parentheses (Table 1). All measurements should be presented 
according to SI measurement system.

5. Illustrations should be sequentially numbered and presented on separate pages. 
Reverse side of illustration should indicate number, author and title of article. List of titles 
of pictures should be presented on separate page. All pictures should be referenced in 
the text using parentheses (e.g. Picture 1, Graph 1). If the illustrations had been published 
before, a written permission of author is needed for the reproduction. Permission is not 
needed for public documents.

6. Acknowledgments should recognize only those persons and organizations who 
directly participated in the research and supported it. In this section all persons who 
provided their intellectual support, such as scientific consulting, data collecting, partici-
pation in clinical work, but were not conferred authorship should be mentioned.

These persons should give written permission to be named in the article.
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Liability. Authors are liable for presented estimations, opinions and recommenda-
tions. Nor editor, neither publisher is liable for the information presented.

Reviewing. Scientific articles are peer reviewed by no less than two reviewers holding 
scientific degrees. Authors have to modify articles in respect to suggestions presented in 
peer review or to provide motivated explanation why suggestion was not considered. After 
peer reviewing, corrected articles have to be presented in two copies.

Technical requirements: The article must be presented on a CD or another elec-
tronic media in Microsoft Word for Windows 2000 or newer format using Times New Roman 
font (size – 12, double spaced). Body text should be saved in ‘.rtf’ format (Rich Text Format 
or newer), assigning a filename formed of first five letters of the surname of principal 
author. It is recommended that tables would be prepared 8.2 cm or 17.5 cm wide (same 
font, size – 9). Tables must be presented in separate files assigning filenames formed from 
first five letters of the surname of principal author, a letter ‘T’ and the number of the table 
(e.g., the 5th table of Jackson’s article should be saved as ‘jacksT5.rtf’. Illustrations should 
be presented in TIFF CMYK format (300 dpi resolution), graphs – created with Microsoft 
Excel for Windows 2000/2003/2007. Illustrations are presented in separate files not 
inserted into body text, assigning filenames formed from first five letters of the surname 
of the principal author, a letter ‘G’ and the number of illustration (e.g., the 3rd illustration 
of Jackson’s article should be saved as ‘jacksG3.xls’ if it is a graph or ‘jacksG3.tif’ if it is 
a photo or drawing). If a colour graph is created, a black-and-white version should be pro-
vided together. All illustrations must be of 8.2 cm in width. The list of titles of illustrations 
is presented in the end of the body text of the article, the titles and not presented inside 
illustrations. Either original photos of authors or scanned electronic versions (TIFF format 
CMYK,	300	dpi	resolution,	w3.5	×	h4.7	cm)	may	be	presented.

It is recommended for all dentists to subscribe to the journal.
Manuscripts should be submitted to the Editorial office
“Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial journal”
I.Kanto str. 4-1, LT-3000, Lithuania
Tel./Fax +370-37-228307
Mob. +370-612-71707
E-mail: editor@sbdmj.com
edoffice@sbdmj.com
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tehniskās prasības materiālu iesniegšanai žurnālā 
“Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis”

Technical requirements for submission of material  
in journal “Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis”

General. The Proceedings of the Latvian Academy of Sciences publishes reports that 
describe the results of original theoretical or experimental research of importance and 
interest to diverse groups of scientists, as well as reviews and short communications. 
The scientific articles should be intelligible to broad scientific audience. The journal pub-
lishes also information on events pertaining to science life.

Procedure for submitting manuscripts. Contribution of manuscripts is a privilege 
of the members of the Academy. Manuscripts of non-members should be communicated by 
a member of the Academy or of the Editorial Board by using a special communication form 
which is available on request to the Proceedings Office. As an exception, a manuscript 
could be accepted without the said communication (only for foreign authors). In such cases, 
the Board will find the communicating person. The Editorial Board subjects the submitted 
manuscripts to further review. The date of receiving the communicated manuscript in 
the Proceedings Office will become part of the published paper.

Manuscript should be typed with 12 point letters on one side of good white paper of 
A4 format, with margins of at least 2.5 cm. Double spacing should be throughout, including 
references, tables, figure legends, and footnotes. Two copies should be submitted, each 
with a complete set of figures and tables. The pages should be numbered throughout, 
including tables and legends to figures. 

Original papers should not exceed 18 pages; short communications, 6 pages; reviews, 
24 pages. The structure of original paper should be arranged in the following succes-
sion: title; authors, their affiliations and addresses; Abstract; Key words; Introduction; 
Materials and Methods; Results; Discussion; Acknowledgements; References; tables; 
Legends to Figures; figures; and the title and summary in Latvian (the latter is not manda-
tory to foreign authors). Papers on theoretical research and reviews should be structured 
as to better perception of the text. Short communications are not structured.

Title should reveal precisely, in a few words, the subject matter in the shortest pos-
sible form.

Authors. The author, or authors, should type their full names, followed by the name 
of the institution where the investigation was conducted, including a complete postal 
address and e-mail if available. Authors from other institutions should be designated with 
asterisks. The telephone number, fax, and e-mail of the corresponding author should be 
provided.

Abstract is in one paragraph; up to 200 words should adequately summarise 
the essential findings described in the paper.
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Key words (not more than five) should be presented in a separate line.
Introduction should be addressed to broad scientific audience and outlines the purpose 

and scope of the investigation and its relation to other research in the same field.
Materials and methods should be described in detail, so that one might follow 

the procedures. Standard laboratory procedures should be mentioned only, but reference 
citation is necessary.

Results are presented in textual, tabular, or figure form. This section should be as 
brief as possible, without doubling the information expounded in Materials and Methods 
section and considered in Discussion.

Discussion provides interpretation of the results. One should not avoid discussion of 
controversial or unsettled points or of data obtained by other authors, or any evidence for 
drawing conclusions.

Tables and figures. Tables should be typed on separate manuscript pages and should 
be intelligible by themselves, without reference to the text. Table headings should be 
concise, they should adequately represent the subject matter. Footnotes to the tables 
should be placed on the same page. 

Graphs, diagrams, drawings and photographs are considered as figures. The figures 
should be each on a separate sheet of standard size. Legends to figures should appear all 
together on a separate page. Both tables and figures should be numbered with Arabic 
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doktorantu, zinātniskā darba vadītāju  
un promocijas darba nosaukumu saraksts  

doktora studiju programmā “Medicīna”

1. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

1 2
aleksejeva Elīna

Atopijas aplikācijas testa (AAT) nozīmes izpēte govs pienu alerģijas 
diagnostikā bērniem ar atopisku dermatītu un gastrointestināliem 
simptomiem

Gardovska Dace

Bāgante Ieva
Deguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu 
lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni

Akota Ilze

Bāliņa-tretjakova agnese
Ar eksosomām saistīto biomarķieru loma agrīnā noteiktu neirodeģeneratīvu 
slimību diagnostikā

Logina Ināra
Karelis Guntis

Bērziņa Guna
Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas komponentu savstarpējā 
mijiedarbība un ietekme uz invaliditātes smaguma pakāpi pacientiem 
pēc insulta

Vētra Anita

dombure Poļina
Aortas patoloģiju hemodinamiskie modeļi

Krieviņš Dainis
Nienaber Christoph

Gailite Jurgita
Kardiometabolā sindroma riska faktoru novērtējums pusaudžiem

Gardovska Dace
Dzīvīte-Krišāne Iveta

Grāvesliņa Sabīne
Cilvēka herpesvīrusa seši, septiņi un parvovīrusa B19 infekcijas saistība 
ar tireoidītiem ar un bez autoimūnās komponentes

Murovska Modra
Nora-Krūkle Zaiga

Januškeviča Inga
HIV infekcijas un tuberkulozes dubultinfekcija: abu infekciju mijiedarbības 
molekulārie mehānismi un klīniskas konsekvences

Rozentāle Baiba
Lejnieks Aivars

Jasinskis Vladislavs
Imūnregulējošo gēnu polimorfisma imunoģenētiska pētīšana,  
HIV un AIDS pacientu ārstēšanās terapijas optimizēšana

Eglīte Jeļena

kalniņa Jūlija
Ozona pielietošana kariesa profilaksē un ārstēšanā pastāvīgiem zobiem

Care Rūta

kasjko diana
HLA II klases DRB1 protektīvo un riska gēnu izpēte saistībā ar 2. eksonā 
notiekošo nukleotīdu secības maiņu HIV / AIDS pacientiem Latvijā

Eglīte Jeļena

kovaļčuka Lilija
Imunoģenētiskie marķeri un ērču pārnēsātās infekcijas slimības

Krūmiņa Angelika
Michael Kirschfink
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Laivacuma Sniedze
Ehinokokozes problēmas apzināšana Latvijā, diagnostikas pilnveidošana, 
izmantojot etimoloģiskus, bioķīmiskus, imunoloģiskus un ģenētiskus 
marķierus un pacientu dzīves kvalitātes novērtēšana

Vīksna Ludmila

Landsmane Inga
Alkohola atkarības diagnostika un ārstēšanas uzlabošana Metadona 
ilgtermiņa farmakoterapijas pacientiem narkoloģiskā un primārā aprūpē

Strazdiņš Jānis

Lācis kārlis
Iedzimtu un iegūtu pēdu deformāciju korekcijas pacienta funkcionēšanas 
uzlabošanai

Vētra Aivars

Leguša Ilze
Dažādu ādas lichen planus klīnisko variantu morfoloģiskā un dermaskopiskā 
izpēte slimības gaitas prognozēšanas un ārstēšanas uzlabošanai

Groma Valērija
Mikažāns Ingmārs

Maļcevs aleksandrs 
Nieru transplantācija no donoriem pēc sirdsdarbības apstāšanās

Rozentāls Rafails
Jušinskis Jānis

Ņikitina Evija
Kaula minerālblīvuma ietekme uz bezzobu žokļiem un temporomandibulāro 
locītavu sievietēm pēcmenopauzes vecumā

Slaidiņa Anda
Soboļeva Una

Pogodina Jeļena
Kuņģa vēža klīniskās un molekulārās īpatnības

Trofimovičs Genādijs
Miklaševičs Edvīns

Priedīte Viktorija
Pacientu ar aizdomām uz dažāda veida pārtikas nepanesamību, tajā 
skaitā celiakiju, laboratoriska izmeklēšana, izmantojot HLA II klases 
DQA1*05:01, DQB1*02:01, DQA1*03:01, DQB1*03:02 alēļu noteikšanu 
un antigēnspecifisko IgG4 antivielu noteikšanu

Kroiča Juta
Kurjāne Nataļja

Pulmane daiga
Fizioterapijas programmu efektivitāte pacientiem pēc miokarda 
revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām 
kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē

Lācis Romans
Vētra Anita

Putniņš renārs
Autologu hondrocītu iegūšanas un kultivēšanas metodoloģijas izstrādne 
klīniskajam pielietojumam pacientiem ar starpskriemeļu diska trūcēm 
mugurkaulāja jostas daļā

Kupčs Kārlis
Millers Andrejs

rasa Santa
Persistentu vīrusu infekciju saistība ar milaģisko encefalomielītu / 
hroniskā noguruma sindromu

Murovska Modra

rēdmanis Linards
Urīnceļu akmeņu minimāli invazīva ārstēšana urīnvada augšējā trešdaļā

Lietuvietis Vilnis

rudņicka Svetlana
Intraarteriālas trombolīzes komplikāciju ietekmējošo riska faktoru analīze 
pacientiem ar akūtu ekstremitāšu artēriju vai šuntu trombozi

Platkājis Ardis
Boka Viesturs

runce Ilze
Molekulārie faktori vairogdziedzera epitēlija neoplastiskas un reaktīvas 
proliferācijas patoģenēzē un diferenciālajā diagnostikā

Gardovskis Jānis
Štrumfa Ilze
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Seļicka Elīna
Agrīnas un vēlīnas laimboreliozes specifiskā, imūnģenētiskā, bioķīmiskā, 
klīniskā diagnostika un diferenciāldiagnostika etioloģiskās ārstēšanas 
rezultātu un laimboreliozi pārslimojušu pacientu dzīves kvalitātes 
novērtēšanai Latvijā

Vīksna Ludmila

Skadiņš Ingus
Ar antibiotiskām vielām impregnētu retaineru, savietotu ar biomateriālu, 
antimikrobās darbības efektivitātes noteikšana in vitro un in vivo pētījumā

Kroiča Juta
Šalma Ilze

Smane Liene
Audu funkcionālā morfoloģija bērniem ar abpusējām caurejošām lūpas, 
alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnēm ontoģenētiskā aspektā

Pilmane Māra

Sosārs Pēteris
Impaktētu augšžokļa pastāvīgo kanīnu ārstēšanas prognozes noteikšana, 
izmantojot trīsdimensionālās pozīcijas izpēti ar konusstaru datortomogrāfiju

Jākobsone Gundega

Stumbra-Stumberga Evija
Reimatoīdais artrīts ‒ cerebrovaskuārie un kardiovaskulārie riski

Mikažāne Helēna
Baltgaile Gaļina

Šitova anastasija
D vitamīna avoti uzturā un tā deficīts vīriešiem ar priekšdziedzera vēža 
attīstības risku

Zariņš Zigurds

Šmits dins
Latvijas hronisko slimību pacientu līdzestība ārstēšanai un to ietekmējošie 
faktori

Briģis Ģirts

Špaka Irina
Cilvēka 3p21.31 hromosomā lokalizēto hemokīnu receptoru CCR1  
un CCR2 kā B-šūnu neoplāziju iespējamo prognostisko faktoru izpēte

Holodņuka Irina
Lejniece Sandra

Vītols Pauls
Faktori, kas ietekmē oklūziju zobu protezēšanā

Apse Pēteris

2. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

1 2
arkliņa Baiba

Atsāpināšanas metožu – intravenozas analgēzijas un paravertebrālas 
blokādes – efektivitāte un delīrija biežums pēcoperācijas periodā intensīvās 
terapijas nodaļā pacientiem pēc sirds operācijām ar torakotomijas pieeju

Lācis Romans
Strīķe Eva

arons Mihails
Pulsveida radiofrekvences stimulācijas radītās morfoloģiskās izmaiņas 
nervu audos un tās klīniskā efektivitāte radikulopātiju gadījumā

Pilmane Māra
Vasiļevskis Edgars

avotiņa dace
Jaunu, efektīvu, uz nanotehnoloģijām bāzētu pieeju izstrāde nukleīnskābju 
piegādei vēža šūnās

Bariševs Mihails
Kozireva Svetlana

Bērtule dace
Specifisko vajadzību modeļi ģimenēs ar bērnu cerebrālo trieku

Vētra Anita
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Briedīte Ieva
Ginekoloģisko pacienšu seksuālā veselība

Ancāne Gunta

Bruņenieks Ints
Obstruktīvā defekācijas sindroma (ODS) dažādu ķirurģisko metožu klīniskais 
un biomehāniskais salīdzinājums (Transanāla rectum steiplerrezekcija 
vs. iekšējā Delorme operācija). ODS biomehāniskais un morfoloģiskais 
pamatojums

Kasjanovs Vladimirs
Martinsons Aigars

Buls atis
Trahejas un bronhu stenožu ārstēšanas metodes izvēle atkarībā no 
etioloģijas

Šiliņš Viesturs

dubava dace
Bioķīmisko un onkoloģisko marķieru diagnostiskā un prodiagnostiskā 
nozīme malignu pleiras eksudātu gadījumos

Krams Alvils
Lejnieks Aivars

Eglīte Inese
Mikrosatelītu nestabilitātes saistība ar kolorektāla vēža klīniku, terapiju un 
attīstību

Miklaševičs Edvīns
Štrumfa Ilze

Eglīte tatjana
Polarizētas nekoherentās monohromatiskās gaismas pielietošanas 
efektivitāte kombinācijā ar rehabilitācijai pielāgotu mugurkaula stiepšanas-
griešanas manipulāciju ierīci un citām fizikālās medicīnas ārstēšanas 
metodēm muguras lejas daļas saslimšanas gadījumos

Zeidlers Ints
Eglīte Maija

Indriksone Iveta
Augšējo elpošanas ceļu izmēru trīsdimensiju izpēte indivīdiem ar atšķirīgu 
kraniofaciālo morfoloģiju

Jākobsone Gundega

Janovska Jana
Ādas fotonovecošanās pazīmju novērtējums pacientiem ar metabolo 
sindromu pēc ārstēšanas ar antioksidantiem

Ķīsis Jānis
Voicehovska Jūlija

kojalo Una
Skrīningam pakļauto vēža formu saslimstības, mirstības un dzīvildzes 
analīze Latvijā

Briģis Ģirts

krastiņš Jēkabs
Nieru funkcionālo un bioķīmisko marķieru dinamika agrīna vecuma bērniem 
ar iedzimtām sirdskaitēm pēc to korekcijas mākslīgā asinsritē

Pētersons Aivars
Pētersons Aigars

kreile Madara
Akūtas limfoblastu leikozes attīstību un gaitu ietekmējošie ģenētiskie 
faktori bērnu vecumā

Lāce Baiba

kukša Līga
Tuberkulozes izraisītāja noteiktu ģenētisku pazīmju ietekme uz slimības 
smagumu un ārstēšanas iznākumu

Ozere Iveta

kurcalte Irēna
Sirds ritma variabilitātes statistiskās analīzes metožu pielietošana mirstības 
riska novērtēšanā pacientiem ar mirdzaritmiju

Lejnieks Aivars
Kalējs Oskars

Pastare daina
Neirodeģeneratīvu procesu analīze ar magnētiskās rezonanses  
izmeklējumu redzes izsauktajiem potenciāliem un optiskās koherences 
tomogrāfiju multiplās sklerozes pacientiem

Laganovska Guna
Millers Andrejs
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Petronis Sandris
Sintētiskā kalcija fosfāta biokeramikas materiāla reaktogenitāte 
osteoporotiska kaula lūzuma zonā. Eksperimentāls un klīnisks pētījums

Pilmane Māra
Skaģers Andrejs

Plakhins Grigorijs
Dažādo klīnisko un molekulāro faktoru prognostiskās nozīmes izpēte krūts 
un olnīcu vēža pacientēm ar Latvijas populācijai raksturīgām BRCA 1 gēna 
mutācijām

Irmejs Arvīds
Purkalne Gunta

Plinta aelita
Endotēlija disfunkcija personām ar pārmantotu un sporādisku migrēnu

Logina Ināra
Tretjakovs Pēteris

Princevs Eduards
Ādas bazālo šūnu audzēja malignitātes novērtējuma kombinētās metodes 
izstrāde, pamatojoties uz patohistoloģiskās, ultrasonogrāfiskās un 
siaskopijas diagnostikas rezultātiem

Dērveniece Andra
Čēma Ingrīda

Pulmanis toms
Ar pašnāvnieciskajām tieksmēm saistītie faktori pusaudžu vidū Latvijā

Taube Māris

Putniņš Ints
Pacientu dzīves kvalitāte pēc sirds transplantācijas un sirds asistējošo 
mehānisko palīgcirkulācijas ierīču implantācijas operācijām

Lācis Romans

rautiainena Linda
Agrīna sepses diagnostika un terapijas efektivitātes novērtēšana stacionārā 
ārstētiem bērniem

Gardovska Dace

rinkule Signe
Uztura programmas izvēle, rehabilitējot personas ar muguras smadzeņu 
bojājumiem Latvijā

Vētra Aivars
Zariņš Zigurds

rjabceva Irina 
Miokarda perfūzijas izpēte pacientiem ar miokardiālajiem “tiltiņiem”

Krūmiņa Gaida
Kalvelis Andrejs

rozenštoka Sandra
Fiziskās slodzes tolerances atbilstība veselības stāvoklim un vispārējai 
fiziskai sagatavotībai sportistiem profesionāļiem un amatieriem

Ērglis Andrejs

ruža Ieva
D vitamīna un kalcija vielmaiņas saistība ar sarkoidozes klīnisko norisi

Lejnieks Aivars
Krams Alvils

Siliņa Vija
Īpaši agrīnas kardiovaskulāro saslimšanu riska samazināšanas iespējas 
pacientiem ar virssvaru un nealkohola taukaino hepatozi, izmantojot 
proaktīvas komunikāciju metodes ģimenes ārsta praksē

Bahs Guntis
Tessma K. Mesfin

Simtniece Zane
Potenciāli radikāli operētu aizkuņģa dziedzera audzēju prognostiskie 
parametri

Gardovskis Jānis
Štrumfa Ilze

Skaida Sarmīte
Metadona un buprenorfīna ilgtermiņa farmakoterapijas optimizācijas 
problēmas Latvijā

Andrēziņa Raisa

Skuja Elīna
Vēža specifiskās hromosomālās aberācijas kā metastātiska kolorektālā 
vēža prognozes un ārstēšanas efektivitātes prediktīvie marķieri

Miklaševičs Edvīns
Purkalne Gunta
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Skuja Ilze
Endotēlija disfunkcijas saistība ar nealkohola taukaino hepatozi un citiem 
agrīnas aterosklerozes biomarķieriem ģimenes ārsta praksē

Lejnieks Aivars
Stuķēna Inga

Spriņģe Lauma
Vardarbības izraisītās traumas un veselības traucējumi bērniem un 
jauniešiem Latvijā

Villeruša Anita

Spūle daina
Temporomandibulāro traucējumu izraisošo un uzturošo faktoru analīze

Soboļeva Una

Stašinskis roberts
Etanola un alkohola surogātu izraisīto skābju-bāzu līdzsvara kalkulēto 
raksturlielumu diagnostiskā un diferenciāldiagnostiskā nozīme

Lejnieks Aivars
Liguts Viesturs

Užameckis dmitrijs
Endogēno retrovīrusu aktivitātes kvantitatīvā izpēte cilvēka normālajos un 
patoloģiskajos audos, lietojot principiāli jaunus, augsti jutīgus reālā laika 
polimerāzes ķēdes reakcijas variantus

Murovska Modra
Blomberg Jonas

Valeiņa Sandra
Redzes funkciju salīdzinošs izvērtējums iedzimtu kataraktu pacientiem 
atkarībā no intraokulārās lēcas mērķa stipruma, veida un implantācijas laika

Laganovska Guna

Vamze Jolanta
Reaktogenitātes raksturojums attālinātos laika periodos pēc kaulaudu 
aizvietojošo biomateriālu implantācijas

Pilmane Māra
Skaģers Andrejs

Vāvere dzintra
Pētījums daudzpolu pastāvīgās magnēta terapijas pielietojuma efektivitātē 
sēdoša darba veicējām desmit gadus pirms pensijas

Eglīte Maija

Vilks arnis
Vispārējās un reģionālās anestēzijas izraisītās imunoloģiskās izmaiņas un to 
ietekme uz beta-herpesvīrusu aktivizāciju ilgstošu rekonstruktīvo operāciju 
gadījumā

Mamaja Biruta
Murovska Modra

Vrubļevska Jana
Mikroabrāzijas tehnikas pielietošanas kritēriju izstrāde bērnu zobārstniecībā

Care Rūta

Vrubļevska Jeļena
Depresīvo traucējumu diagnostikas un ārstēšanas uzlabošana primārajā 
aprūpē

Rancāns Elmārs

Zepa Inta
Vienpusēju un caurejošu lūpu un aukslēju šķeltņu (VCLAŠ) pacientu 
interdisciplinārās ārstēšanas rezultātu izvērtējums

Akota Ilze

Zepa Jūlija
Ankilozējošā spondilīta ģenētiskie aspekti un to saistība ar sirds un 
asinsvadu slimību attīstības riskiem Latvijā

Lejnieks Aivars
Andersone Daina

Zvaigzne Ligita
Neinvazīvo radioloģisko izmeklējumu ieviešana un to nozīmības pierādīšana 
sirds vainagartēriju anatomiskajā un funkcionālajā diagnostikā

Ērglis Andrejs
Kalējs Oskars
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3. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

1 2
ašmane Santa

Depresīvo traucējumu īpatnības epilepsijas slimniekiem
Vītols Egils
Logina Ināra

Bērziņa dace
Somatiskās mutācijas krūts vēža audos un to ietekme uz audzēja attīstību

Gardovskis Jānis
Miklaševičs Edvīns

Blūmentāle Ilze
Valodas audiometrijas testa izveide un pārbaude pirmskolas vecuma 
bērniem

Kušķe Sandra

Bricis raimonds
Intrakraniālo artēriju sienas īpašību izpēte ar optiskās koherentās 
tomogrāfijas metodi pacientiem pēc spontāna subarahnoidāla 
asinsizplūduma

Ērglis Andrejs

Broka kristīne
Runas saprotamības uzlabošanas iespējas pacientiem ar deguna dobuma, 
aizdegunes patoloģijām un pēc ķirurģiski protētiskām izmaiņām mutes 
dobumā

Vidžis Aldis
Sokolovs Jānis

Caune Una
Plaša spektra beta-laktamāzi producējošo gramnegatīvo nūjiņu izolātu 
genotipu profils un tā saistība ar ārstēšanas gaitu un slimības iznākumu

Lejnieks Aivars
Krūmiņa Angelika

Cīrule Jolanta
Arodslimību struktūras, to radītās darba nespējas un ekonomisko 
zaudējumu analīze

Teibe Uldis
Eglīte Maija

derjabo aleksandrs
Dažādu klīniski morfoloģisku bazālo šūnu vēža formu lāzera ārstēšanas 
īpatnības

Čēma Ingrīda

dušacka diāna
Latvijā cirkulējošie HIV-1 ģenētiskie varianti virusālo koinfekciju  
gadījumā

Vīksna Ludmila
Kolupajeva Tatjana

dzalbs aigars
Submikroskopiskas hromosomu aberācijas bērniem ar iedzimtām 
anomālijām un attīstības aizturi

Kalnbērza Gunta
Lugovska Rita

Eivazova Guļšena
Vitamīna D koncentrācija dažāda vecuma sievietēm Latvijā ar un bez krūts 
vēža, un sezonālo svārstību nozīme agrīnu kaula resorbcijas marķieru un 
kaula struktūras izmaiņās pēcmenopauzāla vecuma sievietēm Latvijā

Lejnieks Aivars

Ekšteina Ilze
HIV / AIDS pacientu imūnģenētisko un metabolo, apoptozes un fibrozes 
marķieru dinamiskais dizains kā diagnostikas un ārstēšanas izvēles un 
novērtēšanas bāze

Sondore Valentīna
Vīksna Ludmila

Elksne karlīna
Jauni agrīni diagnostikas marķieri gestācijas diabēta attīstībai

Rezeberga Dace
Tretjakovs Pēteris
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Ezīte natālija
Dupleksdoplerogrāfijas un kontrastvielu inducētas ultraskonosopijas 
efektivitāte vēdera aortas aneirismu diagnostikā un ārstēšanā, izmantojot 
jauna veida stenta endoprotēzes

Krieviņš Dainis
Platkājis Ardis

Freilibs Edgars
Transmiokardiālā lāzerrevaskularizācija pacientiem ar difūzu koronāro sirds 
slimību

Lācis Romans

Grušina-Ujumaza Jeļena
Pārmantotības un vides faktoru nozīme un mijiedarbība plaušu vēža 
attīstībā Latvijā

Štrumfa Ilze
Ambalovs Genādijs

Gržibovskis Māris
Specifisko signālmolekulu kvantitatīvais novērtējums alveolārajā kaulā un 
periodonta audos dažādās vecuma grupās

Urtāne Ilga
Pilmane Māra

Jermakova Irina
Dzemdes kakla pirmsvēža saslimšanu diagnostikas un ārstēšanas iespējas 
Latvijā

Vīberga Ilze

Jerša Ilana
Apikālā periodontīta sastopamības biežums, sakņu kanālu pildījuma 
kvalitāte un koronārās restaurācijas kvalitāte

Kundziņa Rita
Henkuzena Ieva

kalēja anita
Kardiomanipulārās reanimācijas kvalitātes kritēriju izvēles pamatojums

Kalvelis Andrejs
Vanags Indulis

kalniete dagnija
miRNS ekspresija kā prognotisks rādītājs krūts vēža attīstībai

Gardovskis Jānis
Miklaševičs Edvīns

kalniņš artis
Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju ārstēšanas metožu salīdzinājums 
pacientiem ar koronāro sirds slimību

Ērglis Andrejs
Lejnieks Aivars

klatenberga Ilze
Valodas audiometrijas testu izveide un to nozīme dažādu dzirdes 
traucējumu diferenciāldiagnostikā

Kušķe Sandra

krasone kristīne
Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām šķeltnēm Latvijā

Care Rūta
Akota Ilze

kroniņa Līga
Bērnu baiļu un trauksmes zobārstniecībā izplatības novēršana un saistība ar 
mutes dobuma stāvokli 4–12 gadus veciem bērniem

Care Rūta
Raščevska 
Malgožata

krumholcs oskars
Šizofrēnijas un depresijas savstarpējā saistība pirmsklīniskās manifestācijas 
Latvijas apstākļos

Kupča Biruta

kuzņecovs Vjačeslavs
Acs refraktīvo mērījumu nozīme sfērisko un asfērisko IOL aprēķiniem

Laganovska Guna

Ķīsis kaspars
Jauna veida endoprotēzes klīniskais modelis vēdera aortas un iegurņa 
artēriju aneirismu ārstēšanā

Krieviņš Dainis
Gardovskis Jānis

Lazareva arina
Imunoģenētiskais juvenila idiopātiska artrīta raksturojums homogēnās 
pacientu grupās

Staņēviča Valda

1 2
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Ļu Igors
Biomehāniski un funkcionāli atšķirīgo ceļa locītavas endoprotēžu tipu 
analīze un salīdzinājums

Studers Pēteris

Mača aija
Agrīnas reperfūzijas terapijas ietekme uz klīniskiem iznākumiem pacientiem 
ar akūtu koronāru sindromu ar ST elevācijām

Ērglis Andrejs

Meldere Ilze
Klīniskie un molekulārbioloģiskie izmeklējumi jaundzimušajiem ar čūlaini 
nekrotisko enterokolītu

Tretjakovs Pēteris
Pētersons Aigars

neimane Laura
Augšžokļa alveolārā izauguma izmēri un struktūra zobu implantoloģijā

Skaģers Andrejs

nulle anda
Testosterona, seksuālās funkcijas un seksualitātes izmaiņas vīriešiem 
ar traumatisku muguras smadzeņu bojājumu rehabilitācijas un dzīves 
kvalitātes kontekstā

Vētra Anita

Plonis Juris
Vidējas penetrances gēnu nozīme pārmantota prostatas vēža slimniekiem 
Latvijā

Vjaters Egīls
Gardovskis Jānis

Pugačevska daila
Epidemioloģiskie, klīniskie, biomehāniskie, strukturālie un 
molekulārbioloģiskie izmeklējumi bērniem līdz viena gada vecumam 
iedzimtas hidronefrozes gadījumos

Tretjakovs Pēteris
Pētersons Aigars

Puide Ilze
Ar peritoneālo dialīzi saistītas infekcijas pacientiem ar hronisku nieru 
slimību un peritoneālo dialīzi un iespējas Latvijā mazināt šo infekciju 
biežumu

Pētersons Aivars
Mihailova Inese

Pūce Sandra
Psihoedukācijas (psihiskās izglītošanas) metodes pielietojuma nozīme un 
efektivitāte šizofrēnijas slimnieku ilgtermiņa ārstēšanā

Rancāns Elmārs

rībenieks kaspars
Kolorektālas polipozes un pārmantotā kolorektālā vēža slimnieku 
diagnostikas, profilakses, terapijas efektivitātes un uzraudzības īpatnības 
Latvijā

Gardovskis Jānis

roga Silvija
Objektīvu izvērtēšanas metožu un biomarķieru meklējumi patomorfoloģisko 
diagnožu precizēšanai onkoloģisko slimību un pēcinfekcijas, neprecizētu 
encefalopātiju gadījumos

Murovska Modra
Štrumfa Ilze

rusovs Gundars
Paraspinālās muskulatūras disfunkcijas biomehāniskie aspekti idiopātiskās 
skoliozes attīstībā

Vētra Aivars

Sidhoma Elga
Psoriāzes slimnieku ādas antimikrobo peptīdu pārmaiņu korelācija  
ar citiem lokālās aizsardzības sistēmas faktoriem

Pilmane Māra
Ķīsis Jānis

Silova alise
Oksidatīvā stresa parametru izmaiņas pie eksperimentālām un klīniskām 
patoloģijām un to koriģēšanas iespējas

Šķesters Andrejs

1 2
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Skride andris
Pulmonālā arteriālā hipertensija sistēmas sklerodermijas gadījumā – 
prevalence, incidence Latvijas populācijā

Ērglis Andrejs

Sokolovs Jānis
Kombinēta pretvēža terapija pacientiem ar plakanšūnu karcinomas primāru 
lokalizāciju galvas un kakla reģionā un metastāzēm reģionālos limfmezglos, 
izmantojot monoklonālās antivielas, staru terapiju, ķirurģisko terapiju

Sokolovs Jānis
Ozolanta Iveta

Sumeraga Gunta
Neirohumorālās inervācijas un neirogēnā iekaisuma loma deguna un 
aizdegunes gļotādā pacientiem ar aizdegunes tecēšanas sindromu

Ķīse Ligija
Pilmane Māra

trukšāne Ieva
Bazālo šūnu karcinomu imūnmodulējošās terapijas un krioķirurģijas 
kombinācijas efektivitātes pētījums

Kleina Regīna
Ķīsis Jānis

Utināns artūrs
Maģiskās un kritiskās domāšanas mijiedarbība Medicīnas fakultātes 
studentiem

Vētra Jānis
Ancāne Gunta

Užāns andis
Somatoformo traucējumu novērtējums skolas vecuma bērniem Rīgā

Andrēziņa Raisa

Vabale andra
Agrīnās lasītprasmes dinamisko rādītāju izpētes nozīme disleksijas 
diagnostikā

Sokolovs Jānis

Vaganova dace
Amnija membrānas klīniskā pielietošana acs virsmas rekonstrukcijai 
oftalmoloģijā (klīniskie, biomehāniskie un struktūras pētījumi)

Petrova Tamāra
Ozolanta Iveta

Vaganovs Pēteris
Pārmantota nieres šūnu vēža epidemioloģija un molekulārās īpatnības 
Latvijā

Vjaters Egīls
Gardovskis Jānis

Vanags Juris
Dislocētu lēcu optimāla fiksācijas veida izstrāde

Laganovska Guna

Vasaraudze Ineta
LNG IUS Mirēna ietekme uz ogļhidrātu vielmaiņu, lipīdu metabolismu, 
seruma hemoglobīna un feritīna līmeni 18–45 gadus vecām sievietēm 
Latvijā

Lejnieks Aivars
Rezeberga Dace

Vikmane Maija
Respondentu atlases un terapijas efektivitātes izvērtējums mērenas 
un smagas, hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirds 
resinhronizācijas iekārtas

Kalējs Oskars
Lejnieks Aivars

Voskresenska nataļja
Slāpekļa oksīds (NO) izelpas gaisā kā diagnostiskais un prognostiskais 
kritērijs dažādu iekaisuma un sastrēguma procesu pulmonoloģijā

Voicehovska Jūlija
Orļikovs Grigorijs

Zaikovska olga
Pēdu onihomikožu sistemātiskās terapijas izvēle, ņemot vērā izraisītāju 
spektru Latvijā

Ķīsis Jānis
Pilmane Māra

Zarembo Edgars
Bērnu posttraumatiska pankreatīta klīnisko un molekulārbioloģisko 
izmeklējumu aspekti

Tretjakovs Pēteris
Pētersons Aigars

1 2

13-155_Doktoranti_2013_B5.indd   80 8/14/2013   11:28:06 AM



81

RSU  DOKTORANTŪRA  2013

Zārde Inga
Psihiatrijas pacientu stigmatizācija un tās radītās sekas

Rancāns Elmārs
Villeruša Anita

Zviedre astra
Akūtu vēdera dobumu iekaisuma procesu saistība ar asins citokīnu 
pārmaiņām bērniem

Eņģelis Arnis
Tretjakovs Pēteris

Aleksandrs Derjabo 
Fotogrāfs: Ojārs Jansons (no A. Derjabo arhīva)

Līdzīgi kā ēšana bez baudas kļūst par garlaicīgu ēšanu,
tāpat arī nodarbošanās ar zinātni bez kaisles piesārņo atmiņu, 

kas kļūst nespējīga uzņemt to, ko tā sniedz. 
(Leonardo da Vinči)

Gadi, kas pavadīti, studējot doktorantūrā, kļuva par pamatu jaunām profesionālām 
idejām, cerībai un atklājumiem, kā arī par pārdomu periodu, lai izvērtētu daudzus, nereti 
iesīkstējušus uzskatus. Kādā brīdī nāca atklāsme par to, cik maz patiesībā zini, attiecībā 
pret to, kas vēl jāizzina.

Liels paldies profesoriem un pasniedzējiem, kas spēja sniegt gan akadēmiskās zinā
šanas, gan arī praktiskās iemaņas. Paldies par nenovērtējamo zinātnisko kapitālu!

Aleksandrs Derjabo,  
titula “Gada doktorants 2013” ieguvējs, doktora studiju programmas “Medicīna”  

3. studiju gada doktorants

1 2
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doktora studiju programma 
“Farmācija”

Doktora studiju programmas “Farmācija” vadītāja: 
doc. Dace Bandere

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 
 A-korp., 5. st., 502. kab.

Tālrunis: 67061556

E-pasts: dace.bandere@rsu.lv

13-155_Doktoranti_2013_B5.indd   82 8/14/2013   11:28:06 AM



83

RSU  DOKTORANTŪRA  2013

doktorantu, zinātniskā darba vadītāju  
un promocijas darbu nosaukumu saraksts 

doktora studiju programmā “Farmācija”

1. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

Siksna Sanita
Skuju nātrija hlorofilīna izpēte un to saturošo dozēto formu izstrāde

Bārene Ilze

2. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

Behmanis atis
Aptiekā strādājošo speciālistu konsultāciju kvalitāte saistībā ar pēcdiploma 
izglītības programmu “Klientu konsultācijas algoritmi”

Skutelis Antons
Purviņa Santa

Makrecka Marina
Jaunu zāļu mērķu izpēte enerģijas metabolisma regulācijā

Dambrova Maija

Sviestiņa Inese
Antibakteriālo līdzekļu patēriņa salīdzinoša analīze bērniem stacionāros 
biežāko ķirurģisko slimību gadījumos

Mozgis Dzintars

3. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

Logviss konstantīns
Latvijā sastopamo reto slimību un to ārstēšanai izmantojamo  
orfānmedikamentu farmakoepidemioloģiski ekonomisks pētījums

Purviņa Santa
Krieviņš Dainis

Saženova natālija
Bioefektu un zāļu formas ietekme uz fitoproduktu tirgvedības stratēģiju

Vētra Jānis
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Sanita Siksna

Doktora studijas Rīgas Stradiņa universitātē, manuprāt, ir apliecinājums katra paša 
iekšējai gribai, darba spējām un arī uzticībai saviem ideāliem. Tas ir laiks, ko velti personī
gajai attīstībai – ne tikai apmeklējot lekcijas un nodarbības dažādos studiju priekšmetos, 
bet, vēl nozīmīgāk, pielietojot un pilnveidojot praktiskās iemaņas pētniecības darbā. 
Studijas caurstrāvo plašs sajūtu spektrs – gan prieks un lepnums par darīto un jau izdarīto, 
gan rūpju rievas un kņudinoša neziņa par vēl padarāmo. Man šķiet, ka doktorantūras 
laikā vissvarīgais ir saglabāt bērnišķīgo “Kāpēc?” katra teikuma un domas galā – tieši tas 
mudina rosīties un meklēt, kritiski analizēt un izdarīt secinājumus gan par savu, gan citu 
paveikto. Tas aicina pētīt dziļāk un lūkoties plašāk, izmantojot dažādus skatu punktus. 
Doktora studijās ieguldīto darbo labi raksturo N. Ārmstronga slavenā frāze: “Viens mazs 
solis cilvēkam – milzīgs solis cilvēcei.” Un tikai laika ritums parādīs, ka – iespējams, tieši 
šī mazā, personīgā uzvara var kalpot kā atspēriena punkts, iedvesmojot sevi un citus vēl 
augstāku mērķu sasniegšanai.

Sanita Siksna,  
doktora studiju programmas “Farmācija” 1. studiju gada doktorante
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doktora studiju programma 
“Socioloģija”

Doktora studiju programmas “Socioloģija” vadītāja: 
asoc. prof. Ritma Rungule

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 
 C korp., 1.a kab.

Tālrunis: 67409101

E-pasts: ritma.rungule@rsu.lv
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doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 
un promocijas darbu nosaukumu saraksts 
doktora studiju programmā “Socioloģija”

1. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

Brigsa Sandra
Sociālo drošības tīklu efektivitāte un tās sasniegšanas priekšnoteikumi 
Latvijas sociālajā politikā

Laķe Anda

ozoliņa Lolita
Latvijas un Igaunijas sabiedrības mijiedarbība vizuālās komunikācijas 
vēstījumos ‒ identitātes konstruēšana, sadarbība un vērtību veidošana 
sociālās organizācijās un tās reprezentācija

Kruks Sergejs

2. 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)

Sīle Vija

3. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

Ivanovs andrejs
Sociāli ekonomisko faktoru ietekme uz saslimstību ar tuberkulozi Latvijā

Rungule Ritma
Vīksna Ludmila

Pelše Inta
Ģimenes pašorganizācijas atbalsta resursi mainīgos sociāli ekonomiskos 
apstākļos

Vilka Lolita
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Lolita Ozoliņa

Uz jautājumu “Kāpēc izvēlēties studēt doktorantūrā?” mana atbilde bija saistīta ar 
radošu nemieru, kuru nosaka katra cilvēka dzīves otrajā pusē uznirstoši jautājumi – kāds 
ir manas dzīves uzdevums? Ko es vēl varu sasniegt? Kādi ir mani mērķi? Man tā bija izšķir
šanās starp diviem ceļiem. Viens ‒ turpināt pilnveidot sevi profesionālajā jomā un tas nozī
mētu turpināt strādāt, kāda jau radītā ietvarā, vai ‒ otra iespēja ‒ pašai radīt ietvaru, 
piln veidot jau radīto, ar kura nepilnībām esmu sastapusies savā profesionālajā darbībā? 
Es izvēlējos otru ceļu. Tas ir stāsts par izvēli starp to, vai tu turpini skatīties pulkstenī, lai 
noskaidrotu, cik tas rāda, vai pats piedalies pulksteņa mehānisma izveidē.

Lolita Ozoliņa, 
doktora studiju programmas “Socioloģija” 1. studiju gada doktorante
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doktora studiju programma  
“Juridiskās zinātnes”

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītājs: 
prof. Osvalds Joksts

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, B korp. 207. kab. 

Tālrunis: 67409252

E-pasts: osvalds.joksts@rsu.lv
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doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 
un promocijas darbu nosaukumu saraksts 

doktora studiju programmā “Juridiskās zinātnes”

1. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

aleksejevs Sergejs
Kapitālsabiedrību dalībnieku un amatpersonu tiesiskā statusa 
problēmjautājumi Latvijas un Eiropas Savienību tiesību aspektā

Joksts Osvalds

Brigmanis Valters
Morālās kompensācijas tiesiskā regulējuma problemātika un tās 
modernizācijas virzieni

Joksts Osvalds

Freimanis Edmunds
Tiesisko normu pielietojuma problemātika vecāku un bērnu tiesiskajās 
attiecībās

Joksts Osvalds

Mežavilks Mārcis
Noziedzības novēršanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijā

Vilks Andrejs

Molcean alexandru
Institutional and legal challenges in mutual legal assistance

Grasis Jānis
Vilks Andrejs

neilande Līga
Ilgtspējīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu pārvaldīšanas 
un finansēšanas sistēmas tiesiskā regulējuma problemātika

Kronis Ivars

Stukāns Juris
Tiesību institūta ‒ noziedzīgi iegūtas mantas ‒ tiesiskais regulējums Latvijā 
un Eiropas Savienībā un tā piemērošanas problemātika

Vilks Andrejs

Vojevode Elīna
Tiesiskā regulējuma problemātika reliģijas brīvības un cilvēktiesību 
aizskārumu kontekstā

Brūvers Olafs

Vorslava Zane
Tiesību uz pensiju īstenošanas tiesiskie aspketi Latvijā  ‒ problēmas 
un risinājumi

Grasis Jānis

2. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

1 2
azanda Ieva

Konkurences tiesību piemērošanas problemātika
Grasis Jānis

Jakuševs Valērijs
Latvijas Republikas nodokļu politikas pilnveidošanas virzieni taisnīguma 
principa kontekstā

Grasis Jānis
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kravale Sigita
Darba tiesisko attiecību izbeigšana un ar to saistītie problēmjautājumi

Joksts Osvalds

nakipovs romans
Dzīves labklājības līmenis kriminoloģisko problēmu kontekstā

Vilks Andrejs

oliņa Marita
Mantošanas tiesību problēmas

Kronis Ivars

Pešudovs andris
Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas problēmas

Grasis Jānis

Pubulis kaspars
Zaudējumu un morālā kaitējuma noteikšanas un pierādīšanas teorētiskie 
aspekti rūpnieciskā īpašuma aizsardzībā

Pētersone Zane

rozentāle Lidija
Mantisko attiecību tiesiskā regulējuma problēmjautājumi partnerattiecībās 
un to modernizācijas virzieni

Pētersone Zane

teļegina tatjana
Komercnoslēpuma tiesiskās aizsardzības problemātika Latvijā

Joksts Osvalds

Vilka kristīne
Nepilngadīgo personības izziņas un sociālās korekcijas iespējas 
ieslodzījuma vietās

Vilks Andrejs

Zīvarts Juris
Patērētāju tiesību aizsardzības problemātika augstākajā izglītībā un tās 
risinājuma modernizācijas virzieni Latvijā

Joksts Osvalds

3. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba 
vadītājs

1 2
araks Uģis

Organizētās noziedzības fenomens globālās krīzes apstākļos
Zahars Vitolds

Černoštana Marija
Finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma pilnveidošana Latvijā

Grasis Jānis

Groma Jeļena
Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu institūta attīstība un pilnveidošana

Kazaka Sandra

Gudermanis Gatis
Ēnu ekonomikas un noziedzības krimināltiesiskās un kriminoloģiskās 
problēmas

Vilks Andrejs

Hercmane Baiba
Psihiski traucējumi kā kriminālatbildības par miesas nojājumu nodarīšanu 
determinējošs apstāklis

Teivāns-Treinovskis 
Jānis

kriviņš anatolijs
Korupcijas novēršana un apkarošana publisko iepirkumu jomā

Vilks Andrejs

1 2
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kudeikina Inga
Kopīpašuma institūta problemātika darījumos ar nekustamajiem  
īpašumiem

Joksts Osvalds

kuzņecova kristīne
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas teorētiskās un praktiskās problēmas 
sociāli ekonomisko pārmaiņu apstākļos Latvijā

Brūvers Olafs
Vilks Andrejs

kviesītis rauls
Kriminālpolicijas darbības efektivitātes – teorētiskās un prakstiskās 
problēmas

Vilks Andrejs

Ņemenova Vita
Cesijas tiesiskā regulējuma modernizācijas virzieni Latvijā

Joksts Osvalds

Pilipsons Edvards
Līgumiskās mantošanas tiesiskā problemātika starptautiskās  
privāttiesībās

Kronis Ivars

Sokolovska Ilze
Kriminālmeklēšanas tiesiskās un organizatoriskās problēmas 
transformācijas apstākļos

Lieljuksis Aldis

Staņislavska olita
Zāļu lietošanas ieguvuma/riska attiecības tiesiskie aspekti un problemātika

Joksts Osvalds

Veits dzintars Pēteris
Feministiskās ideoloģijas ietekme uz nevainīguma prezumpciju slepkavību 
gadījumos Latvijā

Baumanis Jānis
Vētra Jānis

Voins Valdis
Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas 
Latvijā

Vilks Andrejs

Zīle aelita
Krimināltiesiskās metodikas modernizācijas virzieni. Uz līķa konstatējamo 
papillārlīniju rakstu pēdu atrašanas vizualizēšanas, fiksēšanas un 
izņemšanas gadījumu analīzes piemēri

Vilks Andrejs

Zukule Vita
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana kriminālprocesā,  
tā izpildes tiesiskie un medicīniskie aspekti

Teivāns-Treinovskis 
Jānis

1 2
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Anatolijs Kriviņš

Studējot Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmā “Juridiskās zinātnes”, 
pārliecinājos, ka tā ir orientēta uz zinātnieku sagatavošanu ar augstu teorētisko kvalitāti. 
Jāatzīmē, ka interesanta studiju programma ļauj apgūt jaunākās pētījumu metodes un 
neapšaubāmi palielina iespējas konkurēt starptautiskajā juridisko zinātņu tirgū. Juristiem, 
kuri apsver iespēju iestāties doktorantūrā, atgādināšu sakāmvārdu: “Mācīties ir tas pats, 
kas irties pret straumi: tiklīdz pārstāsi airēt – tūlīt tevi nesīs atpakaļ”. Lai viss iecerētais 
izdodas!

Anatolijs Kriviņš, 
doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” 3. studiju gada doktorants
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doktora studiju programma 
“Politikas zinātne”

Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītāja: 
prof. Jeļena Staburova

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, D korp. 410. kab.

Tālrunis: 67409270

E-pasts: jelena.staburova@rsu.lv
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doktorantu, zinātniskā darba vadītāju 
un promocijas darbu nosaukumu saraksts 

doktora studiju programmā “Politikas zinātne”

1. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba  
vadītājs

austers aldis
Naudas un politiskās varas attiecību mijiedarbība mazas un saimnieciski 
atvērtas nacionālas valsts gadījumā

Sprūds Andris

Bukovskis kārlis
Privātās bankas kā eiropeizācijas aktieri: postpadomju Baltijas valstu 
gadījuma analīze

Bleiere Daina

Ivanova Jekaterina
Diskurss par ebreju īpašumu restitūciju Latvijā

Staburova Jeļena

Mezentsev Vladimir
Estonia and other Baltic countries, the high-tech workforce trends 
(European Union’s strategy for the implementation of innovative data)

Rodins Mihails

Priede austra
ĶTR iešanas uz āru politika un Latvijas valsts intereses

Sprūds Andris

reskājs Vladimirs
Latvijas un Lietuvas koalīcijas veidošanas procesa salīdzinoša analīze

Kreituse Ilga

2. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba  
vadītājs

Bilgin ozkan
Public Diplomacy of Turkey

Bleiere Daina

Liepnieks Ivars
Spēka lietošanas pamatojums “interešu zonā” Krievijas drošības politikā 
pēc aukstā kara beigām

Sprūds Andris

Liniņš Jānis
Vispārējas mazākumtautību aizsardzības konvencijas ratifikācija un prasību 
īstenošana Latvijā: politiskā diskursa analīze (1995–2011)

Staburova Jeļena
Hanovs Deniss

Sļesarenko Violeta
Krievijas un Turcjas mijiedarbība enerģētikas politikas jomā: pieredze, 
perspektīvas, ietekme uz reģionālo politisko stabilitāti

Sprūds Andris

Zeltiņš arvils
ES normatīvās varas ietekme uz enerģētiskās drošības stratēģiju Baltijas 
jūras reģionā

Sprūds Andris
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3. studiju gads

doktoranta uzvārds, vārds
Zinātniskā darba nosaukums

Zinātniskā darba  
vadītājs

kalniņa kristiāna
Partiju apvienību veidošanas principi Latvijā (pēc neatkarības atgūšanas)

Kreituse Ilga

rublovskis raimonds
Latvijas drošības un aizsardzības arhitektūras struktūra un izaicinājumi līdz 
2020. gadam

Sprūds Andris

Užulis Vladislavs
Institucionālā kontinuitāle revolūcijas laikā: 20. gs. sākumā revolūcijas 
Turcijā un Ķīnā

Staburova Jeļena

Arvils Zeltiņš

Studijas doktora studiju programmā “Politikas zinātne” ir loģisks turpinājums bakalaura 
un maģistra studijām RSU Eiropas Studiju fakultātē. Doktorantūras studijas gan nav tik 
intensīvas kā ceļš līdz maģistra grādam, taču šeit nozīmīga ir prasme izplānot savu laiku, 
kā arī sekot līdzi aktualitātēm par savas plānotās disertācijas tēmu. Priecē doktorantūras 
studiju daudzpusība, gan kopīgi semināri ar kolēģiem, gan pašmāju un ārvalstu profesoru 
vieslekcijas, gan arī praktiskais darbs ar studentiem, vadot nodarbības un labojot darbus.  

Arvils Zeltiņš,  
doktora studiju programmas “Politikas zinātne” 2. studiju gada doktorants
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Mārtiņš Daugulis

Politikas zinātnes doktorantūras programma sniedz iespēju kvalitatīvā un starptautiski 
konkurētspējīgā veidā nodarboties ar zinātni. Zinātniskā pētniecība ir dzīvesveids, profesija 
un aicinājums reizē, savukārt RSU doktorantūras programma ir labākais instruments, kas 
palīdz jauniem zinātniekiem realizēties.

Mārtiņš Daugulis,  
Zinātniskā grāda pretendents politikas zinātnē  

***  
Latvijas ārpolitikas institūta asociēts pētnieks  
RSU ESF Politikas zinātnes katedras pētnieks  

Eiropas Parlamenta deputāta K. Kariņa padomnieks
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rīgas Stradiņa universitātē aizstāvētie promocijas darbi  
2007.–2013. gadā

Vārds, uzvārds aizstāvēšanas 
datums Promocijas darba tēma

1 2 3
2013. gads

Ivanda Frankeviča 28.06.2013. Latvijas pediatrisko nieru audzēju morfoloģiskais, 
imūnhistoķīmiskais un ģenētiskais raksturojums

Anvita Biezā 28.06.2013. Funkcionālā magnētiskā rezonanse galvas 
smadzeņu gliomu izpētē

Normunds Sikora 13.06.2013. Miokarda aizsardzība un mākslīgā asinsrite 
iedzimto sirdskaišu korekcijas operācijās. Sirds 
vainagartēriju biomehāniskās un morfoloģiskās 
īpašības jaundzimušajiem

Arnis Āboliņš 10.06.2013. Krūts vēža molekulāro apakštipu un 
imūnhistoķīmiskā profila raksturojums

Laura Ķevere 06.06.2013. Hiperhomocisteinēmija, metiltetrahidrofolāta 
reduktāzes polimorfisma un psihisko traucējumu 
saistība bērniem un pusaudžiem

Artem Kalinin 03.06.2013. Ultraskaņas iespējas kreisā priekškambara 
deformācijas novērtēšanā veseliem indivīdiem un 
pacientiem kreisā kambara miokarda hipertrofijas 
gadījumā

Baiba Trinīte 13.05.2013. Balss traucējumi skolotājiem: izplatība, riska 
faktori, psihosociālā ietekme

Inga Kempa 29.04.2013. Kandidātgēnu identifikācija nesindromālo lūpas 
ar/bez aukslēju šķeltņu un izolētas aukslēju 
šķeltnes attīstībā

Iveta Strode 29.04.2013. Pēcoperācijas sāpju aprūpe māsu praksē Latvijā
Velga Sudraba 22.04.2013. Narkoloģisko pacientu terapija un psihosociālās 

funkcionēšanas spēju izmaiņas dinamikā
Anda Karnīte 08.04.2013. Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas iznākumu 

asociētie faktori
Irisa Zīle 08.04.2013. Iedzimto anomāliju biežuma un ar to saistīto  

faktoru epidemioloģiskā analīze Latvijā
Olga Odiņa 18.03.2013. Māsu profesijas attīstība Latvijā (18.‒20.gs.)
Kristaps Circenis 18.03.2013. Praktizējošu māsu profesionālās dzīves kvalitātes 

psihosociālie aspekti un tos ietekmējošie faktori
Irina Lucenko 18.02.2013. Laimboreliozes epidemioloģisko rādītāju analīze 

Latvijā un seropozitivitātes asociētie faktori
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Zanda Priede 18.02.2013. S 100 proteīns un neironu specifiskā endolāze  
kā cerebrālā infarkta diagnostiskie un  
prognostiskie biomarķieri

Ilze Maldupa 14.02.2013. Kariesa riska noteikšanas metožu loma profilakses 
programmu izstrādē augstas kariesa intensitātes 
reģionā

Pāvels Sudmalis 24.01.2013. Noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanas 
iespējas biovidēs un vides paraugos

Elīna Škapare 11.01.2013. Ogļhidrātu vielmaiņas patoloģiju molekulārie 
mehānismi: pētījumi eksperimentālajos modeļos 
un klīniskajā materiālā

Liene Čupāne 08.01.2013. Panton-Valentine leikocidīna (PVL) pozitīva 
S. aureus molekulārā epidemioloģija un klīnika 
bērniem Latvijā

2012. gads
Ieva Tolmane 04.12.2012. Hroniska C vīrushepatīta ārstēšanas rezultātu 

ietekmējošo faktoru izpēte
Anda Mindere Gūbele 03.12.2012. Pārārstējamu sakņu kanālu ar hronisku apikālu 

periodentītu mikroflora un tās jutība pret 
antibakteriāliem līdzkļiem

Vladimirs Voicehovskis 03.12.2012. Starptautisko operāciju kontingenta dažu 
oksidatīva stresa rādītāju kā posttraumatiskā 
stresa sindroma izpausmes noteikšana un korek-
cija, izmantojot atnioksidantus

Artūrs Ozoliņš 14.11.2012. Molekulāro marķieru nozīme vairogdziedzeru 
mezglu izvērtēšanā

Žanna Mārtinsone 12.11.2012. Nerūpniecisko iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji 
un darba vides riska novērtēšanas pamatmetožu 
izstrāde

Kristīne Azarjana 12.11.2012. Melanomas prognostiskie un riska faktori
Alla Rivkina 05.11.2012. ZAP-70, timidīnkināzes, CD 38, BETA 2 

mikroglobulīna un laktātdehidrogenāzes izmaiņas 
hroniskas limfoleikozes slimniekiem, to ietekme 
uz slimības gaitu un prognozi

Ronalds Mačuks 25.10.2012. Biomarķieri olnīcu vēža diagnostikā, to jutība un 
specifiskums kombinācijā ar ultrasonogrāfisko 
atradi un klīniskiem simptomiem

Mārtiņš Kapickis 18.10.2012. Mikroasinsvadu kūlīšu transplantāti – 
neoangioģenēzes un revaskularizācijas avots

Anna Miskova 15.10.2012. Augšanas faktoru, gēnu un to produktu sadalījums 
I trimestrī cilvēka embriju implantācijas gadījumos 
olvadā un dzemdē

Nikolajs Ņesterovičs 09.10.2012. Dažādu sirds elektrostimulācijas metožu 
salīdzinājums pacientiem ar sirds mazspēju 
un pastāvīgu priekškambaru mirgošanu

1 2 3
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Nataļja Proņina 29.06.2012. Fenilketonūrijas un hiperfenilalaninēmijas 
molekulāri ģenētisko pamatu izpēte Latvijā

Jeļena Alfejeva 28.06.2012. Apdrošināšanas krāpšanas kriminoloģiskie 
un krimināltiesiskie aspekti

Zane Krišjāne 27.06.2012. Temporomandibulārās locītavas un apakšžokļa 
novērtējums konusa stara datortomogrāfijas 
attēlā pacientiem ar Angle II un III klases 
dentofaciālām deformācijām

Anda Nodieva 26.06.2012. Mycobacterium tuberculosis transmisija  
un atkārtotu tuberkulozes gadījumu rašanās 
iemesli Latvijā

Anna Mihailova 18.06.2012. Ģenētiskie aspekti reimatoīdā artrīta gadījumā
Liāna Deklava 04.06.2012. Personību raksturojošie faktori un profesionāli 

revalentā uzvedība veselības aprūpē strādājošiem
Aleksejs Derovs 28.05.2012. Kapsulas endoskopijas klīniskā nozīme 

iegremdēto bojājumu (aftas/erozijas, čūlas) 
diagnostikā tievajā zarnā

Jolanta Millere 28.05.2012. Bērnu ar invaliditāti ģimeņu dzīves kvalitāte Latvijā
Agita Jēruma 12.04.2012. Hronisks vīrushepatīts C: bioķīmiskie un 

imūnģenētiskie diagnostiskie marķieri etioloģiskās 
terapijas efektivitātes prognozēšanai

Vadims Suhorukovs 14.03.2012. Punkciju biopsijas loma nieres transplantāta 
patoloģisko stāvokļu diagnostikā

Anda Laķe 09.02.2012. Novērtējuma pētījums kā sabiedrības 
racionalitātes izpausme, tā izmantošana Latvijas 
politikas veidošanā

2011. gads
Zita Krūmiņa 21.12.2011. Retās iedzimtās vielmaiņas slimības bērniem 

Latvijā
Zanda Daneberga 21.12.2011. Trauslās X hromosomas sindroms pacientiem 

ar garīgo atpalicību Latvijā
Olafs Volrāts 15.12.2011. Liesas reducējošu operāciju morfofunkcionālais 

pamatojums un klīnisko rezultātu analīze bērniem 
ar dažādas etioloģijas hipersplenismu

Jeļena Eglīte 12.12.2011. HLA II klases DRB1, DQA1, DQB1 ģenētisko 
marķieru izpēte ar HIV inficētiem  
un AIDS pacientiem

Ieva Mauliņa 23.11.2011. Kraniofaciālā skeleta morfoloģija vecākiem, 
kuriem ir bērns ar lūpas šķeltni, lūpas un aukslēju 
šķeltni un izolētu aukslēju šķeltni

Arta Balode 14.11.2011. Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus 
molekulāri bioloģiskās īpatnības daudzprofilu 
stacionārā ārstētiem pacientiem Latvijā

Daina Šmite 14.11.2011. Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu 
analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros
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Natālija Vedmedovska 05.10.2011. Augļa intrauterīna augšanas aizture

Pēteris Priedītis 29.06.2011. Doplerogrāfijas iespējas aknu fibrozes un 
steatozes diagnostikā hroniska vīrushepatīta C 
slimniekiem

Ieva Ziediņa 13.06.2011. Poliomas BK vīrusa infekcija pacientiem ar nieres 
transplantātu

Nataļja Kakurina 10.06.2011. Cilvēka parvovīrusa B19 nozīme reimatoīdā 
artrīta etiopatoģenēzē un iespējamā korelācija 
ar slimības aktivitāti, stadiju un klīnisko ainu

Irēna Daberte 07.06.2011. Skuju biezā ekstrakta kapsulētās formas 
tehnoloģija un izpēte

Arta Strazdiņa 06.06.2011. Ultraskaņas iespējas prostatas vēža diagnostikā

Inese Mārtiņsone 30.05.2011. Metinātāju darba vides gaisa piesārņojums 
ar metāliem un tā ietekme uz nodarbināto 
veselību Latvijā

Jānis Kūka 17.05.2011. Karnitīna sistēmas regulācijas loma 
kardioprotekcijā

Jana Pavāre 05.05.2011. Sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroma (SIRS) 
un sepses epidemioloģija, klīnika un agrīna   
diagnostika stacionārā ārstētiem bērniem

Viktorija Ķēniņa 18.04.2011. Hiperhomocisteinēmijas, chlamydophila pnumo-
niae un citomegalovīrusa saistība ar cerebrālu 
infarktu, tā apakštipiem un insulta riska faktoriem

Ilona Viduskalne 23.03.2011. Bērnu zobu traumu veidi un ārstēšanas tiešās 
izmaksas

Inga Stuķēna 28.03.2011. Tradicionālo un jauno kardiovaskulāro slimību riska 
faktoru un metabolā sindroma kritēriju izplatība 
un savstarpējās saistības Latvijas iedzīvotāju vidū

Iveta Ivdra 17.03.2011. Transformējošā augšanas faktora – bēta 1 
un epidermālā augšanas faktora raksturlielumu 
pārmaiņas asins serumā psoriāzes slimniekiem, 
to ietekme uz patoģenēzes procesiem ārstēšanas 
kursa gaitā

Vents Sīlis 16.03.2011. Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedība un dzīves 
kvalitāte

Iveta Dzīvīte-Krišāne 15.03.2011. 21-hidroksilāzes deficīta molekulārie mehānismi, 
imūnģenētiskais raksturojums, to klīniskās un 
terapeitiskās konsekvences bērniem Latvijā

Karīna Aksenoka 14.03.2011. Clostridium difficile klīniskā un molekulārā 
epidemoloģija Latvijā

Zane Lauriņa 09.03.2011. Peridonta veselības epidemioloģiskais 
un funkcionālmorfoloģiskais pētījums

Oļegs Sabeļņikovs 07.03.2011. Ģenētisko polimorfismu saistība ar septisko 
komplikāciju attīstību un klīnisko gaitu
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Edgars Vasiļevskis 07.03.2011. Augšējās ekstremitātes pozicionālie perifēro nervu 
bojājumi anestēzijas laikā un problēmas risinājumi. 
Rokas apdraudējuma biomehāniskā izpēte

Iveta Jankovska 23.02.2011. Reģenerācijas/augšanas, deģenerācijas faktoru 
un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un 
smaganu audos pacientiem ar Angle II un III klases 
dentofaciālām deformācijām

Inese Gobiņa 21.02.2011. Hronisku sāpju asociētie faktori pusaudžiem
Signe Mežinska 16.02.2011. Hroniskas slimības subjektīvā pieredze un pensi-

jas vecuma cilvēku dzīves kvalitāte
Rasa Šmite 11.02.2011. Kreatīvās tīklu kopienas
Linards Grieznis 26.01.2011. Taktilais jutīgums slogojot dabīgos zobus 

un osseointegrētus implantātus
Laura Logina 24.01.2011. Augšējās ekstremitātes amputētās daļas kaulaudu 

īpašību izmaiņas ilgstošas isemijas apstākļos
Agrita Puzuka 24.01.2011. Vīrieša reproduktīvās patoloģijas ģenētisko riska 

faktoru izvērtējums Latvijas populācijā
2010. gads

Kaspars Stāmers 29.12.2010. Siekalu dziedzeru morfoloģija un funkcija 
reducētas un atjaunotas asinsrites apstākļos

Anda Slaidiņa 22.12.2010. Osteoporozes ietekme uz mutes dobuma 
struktūrām sievietēm pēcmenopauzes vecumā

Andris Ābeltiņš 15.12.2010. Sejas mīksto audu izmaiņas pēc divu žokļu 
ortognātiskās operācijas

Andrejs Vanags 15.12.2010. Pārmantotā vēža populācijas skrīnings Valkas 
rajonā

Ainārs Stepens 10.12.2010. Parkinsonisms efedrona lietotājiem
Benita Krivicka-Užkurele 29.06.2010. Lūpas un aukslēju šķeltņu zonas audu funkcionālā 

morfoloģija operāciju materiālā
Haralds Plaudis 28.06.2010. Agrīnas perorālas barošanas pielietojums smaga 

akūta pankreatīta slimniekiem
Dace Zavadska 14.06.2010. A grupas beta hemolītiskā streptokoka infekcija 

bērniem Latvijā
Anda Rožukalne 07.04.2010. Latvijas mediju auditorijas žurnālu lasīšanas 

paradumi
Zeltīte Cēderštrēma 24.02.2010. Rīgas skolas vecuma zēnu fiziskās attīstības 

rādītāju vērtējums gadsimtu mijā
Signe Tomsone 19.02.2010. Mājas vides ietekme uz veselīgu novecošanu 

gados ļoti veciem cilvēkiem Latvijā Eiropas valstu 
kontekstā

2009. gads
Henrijs Ozoliņš 25.11.2009. Chiari I malformācijas operatīvo kritēriju 

un racionālās ķirurģiskās tehnikas izstrāde
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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 fiziskās 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 plasti-
kas 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 fizisko aktivitāšu 
izvērtēšana bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm – 
pirms un pēc ķirurģiskas korekcijas

Simonas Grybauskas 05.06.2009. Viduslaiku un mūsdienu Rīgas un Lietuvas teri-
toriju 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 neirofizioloģiskās attīstības traucējumu 

diagnostikas nozīme priekšlaicīgi dzimušu bērnu 
rehabilitācijā

2008. gads
Sandra Gintere 10.12.2008. Medicīnas studentu mentālā un fiziskā 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 pakalpo-

jumu pieejamības, specifisko diagnostikas metožu 
nepieciešamības un pacientu apmierinātības 
novērtējums
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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 specifiskas 
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 diag-
nostiskie 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. Sifilisa epidemioloģija Latvijā

Ivars Tolmanis 12.05.2008. Gastroezofageālās refluksa slimības ezofageālu 
un neezofageālu simptomu saistība

Dace Bandere 29.04.2008. Difterijas antibakteriālā terapija: raksturojums, 
efektivitāte, problēmas

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
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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 profilaksei 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 hemofilijas slimniekiem: norise, 
ārstēšana, prognoze

Ieva Strēle 13.06.2007. Cukura diabēta pacientu sociāli ekonomiskā 
stāvokļa ietekme uz glikēmias 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

Doktorantūras nodaļas biroja vadītāja Inga Bērziņa 
Tālr. 67409270, 
e-pasts: inga.berzina@rsu.lv

Doktora studiju programmu speciāliste lietvede Evija Vilka 
Tālr. 67409270, 
e-pasts: evija.vilka@rsu.lv

Cerot uz veiksmīgu sadarbību, 
Doktorantūras nodaļa
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