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Doktora zinātniskā  

grāda pretendents 

SAEIMA 

MINISTRU KABINETS 

LATVIJAS ZINĀTŅU 

AKADĒMIJA 

LATVIJAS ZINĀTNES 

PADOME 

AUGSTSKOLA 

Nodrošina Valsts 

zinātniskās 

kvalifikācijas 

komisijas darbu 

Uz likuma deleģēta 

pilnvarojuma 

pamata izdod 

noteikumus 

Apstiprina 

LZP sastāvu 

Uz MK pilnvarojuma 

pamata piešķir 

Dr.grādu 

Izveido 

Promocijas 

padomes 

Izdod likumus 

(ZDL) 

Dod atzinumu MK 

par promocijas 

tiesību 

deleģēšanu 

augstskolai 

Uztur ekspertu 

datu bāzi, no 

kuras tiek 

veidotas PP 

un noteikti 

recenzenti 
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Promocijas procesa tiesiskais 

pamats 
Doktora zinātnisko grādu piešķir 

augstskolas Promocijas padome 

MK apstiprinātajā kārtībā.  

Promocijas tiesības augstskolai 

deleģē MK pēc Latvijas Zinātnes 

padomes atzinuma 

Zinātniskās 

darbības likums 

(11.pants) 

Ministru kabineta noteikumi  

par doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas  

(promocijas) tiesību 

deleģēšanu augstskolām 

(Nr.1000) Atsevišķu augstskolu 
apstiprināti noteikumi  
vai nolikumi par promociju, 
promocijas darba  
aizstāvēšanu vai 
Promocijas padomēm 

Ministru kabineta 

noteikumi par  

doktora zinātniskā 

grāda piešķiršanas  

(promocijas) kārtību 

un kritērijiem (Nr.1001) 
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Augstskolas, kurām ir promocijas tiesības 
1. LU 

2. RTU 

3. LLU 

4. DU 

5. JVLMA 

6. LKA 

7. LMA 

8. RSU 

9. LSPA 

10. LiepU 

11. TSI 

12. RSEBAA 

13. TURĪBA 
4 



Promocijas procesa etapi. 

Promocijas darba iesniegšana 

• Disertācija 

• Tematiski 

vienota 

zinātnisko 

publikāciju 

kopa 

• Monogrāfija  

Priekšaizstāvēšana 

katedrā, kuras laikā 

vērtē promocijas 

darba zinātnisko 

novitāti un autora 

pienesumu 

zinātnei. Virza vai 

nevirza promocijai 

Iesniedz 

dokumentus 

augstskolai. 
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Augstskola 1 nedēļas laikā 

izvērtē dokumentus. 

Ja ir nepilnības, 

pretendents tās novērš 2 

nedēļu laikā. Ja joprojām 

dokumenti neatbilst MKN, 

dokumentus atkārtoti var 

virzīt ne ātrāk kā pēc 3 

mēnešiem 

1 mēneša laikā pēc 

Darba saņemšanas 

lemj par tā pieņemšanu 

promocijai. Darbam 

jāatbilst kritērijiem. 

Pieņemot Darbu 

promocijai, Padome: 

1. Nosaka 3 

recenzentus no LZP 

ekspertu bāzes 

2. Nosaka 

kopsavilkumu  skaitu 

un svešvalodas 

3. Nosaka promocijas 

datumu ne agrāk kā 

3 mēnešus un ne 

vēlāk kā 6 mēnešus 

pēc promocijas 

darba saņemšanas 

4. Informē pretendentu 

1 nedēļas laikā nosūta 

Darbu un dokumentus 

Valsts zinātniskās 

kvalifikācijas komisijai 

1 mēneša laikā var  

noraidīt Promocijas padomes  

sastāvu vai noteiktos recenzentus. 

Ja Padome Darbu nepieņem, 

rakstiski norāda iemeslu. 

Atkārtoti Darbu var iesniegt ne 

ātrāk kā pēc 1 gada 

VZKK 1 mēneša 

laikā sniedz 

atzinumu 6 



Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija 
14. Komisija zinātniskās kvalifikācijas darbu un ar tā aizstāvēšanu saistītos 

dokumentus saņem no promocijas padomes vismaz trīs mēnešus pirms darba 
aizstāvēšanas. 

15. Komisija izskata un izvērtē saņemtos zinātniskās kvalifikācijas darbus un citus 
dokumentus, un sagatavo atzinumu. Ja vērtējums ir pozitīvs, komisija nosaka 
neatkarīgu starptautisku ekspertu zinātniskās kvalifikācijas darba starptautiskajai 
ekspertīzei. 

16. Vērtējot zinātniskās kvalifikācijas darbu, komisija ņem vērā šādus kritērijus:  
 
16.1. vai zinātniskais darbs ir pabeigts pētījums;  
 
16.2. vai pētnieciskā darba apjoms ir pietiekams;  
 
16.3. vai ir lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;  
 
16.4. vai autoram ir publikācijas recenzētos zinātniskos izdevumos un patenti 
(pārdotas licences);  
 
16.5. kāda ir zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāte (referāti starptautiskās 
zinātniskās konferencēs, semināros un simpozijos);  
 
16.6. vai zinātniskais darbs nav viltojums vai plaģiāts un vai nav izdarīts cits 
pārkāpums. 

17. Atzinumu un paziņojumu par noteikto starptautisko ekspertu komisija nosūta 
attiecīgās promocijas padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc 
zinātniskās kvalifikācijas darba un attiecīgo dokumentu iesniegšanas. 
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Padome vismaz 2 

nedēļas pirms 

promocijas izziņo to 

LV un ZV, nodrošina 

publisku pieejamību 

internetā un bibliotēkā 

Promocijas sēde, kurā 

lemj par zinātniskā grāda 

piešķiršanu/nepiešķiršanu 

Ja balsis sadalās 

līdzīgi, Darbu 

izskata atkārtoti ne 

agrā kā 1 mēnesi 

un vēlāk kā 6 

mēnešus pēc 

promocijas sēdes 

Padome nosūta 

lēmumu par 

zinātniskā grāda 

pieņemšanu 

VZKK. 1 mēneša 

laikā var pārsūdzēt 

augstskolas, 

Padomes vai 

VZKK pieņemtos 

lēmumus un 

faktisko rīcību 

(LZP un tiesā) 

Ja nepiešķir zinātnisko 

grādu, atkārtoti Darbu 

var iesniegt ne agrāk 

kā pēc 1 gada 

Diplomu augstskola izsniedz  

ne ātrāk kā 6 nedēļas un  

ne vēlāk kā 6 mēnešus  

pēc Padomes lēmuma  

par grāda piešķiršanu 
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Kas jāzina doktora zinātniskā grāda 

pretendentam 
• Augstskola apstiprina Promocijas padomes 

nolikumu un detalizētu promocijas kārtību 

- Augstskolu mājas lapas  

• LZP ekspertu datu bāze 

www.lzp.lv/ekspertīze  

• Informācija internetā par promociju 

- www.lv.lv sadaļā sludinājumi 

- www.lza.lv sadaļā Avīze 
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Augstskolu mājas lapās 
• www.rtu.lv sadaļas Doktorantiem/promocijas darbi un 

Doktorantūra/regulējošie noteikumi un veidlapas. Arī 
Promocijas padomes 

• www.lu.lv sadaļa Pētniecība/Doktorantūra/ Normatīvie 
dokumenti un veidlapas un Promocijas padomes 

• www.llu.lv sadaļā Zinātne/Doktorantūra/Noteikumi 
promocijas darba aizstāvēšanai 

• www.du.lv sadaļā Zinātne un 
pētniecība/Doktorantūra/Doktora studiju nolikums. Arī 
Promocijas padomes nolikums 

• www.rsu.lv sadaļā Doktorantūra/Pētniecība/Pētniecības 
organizācija un Promocijas padomes 
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Veiksmi Jums un 

man 
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