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Norādījumi izstrādāti, ņemot vērā:  

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju nolikumu (apstiprināts LLU 

Senātā 2015. g. 11. novembrī);  

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikumu par promocijas padomēm un promociju 

(apstiprināts LLU Senātā 2020. g. 13. maijā); 

 Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumus 

(apstiprināti LLU Studiju padomes sēdē 2016. g. 26. oktobrī). 
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Disertācijas struktūra 

Disertāciju ir vēlams veidot šādā secībā: 

 titullapa; 

 vispārīgā informācija par darbu; 

 anotācija; 

 pateicības (ja darba autors tās vēlas izteikt); 

 saturs; 

 tabulu un attēlu saraksti; 

 darbā lietotie simboli, saīsinājumi un apzīmējumi; 

 ievads; 

 darba pamatnodaļas;  

 secinājumi un priekšlikumi; 

 informācijas avotu bibliogrāfiskais saraksts; 

 pielikumi. 

Titullapas paraugs dots LLU izstrādātajos Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba 

tehniskā noformējuma noteikumos. 

Vispārīgajā informācijā norāda: 

 darba izpildes vietu; 

 publikācijas, tās dalot divās daļās – publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos 

un pārējās publikācijas; 

 saņemtos patentus; 

 uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un pārējās konferencēs ar 

ziņojumiem; 

 dalību projektos, kas saistīti ar disertāciju; 

 darba izskatīšanas un akceptēšanas (paplašinātās institūta/katedras sēdes norises) 

vietu, datumu un protokola Nr.  

Anotācijā (apjoms 1 – 2 lpp.) norāda: 

 darba formālo raksturojumu – darba autoru, darba nosaukumu, darba īsu 

raksturojumu: pilsētu, augstskolu, gadu, lappušu, attēlu, tabulu, izmantoto 

informācijas avotu un pielikumu skaitu;  

 atslēgas vārdus; 

 darba hipotēzi; 

 pētījumu mērķi un uzdevumus; 

 informāciju par darba struktūru un saturu; 

 galvenos iegūtos rezultātus. 

Saturā uzskaita visu to nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus, kuri darbā atrodas aiz satura, un 

norāda to sākuma lappušu numurus.  

Tabulu un attēlu sarakstos norāda šo objektu numurus, nosaukumus un lappušu numurus. 

Darbā lietoto simbolu, saīsinājumu un apzīmējumu sarakstā norāda to atšifrējumus 

(izņemot vispārzināmos, piemēram, ES, EUR u.tml.). 

Ievadā dod problēmas nostādni, pētījumu objekta definīciju, pētījumu hipotēzi, mērķi un 

darba uzdevumus, aizstāvēšanai izvirzītās tēzes, pētījumu metodes, darba novitāti, darba 

tautsaimniecisko un zinātnisko nozīmi, kā arī sniedz īsu informāciju par darbā pētītajiem 

jautājumiem.  
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Darba pamatnodaļas var būt ar dažādu sakārtojumu. Turpmāk doti divi ieteicamie 

disertācijas pamatnodaļu strukturēšanas varianti. 

1. variants 

Pirmā nodaļa satur esošās problēmas (situācijas) apskatu izvēlētajā pētījumu virzienā. 

To sagatavo, izmantojot zinātnisko literatūru, statistikas datus, kā arī ar tēmu saistītos 

normatīvos dokumentus. Šī nodaļa mēdz sastāvēt no vairākām apakšnodaļām, turklāt 

pētāmā problēma vispirms tiek aplūkota vispārīgākā skatījumā, piemēram, pasaules un 

valsts mērogā, bet pēc tam – analizējot literatūrā aprakstītos tehnoloģiskos variantus, 

konstruktīvos risinājumus, darba parametrus utt. 

Otrā nodaļa ietver darba autora teorētiskos pētījumus, kā arī atsauces uz citu zinātnieku 

paveikto darbu, kurus ir izmantojis disertācijas autors. Nodaļa var sākties ar pētāmās 

problēmas analīzi, dodot autora sastādītu klasifikācijas shēmu un apskatot pētāmo 

jautājumu loku. Pēc tam var sekot problēmas analītiskais izvērtējums, pamatojoties uz 

autora iegūtajām matemātiskajām likumsakarībām, kā arī attiecīga matemātiskā modeļa 

izstrāde. Noslēgumā – kopsavilkums par nodaļu. 

Trešā nodaļa – eksperimentālie pētījumi. Šajā nodaļā ir jāapraksta disertācijas autora 

veikto eksperimentālo pētījumu metodika un pētījumu rezultāti. Nepieciešamības 

gadījumā, ja tas izriet no darba satura, šī nodaļa var tikt sadalīta, veidojot divas vai trīs 

atsevišķas apakšnodaļas, piemēram, atsevišķi apskatot laboratorijas pētījumus un 

atsevišķi – pētījumus reālos apstākļos. Pētījumu rezultātu ticamība jāpamato ar 

attiecīgām matemātiskās statistikas metodēm. Noslēgumā – kopsavilkums par nodaļu. 

Ceturtā nodaļas saturs atkarīgs no darba rakstura. Tā sniedz informāciju par disertācijā 

veikto pētījumu tautsaimniecisko nozīmi, to saistību ar dabas un darba aizsardzību, 

izpētīto jauninājumu ieviešanas ekonomisko izdevīgumu: strādājošo darba laika, naudas 

līdzekļu, energoresursu utt. ietaupījumu, kapitālieguldījumu atmaksāšanās laiku. 

Atkarībā no darba specifikas, šajā nodaļā ietvertie jautājumi var tikt aplūkoti arī divās 

atsevišķi izdalītās nodaļās, piemēram, vienā ietvert disertācijas autora izpētītos un 

analizētos dabas un darba aizsardzības jautājumus, bet otrā – informāciju par pētījumu 

rezultātu ieviešanas ekonomisko izdevīgumu. Noslēgumā – kopsavilkums par nodaļu. 

2. variants 

Disertāciju strukturē un saturiski sagatavo līdzīgi kā klasisku zinātnisko rakstu, t.i., 

ietverot šādas nodaļas: 

 problēmas (situācijas) apskats;  

 metodika un materiāli; 

 rezultāti un diskusija; 

 darba ekonomiskais, vides, sociālais vai tml. novērtējums. 

Izvēloties šādu darba strukturēšanas variantu, pirmā un ceturtā nodaļa, t.i., problēmas 

apskats un darba ekonomiskais, vides, sociālais vai tml. novērtējums, ir identiskas 

pirmajam aprakstītajam variantam. 

Otrā nodaļa “Metodika un materiāli” līdzīgi kā zinātniskajā rakstā pierāda veikto 

pētījumu ticamību un pamatotību. Šī sadaļa parasti tiek vērtēta kā laba, ja kāds cits 

pētnieks, tiekot pie līdzīga pētāmā objekta, iekārtām, instrumentiem, programmatūras 

utt., varētu saprast, kas, cik un kā jādara, lai varētu atkārtot pētījumus. Metodikas un 

materiālu sadaļā iekļauj gan teorētisko, gan eksperimentālo pētījumu metodes. 

Teorētiskās pētījumu metožu aprakstā iekļauj autora veidotas klasifikācijas shēmas, 

iegūtās matemātiskās likumsakarības, kā arī izstrādāto matemātisko modeli. 

Eksperimentālo pētījumu metožu sadaļā apraksta: 



5 

 pētāmos objektus, t.i., ko pēta, kādā stāvoklī ir objekti; 

 pētīšanas apjomu, t.i., cik un kādus pētījumus veic; 

 pētīšanas apstākļus – vietu, laiku, meteoroloģiskos apstākļus, pētāmo objektu 

glabāšanas un uzturēšanas apstākļus, lietoto drošības tehniku u.c.; 

 pētījumos izmantojamās iekārtas, to mērīšanas precizitāti un sagatavošanu darbam; 

 pētījumos lietojamos materiālus un izejvielas; 

 pētīšanas tehnoloģisko programmu, t.i., kādā secībā jāveic pētījumi; 

 nosakāmos ieejas un izejas parametrus, to variēšanas robežas un mērvienības, 

gadījuma faktoru ietekmes neitralizēšanas paņēmienus, šo parametru atrašanas 

nosacījumus un režīmus; 

 nepieciešamās mērījumu precizitātes un atkārtojumu skaita noteikšanu; 

 pētījumu rezultātu noteikšanas veidu un izklāsta formu; 

 rezultātu apstrādes un precizitātes novērtēšanas metodes. 

Trešajā nodaļā “Rezultāti un diskusija” iekļauj teorētisko un eksperimentālo pētījumu 

rezultātu attēlojumu teksta, skaitļu, tabulu, attēlu un diagrammu veidā, kā arī to 

skaidrojumu un interpretāciju, pievēršot uzmanību arī modeļa novērtējumam, t.i., 

teorētisko un eksperimentālo rezultātu sakritībai. Ļoti ieteicams iegūtos rezultātus 

salīdzināt arī ar citu autoru darbu rezultātiem. 

Secinājumi un priekšlikumi rakstāmi numurētu tēžu veidā, kuros uzskaitītas visas 

nozīmīgākās disertācijā iegūtās atziņas. Pirmais secinājums parasti attiecas uz pētāmo 

problēmu kopumā, bet nākamos secinājuma punktus vēlams izkārtot disertācijas satura secībā. 

Secinājumiem ir jābūt konkrētiem un lakoniskiem, tāpēc tajos ir lietderīgi iekļaut pētījumu 

rezultātu kvantitatīvos novērtējumus (skaitlisko informāciju). Secinājumiem ir jāsniedz 

atbildes uz visiem pētījumu uzdevumiem, kuri ir izvirzīti disertācijas ievadā. 

Informācijas avotu bibliogrāfisko sarakstu veido saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas 

2016. gada 26. oktobrī LLU Studiju padomē apstiprinātajos norādījumos “Promocijas padomē 

iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi”. 

Pielikumi satur dažādu neapstrādātu (sākotnējo) un daļēji apstrādātu informāciju, piemēram, 

detalizētu pētījumu metodiku, pētījumu norises gaitas aprakstu, neapstrādātus pētījumu 

rezultātus utt., tai skaitā dažādas tabulas, diagrammas, fotogrāfijas, programmu kodus u.tml. 

Šī informācija var atrasties gan disertācijas beigās, gan arī apkopota atsevišķā sējumā. 

Savukārt disertācijas autora publikāciju un patentu kopijas, kā arī informācija, kura tieši 

neattiecas uz disertāciju, bet raksturo tās autoru (kvalifikācijas apliecinājumus, saņemto 

pateicības rakstu kopijas, informāciju par apbalvojumiem utt.) apkopo atsevišķā iesietā 

sējumā. 

Disertācijas apjomam ir jābūt 120 – 150 lpp., neskaitot pielikumus. 

Disertācijas kopsavilkuma struktūra 

Disertācijas kopsavilkumu ir vēlams veidot šādā secībā: 

 titullapa; 

 darba vispārīgā informācija: 

o informācija par darba izstrādes vietu, laika periodu, zinātnisko vadītāju, 

konsultantiem (ja tādi ir), recenzentiem (vārds, uzvārds, amats, zinātniskais grāds 

un institūcija); 

o informācija par darba aizstāvēšanas laiku un vietu, darba apskatīšanas vietu 

(bibliotēku), atsauksmju sūtīšanas vietu (adresi); 

o piebilde, ka darbs ir paveikts ar ESF vai cita finansējuma atbalstu (ja tāds ir bijis). 

 saturs; 
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 darba aktualitāte; 

 pētījumu objekts, hipotēze, mērķis un uzdevumi; 

 pētījumu metodes; 

 aizstāvēšanai izvirzītās tēzes;  

 zinātniskā novitāte un praktiskās izmantošanas iespējas;  

 disertācijas aprobācija (publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos, citas 

publikācijas, patenti, uzstāšanās konferencēs, dalība projektos, kuri ir saistīti ar darba 

tēmu); 

 disertācijas konspektīvs izklāsts (sākot ar teorētisko pētījumu nodaļu vai metodikas un 

materiālu nodaļu);  

 galvenie secinājumi un priekšlikumi; 

 nozīmīgākie informācijas avoti (aptuveni 20, tai skaitā var būt arī dažas disertācijas 

autora publikācijas). Uz visiem šiem avotiem ir jābūt atsaucēm kopsavilkuma tekstā. 

Priekšaizstāvēšanas norise 

Disertācijas priekšaizstāvēšanu organizē pēc tam, kad šis darbs ir izskatīts promocijas 

padomes sēdē un saņemta tās piekrišana. Pirms izskatīšanas promocijas padome nozīmē šī 

darba recenzentu no padomes locekļiem. 

Recenzents detalizēti iepazīstas ar disertāciju un sagatavo savu slēdzienu. Recenzents no 

darba autora var pieprasīt formulu izvedumus, eksperimentālo pētījumu sākotnējos rezultātus 

un citu informāciju, kas nav pietiekami atspoguļota recenzēšanai iesniegtajā darbā. Slēdziena 

sagatavošanai paredzētais laiks ir ne mazāks par vienu mēnesi. 

Promocijas padomes sēdes laikā notiek zinātniskā grāda pretendenta un recenzenta 

uzstāšanās, kā arī tiek lemts par tiem darba trūkumiem un nepilnībām, kuri jānovērš līdz 

disertācijas priekšaizstāvēšanai. 

Disertācijas priekšaizstāvēšana notiek paplašinātā institūta/katedras sēdē, kurā piedalās arī šī 

darba recenzents un uzstājas ar savu vērtējumu.  

Nozīmīgākie kritēriji,  

kuri izmantojami disertāciju vērtēšanai 

1. Vai disertācijas tēma ir aktuāla un ar tautsaimniecisku nozīmi? 

2. Vai disertācija satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas? 

3. Vai disertācijas nosaukums atbilst darba saturam un ir pilnskanīgs? 

4. Vai disertācija ir sagatavota, ievērojot LLU pieņemtos šādu darbu noformēšanas 

noteikumus? 

5. Vai disertācijai ir visas ieteiktās nodaļas, un pats darbs ir loģiski sadalīts pa nodaļām un 

apakšnodaļām? 

6. Vai pētījumu mērķis un uzdevumi ir skaidri formulēti, un vai tie ir izpildāmi? 

7. Vai disertācija satur teorētiskos pētījumus, un vai tie ir kvalitatīvi izstrādāti? 

8. Vai korekti aprakstīta pētījumu metodika? 

9. Vai teorētiskie un eksperimentālie pētījumi ir savstarpēji saistīti un to rezultāti 

salīdzināti? 

10. Vai teorētisko un eksperimentālo pētījumu apraksti ir sagatavoti pietiekami korekti un 

satur atsauces uz izmantotajiem citu autoru pētījumiem? 

11. Vai pētījumos lietota mūsdienīga aparatūra un mēriekārtas? 

12. Vai eksperimentāliem pētījumiem ir veikta rezultātu ticamības novērtēšana? 

13. Vai darbā ir noskaidrots pētījumu ieviešanas iespējamais ekonomiskais, vides vai cits 

efekts? 

14. Vai disertācijas secinājumi dod atbildi uz visiem darbā izvirzītajiem pētījuma 

uzdevumiem? 
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15. Vai disertācijas secinājumi satur autora iegūtu skaitlisku vai cita veida lietišķu 

informāciju? 

16. Vai izmantoto informācijas avotu saraksts pēc satura un noformējuma atbilst 

pieņemtajām prasībām? 

17. Vai nozīmīgākie pētījumu rezultāti ir publicēti zinātniskos rakstos un par tiem ir ziņots 

zinātniskās konferencēs? 

18. Vai disertācija nav viltojums vai plaģiāts, kā arī nav izdarīts kāds cita veida ētikas 

pārkāpums? 


