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Doktorantūrā mācās, bet 

grādu iegūst tikai nedaudzi 
Daiga K/anska 

LETA, speciāli "lzgfītībai 
un Kultūrai" 

Latvijas augstskolās ti
kai pāris doktorantūras 
klātienes noda!ā studējo
šo pēc triju gadu studi
jām iegūst doktora grā
du. Pēdējos gados Eiro
pas Savienības finansēju
ma dē! ir krietni palielinā
jies doktora grādu iegu
vušo personu skaits. Jau
ni doktori papildina ne ti
kai augstskolu mācībspē
kus, bet arī sniedz lielu 
devumu valsts tautsalm
niecības attīstībā, piedā
vājot jaunus tehnoloģiju 
risinājumus dažādās taut
saimniecības nozarēs. 

Doktorantu studiju pro
grammas būtu jāīsteno 
četros gados 

lzglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) Augstā
kās izglītības departa
menta darbinieku apko
potā informācija par dok
tora grādu ieguvušo per
sonu skaita dinamiku Lat
vijā rāda, ka pēdējos pie
cos gados doktorantu 
skaits Latvijā ir nepietie
kams un it sevišķi tas ir 
attiecināms uz doktora 
grādu ieguvušo skaitu. 
Piemēram, ZViedrijā no 
18 000 doktorantūras stu
dentiem doktora grādu ie
gūst 3100 cilvēku, lgauni
jā no 1251 studenta dok
tora grādu iegūst 135, bet 
Latvijā pērn no 2025 stu
dentiem doktora grādu ie
guva 139 cilvēki. Šie dati 
rāda, ka doktora studiju 
rezultativitāte Latvijā ir loti 
zema. 
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Dažās augslskolās, ku
rās ir vairāki desmiti dokto
rantūras studentu, gadiem 
ilgi nav sagatavots neviens 
zinātņu doktors. Tomēr 
statistikas datu apkopotāji 
uzsver, ka pēdējos piecos 
gados ir izteikts sagatavo
to doktoru skaita pieau
gums. 2001. gadā doktora 
grādu ieguva vien 37 cilvē
ki valsti, bet 2007. gadā 
doktora grādu ieguva jau 
t46 cilvēki. Rigas Tehnis
kās universitātes (RTU) 
Doktorantu studiju da/as 
vaditājs Dr. se. ing. Jānis 
Valeinis stāsta, ka pēc triju 
gadu studijām doktorantū
rā promocijas darbu aiz
stāv tikai kādi tris dokto
ranti no 400 doktorantiem, 
kas ir /Oli slikts rāditājs. 
Augstākās izgiTtibas likum
projektam, ko Saeima ska-

patlaban, lai doktorants 
varētu sekmigi sagatavot 
un aizstāvēt promocijas 
darbu, neatstājot to uz vē
lāku laiku . •  Ja doktoran
tam stipendija ir 80 latu 
mēnesi, kurš tad šodien 
par šādu naudu var studēt 

IZM Augstākās izglitibas 
departamenta darbinieku 
apkopotā informācija par 
2007. gadu rāda, ka vislielā
kais doktorantu skaits bija 
Latvijas Universitātē, kur stu
dēla 874 doktoranll, RTU -
397, Latvijas Lauksaimniecī-

Pēc doktora disertācijas aizstāvēšanas 

tikai aptuveni astotā dafa doktoru paliek augst

skolā. Vecākās paaudzes profesori savu vietu 

negrib atdot un darbu turpina. 

un izdzivot? Nevar, tāpēc 
studijas ir jāapvieno ar 
darbu, bet, ITdzko studē un 
strādā, bieži vien ir grūti 
sabalansēt laiku, kas ne
pieciešams studijām un 
promocijas darba izstrā
dei," stāsta J. Valeinis. Vi
ņa dēls studējis doktoran-

bas universitātē - 200, Ai
gas Stradiņa universttātē -

t77, Daugavpils universttā
tē - t42. Analizējot studiju 
tematiskās grupas, vislielā
kais doktorantu skaits jeb 
35% studē sociālo zinātņu, 
komerczinibu un liesiliu 
grupā, dabaszinātņu, mate-

Doktorantu skaits 

augstskolās 2008./2009. ak. g. 

Doktorantūras studentu un 

iegūto zinātnisko grādu skaits atsevišķās valstīs 

Valsts Doktorantūras 
studentu skaits 

Eiropā kopā 250 000 

Zviedrija 
Somija 
c;.,hija 
Slovēnija 
IQaunra 
Lietuva 
Latvija 

RTU pērn uzstādijusi 
doktoru rekordu 

J. Valeinis lepojas, ka 
pagājušajā gadā RTU iz
devies rekords, jo plānoto 
38 doktoru vietā doktora 
disertācijas aizslāvējuši 43 

doktori. !;ādu rezultātu 

18000 

11500 

1251 

2023 

2025 

Procentos no 
studiijošo 
kopskaita 

5,3% 

6,6% 

2,7% 

2,4% 

1,6% 

Ieguvuši Procentos no 
zinatnisko gradu ieguvušo 

gradu skana 

45000 

3100 7,5% 
1165 6,8% 

206 2,4% 

135 27% 

139 0,6% 

Finansiālais atbalsts ir 

studijās nozimigs 

Nr. Augst- Uznemti doktor. Doktoranti kopā Tajā skaitā /eguvu!;i 

tijumu materiālu iegādei un 
konferenču, semināru, sta
žēšanās kursu, pieredzes 
apmaiņas braucienu izde
vumu segšanai. ESF pie
šķirtais albalsts ietvēra ari 
stipendiju apjoma palielinā
jumu un piemaksu dokto
ranta zinālniskā darba va
ditājam," stāstija J. Valei
nis. Viņš stāsta, ka augst
skola loti skubina 3. kursa 
un pēc doktorantūras stu· 
dentus un promocijas dar
bu vaditājus uz sarunām 
par studiju gaitu, lai viņi to· 
mēr censtos aizstāvēt di
sertācijas. !;ā gada sep
tembri RTU sāks istenot 
jaunu ESF projektu, kas 
dos iespēju aptuveni 25% 

doktorantūras studentu, 
studējot t.-2. kursā, sa
ņemt 600 latu stipendiju, 
bet 3.--4. kursā- 800 latu. 

RTU TeksWmaleriālu teh
noloģiju un dizaina instnūta 
asistente zinātniskajā darbā, 
lektore Agrtta Krieviņa stāsta, 
ka viņas izvēle studēl dokto
rantūrā bijusi likumsakariga, 
jo RTU iegūts gan bakalau
ra, gan maģistra grāds. Pa
gājušajā vasarā viņa ir no
klausijusies doktorantūras 
teo<ētisko kursu, bet vēl ir jā
pabeidz darbs • Tradicionālo 
amalu prasmju saglabāšana 
un atjaunošana", kurā viņa 
apskata veidus, kā sagla
bā! amatus un kā tos atjau
not pēc pierakstiem, dar
biem, attēliem, praktiskaiā 
dalā piedāvājot arheoloģis
ko apavu rekonstrukciju. 

p.k. skola Budžets Maksa Budž. Maksa Pilna 1. Nepilna 1. zin.grādu 

1. LU 119 72 460 415 604 271 57 
2. RTU 133 66 301 66 346 21 35 
3. LLU 41 2 160 25 160 25 13 
4. DU 34 4 74 49 106 17 9 
5. RSU 37 8 149 16 165 0 14 

10. LiepU 3 12 23 25 48 0 0 
6. LKuA 3 1 10 3 13 0 2 
7. LMāA 10 0 23 0 23 0 0 
8. LMūA 5 0 17 0 17 0 1 
9. LSPA 5 4 21 10 31 0 3 

RPIVA 0 10 0 23 23 0 0 
RA 5 17 5 17 22 0 0 

11. VeA 7 0 15 0 15 0 0 
12. BA 0 0 15 8 23 0 0 
13. LPoA 10 2 19 10 16 13 5 
14. TSI 0 0 0 32 17 15 0 
15. RSEBAA 0 5 0 13 13 0 0 
16. BAT 0 4 0 21 21 0 0 

KOPA 1 412 207 1292 733 1663 362 139 

KOPA 619 2025 2025 

Doktorantu skaits studiju 

tematiskajās grupās 2008./2009. ak. g. 

Studiju tematiskā grupa Doktorantl leguvu§l zin. grādu 
SkaltsJ % Skaits 1 % 

lzglitiba 232 

Humanltārās zinātnes un māksla 2tt 

Soclālās zlnātnes, komerczlnibas un tiesibas 7t7 

Dabaszinātnes, matemātlka un Inform. tehnol. 351 

lnženlerzinātnes, ražo§ana un būvnleciba 278 

Lauksalmnleciba 43 

Veselibas aprūpe un soclālā labklāJiba t52 

Pakalpojumi 

KOPĀ 

tijusi vēl tikai pirmajā lasi
jumā, ir iesniegts priekšli
kums, ka doktorantūras 
studiju programmai klātie
nē vajadzētu ilgt četrus, 
nevis tris gadus, kā tas ir 

4t 

2025 

tūrā Vācijā, kur doktoranti 
studē katru dienu no rita 
ITdz vakaram, saņem 700 

latu stipendiju mēnesi un 
pēc studijām visi aizstāv 
doktora disertācijas. 

t2 t4 tO 

tO 20 t4 

35 26 t9 

t7 26 t9 

t4 28 20 

2 4 3 

8 t9 t4 

2 2 t 

100 139 100 

mātikas un informācijas teh
noloģiju grupu izvēlējušies 
t7% doktorantu, bet inže
nierzinātņu, ražošanas un 
būvniecibas grupu - t4%, 

izglitibas grupu - t2%. 

viņš izskaidro ar Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) at
balstu, kas doktoran
tiem sniedza iespēju pa
stiprināti pievērsties zi
nātniskajam darbam. Lai 
veicinātu jaunas zināt
nieku paaudzes veido
šanos, no 2004. lidz 

2008. gada augustam 
RTU realizēia ESF pro
jektu .Atbalsts RTU dok
toranlūras attistibai", ku
ra mērķis bija atbalstit 
doktorantūras studijas un 
zinātniskās pētniecibas 
veikšanu, palielinot aiz
stāvēto disertāciju skaitu 
un tādējādi veicinot jau
nas zinātnieku paaudzes 

veidošanos. .Katrs trešais 
no RTU doktorantiem un 
jaunie doktori saņēma sā.
kotnēji t50 latu, bet vēlāk 
pat 300 latu stipendiju, kā 
ari ITdzeklus zinātnisko pē-

Augstskolā paliek tikai 
astotā dala doktoru 

Vidējais vecums RTU 
doktorantūrā studējošo ir 
vecumā no 25 ITdz 30 ga
diem, taču ir ari pa kādam 
gados vecākam doktoran
tam . •  Pēc doktora disertā
cijas aizstāvēšanas tikai 
aptuveni katrs aslolais 
doktors paliek augstsko
lā. Vecākās paaudzes 
profesori savu vietu ne
grib atdot un darbu turpi
na. Kādreiz jaunie doktori 
saņēma 400 latu stipendi
ju mēnesi, kas piesaistija 
jaunus speciālistus augst
skolām, bet tagad IZM 
Augstākās izglītības de
partamenta direktora viet-

"Praktisko dalu strādāju 
diezgan patstāvigi, jo manā 
izvēlētajā tēmā nav daudz 
ekspertu, kas man varētu 
pafidzēt. Vēl, studējot baka· 
laura programmā, par arhe
oloģiskajiem apaviem mani 
konsuttēja Latvijas Vēstures 
institūta arheoloģe Viktorija 
Bebre. Diezgan daudziem 
koriem, etnogrāfiskajiem an
sambliem, folkloras un vēs
turiskajām kopām un alse
višķiem cilvēkiem ir arheolo
ģiskie tautas tērpi, kuriem ir 
nepieciešami arheoloģiskie 
apavi. Patlaban mana apko
potā pieredze ir skatāma 
Ventspils Amatu mājā un cil
vēkus tas loti interesē, zinu, 
ka tur ir tādi cilvēki, kuri paši 
vēlas apgūt šo prasmi," 
stāsta A. Krieviņa. Pēc dok
tora grāda iegūšanas A. 
Krieviņa savas zjnāšanas un 

Pēc triju gadu studijām doktorantūrā 

promocijas darbu aizstāv tikai kādi trīs dok

toranti no 400 doktorantiem, kas ir foti slikts 

rādītājs. 

nieks Anatolijs Melnis ir 
pateicis, ka šādas stipen
dijas vairs nebūs un vi
ņiem ir pašiem jāiesaistās 
dažādos Eiropas Savieni
bas projektos, kur var iz
strādāt zinātniskos dar
bus. Pie/auju domu, ka ši 
iemesla dēl daudzi dokto
ri aizies no augstskolām," 
uzskata J. Valeinis. 

apgūtas paņēmienus varēs 
nodot studentiem, kuri ap
gūst specialitāti "Ādas mate
riālu tehnoloģijas un di
zains". Viņa atzinigi vērtē Ei
ropas Savienibas ITdzeklus, 
kas jāva iegādāties materiā
lus pētijumiem, kā ari stipen
diju, kura deva iespēju stu
dēt, piedalilies starptautis
kās konferencēs. 


