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Izmantotie saīsinājumi
ap. noz. — apakšnozare
APSR — Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika
asp. — aspirantūra
ASV — Amerikas Savienotās Valstis
AVSIM — Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija
CK — Centrālā Komiteja
fak. — fakultāte
KP — Komunistiskā partija
LKP — Latvijas Komunistiskā partija
LPSR — Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
PSKP — Padomju Savienības Komunistiskā partija
PSRS — Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
sp. — specialitāte
VDR — Vācijas Demokrātiskā Republika
vdsk. — vidusskola
ZA — Zinātņu akadēmija
zinātn. vad. — zinātniskais vadītājs
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Priekšvārds
Aspirantūra/doktorantūra ir zinātniski pedagoģisko un zinātnisko kadru
sagatavošanas sistēma augstskolām un zinātniskajām iestādēm.
Šis termins apzīmē arī kādas mācību vai zinātniskās iestādes aspirantu/
doktorantu kopumu. Aspirants/doktorants ir persona, kura gatavojas zinātniski
pedagoģiskajam un zinātniskajam darbam. Līdz 1991. gadam Latvijā, pastāvot
divlīmeņu zinātnisko grādu — zinātņu kandidāts un zinātņu doktors — sistēmai,
bija dalīti aspirantūras un doktorantūras jēdzieni. Kopš 1991. gada zinātniskās
kvalifikācijas sistēmā, aizstāvot disertāciju, tika atstāts tikai kādas zinātņu nozares
doktora grāds. Agrākajiem zinātņu doktoriem tika piešķirts habilitēta konkrētas
zinātnes doktora grāds, kura aizstāvēšana no jauna pašlaik netiek realizēta. Līdz
ar to pārstāja eksistēt aspirantūras jēdziens un tika ieviests vienots doktorantūras
jēdziens.
Konkrētajā informatīvi zinātniskajā pētījumā apzinātas visas personas, kuras
1945–2005. gadā studējušas Latvijas Valsts universitātes (LVU) un Latvijas
Universitātes (LU) aspirantūrā/doktorantūrā. Pētījuma izveidē izmantota kopš
1945. gada uzkrātā dokumentācija: aspirantu/doktorantu reģistrācijas žurnāli un
kartotēka, kā arī LU arhīvā glabātās aspirantu/doktorantu personu lietas.
Pētnieciskajā procesā izmantoti arī LU Bibliotēkas, LU Filozofijas un
socioloģijas institūta arhīva, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas muzeja un
citu iestāžu saglabātie materiāli.
Pavisam apkopotas ziņas par 3524 personām, kas pētāmajā laika posmā
studējušas LVU/LU aspirantūrā/doktorantūrā 32 zinātņu nozarēs; no tām 1363
(38,7 %) ieguvušas zinātnisko grādu. Uzskaitījums grupēts pa zinātņu nozarēm
atbilstoši dokumentos atrodamajiem formulējumiem.
Zinātnes nozare

Pedagoģija
Ekonomika
Fizika
Vēsture
Bioloģija
Filozofija
Tiesību zinātnes
Valodniecība
Literatūrzinātnes
Matemātika
Vadības zinātnes
Ķīmija
Psiholoģija
Ģeogrāfija
Datorzinātnes

Studējuši

Ieguvuši
grādu

521
471
312
276
254
195
185
180
166
151
136
131
119
83
61

175
163
184
115
117
63
56
70
79
80
12
65
36
34
36
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Zinātnes nozare

Studējuši

Ieguvuši
grādu

Politiskās zinātnes
Medicīna
Socioloģija
Vides zinātnes
Ģeoloģija
Tehniskās zinātnes
Komunikāciju
zinātnes
Astronomija
Teoloģija
Māksla
Mehānika
Folklora
Arhitektūra
Farmācija
Demogrāfija
Inženierzinātnes
Lauksaimniecība

56
32
29
26
24
21
16

11
17
5
0
8
10
4

15
14
13
12
7
5
5
5
2
1

2
2
7
2
4
2
3
0
1
0

Publikācijā uzvārdu alfabētiskā secībā iekļauti aspiranti/doktoranti, kuri
studiju kursu noslēguši ar zinātniskā grāda ieguvi — zinātņu kandidāts/zinātņu
nozares doktors. Par katru no minētajām personām ir sniegtas šādas ziņas:
• vārds un uzvārds (ja uzvārds mainīts, tad iekavās norādīts arī agrākais);
• dzīves un augstākās izglītības dati (dzimšanas gads un vieta, kad un kādu
augstskolu beidzis (-gusi), iegūtā kvalifikācija (administratīvi teritoriālais
iedalījums un augstskolu nosaukumi — kā norādīts arhīvu materiālos));
• aspirantūras/doktorantūras laiks (pilna laika klātienes studijas — 3 gadi,
nepilna laika neklātienes studijas — 4 gadi) un zinātnes nozare;
• disertācijas darba tēma (nosaukums): kā apstiprināta, iestājoties aspirantūrā/
doktorantūrā (kvadrātiekavās sniegts brīvs tulkojums no krievu un angļu
valodas); ja darbs aizstāvēts, norādīts disertācijas precīzais nosaukums;
ja darbs nostrificēts, tad — habilitācijas un promocijas padomes norādītā
tēma;
• aspiranta/doktoranta zinātniskais vadītājs (ja viņš nav LVU/LU darbinieks,
tad norādīta iestāde, no kuras pieaicināts);
• disertācijas aizstāvēšanas gads un vieta (kā norādīts arhīvu materiālos),
iegūtais zinātniskais grāds (sk. arī Zinātniskās darbības likuma 10. panta
5. un 6. punktu).
Izdevumā apkopotais materiāls nākotnē var sniegt būtisku ieguldījumu
izvērstākiem pētījumiem par zinātnisko kadru gatavošanas procesiem Latvijas
Universitātē.
Vija Medne,
Dr. h. vēst. Alberts Varslavāns
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Dr. h. med. Māris Baltiņš

Par mācībspēku jaunās maiņas sagatavošanu
un aspirantūras (doktorantūras)
vietu šajā sistēmā
Kopš Apgaismības laikmeta un XIX gadsimta sākuma, kad Eiropas
augstskolās tika definēta studiju procesa un pētniecības vienības vēlamība
(“Lehre und Forschung” atbilstoši Vilhelma Humbolta paustajiem ideāliem),
universitāšu iekšējā dzīvē pakāpeniski izveidojušies visi institūti un struktūras,
kuras labi pazīstamas mūsu dienās. Tieši šajā laikā dažādās valstīs veidojās tām
raksturīgie akadēmiskās dzīves modeļi, kuru atšķirības, par spīti pieaugošajām
globalizācijas tendencēm, vērojamas vēl pašlaik. Latvijas augstskolas pēc to
uzbūves un darbības principiem pieder vācu universitāšu tradīciju saimei, kas
vairākus gadsimtus dominējusi visā Centrālajā un Austrumeiropā. Arī cariskās
Krievijas un padomju universitātes piederēja šai grupai, iemiesojot gan šo
tradīciju labākās īpašības, gan pēdējā laikā daudzkārt minētos trūkumus.
Līdztekus daudziem citiem pienākumiem, kuru īstenošanu sabiedrība
sagaida no augstākās izglītības iestādēm, universitātes allaž gādājušas par jauno
mācībspēku piesaistīšanu un audzināšanu. Bez šīs funkcijas sekmīgas īstenošanas
nav iespējams sekmīgi tikt galā ar abiem pamatuzdevumiem, proti, zināšanu
nodošanu nākamajām paaudzēm un jaunu zinātnisku atziņu uzkrāšanu, turklāt
nodrošinot abos šais procesos zināmu pēctecību. Allaž principiāli pastāvējuši
divi ceļi, kā iegūt jaunus docētājus, kas nepieciešami visu iecerēto vai vismaz
obligāto studiju kursu nodrošināšanai un kāda pētniecības virziena nodibināšanai
vai tālākai izkopšanai. Šīs iespējas ir saistītas ar jau sagatavotu zinātnieku vai
ievērojamu nozares lietpratēju piesaistīšanu no citām augstskolām un darbības
jomām, piemēram, piedāvājot prestižāku darba vietu, pētniecības iespējas, lielāku
atalgojumu, akadēmisku karjeru u. c. vai cenšoties izaudzināt tos pašiem. Pēc
būtības šie abi procesi nav atdalāmi, jo arī no citurienes uzaicinātais mācībspēks
kādai citai augstskolai, pētniecības institūtam vai, retāk, praktiskai attiecīgās
nozares iestādei bija jāsagatavo līdz attiecīgajam līmenim. Šajā gadījumā būtiski,
kuram modelim principiāli tiek dota priekšroka.
Pirmajā gadījumā, kas nereti raksturīgs daudzām lielvalstīm (it īpaši ASV un
Vācijai), notiek nepārtraukta perspektīvāko mācībspēku darbavietas maiņa un to
pakāpeniska izaugsme, ieņemot aizvien atbildīgākus akadēmiskos amatus. Kaut
gan šī principa ievērošana ne vienmēr bija absolūta un daudzos gadījumos —
atkarīga no attiecīgās nozares vadošā mācībspēka nostājas. Piemēram, izcilais
vācu sociologs Maksis Vēbers (Weber) principiāli iestājās par to, lai cilvēki,
kas pie viņa ieguvuši zinātnisko grādu (te, šķiet, domāts zinātniskais grāds pēc
sekmīgi izstrādāta pētījuma pilntiesīgai studiju beigšanai humanitārajās nozarēs),
savu zinātnisko darbu uzsāktu citur, resp., citā augstskolā.1 Te vēl jāņem vērā,
ka, specializējoties vienā pētījumu virzienā un aktīvi audzinot jaunos zinātniekus
ar noteiktām pētniecības iemaņām, neizbēgami rodas zināma pārprodukcija,
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jo visos gadījumos spējīgiem audzēkņiem nav iespējams ilglaicīgi nodrošināt
akadēmiskus amatus. Nosacīti pie šīs vācu sistēmas gandrīz visa XIX gadsimta
laikā (līdz universitātes rusifikācijai XIX gadsimta 90. gados) piederēja Tērbatas
universitāte, kas visai lielā skaitā spēja ar saviem audzēkņiem nodrošināt arī citas
Krievijas universitātes.
Turpretim mazākās valstīs vai arī dažās lielvalstīs (Francijā, Itālijā, dažās
prestižākajās Apvienotās Karalistes universitātēs) tipiska ir akadēmiskā karjera
vienā institūcijā līdz pat noteikta kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai, kas bieži
vien šai vietā turpinās arī vecākā mācībspēka statusā. No vienas puses, šāds
modelis ienes noteiktu pētniecisko virzienu stabilitāti, bet, no otras, tas arī
ierobežo karjeras iespējas talantīgiem audzēkņiem, vismaz daļā gadījumu liekot
tiem pārkvalificēties, lai varētu docēt kādu citu studiju kursu, nevis to, kurā
sākotnēji veikti pētījumi.
Lai nodrošinātu spējīgāko, pētnieciski aktīvāko un pedagoģiskā ziņā
apdāvinātāko beidzēju piesaisti darbam augstskolā, iespējamas dažādas
organizatoriskās formas: darbs palīgasistenta, subasistenta vai pētniecības
asistenta statusā, regulāra jaunākā mācībspēka (asistenta) amata vieta, stipendiāta
vai pretendenta statuss, voluntēšana laboratorijā vai klīnikā u. c. Visos šais
gadījumos topošajam pētniekam jāspēj līdztekus citiem, bieži vien visai daudziem
un laikietilpīgiem, pienākumiem veikt nepieciešamos pētījumus, sagatavot
noteiktu skaitu publikāciju un ideālā gadījumā — izstrādāt disertāciju zinātniskā
grāda iegūšanai vai vismaz iegūt venia legendi, lai saņemtu pirmo pakāpi ceļā uz
turpmāku akadēmisko karjeru — privātdocentūru2.
Visas minētās formas saistītas ar diezgan nenoteiktām attiecībām ar
augstskolu un nekonkrētiem disertācijas (vai cita nozīmīga pētnieciska darba)
sagatavošanas termiņiem. Šai ziņā būtiski atšķiras aspirantūra (doktorantūra), kas
paredz īpašas noteikta ilguma studijas, kuru laikā jāizstrādā disertācija, jāapgūst
nepieciešamie studiju kursi un jānokārto obligātie eksāmeni. Ja aspirantūra
organizēta pie augstskolas, tad klāt vēl nāk arī noteikta apjoma pedagoģiski
pienākumi, piemēram, līdzdalība praktisko darbu vai nodarbību sagatavošanā un
vadīšanā. Turklāt, ja aspirants mācās klātienes aspirantūrā, viņš šajā laikā ir cieši
saistīts ar attiecīgo akadēmisko struktūrvienību kā virsnormas (papildu amatu
sarakstos noteiktajām mācībspēku un pētnieku amata vietām) darbinieks, kas
šajos gados var apliecināt savas akadēmiskās spējas. Līdz ar to viņa aspiranta
statuss nerada nevienam konkurenci uz asistenta vai akadēmiskā palīgpersonāla
vietu, bet nosaka ilgu “pārbaudes laiku”, kura beigu posmā bieži vien jau ir
skaidra attiecīgās personas tālākā karjeras virzība. Protams, viņam jārēķinās,
ka pat sekmīgi pabeigta aspirantūra negarantē amatu konkrētajā katedrā vai
laboratorijā.
M. Vēbers savā ievērojamajā apcerējumā “Zinātne kā profesija” Vācijas
(domāta ķeizariskā Vācija līdz Pirmajam pasaules karam) sistēmu, kurā jauns
cilvēks uzsāk savu darbību augstskolā kā privātdocents, proti, ārštata mācībspēks,
kurš lielākoties lasa lekcijas paša izvēlētā nozarē un par to nesaņem algu, pretstata
ASV esošajai kārtībai, kurā parastais akadēmiskās karjeras sākums ir asistenta
amats ar nelielu pastāvīgu algu un noteiktiem darba pienākumiem fakultātē.3
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Pirmajā gadījumā privātdocentam fakultātē ir visai maz pienākumu (dažas
lekcijas nedēļā), toties viņam jādomā gan par patstāvīgiem pētījumiem un nereti
arī par to finansēšanu, gan par maizes darbu ārpus augstskolas, savukārt ASV
asistents tiek pārslogots ar apmaksātā akadēmiskā amata pienākumiem fakultātē,
un viņam jāprāto, kā atrast laiku pētniecībai un akadēmiskai izaugsmei.
Jau cariskajā Krievijā pastāvēja iespējas, ka universitāte pēc saviem ieskatiem
varēja atstāt kādu no absolventiem gatavoties profesūrai. Dažādās universitātēs
un dažādās fakultātēs prasības bija nedaudz atšķirīgas, bet parasti obligāts
priekšnosacījums bija godalgu saņemšana studentu darbu konkursos un pirmā
zinātniskā grāda (kandidāta grāda jeb vēlāk — I šķiras diploma) iegūšanai
iesniegtā apcerējuma vērtējums “ļoti sekmīgi”. Tomēr šāds stāvoklis gan pavēra
godpilnas iespējas uz akadēmisko karjeru, taču visos gadījumos (īpašas stipendijas
tika piešķirtas tikai dažos gadījumos) nenodrošināja eksistenci tuvākajos gados.
Tāpēc vairums humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvju, kas izcīnīja šādu
statusu, bija spiesti daudz laika veltīt skolotāja profesijai vai kādam citam
algotam darbam, bet mediķi vai teologi — praktiskam darbam savā profesijā.
Ja šādu iespēju nebija un materiāls atbalsts no ģimenes nebija sagaidāms, tad
ne viens vien apdāvināts universitātes beidzējs ar pētnieka dotībām bija spiests
no šādas pagodinošas izdevības atteikties. Šai ziņā īpaši nelabvēlīga situācija
cariskajā Krievijā bija nekrievu cilmes jaunekļiem, it īpaši, ja viņi nebija nākuši
no materiāli labi nodrošinātām ģimenēm. Tā, piemēram, Kārlis Mīlenbahs
pēc Tērbatas universitātes beigšanas nevarēja palikt pie augstskolas, lai pilnībā
nodotos zinātnei, jo Tērbatā tolaik atrast papildu darbu nebija viegli, turklāt
vecākiem bija jāpalīdz izstudēt abiem jaunākajiem brāļiem — topošajam ārstam
Jānim (1860–1939) un teologam Fricim (1863–1933)4. Tas izskaidro, kāpēc
Latvijas Universitātes izveidošanās brīdī bija relatīvi maz latviskas cilmes titulētu
augstskolu mācībspēku, it īpaši teorētiskajās zinātņu nozarēs.
Jau tūlīt pēc Latvijas Augstskolas izveidošanas tās darbības otrajā gadā
vairākas fakultātes pieņēma lēmumus par atsevišķu personu atstāšanu gatavoties
zinātniskajam darbam, saņemot nepieciešamo Organizācijas Padomes (vēlāk —
Universitātes Padomes) akceptu. Tiesa, daudzos gadījumos nebija skaidri ne šīs
personas pienākumi pret fakultāti (kas jāpaveic, lai šo gatavošanos varētu uzskatīt
par sekmīgu, — jāpabeidz disertācija, jāiesniedz darbs privātdocenta tiesību
iegūšanai vai jāpublicē vismaz daži patstāvīgi izstrādāti raksti), ne fakultātes
pienākumi pret šo personu (vairumā gadījumu vismaz XX gs. 20. gados
stipendiju nebija vai tās bija visai niecīgas — iesākumā tikai Ls 50 mēnesī, kas
neļāva nodrošināt eksistenci). Daudzos gadījumos stipendiāta statuss pat bez
algas bija svarīgs topošajam pētniekam, lai viņš varētu pretendēt uz K. Morberga
fonda atbalstu vai kādu ārvalstu stipendiju. Tas bija īpaši svarīgi humanitārajās
vai sociālajās zinātnēs strādājošajiem, jo atbilstoši tālaika štatu sarakstam tieši
šajās fakultātēs bija paredzēts vismazāk jaunāko mācībspēku amata vietu.
Saskaņā ar apcerējumā “Latvijas Universitāte divdesmit gados: 1919–1939”
apkopotajiem datiem līdz 1939. gada pavasarim deviņās LU fakultātēs (neiekļaujot
Inženierzinātņu fakultāti un Lauksaimniecības fakultāti, kas šādu iespēju it
kā konceptuāli neatzina, kā arī 1938. gadā izveidoto Romas katoļu teoloģijas
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fakultāti) sagatavoties zinātniskajam darbam uz dažādu laiku bija atstātas vismaz
126 personas.5 Liekas, ka faktiskais šo personu skaits bijis nedaudz lielāks, jo
ne vienmēr sarakstos iekļautas personas, kam šāds statuss bijis piešķirts tikai
īslaicīgi. Pagaidām nav iespējams sastādīt pilnīgu stipendiātu sarakstu gan
metodisku problēmu dēļ (dažos gadījumos nevar precīzi noteikt, vai konkrētā
persona bija tieši LU stipendiāts, jo pastāvēja arī K. Morberga fonda stipendijas
un bija iespējams pretendēt uz vairākām ārvalstu stipendijām), gan arī nepilnīgi
saglabāto sarakstu dēļ. Stipendiāta atstāšana pie augstskolas par sekmīgu būtu
uzskatāma tad, ja viņš iegūtu venia legendi tiesības (kļūstot par privātdocentu),
bet L. Adamovičs rakstīja, ka ne visi atstātie to ieguvuši, savukārt “habilitācijas
rakstus bieži iesniegušas personas, kas nemaz nav bijušas atstātas gatavoties
zinātniskai karjerai6”. Visādā ziņā no daudzajiem doktora grāda vai privātdocenta
tiesību ieguvējiem tikai neliela daļa tika titulēti kā LU stipendiāti, kaut gan kādu
īsu brīdi vairāki no viņiem tādi bijuši.
Par klasisku “veiksmes stāstu” šai ziņā būtu minams ķīmiķis Mārtiņš
Straumanis, kurš tūlīt pēc studiju beigšanas 1924. gadā ar 1925. gada 1. janvāri
kļuva par LU stipendiātu, bet jau 1927. gada 3. aprīlī ieguva ķīmijas doktora grādu.
No citiem stipendiātiem, kas strauji veidoja sekmīgu akadēmisko karjeru, varētu
minēt matemātiķi Arvīdu Lūsi, juristu Konstantīnu Čaksti un veterinārārstu
Miķeli Rolli. Toties daudzās citās fakultātēs, it īpaši Tautsaimniecības un tiesību
zinātņu fakultātē un Filoloģijas un filozofijas fakultātē, stipendiāti bieži vien
aizsākto akadēmisko karjeru neturpināja. Tāpat vērojamas arī ne vienmēr vienkārši
izskaidrojamas atšķirības fakultāšu un pat dažādu vienas fakultātes nodaļu starpā.
Varam izteikt pieņēmumu, ka fakultātēs un studiju virzienos, kuros tradicionāli
nebija parasts nodarbināt daudzus asistentus vai subasistentus (humanitārajās un
sociālajās zinātnēs, kā arī matemātikā), akadēmiskās karjeras sākums biežāk bija
stipendiāta statusa iegūšana. Katrā ziņā šie stipendiāti un viņu turpmākās gaitas
būtu plašāka apcerējuma vērtas, ja gribam gūt padziļinātu ieskatu universitātes
dzīvē pirmajos divdesmit piecos tās pastāvēšanas gados, tomēr tad to nedrīkstētu
skatīt atrauti no citiem jauno mācībspēku sagatavošanas veidiem.
Aspirantūra tādā izpratnē, kā šo vārdu lietoja PSRS, tika iedibināta
1925. gadā, kad tā tika izveidota gan augstskolās, gan pētniecības iestādēs.
Liekas, ka sākotnēji aspirantūra bijusi saistīta ar domu par kvalificētu pētnieku
un docētāju sagatavošanu bez tiešas saistības ar mērķi aizstāvēt disertāciju un
iegūt zinātnisko grādu, jo to piešķiršanas kārtība ar divu pakāpju zinātniskajiem
grādiem (zinātņu kandidāts un zinātņu doktors) iedibināta vien 1934. gadā,
bet galīgi precizēta — tikai 1937. gadā. Jāuzsver, ka joprojām šādā nozīmē
aspirantūras vārdu lieto ar izpildītājmākslu saistītajās augstskolās, kurās sekmīgas
studijas aspirantūrā obligāti neietver zinātniskā grāda iegūšanu.
Šādā nozīmē vārdi ‘aspirantūra’ un ‘aspirants’ Latvijā parādījās tikai pēc
padomju okupācijas 1940. gadā. Līdz tam vārdu ‘aspirantūra’ vārdnīcās parasti
neiekļāva, bet ‘aspirants’ tika lietots šī vārda visplašākajā izpratnē kā ‘kandidāts
uz kādu vietu’7 (nereti to attiecinot vienīgi uz konkrētas draudzes mācītāja amata
kandidātiem). Ieskatoties līdz šim plašākajā latviešu valodas skaidrojošajā vārdnīcā,
varam konstatēt, ka ‘aspirantūra’ skaidrota kā ‘pedagoģisko un zinātnisko kadru
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speciāla sagatavošana augstskolās vai zinātniskās pētniecības institūtos; attiecīgā
iestādes nodaļa’, bet ‘aspirants’ ir ‘cilvēks, kas mācās aspirantūrā’.8
Savukārt mūsu dienās iznākušajās enciklopēdiska rakstura vārdnīcās
(piemēram, V. Belokoņa apgādā izdotajā piecsējumu reģionālajā enciklopēdijā
šķirkļa ‘aspirantūra’ vispār nav, jo pie tā dota atsauce uz doktorantūru un
doktora grāda piešķiršanu. Tas būtībā ir liels robs, jo šodienas lasītājam nesniedz
nekādu informāciju par to, kā tas notika gandrīz pusgadsimtu ilgā vēstures
posmā, turklāt arī tepat Latvijā. Līdzīgi tam arī svešvārdu vārdnīcās saglabājusies
zināma pretruna, jo J. Baldunčika rediģētajā vārdnīcā dots lakonisks, bet
neko nepaskaidrojošs formulējums ‘zinātnieku un augstskolu mācībspēku
sagatavošanas forma (gk. bijušajā PSRS)’9. Uzņemoties nepateicīgo uzdevumu
rast šim jēdzienam leksikogrāfisku skaidrojumu, autors piedāvā savu versiju:
‘studiju forma jauno augstskolu mācībspēku un zinātnieku sagatavošanai, kas
paredz noteiktu laiku (lielākoties klātienē — trīs gadi, neklātienē — četri) zinātņu
kandidāta disertācijas izstrādāšanai’.
Turpinot terminoloģijas jautājumu iztirzājumu, jāatceras, ka tālaika
aspirantūra ir ekvivalenta mūsdienu doktorantūrai tajā vārda nozīmē, kāda tā
Latvijā iedibināta 1991. gadā. Tomēr, lai neapjuktu vēstures džungļos, jāatceras,
ka vārds ‘doktorantūra’ lietots arī padomju laikos, bet ar citu nozīmi. Tolaik ar
šo vārdu saprata ‘akadēmisku atvaļinājumu (parasti līdz 12 mēnešiem) augsti
kvalificētam augstskolas mācībspēkam, lai dotu viņam iespēju nobeigt un
sagatavot iesniegšanai zinātņu doktora disertāciju’. Līdz 1999. gada 30. jūnijam,
kad Latvijā tika pārtraukta otrā zinātniskā grāda (habilitēta doktora) piešķiršana,
padomju laika doktorantūrai atbilda termins ‘pirmshabilitācijas doktorantūra’.
Te būtu vietā atgādināt, ka padomju laikā vairums zinātnisko grādu ieguvēju
nekad netika mācījušies aspirantūrā, bet visas secīgās procedūras (pētījumu
veikšana, obligāto ‘kandidāta minimuma’ eksāmenu — svešvalodā, filozofijā un
specialitātē — nolikšana, disertācijas sarakstīšana un aizstāvēšana) nokārtojuši,
būdami tā dēvētajā pretendenta statusā. Šis zinātniskā grāda ieguves ceļš bija
attiecināms gan uz jau esošajiem augstskolas akadēmiskajiem mācībspēkiem
(asistentiem un lektoriem), gan uz pētniecības iestāžu līdzstrādniekiem
(pētniekiem), gan uz dažādās ar pētniecību nesaistītās praktiskās nozarēs
strādājošajiem. Domāju, ka būtu mērķtiecīgi pieļaut un pat veicināt šādu praksi
arī turpmāk (iespējams, ka var būt atšķirīgas pieejas dažādām nozarēm un
attiecīgi arī dažāda pretendentu un doktorantu attiecība starp visiem doktora
grāda ieguvējiem), jo, autoraprāt, doktorantūras padarīšana par vienīgo ceļu uz
zinātniskā grāda iegūšanu jāuzskata par kļūdainu, jo vismaz daudzās praktiskās
nozarēs šāda prasība drīzāk kļūst par šķērsli doktoru sagatavošanā.
Par konkrētiem plāniem aspirantūras izveidē atbilstoši padomju modelim
sabiedrību jau 1940. gada oktobrī informēja rektors J. Paškēvics. Līdztekus
citiem reorganizācijas pasākumiem (teoloģijas fakultāšu slēgšanai, kursu sistēmas
ieviešanai un mācību plānos iekļautajiem ideoloģiska satura priekšmetiem,
vēlmei organizēt pētnieciskas struktūras pie fakultātēm) izcelts arī aspirantūras
jautājums: “Jauno zinātnieku sagatavošanai pie Ūniversitātes svarīgākajām
katedrām 3 gadus ilgai apmācībai pieņems aspīrantus. Aspīrantūrā pēc konkursa
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pārbaudījumiem pieņems personas ar pabeigtu augstskolas izglītību, kas attiecīgās
specialitātēs parādījuši spējas pedagoģiskam un zinātniski-pētnieciskam darbam.
Visiem aspīrantiem izsniegs valsts stipendijas.10”
Medicīnas fakultātes padomes sēdē 1940. gada 25. novembrī pēc dekāna
Pētera Vegera priekšlikuma tika nolemts, ka nepieciešami aspiranti anatomijā,
veneriskajās un ādas slimībās, tuberkulozē, farmakoloģijā, fizikālajā terapijā,
ķirurģijā, pediatrijā un vispārīgajā patoloģijā. Nav īsti skaidrs, vai šīs nozares
minētas tāpēc, ka tajās ir reāli kandidāti, vai tāpēc, ka šais disciplīnās trūka
(vai bija paredzams, ka drīzumā trūks) mācībspēku.11 Tiesa, 1940. gada
rudenī vēl valdīja nelielas neskaidrības par to, kas varētu tiesiski pamatoti
pretendēt uz zinātņu kandidāta grādu. Latvijas Valsts arhīvā atrodama lieta12,
kurā universitātes jaunākie mācībspēki pamatotos iesniegumos izsaka savas
pretenzijas uz automātisku viņu pielīdzināšanu attiecīgās nozares PSRS zinātņu
kandidātam. Tam bija gan savs loģisks pamatojums, gan atbilstoši atšķirīgām
prasībām beidzējiem (tolaik daudzās PSRS augstskolās nebija obligāti iesniegt
diplomdarbu, lai iegūtu diplomu), gan pēc analoģijas, jo arī lielais vairums tālaika
zinātņu doktoru un kandidātu bija par tādiem kļuvuši pielīdzināšanas ceļā.
Jautājums par aspirantūras izveidi 1940./1941. mācību gadā nav guvis plašāku
pētnieku ievērību, tādēļ pagaidām nav apzināts aspirantūrā uzņemto personu loks
un to turpmākās gaitas zinātnē. Katrā ziņā šis jautājums būtu plašāka pētījuma
vērts.
Vēres
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Abdelazizs

Latvijas Universitātes
aspirantūras/doktorantūras personāliju,
aizstāvēto disertāciju un iegūto zinātnisko
grādu apkopojums 1945–2005
A, Ā
Abdelazizs Az-Zoebi — dzimis 1961. g. Sīrijā, Idlibā. 1987. g. beidzis Alepas
Universitātes Dabaszinātņu fak. (Sīrija), fiziķis. Doktorantūra (mērķa doktorantūra no
Sīrijas): 1991.–1994. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu
fizika). Disertācijas tēma: “Radiācijas defektu ģenerācija un rekombinācija sudraba
halogenīdos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. D. Millers. Atskaitīts no doktorantūras
1992. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 1995. gadā Latvijā.
Ābele Agita — dzimusi 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beigusi Latvijas Valsts
fiziskās kultūras institūtu, fiziskās kultūras pasniedzēja. Aspirantūra/doktorantūra (mērķa
aspirante/doktorante no Latvijas ĻKJS Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona komitejas):
1989.–1992. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un
vēsture). Disertācijas tēma: “Fiziskās sagatavotības un intelektuālo darbaspēju mijsakarība
studentu pašvērtējumā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Doktorantūru beigusi
1992. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1996. gadā Latvijā.
Ābele Gaida — dzimusi 1931. g. Latvijā, Rīgā. 1955. g. beigusi LVU Bioloģijas fak.,
bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķīmijas vdsk. skolotāja. Aspirantūra: 1956.–1959. g.,
klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — botānika). Disertācijas tēma: “Lapu koku meža tipi
mistrājā Zemgales līdzenuma dienvidu daļā”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. P. Galenieks.
Aspirantūru beigusi 1959. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol.
grādam 1992. gadā.
Ābele Silvija — dzimusi 1969. g. Latvijā, Madonas rajona Ērgļos. 1994. g. beigusi
LU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, ķīmijas zin. noz.
(ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Polimerizēties spējīgu virsmas aktīvu
vielu — maleīnskābes atvasinājumu — sintēze, raksturošana un izmantošana emulsijas
polimerizācijā”. Zinātn. vad. prof. D. Sc. A. Gijo (Francijas Nacionālais centrs, Lionas
nodaļa) un Dr. h. ķīm. A. Zicmanis. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ķīm. grādu
ieguvusi 1998. gadā Kloda Bernāra universitātē Lionā, Francijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ķīm. grādam 1998. gadā.
Āboliņa Jeļena — dzimusi 1907. g. Krievijā, Voroņežas apgabala Voroņežā. 1944. g.
beigusi Gorkijas Pedagoģiskā institūta Krievu valodas un literatūras fak., krievu valodas
un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene, specialitāte — krievu
literatūra. Disertācijas tēma: “[V. Lāča “Vētra” — latviešu tautas epopeja]”. Zinātn. vad.
filol. zin. kand. M. Nikolajevs. Aspirantūru beigusi 1950. gadā un norīkota darbā Latvijas
Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
Āboliņa Kristīne — dzimusi 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe; 1994. g. beigusi LU Ģeogrāfijas fak.,
zinātnes maģistre vides zinātnēs un pārvaldē. Doktorantūra: 1996.–1999. g., pilna
laika, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — reģionālā un vides ģeogrāfija). Disertācijas tēma:

13

Āboliņa

“Latvijas pilsētu līdzsvarotas attīstības rādītāju izstrādes kritēriji”. Zinātn. vad. Dr. h. ķīm.
M. Kļaviņš. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvusi 2005. gadā.
Latvijā.
Āboliņa Velta — dzimusi 1926. g. Latvijā, Rīgā. 1951. g. beigusi LVU Fizikas
un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene, specialitāte —
matemātiskās fizikas vienādojumi. Disertācijas tēma: “[Jaukta veida problēma lineārām
nehomogēnām parciālo diferenciālvienādojumu sistēmām]”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. dokt. A. Miškis. Aspirantūru beigusi 1954. gadā un norīkota darbā Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1955. gadā Igaunijā, Tartu Valsts
universitātē.
Āboltiņš Aivars — dzimis 1956. g. Latvijā, Limbažos. 1979. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra (mērķa aspirants no Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas): 1982.–1985. g., klātiene, fiz. un mat. zin. noz. (ap. noz. —
skaitļošanas matemātika). Disertācijas tēma: “[Dažu matemātiskās fizikas problēmu, kuras
radušās filtrācijas procesu pētniecībā, skaitliskie un analītiskie atrisinājumi]”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. A. Buiķis. Aspirantūru beidzis 1985. gadā un norīkots darbā
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Dr. inž. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Āboltiņš Dzintars — dzimis 1940. g. Latvijā, Smiltenē. 1963. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fiz. un
mat. zin. noz. (ap. noz. — pusvadītāju un dielektriķu fizika). Disertācijas tēma: “Zemo
temperatūru tuneļluminiscence un fotolīze NaCl tipa SHK”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. I. Vītols. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1982. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Āboltiņš Jānis — dzimis 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1966. g. beidzis Latvijas
Lauksaimniecības akadēmiju, inženieris-tehnologs. Aspirantūra: 1980.–1984. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma:
“Plānošanas pilnveidošanas politekonomiskās problēmas urbanizācijas apstākļos”. Zinātn.
vad. ekon. zin. kand. G. Libermanis. Aspirantūru beidzis 1984. gadā. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvis 1986. gadā Maskavā, V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģiskajā institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika)
1992. gadā.
Āboltiņš Ojārs — dzimis 1936. g. Latvijā, Rīgā. 1960. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs. Aspirantūra: 1961.–1964. g.,
klātiene, ģeogr. zinātnes (spec. — fiziskā ģeogrāfija/ģeomorfoloģija). Disertācija tēma:
“Gaujas ielejas attīstība”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand. A. Jaunputniņš. Aspirantūru
beidzis 1964. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvis 1966. gadā Lietuvā, Viļņas
Valsts universitātē. Ģeogr. zin. dokt. grādu ieguvis 1990. gadā Maskavā, PSRS ZA
Ģeogrāfijas institūtā par darbu “Glaciostruktūra un ledāja morfoģenēze Vidusbaltijas
reģionā”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ģeol. grādam 1992. gadā.
Abramenkovs Andris — dzimis 1956. g. Latvijā, Bauskas rajona Codē. 1980. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1981.–1984. g.,
klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Radiācijas
ķīmiskie procesi litijsaturošos keramiskajos materiālos”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand.
J. Tīliks. Aspirantūru beidzis 1984. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1988. g. Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Abu-Husains Džamals — dzimis 1959. g. Izraēlā. 1995. g. beidzis Haifas
Universitāti, pedagoģijas maģistrs. Doktorantūra: 1999.–2002. g., nepilna laika,
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pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Profesionālā
socializācija pedagoģiskajās augstskolās arābu izglītības sistēmā Izraēlā”. Zinātn. vad.
Dr. ped. T. Koķe. Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 2002. gadā
Latvijā.
Actiņš Andris — dzimis 1945. g. Latvijā, Madonas rajona Ērgļos. 1970. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis (fizikālā ķīmija). Aspirantūra: 1971.–1974. g.,
klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Skābekļa
jonizācija uz mangāna dioksīda elektroda”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš.
Aspirantūru beidzis 1974. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Dr. ķīm. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā par darbu “Fizikālķīmiskie procesi uz mainīga
sastāva fāžu robežvirsmām”.
Ādamsone Anda — dzimusi 1960. g. Latvijā, Ventspilī. 1983. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1987.–1990. g., klātiene,
fiz. un mat. zin. noz. (ap. noz. — matemātika). Disertācijas tēma: “Skaitliskā bipolāro
integrālo shēmu elementu modelēšana divās un trijās dimensijās”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. B. Poļskis. Aspirantūru beigusi 1990. gadā un norīkota darbā Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1991. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Adjutovs Mihails — dzimis 1954. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Viļānos. 1976. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra:
1983.–1987. g., neklātiene, fiz. un mat. zin. noz. (ap. noz. — diferenciālvienādojumi
un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma: “Par jaunām neklasiskām robežproblēmām
parastajiem diferenciālvienādojumiem un to izmantošana nelineāro siltumvadīšanas
vienādojumu izpētē”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Klokovs. Aspirantūru
beidzis 1987. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1987. gadā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi)
1992. gadā.
Aizbalte Elizabete — dzimusi 1931. g. Latvijā, Rīgā. 1957. g. beigusi Rīgas
Pedagoģisko institūtu, vdsk. vācu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1966.–1968. g., klātiene,
filoloģijas zinātnes (spec. — vācu valoda). Disertācijas tēma: “[Dažu mūsdienu vācu
valodas īpašības vārdu strukturāli semantiskā analīze un vārdu krājuma lauka izvēršanas
jautājumi]”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. M. Gorodņikova (M. Toreza Maskavas Valsts
pedagoģiskais svešvalodu institūts). Aspirantūru beigusi 1968. gadā un norīkota darbā
Rīgas Politehniskajā institūtā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1993. gadā.
Akopova Žanneta — dzimusi 1948. g. Krievijā, Sovgaņā. 1999. g. beigusi Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1999.–
2003. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Mentora palīdzība skolotāju komandai bilingvālās izglītības ieviešanā”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. I. Maslo. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Alberts Māris — dzimis 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, fiz. un
mat. zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā loģika, algebra un skaitļu teorija). Disertācijas
tēma: “Tjūringa mašīnu rēķināšanas sarežģītības salīdzinošā analīze”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. R. M. Freivalds. Aspirantūru beidzis 1983. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1989. gadā Baltkrievijā, Baltkrievijas ZA Matemātikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. mat. grādam (ap. noz. — diskrētā matemātika) 1992. gadā.
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Aleksejenkovs Pjotrs — dzimis 1938. g. Krievijā, Smoļenskas apgabala Duhovščinas
rajonā. 1968. g. beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vēstures
un sabiedrības mācības skolotājs. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, vēst. zin. noz.
(ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Sociāldemokrātiskās organizācijas Latgalē
no 1898. līdz 1907. gadam]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. I. Apine. Aspirantūru beidzis
1975. gadā un norīkots darbā Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Aleksējevs Vladimirs — dzimis 1925. g. Ziemeļosetijas autonomajā apgabalā,
Ordžonikidzē. 1953. g. beidzis M. I. Kaļiņina Augstāko militāri pedagoģisko institūtu,
virsnieks-politdarbinieks. Aspirantūra: 1961.–1964. g., klātiene, vēstures zinātnes
(spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas KP cīņa par partijas propagandas
vadības pastiprināšanu un tās lomas palielināšanu mūsdienu apstākļos]”. Zinātn. vad. vēst.
zin. dokt. V. Miške. Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1964. gadā Latvijā.
Alksnis Uldis — dzimis 1934. g. Latvijā, Limbažu rajona Salacgrīvā. 1957. g.
beidzis LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1964.–1968. g., neklātiene, ķīm. zinātnes
(spec. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Dzelzs oksīda elektroda dažas elektroķīmiskās
īpašības”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. A. Lukovcevs (PSRS ZA Elektronikas institūts).
Atskaitīts no aspirantūras 1967. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1978. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Alnis Jānis — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika, fizikas zin.
noz. (ap. noz. — lāzeru fizika un spektroskopija). Disertācijas tēma: “Koherenti procesi
sārmu metālu ierosmē un analītskā spektroskopija, izmantojot diožu lāzerus”. Zinātn.
vad. Dr. h. fiz. M. Auziņš. Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis
2002. g. Latvijā.
Alukers Viktors — dzimis 1960. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beidzis Ļeņingradas
pilsētas padomes tehnoloģisko institūtu, inženieris, ķīmiķis-tehnologs. Aspirantūra:
1987.–1991. g., neklātiene, ķīm. zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma:
“Ierosinājumu migrācija un to loma radiācijas ķīmijas heterogēnos procesos”. Zinātn.
vad. ķīm. zin. kand. J. Tīliks. Aspirantūru beidzis 1990. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu
ieguvis 1990. gadā Latvijā.
Amanis Imants — dzimis 1943. g. Latvijā, Alūksnes rajona Ziemeru ciemā.
1969. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra:
1974.–1977. g., klātiene, fiz. un mat. zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas
tēma: “[Nelīdzsvaroto elektronu procesu pētījumi ar elektronu paramagnētisko rezonansi
kvarcā]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. I. Vītols. Aspirantūru beidzis 1977. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1981. gadā Latvijā.
Ameļina Tatjana — dzimusi 1941. g. Ukrainā, Doņeckā. 1963. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, angļu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1969.–
1972. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — Rietumeiropas valstu un Amerikas
literatūra). Disertācijas tēma: “[Reālisma problēmas Džeinas Ostinas daiļradē]”. Zinātn.
vad. filol. zin. dokt. N. Djakonova (A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāte).
Aspirantūru beigusi 1972. gadā un norīkota darbā Rīgas Politehniskajā institūtā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvusi 1973. gadā.
Andersone Rudīte — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi P. Sučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe; 1993. g. beigusi LU Pedagoģijas fak.,
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pedagoģijas maģistre mācību metodikā. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene, ped.
zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Mācību darba formas kā
līdzeklis pusaudžu sociālo prasmju apguvē”. Zinātn. vad. Dr. ped. O. Zīds. Doktorantūru
beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Andersone Una — dzimusi 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1988. g. beigusi P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1999.–
2002. g., pilna laika, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma:
“Fizioloģiskais pamats parastās priedes (Pinus silvestris L.) pavairošanai audu kultūrā”.
Zinātn. vad. Dr. h. biol. Ģ. Ieviņš. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. biol. grādu
ieguvusi 2009. gadā Latvijā.
Andersone (Jermacāne) Zinaida — dzimusi 1945. g. Latvijā, Balvu rajona
Baltinavas ciemā. 1971. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., marksismaļeņinisma filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzēja, socioloģe. Aspirantūra: 1975.–
1979. g., neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — filozofijas vēsture). Disertācijas
tēma: “[Karla Levita antropoloģiskās un vēstures filozofijas kritika]”. Zinātn. vad. filoz.
zin. kand. O. Vilnīte. Aspirantūru beigusi 1979. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi
1985. gadā Latvijā.
Andersone Žanete — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998–2003. g., pilna laika, bioloģijas zin. noz.
(ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Vilks (Canis lupus L., 1758) Latvijā: populācijas
stāvoklis, demogrāfija, morfometrija, trofiskā ekoloģija un ģenētika saistībā ar pašreizējo
apsaimniekošanas praksi”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. T. Zorenko un Dr. h. biol. H. Okarma
(Polijas ZA Dabas aizsardzības institūts). Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. biol.
grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Andrējeva (Lūse) Lidija — dzimusi 1925. g. Latvijā, Valmierā. 1950. g. beigusi
LVU Juridisko fak., juriste. Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, tiesību zinātnes.
(spec. — valsts un tiesību teorija). Disertācijas tēma: “[Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu
padomes saimnieciski organizatoriskais un kulturāli pedagoģiskais darbs]”. Zinātn. vad.
jur. zin. kand. G. Kļava un jur. zin. dokt. F. Staļgēvičs. Aspirantūru beigusi 1953. gadā
un norīkota darbā Latvijas Valsts universitātē. Jur. zin. kand. grādu ieguvusi 1953. gadā
Latvijā.
Andrējevs-Andersons Ēriks — dzimis 1928. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beidzis
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis un vdsk. skolotājs. Aspirantūra: 1959.–1963. g.,
neklātiene, specialitāte — teorētiskā fizika. Disertācijas tēma: “[Gamma starojuma radikālo
viļņu funkciju, optisko pāreju oscilatoru spēku un iekšējās konversijas koeficientu
aprēķins]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. I. Taksars. Aspirantūru beidzis 1964. gadā.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā.
Andžāns Agnis — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā loģika, algebra un skaitļu
teorija). Disertācijas tēma: “Determinētu un varbūtisku automātu izturēšanās labirintos”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. R. M. Freivalds. Aspirantūru beidzis 1983. gadā.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. mat. grādam (ap. noz. — diskrētā matemātika) 1992. gadā. Dr. h. mat. grādu
ieguvis 1995. gadā Latvijā par darbu kopu “Vispārīgas kombinatoriskas metodes un to
lietojumi elementārajā matemātikā” (ap. noz. — modernā elementārā matemātika).
Ansbergs Nikolajs — dzimis 1917. g. Krievijā, Pleskavas apgabala Sebežā. 1947. g.
beidzis A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātes Ģeoloģijas fak., ģeologs.
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Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, specialitāte — vēsturiskā ģeoloģija. Disertācijas
tēma: “[Ziemeļu jūras depresijas no Kubaņas upes līdz Belajas upei stratigrāfiski
tektonisks apraksts]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1950. gadā
un norīkots darbā Latvijas Valsts universitātē. Ģeol. un minerol. zin. kand. grādu
ieguvis 1951. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Anspoka Zenta — dzimusi 1952. g. Latvijā, Preiļu rajona Upenieku pagastā.
1975. g. beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Doktorantūra: 1993.–1997. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Integrēts latviešu valodas mācību saturs un tā metodika sākumskolā”. Zinātn. vad.
Dr. h. ped. Dz. Meikšāne. Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā.
Antimirovs Maksimilians — dzimis 1937. g. Krievijā, Groznijā. 1960. g. beidzis
Kirgīzijas (tagad — Kirgizstāna) Valsts universitāti, Fizikas un matemātikas fak., fiziķis,
vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra: 1964.–1966., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes
(spec. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma: “[Daži termokonvekcijas
uzdevumi saistībā ar naftas iegulu termisko režīmu]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
L. Rubinšteins. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1966. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis (Latvijā?). Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. mat. grādam 1992. gadā.
Apanovičs Jurijs — dzimis 1958. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1980. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1980.–
1983., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā
fizika). Disertācijas tēma: “Siltuma un masas pārneses kristālu audzēšanas procesos
matemātiskā modelēšana, izmantojot režģus no Dirihlē šūnām”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. T. Čerepanova. Aspirantūru beidzis 1983. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1990. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē.
Apine Baiba — dzimusi 1971. gadā Latvijā, Rīgā. 1995. g. beigusi LU Fizikas
un matemātikas fak., datorzinātņu maģistre. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna
laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas
tēma: “Programmatūras izstrādes procesa diagnosticēšana un attīstīšana”. Zinātn. vad.
Dr. h. dat. J. Borzovs. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. dat. grādu ieguvusi
2003. gadā Latvijā.
Apine (Rutmane) Ilga — dzimusi 1928. g. Krievijā, Maskavā. 1950. g. beigusi
LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, vēstures zinātnes
(spec. — VK(b)P vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas boļševiku cīņa ar likvidatoriem
jaunā revolucionārā pacēluma gados (1912.–1914. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt.
V. Miške. Aspirantūru beigusi 1953. gadā un norīkota darbā Latvijas Valsts universitātē.
Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1953. gadā Latvijā. Vēst. zin. dokt. grādu ieguvusi
1972. gadā Latvijā par darbu “[Latvijas sociāldemokrātijas cīņa par strādnieku klases
internacionālo vienotību (1893–1917)]”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. vēst. grādam
1992. gadā.
Apse Romualda — dzimusi 1933. g. Baltkrievijā, Vitebskas apgabala Oršā. 1958. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vdsk. vēstures skolotāja.
Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — filozofijas vēsture).
Disertācijas tēma: “Latvijas buržuāzisko vēsturnieku vēstures filozofijas koncepcijas un to
kritika (kapitālisma vispārējās krīzes posms Latvijā 1920.–1940. g.)”. Zinātn. vad. filoz.
zin. dokt. V. Šteinbergs (LPSR ZA Vēstures institūts). Aspirantūru beigusi 1973. gadā.
Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1979. gadā.
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Apsīte Elga — dzimusi 1967. g. Latvijā, Madonā. 1990. g. beigusi LU Ģeogrāfijas
fak., ģeogrāfe-ģeomorfoloģe; 1997. g. beigusi LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak.,
vides zinātnes maģistre. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap.
noz. — vides ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Organisko vielu plūsmu izmaiņas Latvijas
un Zviedrijas virszemes ūdeņos mainīgas antropogēnās slodzes apstākļos”. Zinātn. vad.
Dr. h. ķīm. M. Kļaviņš. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā.
Apsīte Ludmila — dzimusi 1945. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beigusi M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātes Filozofijas fak., filozofe, filozofijas un sabiedrības mācības
pasniedzēja. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. —
dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “I. Kanta mācība par
kultūru”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. M. Kagans (A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts
universitāte). Aspirantūru beigusi 1983. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. filoz. grādam 1992. gadā.
Apsīte Mirdza — dzimusi 1935. g. Latvijā, Rīgā. 1958. g. beigusi P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., bioloģe (fizioloģe), bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1964.–1967. g., klātiene, bioloģijas zinātnes. (spec. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija).
Disertācijas tēma: “Mikroelementu (Mn, Cu, Co, Zn un Ba) ietekme uz cāļu kaulu
smadzeņu funkcionālo darbību un mikroelementu kvantitatīvo dinamiku asinīs un kaulu
smadzenēs”. Zinātn. vad. biol. zin. kand. Š. Bērmane. Aspirantūru beigusi 1967. gadā.
Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol.
grādam 1992. gadā.
Apsītis Arnis — dzimis 1929. g. Latvijā, Madonas rajona Ļaudonā. 1954. g.
beidzis LVU Ķīmijas fak., inženieris-tehnologs. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene,
specialitāte — silikātu tehnoloģija. Disertācijas tēma: “Sistēmas CaO–BaO–TiO2
dielektriķu fizikāli ķīmiskās īpašības”. Zinātn. vad. tehn. zin. kand. E. Freidenfelds.
Aspirantūru beidzis 1957. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1958. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Apsītis Romans — dzimis 1939. g. Latvijā, Rīgā. 1963. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, juridiskās
zinātnes (spec. — valsts tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Padomju tiesību
izveidošanās Latvijā sociālistiskās revolūcijas norises posmā (1940–1941)”. Zinātn. vad.
jur. zin. kand. V. Kalniņš. Aspirantūru beidzis 1970. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. jur. grādam 1993. gadā.
Arabere (Zelle) Benita — dzimusi 1928. g. Latvijā, Rēzeknē. 1952. g. beigusi
LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene,
specialitāte — politiskā ekonomija. Disertācijas tēma: “[Sabiedriskie patēriņa fondi
izvērstā komunisma celtniecības periodā (uz Latvijas PSR materiālu pamata)]”. Zinātn.
vad. ekon. zin. kand. E. Purvinska (LPSR Izglītības ministrija). Aspirantūru beigusi
1956. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā Latvijā.
Arājs Raimonds — dzimis 1970. g. Latvijā, Saldū. 1992. g. beidzis Liepājas
Pedagoģisko institūtu, sākumskolas skolotājs. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma: “Dabas vides
mācību saturs un metodes sākumskolā”. Zinātn. vad. Dr. biol. I. Kraukle. Doktorantūru
beidzis 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā.
Ārmans Modests — dzimis 1940. g. Latvijā, Ludzas rajona Lauderu ciemā.
1963. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1969.–
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1972. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas
tēma: “Dzīvsudraba–kadmija un dzīvsudraba–cinka tvaiku maisījuma sensibilizētā
fluorescence”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis
1970. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam (spec. — optika un spektroskopija) 1992. gadā.
Arnicāns Guntis — dzimis 1968. g. Latvijā, Balvos. 1993. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., matemātiķis; 1994. g. beidzis LU Fizikas un matemātikas fak.,
datorzinātņu maģistrs. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene, datorzinātņu noz. (ap.
noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas tēma: “Informācijas apstrādes
rīku izveide neviendabīgai un dinamiskai videi”. Zinātn. vad. Dr. dat. J. Bičevskis.
Atskaitīts no doktorantūras 1999. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2004. gadā Latvijā.
Artamonova Anna — dzimusi 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1981. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja; 1994. g. beigusi LU Svešvalodu
fak., filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., nepilna laika, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — augstskolu pedagoģija). Disertācijas tēma: “Studentu kolaboratīvās
kompetences veidošanās svešvalodu studijās augstskolā”. Zinātn. vad. Dr. ped. I. Kramiņa.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Asmusa (Asmuss) Svetlana — dzimusi 1963. g. Latvijā, Jūrmalā. 1986. g. beigusi
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1987.–1990. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā analīze). Disertācijas
tēma: “Funkciju aproksimācija ar splainiem un uz to balstīta operatormetode”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. M. Goldmans. Aspirantūru beigusi 1990. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam
(ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Ašmane Maija — dzimusi 1930. g. Krievijā, Smoļenskā. 1953. g. beigusi LVU
Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, vēstures zin. noz.
(ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas Komunistiskās partijas darbība
republikas inženiertehniskās inteliģences audzināšanā un sagatavošanā (1956.–1965. g.)]”.
Zinātn. vad. vēst. zin. kand. M. Kudrjavskis (Latvijas PSR ZA). Aspirantūru beigusi
1966. gadā un norīkota darbā Sverdlovskas Centrālās statistikas pārvaldes Mācību
kombinātā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1967. gadā Latvijā.
Ašmanis Miķelis — dzimis 1931. g. Latvijā, Rīgā. 1953. g. beidzis LVU Juridisko
fak., jurists. Aspirantūra: 1953.–1957. g., neklātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP
vēsture). Disertācijas tēma: “Ļeņins par revolucionāro kustību Latvijā”. Zinātn. vad.
filoz. zin. kand. M. Kudrjavskis (LPSR ZA). Aspirantūru beidzis 1957. gadā un norīkots
darbā Latvijas Valsts universitātē. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā Latvijā par
darbu “[Latvijas Komunistiskās partijas darbība darbaļaužu zinātniskā pasaules uzskata
veidošanā 1959.–1965. g.]”. Filoz. zin. dokt. grādu ieguvis 1984. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē par darbu “Zinātniskā pasaules uzskata
veidošanās visiem darbaļaudīm — sociālisma likumsakarība”. Pielīdzināts Latvijas
Dr. h. filoz. grādam (ap. noz. — vispārīgā filozofija) 1993. gadā.
Atvars Aigars — dzimis 1980. g. Latvijā, Rīgā. 2004. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs. Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — lāzeru fizika un spektroskopija). Disertācijas tēma:
“Magneto-optisko efektu pilnveidots modelis rubīdija un cēzija atomu tvaikos”. Zinātn.
vad. Dr. h. fiz. M. Auziņš. Doktorantūru beidzis 2007. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis
2008. gadā Latvijā.
Augstkalns Uldis — dzimis 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis Rīgas
Politehnisko institūtu, inženieris-elektromehāniķis. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene,
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filozofijas zinātnes (spec. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas tēma: ”[Padomju
jaunatnes internacionālā audzināšana komunisma celtniecības apstākļos (pēc Latvijas
PSR materiāliem)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. A. Holmogorovs (Rīgas Politehniskais
institūts). Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā
Latvijā.
Augustons Mihails — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — skaitļojamo mašīnu matemātiskais nodrošinājums).
Disertācijas tēma: “Valodas līdzekļi virknes failu apstrādes programmu programmēšanai
un specifikācijai”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis
1978. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā Kijevā (Ukrainas
ZA Kibernētikas institūtā). Pielīdzināts Latvijas Dr. dat. grādam (ap. noz. — datoru
programmnodrošinājums) 1992. gadā.
Aulika Ilze — dzimusi 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2004. g. beigusi LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre. Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna laika,
fizikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Optiskā gradienta un
fāžu pāreju pētījumi NaNbO3 un Pb (Zr, Ti) O3 plānās kārtiņās”. Zinātn. vad. Dr. fiz.
V. Zauls. Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Ausekle Dagmāra — dzimusi 1944. g. Latvijā, Balvu rajonā. 1967. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1975.–1979. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma:
“Jāņa Ezeriņa dzīve un daiļrade”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. A. Stikāne. Atskaitīta no
aspirantūras 1979. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā par darbu
“Latviešu dzejas satura un mācīšanas metodikas noteikšana 5.–12. klasei” (pedagoģijas
zin. noz., ap. noz. — pasniegšanas metodika; zinātn. vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne).
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Austers Ivars — dzimis 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beidzis LU Pedagoģijas
un psiholoģijas fak., psiholoģijas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Perspectives of
ethnic group attribution”. Zinātn. vad. Dr. psihol. V. Reņģe. Atskaitīts no doktorantūras
1999. gadā. Ph. D. grādu psiholoģijā (Doctor of Philosophy in Psychology) ieguvis
2001. gadā Zviedrijā, Stokholmas Universitātē.
Auziņa (Āboltiņa) Ilze — dzimusi 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU
Filoloģijas fak., filoloģijas maģistre baltu filoloģijā. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna
laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — latviešu sinhroniskā valodniecība). Disertācijas
tēma: “Latviešu valodas izrunas datormodelēšana”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. D. Markus
un Dr. fiz. A. Spektors. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2006. gadā Latvijā.
Auziņš Andrejs — dzimis 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g. klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā kibernētika). Disertācijas tēma:
“Pilnās piemēru sistēmas konstruēšanas problēmas atrisināmie gadījumi programmām ar
tiešās pieejas elementiem”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Bārzdiņš. Aspirantūru
beidzis 1985. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un.
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1988. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. dat. grādam (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie
pamati) 1992. gadā.
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Avdoņins Nikolajs — dzimis 1935. g. Krievijā, Baškīrijā, Buzdjakas rajonā. 1959. g.
beidzis Baškīrijas Valsts universitāti, matemātikas un rasēšanas skolotājs. Aspirantūra:
1961.–1964. g., klātiene, specialitāte — teorētiskā un matemātiskā fizika. Disertācijas
tēma: “Dažas siltumvadīšanas robežproblēmas, kas saistītas ar termisko iedarbību uz slāni”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. L. Rubinšteins. Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1965. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat.
grādam (ap. noz. — matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā analīze)
1992. gadā.
Avena Maija — dzimusi 1937. g. Latvijā, Rīgā. 1961. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe (botāniķe), vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1964.–1967. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — botānika). Disertācijas tēma: ”[Dažu
sausseržu ģints (Lonicera L.) sistemātiskā izpēte, izmantojot matemātiskās metodes un
skaitļošanas tehniku]”. Zinātn. vad. biol. zin. kand. V. Langenfelds. Aspirantūru beigusi
1967. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1967. gadā Latvijā.
Avota Elita — dzimusi 1966. g. Latvijā. 1989. g. beigusi P. Stučkas LVU Bioloģijas
fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Bakteriofāga Qβ
replikāzes amplificētās mazās RNS”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. V. Bērziņš. Doktorantūru
beigusi 1997. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Avotiņa Mudīte — dzimusi 1945. g. Latvijā, Valmieras rajona Mazsalacā. 1967. g.
beigusi Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu, fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja.
Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolas
pedagoģija). Disertācijas tēma: “Ritmikas skolotāju profesionālo studiju pedagoģiskie
pamati”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped.
grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Āzens Andris — dzimis 1962. g. Latvijā, Stučkas rajona Pļaviņās. 1985. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra:
1988.–1991. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika).
Disertācijas tēma: “Volframa un volframa trioksīda izputināšana ar zemes enerģijas
inerto gāzu joniem”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. U. Kanders. Aspirantūru beidzis
1991. gadā Dr. fiz. grādu ieguvis 1992. gadā Latvijā.

B
Babris Sandis — dzimis 1977. g. Latvijā, Jēkabpilī. 2002. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — uzņēmējdarbības vadība). Disertācijas tēma:
“Intelektuālo darbinieku vadīšanas metodes un to pilnveidošanas nepieciešamība”.
Zinātn. vad. Dr. ekon. V. Niedrīte. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. ekon. grādu
ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Babuškins Sergejs — dzimis 1976. g. Latvijā, Jūrmalā. 2000. g. beidzis LU
Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 2000.–
2003. g., pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas
tēma: “Labvēlīgas investīciju vides veidošanas problēmas Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ekon.
V. Baleviča. Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2004. gadā
Latvijā.
Bagrade Guna — dzimusi 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Latvijas kaķu un suņu
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dzimtas savvaļas sugu helmintofauna”. Zinātn. vad. Dr. biol. J. Ozoliņš. Doktorantūru
beigusi 2006. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Bajārs Gunārs — dzimis 1957. g. Latvijā, Ogrē. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, ķīmijas zin. noz.
(ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Fizikāli-ķīmiskie procesi elektrohromās
sistēmās ar cietiem elektrolītiem”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. J. Ukše (PSRS ZA Jauno
ķīmijas problēmu institūts) un fiz. un mat. zin. kand. A. Lūsis. Aspirantūru beidzis
1987. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā.
Balama Vita — dzimusi 1955. g. Latvijā, Jelgavā. 1979. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe; 2001. g. beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti,
pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — augstskolu pedagoģija). Disertācijas tēma: “Starpkultūru komunikatīvās
kompetences veidošanās studiju procesā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla. Doktorantūru
beigusi 2006. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Balcers Ojārs — dzimis 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis (cietvielu fizika); 1995. g. beidzis Mičiganas pavalsts
universitātes Inženieru koledžu, materiālu zinātnes un mehānikas maģistrs. Doktorantūra:
2003.–2006. g., pilna laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — materiālu fizika). Disertācijas
tēma: “Halkogenīdu amorfu plānu kārtiņu fototermiskās īpašības”. Zinātn. vad. Dr. fiz.
J. Teteris. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Bāliņa Signe — dzimusi 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1988. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe; 1994. g. beigusi LU Fizikas un matemātikas
fak., matemātikas maģistre. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — ekonometrija). Disertācijas tēma: “Latvijas mājsaimniecību budžeta
pētījuma datu reprezentivitātes novērtēšana un paaugstināšana”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon.
O. Krastiņš. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2002. gadā.
Latvijā.
Balode Ineta — dzimusi 1964. g. Latvijā, Talsos. 1989. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, filoloģijas
zin. noz. (ap. noz. — valodniecība). Disertācijas tēma: “Leksikogrāfijas tradicionālie
aspekti un reģionālā specifika Jākoba Langes vācu–latviešu, latviešu–vācu leksikonā
(1777)”. Zinātn. vad. Dr. filol. Dz. Lele. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. filoz.
grādu ieguvusi 2001. gadā Vācijā, Rostokas Universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol.
grādam 2001. gadā.
Balodis Jānis — dzimis 1938. g. Latvijā, Saldū. 1964. g. beidzis P. Stučkas Latvijas
Lauksaimniecības akadēmiju, inženieris-zemes ierīkotājs. Aspirantūra: 1971.–1974. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — astronomija, astrometrija un debesu
mehānika). Disertācijas tēma: “Pavadoņu novērošanas kameras AFU-75 fotogrāfisko
uzņēmumu masveida apstrādes automatizācijas un rezultātu precizitātes paaugstināšana”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. K. Šteins. Aspirantūru beidzis 1974. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1975. gadā Maskavā, PSRS ZA Galvenajā astronomijas observatorijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Balodis Pauls — dzimis 1978. g. Latvijā, Jūrmalā. 2003. g. beidzis LU Filoloģijas
fak., humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika,
valodniecības zin. noz. (ap. noz. — baltu valodniecība). Disertācijas tēma: “Latviešu
personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija”. Zinātn. vad.
Dr. filol. O. Bušs. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis 2008. gadā
Latvijā.
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Balodis Valdis Ģirts — dzimis 1940. g. Latvijā, Jelgavā. 1963. g. beidzis P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., biologs (botāniķis). Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — citoloģija). Disertācijas tēma: “Dažas šūnu augšanas un dalīšanās
likumsakarības sakņu apikālajā meristēmā”. Zinātn. vad. biol. zin. kand. I. Obreimovs
(PSRS ZA Vispārīgās un neorganiskās ķīmijas institūts). Aspirantūru beidzis 1968. gadā
un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Biol. zin. kand. grādu ieguvis
1971. gadā Maskavā, PSRS ZA Citoloģijas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol.
grādam 1992. gadā. Dr. h. biol. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā par darbu kopu
“Bioindikācijas metodes Latvijas sauszemes vides kvalitātes novērtēšanai”.
Baltaiskalna Daiga — dzimusi 1966. g. Latvijā, Jelgavā. 1996. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko augstskolu, latviešu valodas un literatūras skolotāja; 1998. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko augstskolu, filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika,
valodniecības zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā valodniecība). Disertācijas tēma: “Latvijas
iedzīvotāju lingvistiskā attieksme”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. I. Druviete. Doktorantūru
beigusi 2001. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Baltgalve Ināra — dzimusi 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. —
analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Metālu jonu un jaunu pirazolona atvasinājumu
dažādligandu kompleksie savienojumi un to analītiskā izmantošana”. Zinātn. vad. ķīm.
zin. kand. G. Rudzītis. Aspirantūru beigusi 1978. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi
1982. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Barinova Gaļina — dzimusi 1947. g. Latvijā, Daugavpilī. 1971. g. beigusi Rīgas
Civilās aviācijas inženieru institūtu, inženiere-ekonomiste. Aspirantūra: 1975.–1978. g.,
klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas
tehnikas pielietošana ekonomiskajos pētījumos, plānošanā un pārvaldē). Disertācijas
tēma: “[Faktoranalīzes pielietošana lauksaimniecības ražošanas likumsakarību pētīšanā]”.
Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. O. Krastiņš. Aspirantūru beigusi 1978. gadā. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvusi 1980. gadā.
Bariss Voldemārs — dzimis 1955. g. Latvijā, Cēsu rajona Veselavā. 1981. g. beidzis
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., filozofs. Aspirantūra (mērķa aspirants no
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas): 1983.–1986. g., klātiene, filozofijas zin. noz.
(ap. noz. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Analīzes un
sintēzes kategoriālie pamati zinātniskajā izziņā”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. J. Vedins.
Aspirantūru beidzis 1986. gadā un norīkots darbā uz Latvijas Lauksaimniecības
akadēmiju. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. filoz. grādam (ap. noz. — vispārīgā filozofija) 1993. gadā.
Barišņikova Tatjana — dzimusi 1971. g. Lietuvā, Klaipēdā. 1995. g. beigusi
LU Filoloģijas fak., filoloģijas maģistre; 1999. g. beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju,
mākslas maģistre kultūras teorijā un vēsturē. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna
laika, literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — cittautu literatūras vēsture). Disertācijas tēma:
“Nepabeigtie teksti Marinas Cvetajevas daiļradē”. Zinātn. vad. Dr. filol. L. Sproģe.
Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Bartele Tatjana — dzimusi 1945. g. Krievijā, Maskavas apgabala Elektrostaļā.
1972. g. beigusi M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti, vēsturniece. Aspirantūra/
doktorantūra (mērķa aspirante/doktorante no Vieglās rūpniecības tehnikuma): 1989.–
1993. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma
nav apstiprināta. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. V. Rajevskis. Atskaitīta no aspirantūras
1993. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā par darbu kopu “Latvieši
Maskavā pilsoņu kara gados, 1918–1922” (ap. noz. — Latvijas vēsture).

24

Bauls

Bartkevičs Vadims — dzimis 1975. g. Latvijā, Krāslavā. 2000. g. beidzis LU
Ķīmijas fak., dabaszinātņu maģistrs ķīmijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika,
ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Veterināro zāļu
atlieku noteikšana ar masspektrometrijas metodēm”. Zinātn. vad. Dr. ķīm. S. Bērziņa.
Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Bartušēviča Aira Aija — dzimusi 1959. g. Latvijā, Madonas rajona Ērgļos. 1998. g.
beigusi LU Ķīmijas fak., ķīmijas maģistre. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika,
ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — ķīmijas didaktika). Disertācijas tēma: “Laikmetīga mācību
organizācija ķīmijas pamatizglītībā”. Zinātn. vad. Dr. ķīm. D. Cēdere. Doktorantūru
beigusi 2004. gadā. Dr. ķīm. grādu (ķīmijas didaktikā) ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Bārzdiņš Guntis — dzimis 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1986.–1989. g., klātiene, tehnisko
zin. noz. (ap. noz. — skaitļojamo mašīnu un sistēmu matemātiskais un programmu
nodrošinājums). Disertācijas tēma: “Terminu pārveides sistēmu induktīvā sintēze”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Jeršovs (PSRS ZA Sibīrijas nodaļa, Novosibirskas
Matemātikas institūts). Aspirantūru beidzis 1989. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. dat. grādam 1992. gadā (ap. noz. —
datorzinātņu matemātiskie pamati).
Bārzdiņš Jānis — dzimis 1937. g. Latvijā, Jēkabpils rajona Ābeļu pagastā. 1959. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis, vdsk. matemātikas
skolotājs. Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, specialitāte — matemātika. Disertācijas
tēma: “[Par universalitātes problēmu automātu teorijā]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
dokt. B. Trahtenbrots (PSRS ZA Sibīrijas nodaļa, Novosibirskas Matemātikas institūts).
Aspirantūru beidzis 1965. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1965. gadā
PSRS ZA Sibīrijas nodaļā, Novosibirskas Matemātikas institūtā. Fiz. un mat. zin.
dokt. grādu ieguvis 1976. gadā PSRS ZA Sibīrijas nodaļā, Novosibirskas Matemātikas
institūtā par darbu “Algoritmi neatrisināmo masu problēmu sarežģītība un frekvenciālā
atrisināmība”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. dat. grādam 1992. gadā.
Baruha (Barouch) Bat-Ševa (Bat-Sheva) — dzimusi 1945. g. Marokā. 1984. g.
beigusi Bostonas Universitātes Skolu pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre (Masačūsetsā,
ASV). Doktorantūra: 1997.–2001. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Fiziskā aktivitāte kā socializācijas nosacījums
vecumdienās”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla. Doktorantūru beigusi 2001. gadā.
Dr. ped. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Batraga Anda — dzimusi 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beigusi P. Stučkas LVU
Finansu un tirdzniecības fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1989.–1993. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonomika, tautas saimniecības vadība un plānošana).
Disertācijas tēma: “Latvijas ārējās tirdzniecības attīstība”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon.
J. Beļčikovs. Aspirantūru beigusi 1993. gadā. Dr. ekon. grādu (ap. noz. — tirgzinība)
ieguvusi 2005. gadā Latvijā par darbu “Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā”.
Bauls Andris — dzimis 1938. g. Latvijā, Talsu rajona Nevejas ciemā. 1961. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1967.–
1971. g., neklātiene, ģeogrāfijas zinātnes (spec. — ekonomiskā ģeogrāfija). Disertācijas
tēma: “[Matemātiski ģeogrāfiskās metodes pilsētu attīstības prognozēšanā]”. Zinātn. vad.
ģeogr. zin. dokt. A. Kolotijevskis un ģeogr. zin. kand. Z. Dzenis. Aspirantūru beidzis
1971. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova
Ļeņingradas Valsts universitātē par darbu “Latvijas PSR iedzīvotāju svārstmigrācija”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ģeogr. grādam 1992. gadā.
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Baumane (Brāle) Gunta — dzimusi 1938. g. Latvijā, Aizputes rajona Lažas
pagastā. 1962. g. beigusi P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe-fizioloģe, vdsk.
bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, bioloģijas zinātnes
(specialitāte — ģenētika). Disertācijas tēma: “Mājas plūmju (Prunus domestica L.) fertīlo
un sterilo šķirņu mikrosporoģenēzes bioloģiskās īpatnības”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt.
A. Mauriņš. Aspirantūru beigusi 1967. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1993. gadā.
Baumanis Aldis — dzimis 1959. g. Latvijā, Liepājā. 1981. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1984.–1988. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas
tēma: “Skolotāju kvalitatīvā sastāva ietekme uz pedagoģisko procesu vispārizglītojošā
vidusskolā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beidzis 1988. gadā.
Dr. ped. grādu ieguvis 1996. gadā Latvijā.
Baumanis Jānis — dzimis 1940. g. Latvijā, Limbažu rajona Pāles pagastā. 1964. g.
beidzis P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs (zoologs). Aspirantūra: 1969.–1972. g.,
klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Zivju dīķu
ornitofauna un tās loma medību ūdensputnu resursu atražošanā Latvijas PSR apstākļos”.
Zinātn. vad. biol. zin. dokt. J. Lūss. Aspirantūru beidzis 1972. gadā un norīkots darbā
Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūtā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Baums Leonīds — dzimis 1927. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1962. g. beidzis Maskavas
Kara politisko akadēmiju, virsnieks-politdarbinieks. Aspirantūra: 1974.–1978. g.,
neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latviešu
boļševiku dalība cīņā par padomju varu Ukrainā (1917.–1920. g.)]”. Zinātn. vad. vēst.
zin. dokt. V. Rajevskis. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1980. gadā.
Baženova Ludmila — dzimusi 1942. g. Krievijā, Kurganas apgabala Šadrinskā.
1963. g. beigusi Ļeņingradas Padomju tirdzniecības institūtu, augstākās kvalifikācijas
prečzine. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas Politehniskā institūta): 1971.–1974. g.,
klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma:
“[Sociālistiskās sacensības ietekme uz darba ražīguma paaugstināšanos]”. Zinātn. vad.
ekon. zin. kand. I. Kirtovskis (Rīgas Politehniskais institūts). Aspirantūru beigusi
1974. gadā un norīkota darbā Rīgas Politehniskajā institūtā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvusi 1977. gadā.
Bebre Rita — dzimusi 1938. g. Latvijā, Rēzeknē. 1961. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1967.–1971. g., neklātiene, psiholoģijas
zinātnes (spec. — vispārīgā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Raiņa daiļrades psiholoģija”.
Zinātn. vad. ped. zin. dokt. P. Jakobsons (PSRS Pedagoģijas ZA Psiholoģijas institūts).
Aspirantūru beigusi 1971. gadā. Psihol. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. psihol. grādam 1992. gadā.
Beika Aivars — dzimis 1938. g. Latvijā, Kuldīgā. 1962. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, vēstures
zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “KK(b)P un KKJS latviešu sekcijas
Sibīrijā (1919. g. beigas–1922. g.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. I. Apine. Aspirantūru
beidzis 1970. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Beitiņa Maigone — dzimusi 1929. g. Latvijā, Siguldas rajona Nītaurē. 1953. g.
beigusi LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene,
specialitāte — latviešu valoda. Disertācijas tēma: “Verba būt distributīvi semantiskais
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raksturojums latviešu literārajā valodā (konstrukcijās būt+I, nebūt+I)”. Zinātn. vad. filol.
zin. kand. A. Ozols. Aspirantūru beigusi 1956. gadā un norīkota darbā Liepājas Valsts
pedagoģiskajā institūtā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi (Latvijā?). Pielīdzināts Latvijas
Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Beitnere (Zagorska) Dagmāra — dzimusi 1955. g. Latvijā, Ventspilī. 1980. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības
mācības pasniedzēja. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap.
noz. — zinātniskais ateisms). Disertācijas tēma: “Latvijas izcelsmes reakcionārās
emigrācijas reliģiski-filozofiskās ideoloģijas kritika”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt.
B. Gendzelis (Viļņas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1986. gadā un nosūtīta
darbā uz LPSR ZA Filozofijas un tiesību institūtu. Dr. soc. grādu ieguvusi 2003. gadā
Latvijā (socioloģijas zin. noz., ap. noz. — lietišķā socioloģija) par darbu “Pašreference
latviešu kultūras paradigmā (20. gs. 20.–40. un 90. gadi līdz mūsdienām)”.
Beizīters Laimonis — dzimis 1933. g. Latvijā, Cēsu apriņķa Mārsnēnos. 1955. g.
beidzis Rīgas Pedagoģisko institūtu, vdsk. fizikas un matemātikas skolotājs. Aspirantūra:
1965.–1968. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — kristalogrāfija).
Disertācijas tēma: “Plānu germānija kārtiņu kristalizācija uz neorientējošiem paliktņiem
ar zonālās kausēšanas metodi”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. N. Šeftaļs (PSRS ZA
Kristalogrāfijas institūts). Aspirantūru beidzis 1968. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Beķere Ingūna — dzimusi 1965. g. Latvijā, Jēkabpilī. 1987. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce. Doktorantūra: 1990.–1993. g.,
klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — Rietumeiropas, Amerikas un Austrālijas zemju
literatūra). Disertācijas tēma: “Postmodernā ironija Džona Barta daiļradē”. Zinātn. vad.
filol. zin. dokt. V. Ivbulis. Doktorantūru beigusi 1993. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
1993. gadā Latvijā.
Bela-Krūmiņa Baiba — dzimusi 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi LU
Vēstures un filozofijas fak., filozofijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., pilna
laika, socioloģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā antropoloģija). Disertācijas tēma:
“Dzīvesstāsti kā sociāli vēstījumi”. Zinātn. vad. Dr. soc. T. Tīsenkopfs. Doktorantūru
beigusi 2003. gadā. Dr. soc. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Belovs Mihails — dzimis 1950. g. Krievijā, Čitas apgabalā. 1972. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1973.–1976. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Laplasa integrāltransformāciju tuvinātās inversijas asimptotiskās
metodes”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. T. Cīrulis. Aspirantūru beidzis 1976. gadā
un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1979. gadā Maskavā, PSRS ZA Skaitļošanas centrā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā
analīze) 1992. gadā.
Beluha Gaļina — dzimusi 1953. g. Krievijā, Kaļiņinas apgabala Rietumdvinskas
rajonā. 1976. g. beigusi N. A. Ņekrasova Kostromas Valsts pedagoģisko institūtu, vēstures
un sabiedrības mācības skolotāja, pionieru darba metodiķe. Aspirantūra: 1986.–1989. g.,
klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas
tēma: “Studentu audzināšanas darba prasmju veidošanās augstskolas komjaunatnes
organizācijas darbībā”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. O. Zīds. Aspirantūru beigusi
1989. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ped. zin. kand.
grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
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Beņkovskis Konstantīns — dzimis 1978. g. Ukrainā. 2001. g. beidzis LU
Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 2001.–
2005. g., nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonometrija). Disertācijas
tēma: “Latvijas maksājumu bilances ekonometriskā analīze un prognozēšana”. Zinātn.
vad. Dr. mat. I. Revina. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis
2005. gadā Latvijā.
Bergmane Ingmara — dzimusi 1968. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beigusi LU Juridisko
fak., juriste; 2002. g. beigusi LU Juridisko fak., sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē.
Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — civiltiesības).
Disertācijas tēma: “Nekustamais īpašums laulāto mantiskajās attiecībās”. Zinātn. vad.
Dr. jur. K. Balodis. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Bergmane Inna — dzimusi 1936. g. Krievijā, Maskavā. 1960. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, vdsk. krievu valodas un literatūras skolotāja.
Aspirantūra: 1967.–1970. g. klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — krievu literatūra).
Disertācijas tēma: “[Krievu prozas uztvere Latvijā 1880.–1890. gados]”. Zinātn. vad.
filol. zin. dokt. K. Krauliņš. Aspirantūru beigusi 1970. gadā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvusi 1975. gadā Latvijā.
Bergmanis Uģis — dzimis 1963. g. Latvijā, Kuldīgā. 1986. g. beidzis P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Doktorantūra (mērķa
doktorants no Teiču dabas rezervāta): 1992.–1996. g., neklātiene, bioloģijas zin. noz.
(ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Mazā ērgļa Aquila pomarina C. L. Brehm
taksonomija, izplatība, skaits un ekoloģija Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. biol. J. Vīksne.
Doktorantūru beidzis 1996. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 2000. gadā Latvijā.
Berķis Uldis — dzimis 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., matemātiķis; 1994. g. beidzis LU Fizikas un matemātikas fak.,
matemātikas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–2000. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz.
(ap. noz. — ekonometrija). Disertācijas tēma: “Informācijas stratēģiskā loma apdrošināšanā”.
Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Vasermanis. Doktorantūru beidzis 2000. gadā. Dr. ekon.
grādu ieguvis 2004. gadā Latvijā.
Bērziņa (Kaņepīte) Silvija — dzimusi 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1965. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe-analītiķe. Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene,
ķīmijas zinātnes (spec. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “3-indol- un 2-metil3-indol-ditiokarboksilāti un to analītiskā izmantošana”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand.
E. Jansons. Aspirantūru beigusi 1969. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā
Lietuvā, Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Bērziņa-Bērzīte Rūta — dzimusi 1941. g. Latvijā, Rīgā. 1964. g. beigusi P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., bioloģe-augu fizioloģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1965.–1968. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma:
“Oksidētāju un reducētāju ietekme uz dažu seksualizāciju raksturojošo fizioloģisko
procesu izmaiņām augos”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi
1968. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Biol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Bērziņš Aivars — dzimis 1952. g. Latvijā, Priekules rajona Dunikas ciemā. 1975. g.
beidzis M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Mehānikas un matemātikas
fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz.
(ap. noz. — matemātiskā loģika, algebra un skaitļu teorija). Disertācijas tēma: “Racionāli
punkti uz noteiktas klases algebriskām līknēm”. Zinātn. vad. tehn. zin. dokt. V. Tamužs.
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Aspirantūru beidzis 1980. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova
Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Bērziņš Andris — dzimis 1937. g. Latvijā, Valmierā. 1960. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1973.–1977. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matem. metodes un skaitļošanas tehnikas pielietošana
ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas tēma:
“Automatizēto vadības sistēmu efektivitātes paaugstināšana uz to sistēmtehniskā līmeņa
pilnveidošanas pamata (uz Latvijas PSR AVS piemēriem)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand.
A. Viesis. Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā
Ļeņingradā, N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu ekonomikas institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Bērziņš Atis — dzimis 1956. g. Latvijā, Rīgas rajona Pabažos. 1979. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — statistika). Disertācijas tēma: “Iedzīvotāju reālo paaudžu
ataudzes procesu izpēte”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. P. Zvidriņš. Aspirantūru beidzis
1985. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Ļeņingradā, N. A. Vozņesenska
Ļeņingradas Finanšu ekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam
1992. gadā.
Bērziņš Indulis — dzimis 1957. g. Latvijā, Madonā. 1981. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: “[LKP darbība lauksaimniecības ražošanas paaugstināšanā pēc PSKP
CK marta plēnuma (1965. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. V. Karaļuns (LPSR ZA
Vēstures institūts). Aspirantūru beidzis 1984. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1985. gadā Igaunijā, Tallinā, Igaunijas
KP CK Partijas vēstures institūtā.
Bērziņš Jānis — dzimis 1941. g. Latvijā, Cesvainē. 1965. g. beidzis P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības skolotājs.
Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSRS vēsture).
Disertācijas tēma: “Strādnieku ekonomiskais stāvoklis un streiku kustība Latvijā 19. gs.
90. gados”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Drīzulis. Aspirantūru beidzis 1970. gadā.
Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst.
grādam 1992. gadā. Dr. h. vēst. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā par darbu “Latvijas
rūpniecības strādnieki 1900.–1914. g.” (ap. noz. — Latvijas vēsture).
Bērziņš Uldis — dzimis 1958. g. Latvijā, Mazsalacā. 1981. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Atomāro selēna
un telūra starojuma konstanšu eksperimentāla noteikšana, lietojot spektroskopijas
metodes”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis 1986. gadā
un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz.
grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā par zinātnisko rakstu kopu “Atomu un negatīvo jonu
radiācijas procesu pētījumi ar lāzeru spektroskopijas metodēm”.
Bespalova Serafima — dzimusi 1936. g. Krievijā, Saratovas apgabala Krasovkas
rajonā. 1960. g. beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe.
Aspirantūra: 1973.–1977. g., neklātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
diferenciālie un integrālie vienādojumi). Disertācijas tēma: “[Trīspunktu robežproblēma
parastam trešās kārtas diferenciālvienādojumam]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
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J. Klokovs. Aspirantūru beigusi 1977. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi
1980. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Bethers Uldis — dzimis 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Doktorantūra: 1990.–1993. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — škidruma, gāzu un plazmas mehānika). Disertācijas
tēma: “Rūdas termisko krāšņu fizikālo procesu matemātiskā modelēšana”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. A. Jakovičs. Doktorantūru beidzis 1993. gadā. Dr. fiz. grādu
ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Bībers Gunārs — dzimis 1931. g. Latvijā, Valkas apriņķa Alsviķu pagastā. 1956. g.
beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene,
filoloģijas zinātnes (spec. — latviešu literatūra). Disertācijas tēma: “Raksturs un konflikts
latviešu padomju dramaturģijā (1944.–1964. g.)”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. V. Valeinis.
Aspirantūru beidzis 1965. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Bicadze Visarions — dzimis 1957. g. Gruzijā, Kvareli rajonā. 1983. g. beidzis
Igaunijas Lauksaimniecības akadēmiju, lauksaimniecības inženieris-mehāniķis.
Aspirantūra/doktorantūra (mērķa aspirants/doktorants no Rīgas Augļu un dārzeņu
ražošanas un tirdzniecības apvienības): 1989.–1992. g., klātiene, ekonomikas zin. noz.
(ap. noz. — ekonomika, tautas saimniecības vadība un plānošana). Disertācijas tēma:
“Tirdzniecības tīkla organizācija Latvijā, pārejot uz tirgus ekonomiku”. Zinātn. vad.
ekon. zin. dokt. J. Beļčikovs. Doktorantūru beidzis 1992. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1992. gadā Ukrainā, Kijevas Tirdzniecības ekonomikas institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam 1994. gadā.
Bičevskis Jānis — dzimis 1944. g. Latvijā, Valmieras rajona Rūjienā. 1970. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1970.–1973. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā loģika, algebra un
skaitļu teorija). Disertācijas tēma: “Pilnu piemēru sistēmu automātiska izveide”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. dat. grādam (ap.
noz. — datoru programmnodrošinājums) 1992. gadā.
Bičevskis Raivis — dzimis 1973. g. Latvijā, Madonas rajona Ērgļos. 1999. g. beidzis
LU Vēstures un filozofijas fak., humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā. Doktorantūra:
1999.–2002. g., pilna laika, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — filozofijas vēsture). Disertācijas
tēma: “Patiesība un fakticitāte. Martīna Heidegera agrīnie filozofiskie meklējumi (1909–
1923)”. Zinātn. vad. Dr. filoz. R. Kūlis. Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. filoz.
grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Bikova Skaidrīte — dzimusi 1941. g. Latvijā, Rīgā. 1968. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu
literatūra). Disertācijas tēma: “Latviešu 70. gadu liriskais romāns sistēmiskā skatījumā”.
Zinātn. vad. filol. zin. dokt. K. Krauliņš. Aspirantūru beigusi 1978. gadā un norīkota
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1980. gadā
Latvijā.
Biļinska Lidija — dzimusi 1937. g. Latvijā, Daugavpilī. 1961. g. beigusi Padomju
tirdzniecības neklātienes institūtu, augstākās kvalifikācijas prečzine. Aspirantūra: 1973.–
1977. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika,
plānošana un pārvaldes organizācija). Disertācijas tēma: “Mazumtirdzniecības operatīvās
vadīšanas ar dialogu sistēmu ekonomiskie un organizatoriskie jautājumi”. Zinātn. vad.
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Latvijas PSR ZA koresp. loc. V. Pirogovs (LPSR ZA Elektronikas un skaitļošanas
tehnikas institūts). Aspirantūru beigusi 1977. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi
1980. gadā Maskavā, G. V. Pļehanova Maskavas Tautsaimniecības institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības ekonomika) 1992. gadā.
Binde Juris — dzimis 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beidzis Rīgas Politehnisko
institūtu, radioaparatūras inženieris, konstruktors-tehnologs. Doktorantūra: 2004.–
2008. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — uzņēmējdarbības vadība). Disertācijas
tēma: “Telekomunikāciju uzņēmumu konkurētspēja Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ekon.
B. Sloka. Doktorantūru beidzis 2007. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2007. gadā
Latvijā.
Birģelis Kārlis — dzimis 1976. g. Latvijā, Bauskā. 2002. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs matemātikā. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālvienādojumi). Disertācijas
tēma: “Jutīguma analīze kādai siltumpārneses optimālās vadības problēmai”. Zinātn.
vad. Dr. h. mat. U. Raitums. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. mat. grādu ieguvis
2007. gadā Latvijā.
Birks Ēriks — dzimis 1951. g. Latvijā, Jūrmalā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Elektrokaloriskais
efekts perovskita struktūras segnetoelektriķos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1984. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Birziņa Rita — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 2001.–2005. g., nepilna laika, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pieaugušo pedagoģija). Disertācijas tēma: “Pieaugušo datorpratības
izpēte humānisma paradigmā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. T. Koķe. Doktorantūru beigusi
2005. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Bistrovs Vladimirs — dzimis 1949. g. Baltkrievijā, Baranovičos. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1976.–1980. g.,
neklātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Elektronu fluktuāciju stāvokļi segnetoaktīvās sistēmās”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. dokt. B. Rolovs. Aspirantūru beidzis 1981. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1984. gadā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Bite Ieva — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU Pedagoģijas un
psiholoģijas fak., psiholoģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — klīniskā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Saistība
starp pieaugušo piesaistes veidiem, bērnības vardarbības pieredzi un vardarbību
partnerattiecībās”. Zinātn. vad. Dr. psihol. S. Sebre. Doktorantūru beigusi 2001. gadā.
Dr. psihol. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Blaua Gita — dzimusi 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Doktorantūra: 1992.–
1995. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas
tēma: “Skolotāja un skolēnu sadarbība literatūras stundās vidusskolā”. Zinātn. vad. ped.
zin. kand. E. Kļaveniece. Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
1995. gadā Latvijā.
Bluka Iveta — dzimusi 1962. g. Latvijā, Liepājā. 1992. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko institūtu, defektoloģe-logopēde; 1994. g. beigusi LU Pedagoģijas un
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psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Pusaudžu
attītības novērtēšana un prognozēšana veselības mācībā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.
A. Špona un Dr. biol. I. Kraukle. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Blūma Dainuvīte — dzimusi 1941. g. Latvijā, Limbažos. 1966. g. beigusi
P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1976.–
1980. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Mācību procesa pedagoģiskā virzība Universitātē svešvalodu skolotāju
sagatavošanā”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. O. Ivaščenko. Aspirantūru beigusi 1980. gadā.
Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1982. gadā Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Blūma Marija — dzimusi 1915. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1938. g. beigusi Latvijas
Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātnes fak., tiesību zinātņu kandidāte.
Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, juridiskās zinātnes (spec. — kriminālistika). No
1947. g. komandēta uz PSRS ZA Tiesību institūtu aspirantūras darba veikšanai, disertācijas
izstrādei un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma: “Amatpersonu atbildība par noziedzīgo
nolaidību pēc padomju krimināltiesībām”. Zinātn. vad. jur. zin. kand. S. Potravnovs.
Aspirantūru beigusi 1950. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvusi 1951. gadā Maskavā,
PSRS ZA Tiesību institūtā. Jur. zin. dokt. grādu ieguvusi 1975. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē par darbu “[Padomju krimināllikuma
darbība laikā un telpā]”.
Blūma Raita — dzimusi 1941. g. Latvijā, Jelgavā. 1969. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1974.–1976. g., klātiene, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — politekonomija). Disertācijas tēma: “[Akciju sabiedrības buržuāziskajā
Latvijā]”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. J. Netjosins (Rīgas Civilās aviācijas inženieru
institūts). Aspirantūru beigusi 1976. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi
1980. gadā.
Blumberga Renāte — dzimusi 1971. g. Latvijā, Talsos. 1997. g. beigusi LU
Vēstures un filozofijas fak., filozofijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika,
vēstures zin. noz. (ap. noz. — etnogrāfija). Disertācijas tēma: “Etnogrāfiskie materiāli
par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. S. Cimmermanis.
Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Blumberga Una — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beigusi LU Juridisko
fak., juriste; 1994. g. beigusi LU Ģeogrāfijas fak., vides zinātnes un pārvaldes zinātņu
maģistre. Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap. noz. —
civiltiesības). Disertācijas tēma: “Atbildība par videi nodarīto kaitējumu (zaudējumu)”.
Zinātn. vad. Dr. jur. I. Čepāne. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. jur. grādu
ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Blumbergs Nikolajs — dzimis 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1967. g. beidzis Rīgas
Civilās aviācijas inženieru institūtu, inženieris-ekonomists. Aspirantūra: 1973.–1976. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Spriegumu koncentrācijas efekti robežslānī daudzslāņu plātnēs un
cilindriskās čaulās”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Tamužs. Aspirantūru beidzis
1976. gadā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1981. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. inž. grādam 1993. gadā.
Blušs Kaspars — dzimis 1978. g. Latvijā, Cēsīs. 2002. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, fizikas
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zin. noz. (ap. noz. — lāzeru fizika un spektroskopija). Disertācijas tēma: “Zēmana
koherenču kustības vienādojumi atomu un starojuma mijiedarbības analīzei”. Zinātn.
vad. Dr. h. fiz. M. Auziņš. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis
2004. gadā Latvijā.
Blūzma Valdis — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Aspirantūra (mērķa aspirants no Rīgas Politehniskā institūta): 1976.–1980. g., neklātiene,
vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[PSKP vēstures
buržuāzisko falsifikāciju kritika]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. S. Ziemelis (LKP CK
Partijas vēstures institūts). Aspirantūru beidzis 1980. gadā un norīkots darbā Rīgas
Politehniskajā institūtā. Dr. vēst. grādu (ap. noz. — Latvijas vēsture) ieguvis 1998. gadā
Latvijā par darbu “Kreisā radikālisma viļņa Latvijā (1917. g. marts–1920. g. janvāris)
vēstures problēmas un to atspoguļojums historiogrāfijā”. Doktorantūra: 2001.–2005. g.,
nepilna laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — tiesību teorija un vēsture). Disertācijas
tēma: “Latvijas tiesību sistēmas veidošanās Eiropas kontinentālā (romāņu–ģermāņu)
tiesību lokā (XIII–XX gs.)”. Zinātn. vad. Dr. h. jur. E. Meļķīsis. Doktorantūru beidzis
2007. gadā.
Bogans Jānis — dzimis 1935. g. Latvijā, Alūksnes rajona Ilzenes pagastā. 1961. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs.
Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (specialitāte —
cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Sārmu metālu kristālu rekombinācijas luminiscences
zīme un kinētika]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis
1966. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis (spec. — optika) 1969. gadā Latvijā.
Bogdanovičs Aleksandrs — dzimis 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “[Cilindrisku stiklaplasta čaulu dinamiskā stabilitāte]”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. kand. J. Miķelsons. Aspirantūru beidzis 1975. gadā un norīkots darbā LPSR
ZA. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Bokāns Jānis — dzimis 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1987.–1990. g., klātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Datortehnikas
lietošanas iemaņu veidošana universitātes dabaszinātņu specialitāšu studentiem”. Zinātn.
vad. ped. zin. dokt. A. Špona un fiz. un mat. zin. kand. A. Broks. Aspirantūru beidzis
1990. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Boļšakova Olga — dzimusi 1918. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1940. g. beigusi
Ļeņingradas Valsts universitāti, filoloģe. Aspirantūra: 1945.–1949. g., neklātiene,
specialitāte — slāvu filoloģija. Disertācijas tēma: “[Nomenu locīšana senslāvu valodā]”.
Zinātn. vad. filol. zin. dokt. J. Loja. Aspirantūru beigusi 1949. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1955. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Boļšakovs Sergejs — dzimis 1975. g. Latvijā, Rēzeknē. 2002. g. beidzis Rēzeknes
Augstskolas Ekonomikas fak., sociālo zinātņu maģistrs vadības zinātnē. Doktorantūra:
2002.–2006. g., nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts).
Disertācijas tēma: “Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas Latvijā un
to risinājumi”. Zinātn. vad. Dr. h. ped., Dr. ekon. R. Garleja. Doktorantūru beidzis
2005. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
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Boļšēviča Daina — dzimusi 1951. g. Latvijā, Cēsu rajona Kūdumu ciemā. 1978. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības
mācības pasniedzēja. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap.
noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Krievijas Komunistiskās Jaunatnes Savienības
latviešu sekcijas (1919.–1929. g.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. V. Rajevskis. Aspirantūru
beigusi 1984. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Krievijā, Sverdlovskā,
Urālu Valsts universitātē par darbu “Personības vajadzību attīstīšana pārvaldes
pilnveidošanai” (filozofijas zin. noz., ap. noz. — zinātniskais sociālisms un komunisms).
Pielīdzināts Latvijas Dr. polit. grādam (politikas zin. noz. (ap. noz. — publiskā politika
un administrācija)) 1997. gadā.
Bondarovs Pēteris — dzimis 1933. g. Latvijā, Jelgavas apriņķa Vircavas pagastā.
1966. g. beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vēstures un
sabiedrības mācības skolotājs. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene, vēstures zin.
noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas agrārapstākļu un LKP
agrārpolitikas problēmas P. Stučkas darbos (1905–1917)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt.
I. Kozins (LPSR ZA Vēstures institūts). Aspirantūru beidzis 1972. gadā. Vēst. zin.
kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā.
Bonka Dace — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rēzeknē. 2000. g. beigusi LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre matemātikā. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — modernā elementārā matemātika un matemātikas
didaktika). Disertācijas tēma: “Interpretāciju metode elementārajā matemātikā un
matemātikas sacensības pamatskolas vecuma bērniem”. Zinātn. vad. Dr. h. mat.
A. Andžāns. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Bormane Antra — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1995. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja; 2002. g. beigusi LU Bioloģijas fak.,
dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2002.–2006. g., nepilna laika, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Ixodes ricinus L. un Ixodes
persulcatus P. Sch. (Acari: Ixodidae) izplatība, to pārnēsāto infekcijas slimību nozīme un
molekulārā epidemioloģija Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. biol. V. Baumanis. Doktorantūru
beigusi 2006. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Bormane Žanna — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., humanitāro zinātņu maģistre filoloģijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika,
valodniecības zin. noz. (ap. noz. — salīdzināmā un sastatāmā valodniecība). Disertācijas
tēma: “Antroponīmi literārā teksta tulkojumā (A. Puškina daiļradē latviešu un vācu
valodā)”. Zinātn. vad. Dr. filol. I. Koškins. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. filol.
grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Boskova Margarita — dzimusi 1929. g. Krievijā, Karēlijā, Petrozavodskā.
1952. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — krievu valoda). Disertācijas tēma: “[Ievadvārdu un
ievadvārdu savienojumu saikļa funkcijas mūsdienu krievu valodā]”. Zinātn. vad. filol.
zin. kand. V. Belošapkova. Aspirantūru beigusi 1956. gadā un norīkota darbā Daugavpils
Pedagoģiskajā institūtā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1956. gadā Latvijā.
Brāzma Alvis — dzimis 1959. g. Latvijā, Jelgavā. 1982. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā kibernētika). Disertācijas
tēma: “Daudzpunkšu izteiksmju induktīvā sintēze”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
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1988. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. dat. grādam (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati) 1992. gadā.
Brāzma Gunārs — dzimis 1965. g. Latvijā. 2000. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
pilna laika, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — ētika). Disertācijas tēma: “Cilvēka dzīvības
radīšanas un pārtraukšanas bioētiskie aspekti”. Zinātn. vad. Dr. filoz. A. Rubenis.
Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. filoz. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Brēde Maija — dzimusi 1945. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — valodniecības teorija). Disertācijas tēma: “Latviešu valodas
sonantu prosodiskās īpašības”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. M. Vecozola. Aspirantūru
beigusi 1974. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filol.
zin. kand. grādu ieguvusi 1981. gadā Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Bregmanis Jurijs — dzimis 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — ģeometrija un topoloģija). Disertācijas tēma: “[Dažu
speciālu parakompaktu telpu izpēte]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Smirnovs.
Aspirantūru beidzis 1983. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Maskavā, Patrisa Lumumbas Tautu
draudzības universitātē.
Brēķis Edgars — dzimis 1972. g. Latvijā, Ogrē. 1997. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., matemātikas maģistrs. Doktorantūra: 2002.–2006. g., nepilna laika,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonometrija). Disertācijas tēma: “Latvijas ēnu
ekonomikas modelēšana nodokļu politikas aspektā”. Zinātn. vad. Dr. mat. I. Revina.
Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Brenčevs Zigfrīds — dzimis 1952. g. Latvijā, Balvu rajona Vectilžas ciemā. 1975. g.
beidzis P. Stučkas LVU Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1977.–1981. g., neklātiene,
juridisko zin. noz. (ap. noz. — valsts un tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“[Studentu tiesiskā audzināšana komunistiskās audzināšanas sistēmā]”. Zinātn. vad. jur.
zin. dokt. E. Meļķīsis. Atskaitīts no aspirantūras 1981. gadā. Jur. zin. kand. grādu
ieguvis 1987. gadā Maskavā, PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmijā.
Briede Agrita — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, ģeogrāfijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1992.–1995. g.,
klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — ekoloģija). Disertācijas tēma: “Fosfora un
smago metālu akumulācija Latvijas ūdenstilpnēs”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. P. Cimdiņš.
Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvusi (ģeogrāfijas zin. noz., ap.
noz. — vides ģeogrāfija) 1996. gadā Latvijā.
Briede Ausma — dzimusi 1927. g. Latvijā, Jēkabpils apriņķa Biržu pagastā.
1951. g. beigusi LVU Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1961.–1963. g.,
ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Garīgā un fiziskā
darba tuvināšanās tendences: (uz LPSR materiālu pamata)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt.
J. Vilks. Aspirantūru beigusi 1963. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1972. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Briede Baiba — dzimusi 1956. g. Latvijā, Jelgavā. 1982. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja. Doktorantūra (mērķa doktorante no Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas): 1991.–1994. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Studentu komunikatīvo prasmju
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līmeņa paaugstināšanas pedagoģiski psiholoģiskie līdzekļi”. Zinātn. vad. ped. zin. kand.
I. Kramiņa. Doktorantūru beigusi 1994. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1996. gadā
Latvijā.
Briede Jautrīte — dzimusi 1961. g. Latvijā, Neretā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Juridisko fak., juriste. Doktorantūra: 1996.–2000. g., nepilna laika, juridisko zin. noz.
(ap. noz. — valsts tiesības, vadība, administratīvās tiesības, finanšu tiesības). Disertācijas
tēma: “Administratīvais akts”. Zinātn. vad. Dr. jur. R. Balodis. Doktorantūru beigusi
2000. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Briedis Visvaldis — dzimis 1940. g. Latvijā, Rīgā. 1967. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļojamās tehnikas
pielietošana ekonomiskajos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “Meliorācijas celtniecības vadīšanas automatizācija un pilnveidošana”. Zinātn. vad.
ekon. zin. kand. E. Ābelis. Aspirantūru beidzis 1983. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1984. gadā Ļeņingradā, N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu ekonomikas
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Briģe Mirdza — dzimusi 1921. g. Latvijā, Jelgavā. 1952. g. beigusi LVU Filoloģijas
fak., filoloģe. Aspirantūra: 1956.–1959. g., klātiene, specialitāte — latviešu valoda.
Disertācijas tēma: “Palīgteikumu tipoloģija mūsdienu latviešu literārajā valodā”. Zinātn.
vad. filol. zin. kand. A. Ozols. Aspirantūru beigusi 1959. gadā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvusi 1965. gadā Latvijā.
Briņķe Ilma — dzimusi 1947. g. Latvijā, Valkas rajonā. 1970. g. beigusi P. Stučkas
LVU Juridisko fak., juriste. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, juridisko zin. noz.
(ap. noz. — kolhozu un zemes tiesības). Disertācijas tēma: “Ainavas tiesiskā aizsardzība
Latvijas PSR”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. J. Strautmanis. Aspirantūru beigusi 1983. gadā.
Jur. zin. kand. grādu ieguvusi 1984. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam (ap. noz. — civiltiesības) 1992. gadā.
Brīvers Ivars — dzimis 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists-matemātiķis. Aspirantūra: 1982.–1986. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskajos pētījumos, plānošanā un tautsaimniecības vadībā). Disertācijas
tēma: “Mērķa realizācijas gaitas strukturizācija un plānošana”. Zinātn. vad. ekon. zin.
kand. J. Vains. Aspirantūru beidzis 1986. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 1994. gadā
Latvijā par darbu “Kalendārās plānošanas dialoga procedūras” (ap. noz. — statistika un
ekonometrija).
Broka (Jurjāne) Valija — dzimusi 1939. g. Latvijā, Balvu apriņķa Vecumu pagastā.
1962. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, angļu valodas
skolotāja. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — angļu
valoda). Disertācijas tēma: “Angļu un latviešu valodas jautājuma teikumu intonācijas
sastata analīze”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. M. Vecozola. Aspirantūru beigusi
1967. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. filol. grādam (ap. noz. — vispārīgā valodniecība) 1993. gadā.
Brokāne Inta — dzimusi 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beigusi Liepājas Valsts
pedagoģisko institūtu, vdsk. 1.–4. klašu skolotāja. Aspirantūra: 1976.–1980. g.,
neklātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā psiholoģija). Disertācijas tēma:
“[Sešgadīgo bērnu ar dažādiem garīgās attīstības līmeņiem interverbālo sakaru īpatnības]”.
Zinātn. vad. psihol. zin. kand. V. Avotiņš (Latvijas PSR Izglītības ministrijas Pedagoģijas
zinātniskās pētniecības institūts). Aspirantūru beigusi 1981. gadā. Psihol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1981. gadā.
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Brokāns Valerians — dzimis 1937. g. Latvijā, Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagastā.
1961. g. beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vdsk. vēstures
skolotājs. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, vēstures zinātnes (ap. noz. — PSRS
vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas darbība
legālajā presē jaunā revolucionārā pacēluma laikā (1910.–1914. g.)]”. Zinātn. vad. vēst.
zin. kand. E. Ripa. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
19(67?). gadā.
Broks Andris — dzimis 1942. g. Latvijā, Valkā. 1965. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (cietvielu fizika). Aspirantūra: 1969.–1972. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Vispārinātā Kirī–Veisa likuma izpēte segnetoelektriskajiem cietajiem šķīdumiem”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1972. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1974. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Brūmelis Guntis — dzimis 1957. g. Kanādā, Toronto. 1980. g. beidzis Toronto
Universitāti, ekoloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — ekoloģija). Disertācijas tēma: “Seriālās elūcijas metode metālu
koncentrācijas noteikšanai sūnu šūnās biomonitoringa veikšanai”. Zinātn. vad. Dr. h. biol.
V. Balodis. Doktorantūru beidzis 1996. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 1996. gadā.
Budkina Nataļja — dzimusi 1971. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1995. g. beigusi LU
Fizikas un matemātikas fak., matemātikas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1998. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — skaitliskā analīze). Disertācijas
tēma: “Funkciju aproksimācija ar nogludinošiem splainiem tuvinātu datu gadījumā”.
Zinātn. vad. Dr. mat. S. Asmuss. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. mat. grādu
ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Buiķis Andris — dzimis 1939. g. Latvijā, Valkā. 1963. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra: 1966.–1969. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “[Neizotermiska filtrācija daudzslāņu kārtās (metodika un aprēķinu
rezultāti ar ESM)]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. L. Rubinšteins. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu
ieguvis 1988. gadā Kazaņā, V. I. Uļjanova-Ļeņina Kazaņas Valsts universitātē par darbu
“Filtrācijas procesu kārtainās vidēs modelēšana ar konservatīvās viduvēšanas metodi”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. mat. grādam 1992. gadā.
Buiķis Māris — dzimis 1942. g. Latvijā, Jelgavā. 1965. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra: 1968.–
1971. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — diferenciālie un integrālie
vienādojumi). Disertācijas tēma: “Svārstību izpēte kvazilineāros stohastiskos diferenciālfunkcionālos vienādojumos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Carkovs. Aspirantūru
beidzis 1972. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Černovcos, Černovcu Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — varbūtības teorija un matemātiskā
statistika) 1992. gadā.
Builis Aldonis — dzimis 1930. g. Latvijā, Valkas apriņķa Ērģemes pagastā. 1952. g.
beidzis Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu, vdsk. latviešu valodas un literatūras
skolotājs. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Pedagoģiskās problēmas vispārējās
vidējās izglītības realizēšanā Latvijas PSR”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. R. Miķelsons.
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Aspirantūru beidzis 1972. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Buka Arnis — dzimis 1978. g. Latvijā. 2003. g. beidzis LU Juridisko fak., tiesību
zinātņu maģistrs. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — starptautiskās tiesības). Disertācijas tēma: “Prejudiciālo nolēmumu procedūra
Eiropas Savienības dalībvalstu tiesās”. Zinātn. vad. Dr. jur. A. Fogels. Doktorantūru
beidzis 2006. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Buka Staņislavs — dzimis 1950. g. Ukrainā, Harkovā. 1973. g. beidzis Harkovas
Valsts universitāti, fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, ekonomikas zin. noz.
(ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Zinātnes un ražošanas saiknes
ekonomiskais mehānisms]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. A. Senkāns. Aspirantūru
beidzis 1978. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1985. g. Harkovā (A. M. Gorkija Harkovas Valsts universitātē).
Bukovskis Māris — dzimis 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1995. g. beidzis Latvijas
Medicīnas akadēmijas Medicīnas fak., ārsts; 1998. g. beidzis Latvijas Medicīnas
akadēmijas Pēcdiploma izglītības fak., internists. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna
laika, medicīnas zin. noz. (ap. noz. — internā medicīna). Disertācijas tēma: “Dažādu
inhalējamo kortikosteroīdu devu pretiekaisuma darbība un kombinētās terapijas
efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar vidēji smagu persistējošu bronhiālo astmu”.
Zinātn. vad. Dr. h. med. I. Taivans. Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. med. grādu
ieguvis 2003. gadā Latvijā.
Bula (Galiņa) Inese — dzimusi 1966. g. Latvijā, Cēsu rajona Jaunpiebalgā. 1989. g.
beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Doktorantūra: 1990.–
1993. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā analīze
un diferenciālvienādojumi). Disertācijas tēma: “Attēlojumu nekustīgie punkti izliektās
metriskās telpās”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Liepiņš. Doktorantūru beigusi
1994. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi 1994. gadā Latvijā.
Buligins Leonīds — dzimis 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“Turbulentas MHD-plūsmas ar brīvo virsmu pētījumi”. Zinātn. vadīt. fiz. un mat. zin.
kand. J. Miķelsons. Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1989. gadā Ļeņingradā, M. I. Kaļiņina Ļeņingradas Politehniskajā institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam (spec. — šķidruma un gāzu dinamika) 1992. gadā.
Buls Anatolijs — dzimis 1906. g. Latvijā, Ludzā. 1938. g. beidzis LU Tautsaimniecības
un tiesību zinātņu fak., apguvis tautsaimniecības nodaļas pilnu kursu bez zinātniskā grāda.
Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, specialitāte — VK(b)P vēsture. Disertācijas tēma:
“[Latvijas Komunistiskās partijas Latgales organizācija cīņā pret buržuāzisko diktatūru
(1920.–1929. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. V. Miške. Atskaitīts no aspirantūras
1950. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā Latvijā.
Buls Jānis — dzimis 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas
un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1984.–1987. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā kibernētika). Disertācijas tēma: “Automātu
modelēšana un sarežģītība”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Lorencs. Aspirantūru
beidzis 1987. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1988. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — diskrētā matemātika) 1992. gadā.
Būmane Inga — dzimusi 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Ekonomikas fak.,
ekonomiste; 1995. g. beigusi LU Ekonomikas fak., ekonomikas maģistre. Doktorantūra:
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1995.–1998. g., pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības un
uzskaites teorija). Disertācijas tēma: “Nemateriālo aktīvu grāmatvedības metodoloģiskās
problēmas Latvijas Republikā”. Zinātn. vad. Dr. ekon. I. Ludboržs. Doktorantūru beigusi
2000. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Būmans Rolands — dzimis 1917. g. Krievijā, Smoļenskas apgabalā. 1938. g.
beidzis A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģisko institūtu, vdsk. ķīmijas pasniedzējs.
Aspirantūra: 1963.–1964. g., viengadīgā asp., klātiene, ķīmijas zinātnes (spec. —
neorganiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “[Kristālisko alumīnija hidroksīdu sorbcijas
īpašības neūdens šķīdumos]”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. A. Veiss (Rīgas Politehniskais
institūts). Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā
Latvijā.
Burlakovs Leonīds — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1983.–1987. g., neklātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Fizikas
pasniegšanas humanitarizācija kā līdzeklis skolēnu izziņas aktivitātes attīstīšanai”. Zinātn.
vad. ped. zin. kand. O. Ivaščenko. Aspirantūru beidzis 1987. gadā. Ped. zin. kand.
grādu ieguvis 1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Burtniece Māra — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1978.–1981. g., klātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Buržuāziskās valsts
konjunktūrpolitikas krīze 70. gados”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. R. Soms. Aspirantūru
beigusi 1981. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvusi 1984. gadā Maskavā, Maskavas Finanšu institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1993. gadā.
Burtnieks Andris — dzimis 1948. g. Latvijā, Tukuma rajona Jaunpilī. 1971. g.
beidzis Pļehanova Maskavas Tautsaimniecības institūtu, ekonomists-matemātiķis.
Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonomika,
pārvaldes organizācija un tautsaimniecības plānošana). Disertācijas tēma: “Patēriņa
budžetu pielietošana tautas dzīves līmeņa plānošanā (Latvijas PSR)”. Zinātn. vad. ekon.
zin. kand. H. Zīle. Aspirantūru beidzis 1977. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1978. gadā Maskavā, PSRS Valsts
plāna Ekonomikas zinātniskās pētniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1993. gadā.
Bušs Gatis — dzimis 1961. g. Latvijā, Cēsīs. 1984. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs; 1989. g. beidzis Ļeņingradas Valsts universitāti,
praktiskais psihologs izglītības sistēmā. Aspirantūra/doktorantūra: 1989.–1992. g.,
klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā psiholoģija). Disertācijas tēma:
“Ar bronhiālo astmu slimojošo pusaudžu psiholoģiskās īpatnības un to psihokorekcijas
iespējas”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. I. Plotnieks. Doktorantūru beidzis 1992. gadā.
Dr. psihol. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Butlers Paulis — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra (mērķa aspirants no Rīgas Medicīnas
institūta): 1984.–1987. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — ķīmiskā
fizika). Disertācijas tēma: “Elektroniskie relaksācijas procesi organiskos polimēros”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. I. Tāle. Aspirantūru beidzis 1987. gadā. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1998. gadā.
Butulis Ilgvars — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
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Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: ““Jaunās strāvas” loma marksisma ideju propagandā Latvijā 1893–
1897”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. I. Apine. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Vēst. zin.
kand. grādu ieguvis 1984. gadā Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. vēst. grādam 1992. gadā.

C
Cakula Sarma — dzimusi 1960. g. Latvijā, Cēsīs. 1984. g. beigusi P. Sučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe; 1998. g. beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas
fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1999.–2003. g., nepilna laika, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — augstskolu pedagoģija). Disertācijas tēma: “Informācijas tehnoloģijas
pētnieciskajā darbībā Vidzemes Augstskolā kā studentu radošās pieredzes veidošanās
līdzeklis”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ped.
grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Caune Igors — dzimis 1954. g. Krievijā, Bogučanskas rajona Goltjavinas
ciemā. 1976. g. beidzis P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas
pasniedzējs. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. —
zooloģija). Disertācijas tēma: “[Hibridogēnā kompleksa Rana esculenta L. sistemātika
un izplatība Latvijas PSR teritorijā]”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. G. Darevskis (PSRS
ZA Zooloģijas institūts). Atskaitīts no aspirantūras 1983. gadā. Biol. zin. kand. grādu
ieguvis 1987. gadā Ļeņingradā, PSRS ZA Zooloģijas institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. biol. grādam 1993. gadā.
Caune Jānis — dzimis 1973. g. Latvijā, Cēsīs. 1997. g. beidzis LU Vadības un
informātikas fak., biznesa vadības maģistrs. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna
laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — uzņēmējdarbības vadība). Disertācijas tēma:
“Konkurētspējīgās priekšrocības radīšanas, attīstīšanas un pārnešanas metodika Latvijas
uzņēmumos”. Zinātn. vad. Dr. ekon. V. Niedrīte. Doktorantūru beidzis 2003. gadā.
Dr. ekon. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Ceihners Ervīns — dzimis 1949. g. Latvijā, Jelgavas rajona Sidrabenes ciemā.
1973. g. beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra (mērķa
aspirants no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas): 1981.–1984. g., klātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Ekonomisko likumu
realizācija uzņēmumu pārvaldes procesā”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. G. Libermanis.
Aspirantūru beidzis 1984. gadā un norīkots darbā Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas
Valsts universitātē.
Cekula Zane — dzimusi 1970. g. Latvijā, Jēkabpilī. 1993. g. beigusi LU Ģeogrāfijas
fak., ģeogrāfe, ģeoekoloģe; 1998. g. beigusi LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak.,
ģeogrāfijas maģistre. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika, ģeogrāfijas zin. noz.
(ap. noz. — lietišķā ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Latgales apdzīvoto vietu nosaukumu
standartizācija”. Zinātn. vad. Dr. ģeogr. Z. Krišjāne. Doktorantūru beigusi 2004. gadā.
Dr. ģeogr. grādu ieguvusi 2009. gadā Latvijā.
Celma Daina — dzimusi 1950. g. Krievijā, Pavlodaras apgabalā. 1974. g. beigusi
Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu, vdsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja;
1996. g. beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra:
2001.–2004. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — izglītības vadība). Disertācijas
tēma: “Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošajās skolās”. Zinātn.
vad. Dr. fiz. A. Grīnfelds. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
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Celma Jeļena — dzimusi 1933. g. Krievijā, Maskavā. 1956. g. beigusi LVU
Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras skolotāja. Aspirantūra:
1966.–1969. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais
materiālisms). Disertācijas tēma: “Daiļliteratūras iedarbīgi izzinošā loma”. Zinātn. vad.
filoz. zin. dokt. I. Širokovs. Aspirantūru beigusi 1969. gadā. Filoz. zin. kand. grādu
ieguvusi 1970. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam (ap. noz. — praktiskā
filozofija) 1992. gadā.
Celmrauga Imanta — dzimusi 1921. g. Krievijā, Permā. 1940. g. beigusi Latvijas
Valsts universitātes Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1967.–1968. g., viengadīgā
asp., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — valodniecība). Disertācijas tēma: “Dažas valodu
paralēles tulkojumā no vācu valodas latviešu valodā (E. Štritmatera romāns “Brīnumdaris”
salikto lietvārdu materiālā)”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. E. Soida. Aspirantūru beigusi
1968. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Celms Edgars — dzimis 1971. g., Latvijā, Jūrmalā. 1999. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2003.–
2006. g., pilna laika, datorzinātņu nozare (ap. noz. — programmēšanas valodas un
sistēmas). Disertācijas tēma: “Transformāciju valoda MOLA un tās lietojumi”. Zinātn.
vad. Dr. h. dat. A. Kalniņš. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis
2007. gadā Latvijā.
Cepītis Jānis — dzimis 1951. g. Latvijā, Ogrē. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie vienādojumi un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Pielietojumos sastopamu parasto diferenciālvienādojumu nelineāru
divpunktu robežproblēmu atrisināmība”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Lepins.
Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā
Minskā, V. I. Ļeņina Baltkrievijas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat.
grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Cerūzis Raimonds — dzimis 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beidzis LU Vēstures
un filozofijas fak., vēstures maģistrs. Doktorantūra: 1997.–2000. g., klātiene, vēstures zin.
noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Vācu faktors Latvijā (1918–1939):
politiskie un starptautiskie aspekti”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. I. Feldmanis. Doktorantūru
beidzis 2000. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2003. gadā Latvijā.
Cibulis Andrejs — dzimis 1955. g. Latvijā, Balvu rajonā. 1978. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1979.–1982. g., fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie vienādojumi un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Eliptiski vienādojumi ar pārtrauktām nelinearitātēm un daži optimālās
vadības uzdevumi”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. U. Raitums. Aspirantūru beidzis
1982. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Ukrainā, Doņeckā,
Pielietojamās matemātikas un mehānikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam
(ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Cielava Valdis — dzimis 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1963. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko un filozofijas fak., jurists. Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, juridiskās
zinātnes (spec. — valsts un tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Buržuāziskās
Latvijas Satversmes sapulces reakcionārā būtība (1920–1922)”. Zinātn. vad. jur. zin.
dokt. O. Grīnbergs. Aspirantūru beidzis 1971. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Cielēna (Elstiņa) Millija — dzimusi 1921. g. Latvijā, Valkas apriņķa Zvārtavas
pagastā. 1945. g. beigusi LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe. Aspirantūra: 1946.–1949. g.,
klātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Latvijas PSR
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upes. (Fiziski ģeogrāfisks raksturojums un saimnieciskās izmantošanas iespējamības)”.
Zinātn. vad. ģeogr. zin. dokt. M. Kadeks. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvusi 1951. gadā
Latvijā.
Cielēns Eižens — dzimis 1916. g. Igaunijā, Tallinā. 1947. g. beidzis LVU Ķīmijas
fak., inženieris-ķīmiķis. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — bioķīmija). Disertācijas tēma: “Fosfatīdu un holīna bioķīmiskais raksturojums un
to saturs vietējo pākšaugu sēklās”. Zinātn. vad. med. zin. kand. A. Šmits. Aspirantūru
beidzis 1949. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1949. gadā Latvijā.
Ciemiņa Inta — dzimusi 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — statistika). Disertācijas tēma: “Studentu sociāli demogrāfiskā sastāva
un tā ietekmes uz sekmību statistika analīze (Latvijas piemērs)”. Zinātn. vad. ekon. zin.
kand. P. Zvidriņš. Aspirantūru beigusi 1983. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi
1988. gadā Ļeņingradā, N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu ekonomikas institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Cikmačs Pēteris — dzimis 1953. g. Latvijā, Bauskas rajona Vecsaulē. 1976. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1980.–1983. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Elektrohromisms un lādiņa nesēju lokalizācija volframa trioksīdā”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. A. Lūsis. Aspirantūru beidzis 1983. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1985. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Cimdiņa Ausma — dzimusi 1950. g. Latvijā, Cēsu rajona Jaunpiebalgā. 1974. g.
beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra: 1977.–1981. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu
literatūra). Disertācijas tēma: “Etnisko problēmu risinājums latviešu 70. gadu romānā”.
Zinātn. vad. filol. zin. kand. A. Stikāne. Atskaitīta no aspirantūras 1980. gadā. Dr. filol.
grādu ieguvusi 1992. gadā Latvijā par darbu “Latviešu eseja”.
Cisere Sara — dzimusi 1920. g.; citu ziņu nav. Aspirantūra: 1957.–1958. g.,
viengadīgā asp., specialitāte — pasniegšanas metodika. Disertācijas tēma: “[Lietvārda
īpašības noteiktības un nenoteiktības kategorija angļu valodā un tās pasniegšanas
metodika salīdzinošā aspektā ar latviešu valodu]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms.
Aspirantūru beigusi 1958. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1961. gadā Igaunijā,
Tartu Valsts universitātē.

Č
Čakare Valda — dzimusi 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz.
(ap. noz. — Rietumeiropas, Amerikas un Austrālijas zemju literatūra). Disertācijas tēma:
“Paradokss B. Biena, H. Pintera, N. F. Simpsona daiļradē”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
Dz. Kalniņa. Aspirantūru beigusi 1983. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1989. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas
Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Čakste Jānis — dzimis 1945. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķis (fizikālā ķīmija). Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, ķīmijas zin.
noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Kvēpu ПM-100 skābekļa suspensijas
elektroda pētījumi”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš. Doktorantūru beidzis
1974. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1976. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
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Čamane Inta — dzimusi 1961. g. Latvijā. 1984. g. beigusi Daugavpils Pedagoģisko
institūtu, vdsk. matemātikas un fizikas skolotāja; 1999. g. beigusi Daugavpils Pedagoģisko
universitāti, pedagoģijas maģistre pedagoģijas teorijā un vēsturē. Doktorantūra: 2000.–
2004. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Klases audzinātāja darbība pusaudža pašaudzināšanas sekmēšanā”. Zinātn. vad.
Dr. h. ped. A. Špona. Atskaitīta no doktorantūras 2005. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2009. gadā Latvijā.
Čaure Anita — dzimusi 1950. g. Latvijā, Bauskas rajonā. 1975. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe. Aspirantūra: 1985.–1988. g., klātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Jaunākā pusaudža
vispārējo spēju un izziņas aktivitātes vienotības attīstība mācību izziņas darbībā”. Zinātn.
vad. ped. zin. kand. L. Grudulis. Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Ped. zin. kand.
grādu ieguvusi 1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Čehlova Zoja — dzimusi 1940. g. Krievijā, Saratovā. 1962. g. beigusi Saratovas
Valsts universitāti, filoloģe. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Jaunāko pusaudžu
izziņas aktivitātes attīstība”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. G. Ščukina (PSRS Pedagoģijas
ZA). Aspirantūru beigusi 1985. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā
Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē. Ped. zin. dokt. grādu ieguvusi 1992. gadā
Sanktpēterburgā, A. I. Hercena Krievijas Valsts pedagoģiskajā universitātē par darbu
“Darbība — skolēna personības veidošanās pamatnosacījums”. Pielīdzināts Latvijas
Dr. h. ped. grādam 1993. gadā.
Čeirāns Andris — dzimis 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beidzis LU Bioloģijas fak.,
bioloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2002. g., neklātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Latvijas rāpuļu ekoloģija: vides faktoru saistība ar
sauszemes rāpuļu izplatību un skaitu”. Zinātn. vad. Dr. biol. J. Priednieks. Doktorantūru
beidzis 2002. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Čekins Vasilijs — dzimis 1934. g. Krievijā, Rjazaņas apgabala Skopinas rajonā.
1966. g. beidzis V. I. Ļeņina Militāri politisko akadēmiju, virsnieks ar augstāko militāri
politisko izglītību. Aspirantūra: 1971.–1975. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz.
(ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Darba rakstura un darbinieku
profesionālās kvalifikācijas struktūras izmaiņas zinātniski tehniskā progresa ietekmē (uz
Latvijas PSR rūpniecības materiālu pamata)]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. I. Kirtovskis
(Rīgas Politehniskais institūts). Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Čerāns Kārlis — dzimis 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1988. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1988.–1991. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā kibernētika). Disertācijas tēma: “Reālā
laika sistēmu specifikāciju analīzes algoritmiskās problēmas”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. dokt. J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis 1991. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 1992. gadā
Latvijā.
Čerfase Lija — dzimusi 1911. g. Latvijā, Daugavpilī. 1935. g. beigusi LU Filoloģijas
un filozofijas fak., klasiskās filoloģijas skolotāja. Aspirantūra: 1945.–1948. g., klātiene,
specialitāte — klasiskā filoloģija. No 1947. gada komandēta uz A. A. Ždanova Ļeņingradas
Valsts universitāti disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma: “Tulkojumi
senajā Romā”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beigusi 1948. gadā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvusi 1950. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts
universitātē.

43

Černišovs

Černišovs Jurijs — dzimis 1951. g. Čečenijas–Ingušijas APSR, Šali rajonā. 1980. g.
beidzis V. I. Ļeņina Militāri politisko akadēmiju, virsnieks ar augstāko militāri politisko
izglītību. Aspirantūra/doktorantūra (mērķa aspirants/doktorants no S. Birjuzova Rīgas
Augstākās politiskās kara skolas): 1988.–1992. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Mācību un audzināšanas
individualizēšana augstskolā”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. I. Žogla. Doktorantūru
beidzis 1991. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1991. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas
Pedagoģiskajā institūtā.
Černova (Kasperuka) Emīlija — dzimusi 1950. g. Latvijā, Daugavpils rajonā.
1978. g. beigusi J. Kalnbērziņa Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vdsk. bioloģijas
skolotāja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1987.–
1991. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Studentu un mācību spēku sadarbība kā nosacījums nākamā
audzinātāja veidošanās procesā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru
beigusi 1991. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Černova Ļubova — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beigusi LU Pedagoģijas
un psiholoģijas fak., sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā. Doktorantūra: 2001.–2004. g.,
pilna laika, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma:
“Intelektuāli apdāvinātu 11–15 gadīgo pusaudžu personības iezīmes”. Zinātn. vad.
Dr. psihol. I. Tiltiņa. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Čikvaidze Georgijs — dzimis 1945. g. Krievijā, Kabardijas–Balkārijas APSR,
Naļčikā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra:
1974.–1977. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas
tēma: “Arsēna un fosfora molekulāro kristālu spektri un uzbūve”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. J. Eiduss. Aspirantūru beidzis 1977. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Ļeņingradā,
A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
(spec. — optika un spektroskopija) 1992. gadā.
Čudnijs Pjotrs — dzimis 1924. g. Krievijā, Rostovas apgabala Matvejevas–Kurganas
rajonā. 1955. g. beidzis Rostovas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fak., filologs.
Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: “[Latvijas Komunistiskās partijas rīcība kontroles ļeņinisko principu
ieviešanā republikas rūpniecības uzņēmumos]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. Z. Duhanova.
Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā Latvijā.
Čurmantajevs Hamats — dzimis 1926. g. Krievijā, Baškīrijā. 1958. g. beidzis
Militāri Politisko akadēmiju, virsnieks-politdarbinieks. Aspirantūra: 1966.–1969. g.,
klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas
Komunistiskās partijas darbība strādnieku un kalpotāju komunistiskajā audzināšanā
izvērsta komunisma celtniecības peridā (1961.–1967. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand.
P. Popovs. Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā
Latvijā.

D
Dalbiņš Andris — dzimis 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1967. g. beidzis Rīgas Politehnisko
institūtu, inženieris-ekonomists. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Strādājošo darba ražīguma
pieauguma materiālā stimulēšana]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. G. Libermanis.
Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
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Dambe Iveta — dzimusi 1969. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Maltā. 1992. g. beigusi
LU Bioloģijas fak., bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1993.–1997. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas
tēma: “Studijas kā studentu savstarpējo attiecību pilnveidošanās pamats”. Zinātn. vad.
Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
1998. gadā Latvijā.
Dambīte Guna — dzimusi 1922. g. Latvijā, Rīgā. 1945. g. beigusi LVU Medicīnas
fak., ārste. Aspirantūra: 1947.–1951. g., neklātiene, medicīnas zinātnes (spec. — acu
slimības). Disertācijas tēma: “Klīniski un eksperimentāli novērojumi par ulcus corneae
serpens ārstēšanu ar sulfanilamīdu preparātiem un penicilīnu”. Zinātn. vad. prof.
K. Balodis. Aspirantūru beigusi 1951. gadā. Med. zin. kand. grādu ieguvusi 1951. gadā
Latvijā. Med. zin. dokt. grādu ieguvusi 1968. gadā.
Danciga Beata — dzimusi 1947. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Alsungā. 1970. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., bioķīmiķe. Aspirantūra: 1970.–1973. g., ķīmijas zin. noz.
(ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Monoaminoksidāzes fermentu un to
aktīvo centru modeļu izpētīšana”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. V. Grīnšteins. Aspirantūru
beigusi 1973. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Biol. zin.
kand. grādu ieguvusi 1982. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Ķīmiski farmaceitiskajā
institūtā.
Danenhiršs Hermanis — dzimis 1928. g. Latvijā, Rīgā. 1950. g. beidzis Latvijas
Valsts pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., vdsk. fizikas pasniedzējs.
Aspirantūra: 1961.–1964. g., klātiene, specialitāte — dialektiskais un vēsturiskais
materiālisms. Disertācijas tēma: “[Dabaszinātņu materiālisms — ievērojamāko fizikas
zinātņu pārstāvju uzskatos]”. Zinātn. vad. prof. I. Širokovs. Aspirantūru beidzis
1963. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1965. gadā Latvijā.
Dans Aegins Oidovs — dzimis 1950. g. Mongolijas Tautas Republikā. 1977. g.
beidzis Ļeņingradas M. Bonča-Brujeviča Elektrotehnisko sakaru institūtu, radiosakaru
speciālists. Aspirantūra: 1977.–1980. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap.
noz. — astronomija, astrometrija un debesu mehānika). Disertācijas tēma: “[Zvaigžņu
kulminācijas vidējo momentu optimizācijas metode, uzskaitot izsitienus]”. Zinātn. vad.
prof. K. Šteins. Aspirantūru beidzis 1980. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1980. gadā Maskavā, PSRS ZA Galvenajā astronomijas observatorijā Pulkovā.
Darvina Rasma — dzimusi 1928. g. Latvijā, Rēzeknē. 1962. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, filoloģijas zinātnes
(spec. — vācu literatūra). Disertācijas tēma: “Jauna tipa attīstības romāns vācu literatūrā”.
Zinātn. vad. filol. zin. kand. Dz. Kalniņa. Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam
1992. gadā
Daugovišs Sergejs — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beidzis P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filologs, krievu valodas un literatūras pasniedzējs. Aspirantūra: 1975.–
1979. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūras teorija). Disertācijas
tēma: “Mākslas tēls ar verbālo un vizuālo pamatu (līdzīgais un atšķirīgais literatūrā un
fotogrāfijā)”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. D. Ivļevs. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvis 1985. gadā Gruzijā, Tbilisi Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Daukšte Vija — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rūjienā. 1974. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja.
Aspirantūra: 1978.–1981. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSRS vēsture).
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Disertācijas tēma: “Baltijas muižniecības zemnieku skolu un izglītības politika Vidzemē
un Kurzemē (19. gs. II pusē–60. g.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. M. Duhanovs.
Aspirantūru beigusi 1982. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1989. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1993. gadā.
Daukšts Kārlis — dzimis 1944. g. Latvijā, Preiļu rajona Aglonā. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1971.–1974. g.,
klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas
Komunistiskās partijas prese par starptautisko komunistisko kustību (1920–1940)”.
Zinātn. vad. vēst. zin. kand. P. Krupņikovs. Aspirantūru beidzis 1974. gadā. Vēst.
zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam
1992. gadā.
Davidova Jeļena — dzimusi 1959. g. Latvijā, Daugavpilī. 1982. g. beigusi Daugavpils
Pedagoģisko institūtu, vdsk. mūzikas un dziedāšanas skolotāja. Doktorantūra: 1995.–
1999. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “J. S. Baha pedagoģiskās idejas”. Zinātn. vad. Dr. ped. L. Grudulis.
Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Dedze Indra — dzimusi 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķe, pasniedzēja. Aspirantūra/doktorantūra: 1989.–
1992. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Datorapmācība vispārizglītojošajās skolās Latvijā”. Zinātn. vad. ped.
zin. dokt. A. Špona. Doktorantūru beigusi 1992. gadā. Ph. D. grādu (starptautiskajās
salīdzināmajās izglītības zinātnēs) ieguvusi 1999. gadā Zviedrijā, Stokholmas Universitātē
par darbu “Latvijas skolēnu lasītprasme. Starptautiskā pētījuma rezultāti”.
Dēliņa Aija — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beigusi LU Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fak., dabaszinātņu maģistre ģeoloģijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
pilna laika, ģeoloģijas zin. noz. (ap. noz. — hidroģeoloģija un inženierģeoloģija).
Disertācijas tēma: “Kvartārsegas pazemes ūdeņi Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ģeol. V. Segliņš.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ģeol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Didrihsons Guntis — dzimis 1954. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1981. g., neklātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“[Difūzijas procesu ietekme kristalizācijas kinētikā]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
T. Čerepanova. Aspirantūru beidzis 1981. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1983. gadā Krievijā, PSRS ZA Urālu Zinātniskajā centrā.
Dīmanis Sergejs — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — politekonomija). Disertācijas tēma: “[Rūpniecības uzņēmumu ražošanas
pamatfondu izmantošanas efektivitāte un sociālistiskās saimniekošanas mehānisms]”.
Zinātn. vad. ekon. zin. kand. G. Libermanis. Aspirantūru beidzis 1977. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā
Latvijā.
Dimante (Gavare) Džineta — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi
LU Vadības un ekonomiskās informācijas fak., ekonomiste-matemātiķe; 2002. g. beigusi
LU Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. Doktorantūra:
2003.–2006. g., pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība).
Disertācijas tēma: “Trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā”. Zinātn. vad.
Dr. h. ekon. E. Vasermanis un Dr. ekon. Ē. Šumilo. Doktorantūru beigusi 2005. gadā.
Dr. ekon. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
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Dimante Veronika — dzimusi 1937. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Mežāres ciemā.
1964. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vēstures un
sabiedrības mācības skolotāja. Aspirantūra: 1970.–1974. g., neklātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Pārliecināšanas
metodes pedagoģiskie pamati partijas organizatoriskajā darbā”. Zinātn. vad. ped. zin.
kand. O. Ivaščenko. Aspirantūru beigusi 1974. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi
1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Dimdiņš Ģirts — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis Stokholmas
Universitāti (Zviedrija), Psiholoģijas fak., psiholoģijas maģistrs. Doktorantūra: 1999.–
2002. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas tēma:
“Saistība starp etnisko identitāti, savas grupas pārvērtēšanu un etniskajiem stereotipiem
latviešu un nelatviešu jauniešu grupās”. Zinātn. vad. Dr. psihol. V. Reņģe. Atskaitīts no
doktorantūras 2002. gadā. Ph. D. (Doctor of Philosophy in Psychology) grādu ieguvis
Zviedrijā (Stokholmas Universitātē) 2004. gadā.
Dimitročenko Lauris — dzimis 1977. g. Latvijā, Ogrē. 2003. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Komplekso
fluorīdu monokristālus un nanokristālus saturošas stikla keramikas iegūšana un to
optiskās īpašības”. Zinātn. vad. Dr. fiz. U. Rogulis. Doktorantūru beidzis 2006. gadā.
Dr. fiz. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Dinēvičs Viktors — dzimis 1933. g. Latvijā, Rīgā. 1956. g. beidzis LVU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas un matemātikas skolotājs. Aspirantūra:
1968.–1972. g., neklātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais
materiālisms). Disertācijas tēma un zinātniskais vadītājs nav zināmi. Atskaitīts no
aspirantūras 1970. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā.
Dipāne (Seržāne) Judīte — dzimusi 1971. g. Latvijā, Madonā. 1994. g. beigusi LU
Ķīmijas fak., ķīmijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2000. g., klātiene, ģeogrāfijas zin.
noz. (ap. noz. — apkārtējās vides aizsardzības un dabas resursu racionāla izmantošana).
Disertācijas tēma: “Latvijas augšņu un ūdeņu humusvielas un to loma vidi piesārņojošo
vielu degradācijas procesos”. Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. M. Kļaviņš. Doktorantūru beigusi
2000. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā (ķīmijas zin. noz., ap. noz. —
vides ķīmija).
Dirba Māra — dzimusi 1963. g. Latvijā, Jūrmalā. 1986. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja.
Doktorantūra: 1995.–1998. g., pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija
un vēsture). Disertācijas tēma: “Jaukto ģimeņu bērnu latviskās identitātes veidošanās
pedagoģiski-psiholoģiskais aspekts”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne. Doktorantūru
beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu (ap. noz. — sociālā pedagoģija) ieguvusi 2003. gadā
Latvijā par darbu “Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts”.
Direktorenko Irēna — dzimusi 1952. g. Krievijā, Kaļiņingradā. 1975. g. beigusi
Daugavpils Pedagoģisko institūtu, mūzikas un dziedāšanas skolotāja. Doktorantūra: 1994.–
1998. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Studentu klavierspēles iemaņu veidošanās pedagoģiskie priekšnosacījumi”. Zinātn.
vad. Dr. ped. I. Bogdanova. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2002. gadā Latvijā.
Dišlere Inna — dzimusi 1925. g. Ukrainā, Čerņigovā. 1951. g. beigusi LVU
Mehānikas fak., inženiere-mehāniķe. Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene, specialitāte —
materiālu pretestība. Disertācijas tēma: “[Kombinētās risināšanas metode materiālu
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pretestības uzdevumos un praktiskajā elastības teorijā]”. Zinātn. vad. tehn. zin. dokt.
J. Panovko. Aspirantūru beigusi 1954. gadā un norīkota darbā Latvijas Valsts universitātē.
Tehn. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
Dižgalvis Eduards — dzimis 1926. g. Lietuvā, Klaipēdas apriņķa Skodā. 1952. g.
beidzis LVU Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1953.–1956. g., specialitāte — PSKP
vēsture. Disertācijas tēma: “LSD cīņa par Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
uzvaru un padomju varas nostiprināšanu Latvijas neokupētajā daļā (1917. g. augusta
beigas–1918. g. februāris)”. Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beidzis 1956. gadā.
Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1964. gadā Latvijā.
Djačuka Irina — dzimusi 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra: 1985.–
1989. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — krievu valoda). Disertācijas tēma:
“Adverbu transpozīcija un evolūcija”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. A. Koņeveckis (Viļņas
Valsts pedagoģiskais institūts) un filol. zin. dokt. D. Nītiņa (Liepājas Valsts pedagoģiskais
institūts). Aspirantūru beigusi 1989. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Docenko Olga — dzimusi 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beigusi LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre fizikā. Doktorantūra: 2002.–2003. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — lāzeru fizika un spektroskopija). Disertācijas tēma:
“NaRb un NaCs molekulu pamatstāvokļu un atsevišķu ierosinātu stāvokļu augstas
izšķirtspējas spektroskopija (High–Resolution Spectroscopy of the Ground and Selected
Excited States of the NaRb and NaCs molecules)”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. R. Ferbers
un Dr. h. fiz. M. Tamanis. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi
2006. gadā Latvijā.
Dombrovska Dzidra — dzimusi 1932. g. Latvijā, Tukuma rajona Smārdē.
1956. g. beigusi Rīgas Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fak., vdsk.
latviešu valodas un literatūras skolotāja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Liepājas
Valsts pedagoģiskā institūta): 1975.–1979. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma: “Vecāko klašu skolēnu izziņas aktivitātes
audzināšana prozas darbu literāro tēlu analīzes procesā (uz latviešu literatūras bāzes)”.
Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Laure. Aspirantūru beigusi 1979. gadā. Ped. zin. kand.
grādu ieguvusi 1982. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Dombrovskis Valerijs — dzimis 1963. g. Latvijā, Daugavpilī. 1989. g. beidzis
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., fizikas un matemātikas
skolotājs. Doktorantūra: 1993.–1995. g., neklātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. —
sociālā psiholoģija). Disrtācijas tēma: “Skolotāja priekšstats par skolēna personību”.
Zinātn. vad. Dr. h. ped., Dr. psihol. A. Vorobjovs (Daugavpils Pedagoģiskā universitāte).
Doktorantūru beidzis 1995. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvis 1996. gadā Latvijā.
Donis Aldis — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis LU Ekonomikas
fak., ekonomikas maģistrs. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — grāmatvadības un uzskaites teorija). Disertācijas tēma: “Grāmatvedības
informācijas loma kredītriska vadīšanā”. Zinātn. vad. Dr. ekon. I. Brūna. Doktorantūru
beidzis 2004. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Dorofejeva Zoja — dzimusi 1929. g. Ukrainā, Berdičevā. 1952. g. beigusi LVU
Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, filoloģijas
zinātnes (spec. — tautu demokrātijas valstu literatūra — bulgāru literatūra). Disertācijas
tēma: “Elīna Pelīna daiļrade 1920.–1930. gados”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. V. Andrējevs
(A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Filol.
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zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Dorofejevs (Dinkins) Viktors — dzimis 1927. g. Krievijā, Irkutskas apgabala
Ņižņeudinskā. 1951. g. beidzis LVU Inženierceltniecības fak., arhitekts. Aspirantūra:
1952.–1955. g., klātiene, specialitāte — arhitektūra. No 1952. g. komandēts uz Maskavas
Arhitektūras institūtu aspirantūras darba veikšanai, disertācijas izstrādei un aizstāvēšanai.
Disertācijas tēma: “[Latvijas tautas mājokļa arhitektoniskais mantojums]”. Zinātniskais
vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1956. gadā. Arh. zin. kand. grādu ieguvis
1956. gadā Maskavā, Maskavas Arhitektūras institūtā.
Draveniece Anita — dzimusi 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, pasniedzēja; 1997. g. beigusi LU Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fak., ģeogrāfijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika, ģeogrāfijas
zin. noz. (ap. noz. — dabas ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Okeāniskās un kontinentālās
gaisa masas Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. ģeogr. Ā. Krauklis. Doktorantūru beigusi
2003. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Drēbnieks (Drebeiniks) Antons — dzimis 1944. g. Latvijā, Rēzeknes rajona
Rudzusīkos. 1973. g. beidzis P. Stučkas LVU Juridisko fak., jurists; 1982. g. beidzis
šīs pašas universitātes Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības
mācības pasniedzējs. Aspirantūra: 1985.–1989. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Arodskolu grūti audzināmo
audzēkņu tikumiskās vērtības un to korekcija”. Zinātn. vad. psihol. zin. dokt. I. Plotnieks.
Aspirantūru beidzis 1989. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Dreiliņa Dzidra — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgas rajona Siguldā. 1976. g. beigusi
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra:
1977.–1980. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — ģenētika). Disertācijas tēma nav
zināma. Zinātn. vad. prof. J. Lūss. Aspirantūru beigusi 1980. gadā. Biol. zin. kand.
grādu ieguvusi (Latvijā?). Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Dreimane Jana — dzimusi 1972. g. Latvijā, Limbažos. 1997. g. beigusi LU
Vēstures un filozofijas fak., filozofijas maģistre; 1998. g. beigusi LU Filoloģijas fak.,
informācijas un komunikācijas zinātnes maģistre. Doktorantūra: 1999.–2002. g., klātiene,
komunikāciju zin. noz. (ap. noz. — bibliotēkzinātnes). Disertācijas tēma: “Latvijas
bibliotēkas otrās padomju okupācijas gados (1944–1974)”. Zinātn. vad. Dr. filol.
V. Vecgrāvis. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2005. gadā
Latvijā.
Dribins Leo — dzimis 1931. g. Latvijā, Liepājā. 1961. g. beidzis Ļeņingradas
Augstāko partijas skolu, augstākā izglītība. Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene, vēstures
zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latviešu boļševiku līdzdalība
KSDS(b)P Petrogradas organizācijas cīņā par Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
uzvaru”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. V. Rajevskis. Aspirantūru beidzis 1968. gadā. Vēst.
zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā Latvijā. Vēst. zin. dokt. grādu ieguvis 1984. gadā
Igaunijā, Tallinā, Igaunijas KP CK Partijas vēstures institūtā par darbu “[P. Stučka —
teorētiķis un marksisma-ļeņinisma propagandists]”.
Driksna Ināra — dzimusi 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste. Doktorantūra: 2000.–2004. g., nepilna laika, vadības zin.
noz. (ap. noz. — uzņēmējdarbības vadība). Disertācijas tēma: “Latvijas piensaimniecības
attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. J. Beļčikovs.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.

49

Driķis

Driķis Ivars — dzimis 1968. g. Latvijā, Madonas rajona Cesvainē. 1993. g. beidzis
LU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (fizikālo procesu matemātiskā modelēšana).
Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene, fizikas zin. noz. (ap. noz. — nepārtrauktās vides
mehānika un elektrodinamika). Disertācijas tēma: “Magnētiskā šķidruma brīvas virsmas
nelineārā dinamika Hele-Šou šūnā”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. A. Cēbers un prof. Ž. K. Bakrī
(J. C. Bacri). Doktorantūru beidzis 1999. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 1999. gadā Francijā,
Denī Didro Parīzes 7. universitātē (Université Paris 7 — Denis Diderot).
Drulle Anita — dzimusi 1958. g. Latvijā, Jūrmalā. 1982. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap.
noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “2-metil-3-arilaminometil-1, 4-naftohinona
atvasinājumi kā bifunkcionālās darbības antioksidanti”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt.
J. Drēģeris. Aspirantūru beigusi 1986. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi 1993. gadā
Latvijā.
Druvietis Rūdolfs — dzimis 1913. g. Latvijā, Rīgā. 1948. g. beidzis LVU
Inženierzinātņu fak., kultūrinženieris. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene, specialitāte —
purvzinātnes, purvu un kūdras izmantošana. Disertācijas tēma: “Celmainības % Latvijas
PSR izstrādājamos kūdras masīvos un tā noteikšana pēc izdalītiem celmu horizontiem”.
Zinātn. vad. tehn. zin. dokt. P. Nomals. Aspirantūru beidzis 1949. gadā. Tehn. zin.
kand. grādu ieguvis 1949. gadā Latvijā.
Druviņš Jānis Ainis — dzimis 1936. g. Latvijā, Subatē. 1966. g. beidzis P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēstures un sabiedrības mācības skolotājs. Aspirantūra:
1968.–1971. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma:
“Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienība septiņgadē (1959–1965)”. Zinātn.
vadītājs vēst. zin. kand. V. Rajevskis. Aspirantūru beidzis 1971. gadā. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Dubra Elena — dzimusi 1947. g. Vācijā, Dēbelnē. 1971. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonomika, tautsaimniecības vadība un plānošana).
Disertācijas tēma: “Iedzīvotāju naudas ienākumu un izdevumu bilances ekonomiski
matemātiskā modelēšana Latvijas PAA sistēmā”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. R. Soms.
Aspirantūru beigusi 1974. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1976. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Dubra Vladimirs — dzimis 1940. g. Latvijā, Krāslavas rajona Ķepovas ciemā.
1970. g. beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., inženieris-ekonomists. Aspirantūra:
1972.–1976. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes
un skaitļojamās tehnikas pielietošana ekonomiskajos pētījumos, plānošanā un pārvaldē).
Disertācijas tēma: “Iedzīvotāju sadzīves pakalpojumu ekonomiskā efektivitāte un tās
paaugstināšanas ceļi (Latvijas PSR piemērs)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. E. Stūre.
Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā Armēnijā,
Valsts plāna komitejas Ekonomikas un plānošanas pētniecības institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — finanses un kredīts) 1994. gadā.
Dubure (Kleinberga) Vizma — dzimusi 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1962. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., juriste. Aspirantūra: 1967.–1970. g.,
klātiene, juridiskās zinātnes (spec. — padomju darba tiesības). Disertācijas tēma: “Padomju
kolektīvais līgums pašreizējā posmā (pēc Latvijas PSR materiāliem)”. Zinātn. vad. jur. zin.
dokt. A. Paškovs (A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi
1970. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam (ap. noz. — civiltiesības) 1992. gadā.
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Dudkina Jeļena — dzimusi 1960. g. Krievijā. 1982. g. beigusi Čeļabinskas Valsts
pedagoģisko institūtu, skolotāja-metodiķe. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas
33. vidusskolas): 1987.–1990. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “[Pusaudžu iniciatīvas attīstība sabiedriski derīgā
darbībā]”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. Dz. Meikšāne. Aspirantūru beigusi 1990. gadā.
Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā.
Duka Uldis — dzimis 1955. g. Latvijā, Liepājā. 1991. g. beidzis Latvijas
Lauksaimniecības akadēmiju, Ekonomikas fak., ekonomists-organizators; 2003. g. beidzis
LU Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra:
2003.–2007. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — uzņēmējdarbības vadība).
Disertācijas tēma: “Latvijas sabiedrisko radiokanālu konkurētspējas nodrošināšana”.
Zinātn. vad. Dr. ekon. R. Škapars. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. ekon. grādu
ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Dukāte (Kramiņa) Aiga — dzimusi 1975. g., Latvijā, Rīgā. 2002. g. beigusi LU
Moderno valodu fak., humanitāro zinātņu maģistre filoloģijā. Doktorantūra: 2002.–
2006. g., nepilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — salīdzināmā un sastatāmā
valodniecība). Disertācijas tēma: “Manipulācija kā specifiska parādība rakstiskajā un
mutvārdu tulkojumā”. Zinātn. vad. Dr. h. A. Veisbergs. Doktorantūru beigusi 2007. gadā.
Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Dūma Līga — dzimusi 1928. g. Latvijā, Gulbenes apriņķa Lizumā. 1954. g. beigusi
LVU Vēstures fak., vēsturniece, vdsk. skolotāja. Aspirantūra: 1962.–1966. g., neklātiene,
vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latviešu revolucionārie
sociāldemokrāti — emigranti Rietumeiropā (1907–1914)”. Zinātn. vad. prof. V. Miške.
Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1993. gadā.
Dumberga (Sičeva) Greza — dzimusi 1929. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1953. g.
beigusi LVU Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene,
specialitāte — PSKP vēsture. Disertācijas tēma: “[Latvijas komjaunatne — komunistiskās
partijas palīgs cīņā par republikas rūpniecības atjaunošanu un attīstību (1945.–1950. g.)]”.
Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beigusi 1956. gadā. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvusi 1967. gadā Latvijā.
Dupate Kristīne — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beigusi Rīgas Juridisko
augstskolu, maģistre tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, juridisko
zin. noz. (ap. noz. — starptautiskās tiesības). Disertācijas tēma: “Eiropas Kopienas
dzimumu līdztiesības tiesības Latvijā. Personu tiesības saistībā ar bērnu piedzimšanu”.
Zinātn. vad. Dr. jur. A. Fogels. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. jur. grādu
ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Dzelmīte (Asare) Maija — dzimusi 1948. g. Latvijā, Ogres rajona Lielvārdē.
1972. g. beigusi P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, ģeogrāfijas pasniedzēja.
Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politekonomija).
Disertācijas tēma: “Mežu resursu atražošanas sociāli ekonomiskās problēmas”. Zinātn.
vad. ekon. zin. kand. Ā. Sproģe. Aspirantūru beigusi 1975. gadā. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvusi 1983. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika)
1992. gadā.
Dzene Ārija — dzimusi 1933. g. Latvijā, Rīgā. 1959. g. beigusi Rīgas Politehnisko
institūtu, arhitekte. Aspirantūra: 1972.–1976. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “[Studentu patstāvīgā darba
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organizācija un pedagoģiskā vadība, veidojot telpiskos priekšstatus, mācot grafiskas
disciplīnas]”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Blaus (Rīgas Politehniskais institūts).
Aspirantūru beigusi 1975. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Latvijā.
Dzenis Jānis — dzimis 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1988.–1991. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Elektroniskie
stāvokļi silikātu un fosfātu stiklos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Grabovskis.
Aspirantūru beidzis 1991. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 1994. gadā Latvijā.
Dzērve Pauls — dzimis 1918. g. Latvijā, Ropažos. 1941. g. beidzis LVU Ekonomikas
un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, ekonomikas zinātnes
(spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Ekonomiskā krīze buržuāziskajā Latvijā
1929.–1933. gadā”. Zinātn. vad. prof. J. Jurgens. Aspirantūru beidzis 1950. gadā. Ekon.
zin. kand. grādu ieguvis 1953. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Valsts universitātē.
Dzintare Maija — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika,
medicīnas zin. noz. (ap. noz. — medicīniskā bioķīmija). Disertācijas tēma: “Slāpekļa
oksīda koncentrācijas izmaiņas audos dažādu farmakoloģisku preparātu ietekmē”. Zinātn.
vad. Dr. h. biol. N. Sjakste. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
2004. gadā Latvijā.

E, Ē
Ebele Velta — dzimusi 1926. g. Latvijā, Rīgā. 1951. g. beigusi LVU Ķīmijas fak.,
inženiere-tehnoloģe (ķīmijas tehnoloģe). Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene, ķīmijas
zinātnes (ap. noz. — koksnes tehnoloģija). Disertācijas tēma: “Priežu skuju kompleksās
izmantošanas iespējas C vitamīna un karotīna koncentrātu ieguvei”. Zinātn. vad. lauks.
zin. dokt. A. Kalniņš. Aspirantūru beigusi 1954. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi
1954. gadā Latvijā.
Ebels Gunārs — dzimis 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beidzis LVU Juridisko fak.,
jurists. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene, specialitāte — vēsturiskais materiālisms.
Disertācijas tēma: “Lielbritānijas Komunistiskās partijas cīņa pret reakcionāro buržuāzisko
filozofiju (1945.–1957. g.)”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. E. Karpovics. Aspirantūru
beidzis 1957. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1962. gadā Latvijā.
Edolfa Kristīne — dzimusi 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beigusi LU Ķīmijas
fak., dabaszinātņu maģistre ķīmijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Kobalta katalizatoru izstrāde
un pētījumi 2,3-dihidrofurāna sintēzei no 1,4-butāndiola”. Zinātn. vad. Dr. h. ķīm.
A. Zicmanis un Dr. h. ķīm. L. Leite. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ķīm. grādu
ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Eglāja-Kristsone Eva — dzimusi 1977. g. Latvijā, Valmierā. 2001. g. beigusi LU
Filoloģijas fak., humanitāro zinātņu maģistre filoloģijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, literatūras zin. noz. (ap. noz. — latviešu literatūras vēsture). Disertācijas tēma:
“Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priekškara laikmetā (20. gs.
50.–80. gadi)”. Zinātn. vad. Dr. filol. A. Cimdiņa. Doktorantūru beigusi 2005. gadā.
Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Eglājs Modris — dzimis 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“[Atomu kodolu gamma starojuma konversijas procesu pētījumi divu daļiņu emisijas
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gadījumā]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. B. Džeļepovs (A. A. Ždanova Ļeņingradas
Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1973. gadā un norīkots darbā P. Sučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Egle Ina — dzimusi 1930. g. Krievijā, Maskavā. 1953. g. beigusi LVU Fizikas
un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zinātnes (spec. — matemātika). Disertācijas tēma: “Daži atrisinājumu
eksistences un klasifikācijas jautājumi diferenciālvienādojumiem pilnos diferenciāļos”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Lūsis. Atskaitīta no aspirantūras 1956. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat.
grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Egle Vilnis — dzimis 1934. g. Latvijā, Ventspilī. 1960. g. beidzis P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu skolotājs.
Aspirantūra: 1971.–1972. g., viengadīgā asp., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. —
bioķīmija). Disertācijas tēma: “Katehīnu saturs un dinamika, dažu oksido reduktāžu
aktivitāte Latvijas PSR koku un krūmu augļos”. Zinātniskais vadītājs nav zināms.
Aspirantūru beidzis 1972. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Eglīte Linda — dzimusi 1975. g. Latvijā, Limbažos. 1999. g. beigusi LU Ķīmijas
fak., dabaszinātņu maģistre ķīmijā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., vides zin. noz.
(ap. noz. — vides ķīmija un ekotoksikoloģija). Disertācijas tēma: “Humusvielas, to
mijiedarbība ar augsni veidojošiem komponentiem un humusvielu imobilizācija”. Zinātn.
vad. Dr. h. ķīm. M. Kļaviņš. Atskaitīta no doktorantūras 2002. gadā. Dr. ķīm. grādu
ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Eglīte (Līdaka) Rita — dzimusi 1927. g. Latvijā, Valmieras apriņķa Salacas pagastā.
1952. g. beigusi LVU Bioloģijas fak., bioloģe (zooloģe). Aspirantūra: 1952.–1955. g.,
klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — mugurkaulnieku zooloģija). Disertācijas tēma:
“Eiropas upes nēģa Lampetra fluviatilis (L.) bioloģija Latvijas PSR upēs un tā rūpnieciskā
izmantošana”. Zinātn. vad. prof. J. Lūss. Aspirantūru beigusi 1955. gadā. Biol. zin.
kand. grādu ieguvusi 1962. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam
1992. gadā.
Eglīte Sandra — dzimusi 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Ekonomikas
un vadības fak., ekonomikas maģistre. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība). Disertācijas tēma: “Fiskālās
un monetārās politikas piemērošana Latvijas ekonomikas attīstībā”. Zinātn. vad.
Dr. h. ekon. J. Krūmiņš. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi
2006. gadā Latvijā.
Eglīte Velta — dzimusi 1921. g. Latvijā, Pļaviņu pagastā. 1949. g. beigusi Latvijas
Valsts pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja, vdsk. skolotāja.
Aspirantūra: 1967.–1968. g., viengadīgā asp., klātiene, vēstures zinātnes (spec. —
PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “LSD prese Oktobra revolūcijas sagatavošanas un
norises periodā Latvijā”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. Dz. Šmidre. Aspirantūru beigusi
1968. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā.
Eglītis Jānis — dzimis 1961. g. Latvijā, Preiļu rajona Rožupes ciemā. 1984. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra/
doktorantūra (mērķa aspirants/doktorants no Preiļu 1. vidusskolas): 1988.–1992. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas
tēma par pedagoģijas teorijas jautājumiem. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona.
Dotorantūru beidzis 1992. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2003. gadā Latvijā par darbu
“Izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģionālie un ekonomiskie aspekti”.
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Eglītis Roberts — dzimis 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (teorētiķis). Doktorantūra: 1991.–1994. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Radiācijas
ierosināto defektu korelētās rekombinācijas kinētikas teorētiskā modelēšana KBr, KCl
un AgBr1-xClx kristālos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Kotomins. Doktorantūru
beidzis 1994. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 1994. gadā Latvijā.
Eiduss Jāzeps — dzimis 1916. g. Baltkrievijā, Vitebskā. 1941. g. beidzis Londonas
Universitāti, zinātņu bakalaurs. Aspirantūra: 1963.–1964. g., viengadīgā asp., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — optika). Disertācijas tēma: “5-nitrofurānu
savienojumu uzbūve un spektri”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Bobovičs
(Ļeņingradas Valsts optikas institūts). Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1965. gadā Maskavā, V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģiskajā
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis
1996. gadā Latvijā (ap. noz. — cietvielu fizika) par darbu “Molekulārā arsēna cietvielu
fizikas daži aspekti”.
Ekers Aigars — dzimis 1971. g. Latvijā, Tukumā. 1994. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — lāzeru fizika un spektroskopija). Disertācijas tēma:
“Enerģijas pārdeves un jonizācijas procesi sārmu metālu molekulu un atomu sadursmēs”.
Zinātn. vad. Dr. h. fiz. M. Jansons. Doktorantūru beidzis 1998. gadā. Dr. fiz. grādu
ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Elerts Māris — dzimis 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Aktivatoru jonu
fotopārlādēšana stiklā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. M. Tolstojs (Ļeņingradas
Valsts optikas institūts). Aspirantūru beidzis 1984. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Elferts Didzis — dzimis 1980. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Bioloģijas fak.,
dabaszinātņu maģistrs bioloģijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — ekoloģija). Disertācijas tēma: “Klimatisko faktoru ietekme uz parastās
priedes Pinus silvestris L. radiālo augšanu Latvijas rietumu daļas sausieņu mežos”. Zinātn.
vad. Dr. biol. G. Brumels. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis
2008. gadā Latvijā.
Engelsons Jakovs — dzimis 1925. g. Latvijā, Rīgā. 1948. g. beidzis LVU Fizikas
un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1948.–1951. g., klātiene, specialitāte —
matemātika. Disertācijas tēma: “[Daži analīzes jautājumi lokāli izliektās telpās]”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. dokt. M. Veinbergs. Aspirantūru beidzis 19(51?). gadā. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1958. gadā Latvijā.
Ērglis Andrejs — dzimis 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beidzis Rīgas Medicīnas
institūta Ārstniecības fak., ārsts. Doktorantūra: 2000.–2004. g., nepilna laika, medicīnas
zin. noz. (ap. noz. — internā medicīna). Disertācijas tēma: “Sarežģītu sirds vainagartēriju
bojājumu ārstēšana ar perkutāno koronāro intervenci un restenoze”. Zinātn. vad.
Dr. med. U. Kalniņš. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. med. grādu ieguvis
2006. gadā Latvijā.
Ērglis (Žagars) Dzintars — dzimis 1967. g. Latvijā, Talsu rajonā. 1992. g. beidzis
LU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Doktorantūra: 1997.–2000. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — Latvijas
vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Centrālā padome un nacionālā pretošanās kustība
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(1943–1951)”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. V. Bērziņš. Doktorantūru beidzis 2000. gadā.
Dr. vēst. grādu ieguvis 2003. gadā Latvijā.
Ērliha Skaidrīte — dzimusi 1950. g. Latvijā, Daugavpils rajona Lauceses ciemā.
1974. g. beigusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu, mūzikas un dziedāšanas skolotāja;
1995. g. beigusi Daugavpils Pedagoģisko universitāti, pedagoģijas maģistre pedagoģijas
teorijā un vēsturē. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — augstskolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Pedagoģiskā prakse kā topošo
mūzikas skolotāju profesionālās kompetences veidošanās līdzeklis”. Zinātn. vad. Dr. ped.
L. Grudulis. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1999. gadā
Latvijā.
Ernšteins Raimonds — dzimis 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1985.–1987. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Defektu
optiskās īpašības nesakārtotos IV grupas elementu oksīdos]”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. L. Skuja. No 1987.–1988. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Vides zinātnes un pārvaldes studiju
saturs un formas augstskolā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beidzis
1989. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 1995. gadā Latvijā. Dr. h. ped. grādu ieguvis
1999. gadā Latvijā par darbu “Vides zinātniskās izglītības teorija un prakse”.
Erts Donāts — dzimis 1954. g. Latvijā, Preiļu rajona Galēnu pagastā. 1978. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, ķīmijas zin.
noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Luminiscences parādības, šķīdinot
iekrāsotus sārmu metālu halogenīdus”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. J. Tīliks. Aspirantūru
beidzis 1983. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1985. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Erts Renārs — dzimis 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — medicīniskā fizika). Disertācijas tēma: “Jaunas
fotopletizmogrāfiskās metodes un ierīces sirdsdarbības un asinsrites neinvazīvai
kontrolei”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. J. Spīgulis. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. fiz.
grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā
Esavi (Essawi) Mohamads (Mohammad) — dzimis 1953. g. Izraēlā. 1955. g.
beidzis Haifas Universitāti (Izraēla), pedagoģijas maģistrs. Doktorantūra: 1999.–2003. g.,
nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Izraēlas arābu skolu organizācijas kultūra un skolotāju profesionālās attīstības personisks
raksturojums”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. T. Koķe. Doktorantūru beidzis 2001. gadā.
Dr. ped. grādu ieguvis 2001. gadā Latvijā.
Evarts Edvīns — dzimis 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, vēstures zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Zemes
pašpārvalde Latvijas ģenerālapgabalā (1941–1944)”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. I. Feldmanis.
Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Evarts-Bunders Pēteris — dzimis 1973. g. Latvijā, Daugavpils rajona Kalupes
pagastā. 1997. g. beidzis LU Bioloģijas fak., bioloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1998.–
2001. g., pilna laika, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — botānika). Disertācijas tēma: “Vītolu
(Salix L.) ģints Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. V. Langenfelds. Doktorantūru beidzis
2001. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
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Faļkenšteina Elina — dzimusi 1937. g. Latvijā, Rīgā. 1958. g. beigusi Latvijas
Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fak., vdsk. matemātikas skolotāja. Aspirantūra:
1969.–1972. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — algebra un skaitļu
teorija). Disertācijas tēma: “[Uzdevumu un vingrinājumu sistēma par ģeometriskām
transformācijām astoņgadīgās skolas ģeometrijas kursā]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
dokt. Z. Skopecs (Jaroslavļas Pedagoģiskais institūts). Aspirantūru beigusi 1972. gadā un
norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvusi 1974. gadā.
Farneste Monta — dzimusi 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beigusi P. Sučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce; 1995. g. beigusi LU Svešvalodu fak.,
filoloģijas maģistre angļu valodā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., klātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — augstskolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Rakstīšanas process
augstskolā kā mērķtiecīgas saziņas apguves līdzeklis”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. I. Kramiņa.
Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Fedjukova Margarita — dzimusi 1950. g. Latvijā, Pļaviņu rajona Vērenes ciemā.
1974. g. beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja;
1993. g. beigusi LU Pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre mācību metodikā.
Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Angļu valodas mācību satura izveide sākumskolā
nacionālā kultūrvidē”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi
1998. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Fedosejeva Ilze — dzimusi 1958. g. Latvijā, Liepājā. 1981. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filozofijas fak., filozofe, pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante
no Rīgas Medicīnas institūta): 1986.–1989. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. —
ētika). Disertācijas tēma: “Mākslas darba novērtēšanas kritēriju problēma”. Zinātn. vad.
filoz. zin. kand. E. Celma. Aspirantūru beigusi 1989. gadā. Dr. filoz. grādu ieguvusi
(ap. noz. — praktiskā filozofija) 1994. gadā Latvijā.
Fedotovs Andris — dzimis 1980. g. Latvijā, Ogrē. 2004. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna laika,
fizikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Radiācijas defektu EPR
fluorīdu kristālos un oksifluorīdu stikla keramikā”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. U. Rogulis.
Doktorantūru beidzis 2007. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Feigmane Tatjana — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības
pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Daugavpils Pedagoģiskā institūta):
1979.–1983. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas
tēma: “[PSKP darbība darbaļaužu audzināšanā revolucionārās, cīņas un darba tradīcijās
1966.–1980. gadā]”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. J. Šteimanis (Daugavpils Pedagoģiskais
institūts). Aspirantūru beigusi 1983. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā
Igaunijā (Igaunijas KP CK Partijas vēstures institūta PSKP CK Marksisma-ļeņinisma
institūta filiālē).
Feldmane Dagmāra — dzimusi 1929. g. Latvijā, Talsu rajona Stendē. 1960. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vdsk. vācu valodas skolotāja.
Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — vācu valoda).
Disertācijas tēma: “[Salīdzinājums kā stilistisks līdzeklis mūsdienu vācu literatūrā
(VDR rakstnieku daiļliteratūras materiāls)]”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. V. Bisenieks.
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Aspirantūru beigusi 1965. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1966. gadā Maskavā,
M. Toreza Maskavas Valsts pedagoģiskajā svešvalodu institūtā.
Feldmanis Inesis — dzimis 1949. g. Latvijā, Cēsu rajona Dzērbenē. 1972. g. beidzis
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības
pasniedzējs. Aspirantūra: 1975.–1979. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma: “Vācu fašistu loma Latvijas vāciešu nacifikācijā
(1933.–1939. g.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. M. Duhanovs. Aspirantūru beidzis
1979. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Ļeņingradā, A. I. Hercena
Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam
1992. gadā. Dr. h. vēst. grādu ieguvis 1994. gadā Latvijā par darbu “Latvijas ārpolitiskā
stratēģija Eiropas starptautiskajā situācijā 20. gs. 30. gados”.
Fels Eli — dzimis 1975. g. Izraēlā, Telavivā. 2000. g. beidzis Hamburgas Universitāti
Vācijā, Diplom-Kaufmann. Doktorantūra: 2003.–2007. g., nepilna laika, vadības zin. noz.
(ap. noz. — uzņēmējdarbības vadība). Disertācijas tēma: “Efektīvas patērētāju vajadzību
novērtēšanas (ECR) ietekme uz piegādātājiem mazumtirdzniecībā Latvijā”. Zinātn. vad.
Dr. h. ekon. E. Vasermanis. Atskaitīts no doktorantūras 2007. gadā. Dr. ekon. grādu
ieguvis 2009. gadā Latvijā.
Ferbers Ruvims — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Na un K molekulu optiskā
izkārtošanās un orientācija elektronu pamatstāvoklī”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. O. Šmits. Aspirantūru beidzis 1978. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā Latvijā. Fiz.
un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1987. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas
Valsts universitātē par darbu “Divatomu molekulu optiskā izkārtošana, orientācija un
magnētisko stāvokļu interference”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam (spec. —
optika un spektroskopija) 1992. gadā.
Fiļina Oksana — dzimusi 1962. g. Baltkrievijā, Gomeļas apgabalā. 1984. g. beigusi
P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja;
1996. g. beigusi LU Filoloģijas fak., filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Skolēna kultūridentitātes attīstība daiļdarba apguves kultūrvēsturiskā kontekstā”.
Zinātn. vad. Dr. h. ped. Z. Čehlova. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Fišere Dženeta — dzimusi 1930. g. Latvijā, Mālpilī. 1955. g. beigusi LVU Bioloģijas
fak., bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra: 1961.–1964. g.,
klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma: “Lopbarības
pupu augšana un attīstība atkarībā no apgaismojuma apstākļiem”. Zinātn. vad. biol. zin.
kand. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi 1964. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1964. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Fļorovs Viktors — dzimis 1930. g. Krievijā, Irkutskā. 1953. g. beidzis LVU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, fizikas un matemātikas
zinātnes (spec. — eksperimentālā fizika). Disertācijas tēma: “[Berzes koeficienta atkarība
no ātruma starp virsmām ciets sakausējums/tērauds un tērauds/tērauds]”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. P. Kuņins. Aspirantūru beidzis 1956. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1958. gadā Krievijā, Tomskas Valsts universitātē.
Folkmanis Rūdolfs — dzimis 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1953. g. beidzis Latvijas
Lauksaimniecības akadēmiju, mācīts zootehniķis. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas tēma:
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“Olbaltumvielu un tauku satura paaugstināšana Latvijas brūnās šķirnes govju pienā
selekcijas ceļā”. Zinātn. vad. lauks. zin. kand. G. Akimovs (Latvijas Lopkopības un
veterinārijas zinātniskās pētniecības institūts). Aspirantūru beidzis 1967. gadā. Biol.
zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā Latvijā.
Fomins Andris — dzimis 1975. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 2000.–2004. g.,
nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība). Disertācijas
tēma: “Latvijas rūpniecības attīstības tendences un perspektīvas”. Zinātn. vad. Dr. ekon.
A. Deniņš. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2005. gadā
Latvijā.
Forands Ivars — dzimis 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1992. g. beidzis Latvijas Valsts
fiziskās kultūras institūtu, sporta pedagogs. Doktorantūra: 1992.–1996. g., neklātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā psiholoģija). Disertācijas tēma nav zināma.
Zinātn. vad. psihol. zin. kand. I. Plotnieks. Doktorantūru beidzis 1996. gadā.
Dr. psihol. (?) grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā.
Fortiņš Gunārs — dzimis 1929. g. Latvijā, Jelgavas apriņķa Naudītes pagastā.
1954. g. beidzis LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. skolotājs. Aspirantūra:
1954.–1957. g., klātiene, specialitāte — teorētiskā fizika. Disertācijas tēma nav zināma.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. P. Kuņins. Atskaitīts no aspirantūras 1956. gadā.
Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā.
Fraimane (Fraiman) Juzefa Žozete — dzimusi 1951. g. Ēģiptē. 1988. g. beigusi
Benguriona Universitāti (Beerševa, Izraēla), filozofijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–
2001. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pirmsskolas pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Miriamas Jelimas Štekeles dzeja kā līdzeklis bērna problēmu risināšanā”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. I. Žogla. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
1998. gadā Latvijā.
Fraimans (Fraiman) Haims (Haim) — dzimis 1945. g. Izraēlā. 1984. g. beidzis
Bostonas Universitāti (ASV), pedagoģijas maģistrs. Doktorantūra: 1997.–2001. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Skolotāja noguruma un darbības stila sakarības”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla.
Doktorantūru beidzis 1999. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
France Ilze — dzimusi 1970. g. Latvijā, Bauskas rajona Codes pagastā. 1993. g.
beigusi LU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe, pasniedzēja; 1995. g. beigusi LU
Fizikas un matemātikas fak., matemātikas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2000. g., pilna
laika, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — modernā elementārā matemātika un matemātikas
didaktika). Disertācijas tēma: “Ģeometrijas mācīšanas optimizācija pamatskolā”. Zinātn.
vad. Dr. h. mat. A. Andžāns. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Francis Ilgvars — dzimis 1970. g. Latvijā, Tukumā. 1993. g. beidzis LU Ģeogrāfijas
fak., ģeogrāfs, ekonomģeogrāfs; 1995. g. beidzis LU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfijas maģistrs.
Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — ekonomiskā un
sociālā ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Plānošanas metodes un modeļi Rīgas telpiskās
struktūras izpētē”. Zinātn. vad. Dr. ģeogr. J. Jankevics. Doktorantūru beidzis 1998. gadā.
Dr. ģeogr. grādu (ap. noz. — cilvēka ģeogrāfija) ieguvis 2004. gadā Latvijā par darbu
“Rīgas teritorijas funkcionālās struktūras transformācija”. Zinātn. vad. Dr. h. ģeogr.
M. Laiviņš.
Francmane Helena — dzimusi 1912. g. Latvijā, Jūrmalā. 1941. g. beigusi LVU
Filoloģijas un filozofijas fak., filoloģijas maģistre. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene,
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specialitāte — krievu valodas mācīšanas metodika. Disertācijas tēma: “[Čehova stāsti]”.
Zinātn. vad. prof. J. Loja. Atskaitīta no aspirantūras 1947. gadā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvusi 1973. gadā Latvijā par darbu kopu “Daiļliteratūras un zinātniski populārās
literatūras tekstu izmantošana krievu valodas stundās ar latviešu mācību valodu”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Frankele (Frenkel) Ruta Lea (Ruth Lea) — dzimusi 1950. g. Izraēlā. 1997. g.
beigusi Benguriona Universitāti (Beerševa, Izraēla), izglītības vadības maģistre.
Doktorantūra: 1997.–2001. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā
pedagoģija). Disertācijas tēma: “Internu klātienes pedagoģiskās prakses skola kā skolotāju
kvalifikācijas apguves līdzeklis”. Zinātn. vad. Dr. ped. T. Kurilova. Doktorantūru beigusi
2001. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Freibergs Viktors — dzimis 1955. g. Latvijā, Madonā. 1979. g. beidzis P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filologs, pasniedzējs, tulks. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — Rietumeiropas, Amerikas un Austrālijas zemju literatūra).
Disertācijas tēma: “Džona Faulza daiļrades ceļš”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. V. Ivašova
(M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Freidenfelds Edgars — dzimis 1922. g. Krievijā, Pleskavā. 1949. g. beidzis LVU
Ķīmijas fak., inženieris-ķīmiķis. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, specialitāte —
silikātu tehnoloģija. No 1949. gada komandēts uz Ļeņingradas Ķīmijas tehnoloģijas
institūtu aspirantūras darba veikšanai, disertācijas izstrādei un aizstāvēšanai. Disertācijas
tēma: “Kristālisko fāžu un dažu feromagnētisko īpašību pētījumi jauktajiem niķeļa–
cinka un mangāna cinka ferītiem”. Zinātn. vad. prof. N. Torohovs (Ļeņingradas pilsētas
padomes tehnoloģiskais institūts). Aspirantūru beidzis 1952. gadā un norīkots darbā
Latvijas Valsts universitātē. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1952. gadā Ļeņingradā,
Ļeņingradas Ķīmijas tehnoloģijas institūtā. Tehn. zin. dokt. grādu ieguvis 1972. gadā
Ļeņingradā, Ļeņingradas pilsētas padomes tehnoloģiskajā institūtā par dabu “Keramikas
un stiklkristālisko un pjezoelektriķu sintēzes fizikāli-ķīmiskie pamati un elektriskās
īpašības”.
Freimane Tija — dzimusi 1936. g. Latvijā, Rīgā. 1960. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe (fizioloģe), vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1965.–1968. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — bioķīmija). Disertācijas tēma:
“Virsnieru garozas funkcionālā stāvokļa bioķīmisks raksturojums eksperimentētā un
klīniskā diabētā”. Zinātn. vad. med. zin. kand. V. Būmeisters (Latvijas Eksperimentālās
un klīniskās medicīnas institūts). Aspirantūru beigusi 1968. gadā. Biol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1968. gadā Latvijā.
Freivalds Kārlis — dzimis 1975. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas
tēma: “Grafveida struktūru vizualizācijas algoritmi”. Zinātn. vad. Dr. mat. P. Ķikusts.
Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2004. gadā Latvijā.
Freivalds Rūsiņš Mārtiņš — dzimis 1942. g. Latvijā, Cesvainē. 1965. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra: 1967.–
1970. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā loģika un
programmēšana). Disertācijas tēma: “Par pilnību ar precizitāti līdz kodēšanai daudzzīmju
loģikas funkcijām”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. B. Trahtenbrots (PSRS ZA
Sibīrijas nodaļas Novosibirskas Matemātikas institūts). Aspirantūru beidzis 1970. gadā
un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
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ieguvis 1971. gadā Novosibirskā, PSRS ZA Sibīrijas nodaļas Matemātikas institūtā. Fiz.
un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1985. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas
Valsts universitātē par darbu “Rēķini ar varbūtiskām mašīnām, kuru resursi ir ierobežoti”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. mat. grādam 1992. gadā.
Fricbergs Pāvels — dzimis 1946. g. Latvijā, Talsu rajona Strazdē. 1968. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1968.–1971. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Perovskita struktūras segnetoelektrisko cieto šķīdumu dielektriskās īpašības augstu
hidrostatisku spiedienu apstākļos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Fricbergs.
Aspirantūru beidzis 1972. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā.
Fricbergs Valdemārs — dzimis 1926. g. Latvijā, Rīgā. 1950. g. beidzis LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — eksperimentālā fizika). Disertācijas tēma:
“[Dielektriskās polarizācijas daba un īpatnības segnetoelektriskās fāžu pārejās cietu
šķīdumu sistēmās: PbTiO3–SrTiO3–Bi2/3TiO3 un PbTiO3–CaTiO3–Bi2/3TiO3]”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. L. Jansons. Aspirantūru beidzis 1955. gadā un norīkots
darbā Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1962. gadā
Ļeņingradā, A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā. Fiz. un mat. zin.
dokt. grādu ieguvis 1975. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē par darbu ”[Fizikālās
parādības segnetokeramiskos cietos šķīdumos ar perovskita struktūru]”.
Frišfelds Vilnis — dzimis 1974. g. Latvijā, Liepājas rajona Priekulē. 1998. g. beidzis
LU Fizikas un matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā fizika). Disertācijas tēma: “Variāciju metode
plazmas fāžu diagrammu aprēķinam trajektoriju integrāļu reprezentācijā”. Zinātn. vad.
Dr. fiz. I. Madžulis. Atskaitīts no doktorantūras 2001. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis
2003. gadā Latvijā.
Frolova Ludmila — dzimusi 1948. g. Krievijā, Ļeņingradas apgabalā. 1973. g.
beigusi P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1973.–
1976. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemāt. metodes un skaitļošanas
tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā).
Disertācijas tēma: “[Latvijas PSR Agrokompleksa attīstības prognozēšana]”. Zinātn. vad.
ekon. zin. dokt. B. Treijs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte). Aspirantūru beigusi
1976. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvusi 1976. gadā PSRS Lauksaimniecības ministrijas Vissavienības kibernētikas
zinātniskās pētniecības institūtā. Ekon. zin. dokt. grādu ieguvusi 1989. gadā Ļeņingradā,
A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē par darbu “Savienotās republikas ARK
attīstības perspektīvā plānošana”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ekon. grādam 1992. gadā.
Frumins Isaks — dzimis 1957. g. Ukrainā, Černovcos. 1979. g. beidzis
Krasnojarskas Valsts universitāti, matemātiķis, pasniedzējs. Aspirantūra (mērķa aspirants
no Krasnojarskas Valsts universitātes): 1989.–1993. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “[Pusaudža pašnoteikšanās
vasaras skolā]”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. Dz. Meikšāne. Aspirantūru beidzis 1991. gadā.
Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1991. gadā Latvijā.

G
Gabrusenoks Jevgēnijs — dzimis 1953. g. Latvijā, Ludzas rajonā. 1976. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1984.–1987. g.,
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klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Volframa trioksīda režģa dinamika un fāžu pārejas”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
A. Siliņš un fiz. un mat. zin. kand. A. Lūsis. Aspirantūru beidzis 1985. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1985. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Gaile Mirdza — dzimusi 1913. g. Latvijā, Rīgā. 1941. g. beigusi LVU Filoloģijas
fak., baltu filoloģijas maģistre. Aspirantūra: 1945.–1948. g., klātiene, specialitāte —
latviešu padomju literatūra. Disertācijas tēma: “Andreja Upīša vēsturiskās traģēdijas”.
Zinātn. vad. filol. zin. kand. A. Grigulis. Aspirantūru beigusi 1949. gadā. Filol. zin.
kand. grādu ieguvusi 1953. gadā Latvijā.
Gaišs Ilmārs — dzimis 1931. g. Latvijā, Jelgavā. 1954. g. beidzis Latvijas Valsts
pedagoģiskā institūta Vēstures fak., vdsk. vēstures skolotājs. Aspirantūra: 1969.–
1973. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija). Disertācijas
tēma: “Problēmiskās mācīšanas elementu izmantošana stundā: (uz 8. kl. mācāmā LPSR
vēst. materiālu pamata)”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. J. Anspaks. Aspirantūru beidzis
1973. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Gaitniece-Putāne Anda — dzimusi 1970. g. Latvijā, Liepājā. 1993. g. beigusi
LU Pedagoģijas fak., psiholoģijas skolotāja, psihologa asistente; 1996. g. beigusi LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fak., psiholoģijas maģistre. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
pilna laika, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas tēma:
“Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20–25 un 30–35 gadus veciem
vīriešiem un sievietēm”. Zinātn. vad. Dr. psihol. M. Raščevska. Doktorantūru beigusi
2005. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Gajevskis Antons — dzimis 1948. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Sakstagala ciemā.
1971. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra:
1979.–1982. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika).
Disertācijas tēma: “Supravadošo cieto šķīdumu BaPb1-xBixO3 struktūra un elektrofizikālās
īpašības”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1982. gadā
un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1985. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Galviņš Jānis — dzimis 1930. g. Latvijā, Cēsīs. 1956. g. beidzis Rīgas Pedagoģisko
institūtu, vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene, pedagoģijas
zinātnes (ap. noz. — pedagoģijas teorija). Disertācijas tēma: “Skolēnu patstāvīgā darba
efektivitātes pētījumi jaunās vielas apguvē stundā. (Fizikā vidusskolas 8.–10. kl.)”.
Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Blauss (Rīgas Politehniskais institūts). Aspirantūru
beidzis 1968. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā.
Garanča Biruta — dzimusi 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1964. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene,
ekonomikas zinātnes (ap. noz. — tautas saimniecības ekonomika, organizācija un
plānošana). Disertācijas tēma: “Pamatražošanas tehnoloģiskās metālapstrādes iekārtas
vajadzības noteikšana”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. B. Kuzins (A. A. Ždanova
Ļeņingradas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1969. gadā. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvusi 1973. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. —
uzņēmējdarbības ekonomika) 1993. gadā.
Garjāne Beatrise — dzimusi 1955. g. Latvijā, Jelgavā. 1978. g. beigusi P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Brīvas personības
veidošanās vidusskolā”. Zinātn. vad. Dr. ped. T. Koķe. Doktorantūru beigusi 1998. gadā.
Dr. ped. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
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Garnaka (Uskliņģe) Zeltīte Ieva — dzimusi 1954. g. Latvijā, Alūksnes rajona
Liepnā. 1977. g. beigusi P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1979.–1982. g.,
klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Hinolīnun indolditiokarboksilskābes un to izmantošana platīna metālu analīzē”. Zinātn. vad.
ķīm. zin. kand. G. Mežraups. Aspirantūru beigusi 1984. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu
ieguvusi 1992. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1993. gadā.
Gavartins Jakovs — dzimis 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1988.–1991. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Pašvielas
un piemaisījumu vakanču defektu modelēšana LiF, LiCl un Li2O kristālos”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. dokt. A. Šļugers. Dr. fiz. grādu ieguvis 1992. gadā Latvijā.
Gavrilovs Mihails — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1975.–1979. g., neklātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Ciklu teorija mūsdienu
amerikāņu buržuāziskajā politekonomijā]“. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. R. Entovs
(PSRS ZA Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūts). Aspirantūru beidzis
1979. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā.
Gavriļina Margarita — dzimusi 1959. g. Karēlijā, Segežā. 1982. g. beigusi
P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, pasniedzēja. Aspirantūra/doktorantūra: 1990.–
1993. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas
tēma: “Krievu valodas verbu pārvaldījuma apguves optimālās formas”. Zinātn. vad. ped.
zin. dokt. B. Infantjevs (Izglītības attīstības institūts). Doktorantūru beigusi 1993. gadā.
Dr. ped. grādu ieguvusi 1994. gadā Latvijā.
Gavriļins Aleksandrs — dzimis 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis P. Stučkas
LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1982.–1986. g., neklātiene,
vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSRS vēsture). Disertācijas tēma: “Baltijas zemnieku
pāreja pareizticībā 19. gs. 40. gados kā zemnieku šķiras cīņas forma”. Zinātn. vad. vēst.
zin. dokt. H. Strods. Aspirantūru beidzis 1986. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1992. gadā.
Gedrovics Valdis — dzimis 1950. g. Latvijā, Talsu rajona Jaunpagastā. 1974. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — astrometrija un debesu mehānika).
Disertācijas tēma: “Zvaigžņu tranzītmomentu reģistrācija”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. M. Ābele. Aspirantūru beidzis 1980. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Dr. fiz. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Geidmanis Dainis — dzimis 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1984.–1987. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diskrētā matemātika un matemātiskā informātika).
Disertācijas tēma: “Alternējošie un varbūtiskie automāti viena burta alfabētā”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. dokt. R. M. Freivalds. Aspirantūru beidzis 1987. gadā. Dr. mat.
grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Geikina Laima — dzimusi 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU Pedagoģijas
un psiholoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1999.–2003. g., nepilna laika,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Dzīvi un dzīvību
apliecinoša attieksme un kristīgā audzināšana pamatskolā”. Zinātn. vad. Dr. h. psihol.
M. Vidnere. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Geimane Hinda — dzimusi 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1960. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe, vdsk. matemātikas skolotāja. Aspirantūra:
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1963.–1966. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — diferenciālie un
integrālie vienādojumi). Disertācijas tēma: “[Par divu Stefana veida problēmu risināšanu]”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. L. Rubinšteins. Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Geļfgats Aleksandrs — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1984.–1987. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “[Šķidruma tecēšana apgabalos ar vertikāliem un horizontāliem
temperatūru gradientiem]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. B. Martuzāns. Aspirantūru
beidzis 1987. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Ļeņingradā, M. I. Kaļiņina Ļeņingradas
Politehniskajā institūtā.
Geniušs (Geniušas) Aļģis Tomass — dzimis 1932. g. Lietuvā, Kauņā. 1961. g.
beidzis A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāti, filologs-žurnālists, vdsk. angļu
valodas skolotājs. Aspirantūra: 1966.–1968. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (ap. noz. —
Rietumeiropas un Amerikas literatūra). Disertācijas tēma: “The role of repetition in the
Shakespeare tragedy [Atkārtojuma loma Šekspīra traģēdijās]”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
V. Altoa (Alttoa) (Igaunija, Tartu Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1968. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvis
1969. gadā Latvijā.
Gerkena Vineta — dzimusi 1968. g. Latvijā, Jelgavā. 2000. g. beigusi LU
Filoloģijas fak., sociālo zinātņu maģistre bibliotēkzinātnē un informācijā. Doktorantūra:
2000.–2004. g., nepilna laika, komunikāciju zin. noz. (ap. noz. — bibliotēkzinātnes).
Disertācijas tēma: “Mūsdienu bibliotekārās apkalpošanas pamattendences”. Zinātn. vad.
Dr. ped. I. Gudakovska. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2007. gadā Latvijā.
Gertnere Dace — dzimusi 1946. g. Latvijā, Limbažu rajona Viļķenē. 1970. g. beigusi
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra:
1970.–1973. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — augu fizioloģija). Disertācijas
tēma: “Dažāda vecuma mūžzaļo rododendru lapu fizioloģiskās īpašības”. Zinātn. vad.
biol. zin. dokt. H. Mauriņa un biol. zin. kand. R. Kondratovičs. Aspirantūru beigusi
1974. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Gertnere Marianna — dzimusi 1928. g. Latvijā, Balvu apriņķa Vectilžā. 1953. g.
beigusi Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Dabas zinātņu fak., vdsk. ķīmijas un
bioloģijas skolotāja. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, ķīmijas zinātnes (ap. noz. —
analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “[α un β-ditionaftoskābju izmantošana par organiski
analītiskiem reaģentiem]”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. E. Jansons. Aspirantūru beigusi
1966. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Geske Andrejs — dzimis 1954. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis; 1993. g. beidzis LU Fizikas un matemātikas fak.,
fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–2000. g., neklātiene, vadības zin. noz. (ap. noz. —
izglītības vadība). Disertācijas tēma: “Matemātikas un datorzinātņu izglītība Latvijas
skolās starptautiskā salīdzinājumā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Kopeloviča. Doktorantūru
beidzis 2000. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2001. gadā Latvijā.
Gills Mārtiņš — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas
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tēma: “Programmatūras testēšana un trasējamība”. Zinātn. vad. dr. h. dat. J. Borzovs.
Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Giļdina Zoja — dzimusi 1903. g. Lietuvā, Grodņā (tagad — Baltkrievijas teritorijā).
1938. g. beigusi Sarkanās profesūras institūtu, specialitāte nav zināma. Aspirantūra:
1945.–1946. g., viengadīgā asp., specialitāte — filoloģija. No 1945. gada komandēta
uz PSRS ZA A. M. Gorkija Pasaules literatūras institūtu disertācijas pabeigšanai un
aizstāvēšanai. Disertācijas tēma par R. Rolāna daiļradi. Zinātniskais vadītājs nav zināms.
Aspirantūru beigusi 1946. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1946. gadā Maskavā,
PSRS ZA A. M. Gorkija Pasaules literatūras institūtā.
Gintere Tamāra — dzimusi 1919. g. Krievijā, Kuibiševā. 1945. g. beigusi
A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģisko institūtu, krievu valodas un literatūras
pasniedzēja. Aspirantūra: 1948.–1951. g., klātiene, specialitāte — krievu literatūra.
Disertācijas tēma: “[Rainis un krievu literatūra]”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. J. Loja.
Aspirantūru beigusi 1951. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1958. gadā Latvijā.
Ginters Uldis — dzimis 1933. g.; citu ziņu nav. Aspirantūra: 1974.–1978. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļojamās
tehnikas pielietošana ekonomiskajos pētījumos, plānošanā un pārvaldē). Disertācijas
tēma un zinātniskais vadītājs nav zināmi. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1975. gadā.
Glazačeva Larisa — dzimusi 1924. g. Krievijā, Arhangeļskas apgabalā. 1946. g.
beigusi Odesas Hidrometereoloģiskā institūta Hidroloģijas fak., inženiere-hidroloģe.
Aspirantūra: 1961.–1964. g., klātiene, ģeogrāfijas zinātnes (spec. — hidroloģija).
Disertācijas tēma: “Latvijas PSR upju un ezeru ledus un termiskais režīms”. Zinātn.
vad. ģeogr. zin. dokt. M. Temņikova. Aspirantūru beigusi 1963. gadā. Ģeogr. zin.
kand. grādu ieguvusi 1964. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ģeogr. grādam (ap. noz. — fiziskā ģeogrāfija) 1993. gadā.
Glušakovs Pāvels — dzimis 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beidzis LU Filoloģijas
fak., humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika,
literatūzinātņu noz. (ap. noz. — cittautu literatūras vēsture). Disertācijas tēma: “Krievu
trimdas vēsturiskās prozas žanri: (20. gs. 20.–30. gados Latvijā)”. Zinātn. vad. Dr. filol.
L. Sproģe. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis 2007. gadā
Latvijā.
Godmanis Ivars — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1978.–1981. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Eksitonu–
fononu mijiedarbība kristāliskā un stiklveida SiO2”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
A. Truhins. Aspirantūru beidzis 1981. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1993. gadā.
Goldmanis Juris — dzimis 1952. g. Latvijā, Tukumā. 1975. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1977.–1980. g., klātiene, vēstures
zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[LKP ļeņiniskās nacionālās
politikas īstenošana pēckara periodā]”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. I. Apine. Aspirantūru
beidzis 1980. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Vēst. zin.
kand. grādu ieguvis 1984. gadā Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē.
Goldmans Mihails — dzimis 1916. g. Ukrainā, Viņņicā. 1940. g. beidzis
Kijevas Valsts universitātes Mehānikas un matemātikas fak., matemātikas pasniedzējs.
Aspirantūra: 1947.–1949. g., klātiene, specialitāte — matemātika. Disertācijas tēma:
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“Lineāri vienādojumi Banaha telpās”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Lūsis.
Aspirantūru beidzis 1950. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1953. gadā
Ukrainā, Kijevas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Goldšteine Jolanta — dzimusi 1976. g. Latvijā, Valmierā. 2001. g. beigusi
LU Fizikas un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre matemātikā. Doktorantūra:
2002.–2005. g., pilna laika, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — varbūtības teorija um
matemātiskā statistika). Disertācijas tēma: “Lineāru Markova iterāciju konverģences
analīzes asimptotiskās metodes”. Zinātn. vad. Dr. mat. V. Carkova. Doktorantūru beigusi
2005. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Goldšteins Naums — dzimis 1943. g. Uzbekijā (tagad — Uzbekistāna), Taškentā.
1965. g. beidzis P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs, cilvēka un dzīvnieku fiziologs.
Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — biofizika). Disertācijas
tēma: “[Lipīdu antioksidantu savienojumu pētījumi ar hemiluminiscences metodi
aknu kanceroģenēzes un staru slimības sākumstadijās]”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt.
B. Tarusovs (M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis
1969. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē.
Golovkins Marats — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 1999.–2002. g.,
klātiene, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati). Disertācijas
tēma: “Kvantu automāti un kvantu skaitļošana”. Zinātn. vad. Dr. h. mat. R. M. Freivalds.
Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2003. gadā Latvijā.
Goluško Jeļena — dzimusi 1978. g. Ukrainā. 2003. g. beigusi LU Ķīmijas fak.,
dabaszinātņu maģistre ķīmijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, ķīmijas zin. noz.
(ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Solvātu sorbcijas modeļa izmantošana
sorbcijas prognozēšanai apgrieztās fāzes augsti efektīvajā šķidruma hromatogrāfijā”.
Zinātn. vad. Dr. ķīm. P. Mekšs. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ķīm. grādu
ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Gončarovs Genādijs — dzimis 1949. g. Krievijā, Kurskas apgabala Ļgovā. 1977. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1978.–1982. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma:
“Speciālistu kadru sagatavošanas sociāli ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana”. Zinātn.
vad. ekon. zin. dokt. V. Dračovs (Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts). Aspirantūru
beidzis 1982. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1993. gadā.
Gorbāns Imants — dzimis 1963. g. Latvijā, Alūksnē. 1993. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna laika, vadības
zin. noz. (ap. noz. — izglītības vadība). Disertācijas tēma: “Izšķirošās IKT izvēles nākamās
digitālās dekādes robežšķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidošanas sistēmā”.
Zinātn. vad. Dr. ekon. A. Geske. Doktorantūru beidzis 2007. gadā. Dr. ekon. grādu
ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Gorevs Vladimirs — dzimis 1922. g. Krievijā, Jaroslavļas apgabala Jaroslavļā. 1955. g.
beidzis Maskavas Militāri politisko akadēmiju, virsnieks-politdarbinieks. Aspirantūra:
1961.–1965. g., neklātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas
tēma: “[Latvijas Komunistiskās partijas cīņa par sabiedrības lomas palielināšanu vietējo
padomju darbā (1959.–1963. g.)]”. Zinātn. vad. prof. V. Miške. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvis 1965. gadā Latvijā.
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Gorohovatskis Jurijs — dzimis 1946. g. Lietuvā, Kauņā. 1970. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Ķērāju centru
termodepolarizācijas pētījumi dielektriķu plānās kārtiņās]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. V. Zīraps. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1975. gadā Latvijā.
Gozīte Ināra — dzimusi 1940. g. Latvijā, Jelgavā. 1963. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1967.–1970. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija).
Disertācijas tēma: “[Izolēta zarnu epitēlija gremošanas funkciju raksturojums]”. Zinātn.
vad. med. zin. dokt. A. Ugoļevs (PSRS ZA I. P. Pavlova Fizioloģijas institūts, Ļeņingrada).
Aspirantūru beigusi 1970. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1971. g. Latvijā.
Grasis Jānis — dzimis 1971. g. Latvijā, Gulbenes rajona Lizuma pagastā. 2000. g.
beidzis LU Juridisko fak., sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2003.–
2006. g., pilna laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — starptautiskās tiesības). Disertācijas
tēma: “Trasta būtība, tā atzīšana un tiesiskais regulējums romāņu–ģermāņu tiesību saimes
valstīs un iespējamā pārņemšana Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. jur. J. Bojārs. Doktorantūru
beidzis 2007. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Grasmane Daina — dzimusi 1954. g. Latvijā, Talsu rajona Kolkā. 1977. g. beigusi
P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa
aspirante no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas): 1987.–1990. g., klātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Augstskolu
pasniedzēju un studentu savstarpējo attiecību veidošanas pedagoģiskie pamati”. Zinātn.
vad. ped. zin. dokt. J. Anspaks. Aspirantūru beigusi 1990. gadā. Ped. zin. kand. grādu
ieguvusi 1990. gadā. Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Graužinis Staņislavs — dzimis 1924. g. Latvijā, Rīgā. 1950. g. beidzis LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, specialitāte — valsts un
tiesību teorijas vēsture. Disertācijas tēma: “ASV un Rietumeiropas valstu imperiālistu
agresija Latvijā (1918–1920)”. Zinātn. vad. jur. zin. kand. G. Kļava. Aspirantūru beidzis
1953. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1953. gadā Latvijā.
Grāveris Visvaldis — dzimis 1942. g. Latvijā, Liepājā. 1965. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (pusvadītāju fizika). Aspirantūra: 1970.–
1973. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — cietvielu fizika). Disertācijas
tēma: “Elektriskās un optiskās nelīdzsvara parādības apstarotos SMH kristālos un IAG”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Zīraps. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Greitāne Inguna — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene,
datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati). Disertācijas tēma:
“Latviešu valodas modelēšana mākslīgā intelekta sistēmām”. Zinātn. vad. Dr. fiz.
A. Spektors. Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. dat. grādu ieguvusi 1997. gadā
Latvijā.
Greitjāne (Laure) Anna — dzimusi 1923. g. Latvijā, Madonas apriņķa Bērzaunē.
1950. g. beigusi Rīgas Pedagoģisko institūtu, vdsk. latviešu valodas un literatūras
skolotāja. Aspirantūra: 1954.–1956. g., klātiene, specialitāte — pedagoģija. Disertācijas
tēma: “Rakstu darbi skolēnu valodas kultūras celšanai vidusskolā (8.–11. klasēs)”. Zinātn.
vad. filol. zin. kand. A. Ozols. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1956. gadā Latvijā.
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Gribānovs Vladimirs — dzimis 1947. g. Austrijā, Vīnē. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Aspirantūra: 1971.–
1974. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — mikrobioloģija). Disertācijas tēma:
“[Eksogēnu purīnu bāzes pārvēršana raugā Saccharomyces cerevisiae”. Zinātn. vad. biol.
zin. dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beidzis 1974. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā Latvijā.
Grigorjeva Larisa — dzimusi 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Radiācijas defektu
veidošanās un rekombinācijas procesi tallija un sārmu metālu halogenīdos”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. D. Millers un fiz. un mat. zin. dokt. J. Zaķis. Aspirantūru beigusi
1985. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1986. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1991. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā par
darbu “Elektronisko ierosinājumu relaksācija optoelektronikas materiālos”.
Grigorjevs Juris — dzimis 1966. g. Latvijā, Apē. 1992. g. beidzis LU Filoloģijas
fak., filologs. Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. —
valodniecība). Disertācijas tēma: “Latviešu valodas patskaņu sistēmas akustisks un
auditīvs raksturojums”. Zinātn. vad. prof. R. Baunerts (Ūmeo Universitāte, Zviedrija) un
Dr. h. filol. D. Markus. Doktorantūru beidzis 1996. gadā. Dr. filol. grādu (ap. noz. —
latviešu sinhroniskā valodniecība) ieguvis 2006. gadā.
Grīnberga Līga — dzimusi 1977. g. Latvijā, Valmieras rajona Burtniekos. 2003. g.
beigusi LU Fizikas un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre fizikā. Doktorantūra:
2003.–2006. g., pilna laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — materiālu fizika). Disertācijas
tēma: “Jaunu kompozītmateriālu pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai”. Zinātn. vad. Dr. fiz.
J. Klepers. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Grīnbergs Andrejs — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene, bioloģijas zin. noz.
(ap. noz. — mikrobioloģija). Disertācijas tēma: “[Timidīna savienojumu metabolisma
atšķirības vispārējos un bezmikrobu laboratorijas dzīvniekos un ar mikroorganismu
dalību tajos]”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beidzis 1977. gadā.
Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam
1994. gadā.
Grīnbergs Viesturs — dzimis 1956. g. Latvijā, Bauskā. 1979. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļojamās tehnikas
pielietošana ekonomiskajos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “Lauksaimniecības uzņēmumu operatīvo statistisko pārskatu datu automatizētās
apstrādes pilnveidošana”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. S. Volkovs (Maskavas Ekonomiskās
statistikas institūts). No 1983. gada komandēts uz Maskavas Finanšu institūtu aspirantūras
darba turpināšanai, disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1985. gadā Maskavā, Maskavas Finanšu institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — statistika un informātika) 1992. gadā.
Grīne Ineta — dzimusi 1967. g. Latvijā, Gulbenē. 1991. g. beigusi LU Ģeogrāfijas
fak., ģeogrāfe; 1995. g. beigusi LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., ģeogrāfijas
maģistre. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. —
cilvēka ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Lauku iedzīvotāju un apdzīvojuma telpiskās
struktūras izmaiņas pēc Otrā pasaules kara (Cēsu rajona teritorijas)”. Zinātn. vad.
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Dr. ģeogr. P. Šķiņķis. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvusi
2009. gadā Latvijā.
Grīnfelde Ināra — dzimusi 1939. g. Latvijā, Rīgā. 1962. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas un juridisko fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1963.–1967. g., neklātiene,
ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Materiālās
stimulēšanas loma rūpnieciskās produkcijas kvalitātes paaugstināšanā]”. Zinātn. vad.
ekon. zin. kand. G. Libermanis. Aspirantūru beigusi 1967. gadā un norīkota darbā Rīgas
Politehniskajā institūtā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1968. gadā.
Grīnfelde-Zingure Taisija — dzimusi 1927. g. Krievijā, Krasnodarā. 1951. g.
beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene, specialitāte —
krievu literatūra. Disertācijas tēma: “[V. Šiškova romāns “Jemeļjans Pugačovs”]” . Zinātn.
vad. filol. zin. kand. M. Nikolajevs. Aspirantūru beigusi 1954. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
Grīnfelds Andris — dzimis 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “NaJ un SiO2
luminiscence pie zemas temperatūras”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. V. Pļehanovs
(Igaunijas PSR ZA Fizikas institūts). Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1993. gadā.
Grīnglāzs Leonīds — dzimis 1940. g. Baltkrievijā, Mogiļevas apgabala Bobruiskā.
1963. g. beidzis Urālu Valsts universitātes Matemātikas un mehānikas fak., matemātiķis.
Aspirantūra: 1965.–1969. g., neklātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — algebra
un skaitļu teorija). Disertācijas tēma: “Stabilitāte un radikāļi dažādās priekšstatu klasēs”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. B. Plotkins. Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat.
grādam (ap. noz. — diskrētā matemātika) 1992. gadā.
Grišmanovs Viktors — dzimis 1968. g. Latvijā, Jelgavā. 1993. g. beidzis LU
Ķīmijas fak., ķīmiķis. Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap.
noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma fizikālajā ķīmijā. Zinātn. vad. Dr. ķīm. J. Tīliks.
Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Ph. D. grādu ieguvis 1997. gadā Japānā, Tokijas
Universitātē.
Grizāns Gunārs — dzimis 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1984.–1988. g., neklātiene,
fizikas un matemātikas zin. (ap. noz. — diferenciālvienādojumi). Disertācijas tēma: “Dažas
parasto diferenciālvienādojumu ar nesummējamu singularitāti robežproblēmas”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Klokovs. Aspirantūru beidzis 1988. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1989. gadā Minskā, Baltkrievijas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi)
1992. gadā.
Grodņenskis Pēteris — dzimis 1925. g. Latvijā, Abrenes apriņķa Purvmalas
pagastā. 1962. g. beidzis Padomju tirdzniecības neklātienes institūtu, ekonomists.
Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā
ekonomija). Disertācijas tēma: “[Tirdzniecības attīstības likumsakarības sociālismā: (pēc
LPSR materiāliem)]”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. I. Stepanovs (M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Grodzinska Tatjana — dzimusi 1945. g. Latvijā, Jūrmalā. 1969. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras
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pasniedzēja. Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — krievu
valoda). Disertācijas tēma: “[Sarunvaloda daiļliteratūras tekstā (M. Gorkija stāstu
cikla “Pa Krievzemi” materiāls)]”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. L. Kovtuna (PSRS ZA
Valodniecības institūts). Aspirantūru beigusi 1972. gadā un norīkota darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1976. gadā Latvijā.
Gross Uldis — dzimis 1958. g. Latvijā, Tukuma rajona Pūrē. 1982. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra (mērķa
aspirants no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas): 1986.–1989. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Impulsu fotolīzes metode
joda–ozona maisījuma fotoķīmiskajos pētījumos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis 1989. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 2002. gadā Latvijā.
Grudule Māra — dzimusi 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe, pasniedzēja. Aspirantūra: 1988.–1991. g., klātiene, filoloģijas
zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma: “Cilvēka dzīves gaitas
attēlojums 17. un 18. gs. latviešu literatūrā”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. G. Bībers.
Aspirantūru beigusi 1991. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1995. gadā Latvijā.
Grudulis Ludvigs — dzimis 1921. g. Lietuvā, Kretingas apriņķī. 1954. g. beidzis
Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Filoloģijas fak., vdsk. pedagoģijas un psiholoģijas
skolotājs. Aspirantūra: 1966.–1970. g., neklātiene, pedagoģijas zinātnes (spec. —
pedagoģijas teorija). Disertācijas tēma: “Skolēnu internacionālā audzināšana Latvijas
PSR vispārizglītojošajās skolās”. Zinātn. vad. doc. R. Miķelsons (Krievijas Pedagoģijas
ZA). Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1973. g. Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Grundmane Dzintra — dzimusi 1944. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe; 1988. g. beigusi Vissavienības Valsts kinematogrāfijas
institūtu, kinematogrāfijas un televīzijas ekonomiste; 2000. g. beigusi Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 2001.–2004. g.,
pilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolas pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Mācīšanās pieredzes pilnveide darbības pētījumā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. T. Koķe.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Grundmanis Voldemārs — dzimis 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beidzis LVU
Inženierceltniecības fak., arhitekts. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene, specialitāte —
arhitektūra. Disertācijas tēma: “Latvijas PSR vairākdzīvokļu dzīvojamā ēka”. Zinātn. vad.
arh. zin. kand. A. Birznieks. Aspirantūru beidzis 1957. gadā. Arh. zin. kand. grādu
ieguvis 1960. gadā Latvijā.
Grušeckis Igors — dzimis 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“[Asimetriski un cikliski slogotu mīkstu polimēru materiālu noguruma rezistences
prognozēšana]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. V. Tamužs. Aspirantūru beidzis
1985. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1985. gadā.
Gruzdeva Lija — dzimusi 1930. g. Krievijā, Omskas apgabalā. 1952. g. beigusi
LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, specialitāte — krievu
valoda. Disertācijas tēma: “[Vienkopas teikumi ar lietvārdu nominatīvā kā galveno
teikuma locekli XVIII gs. beigu–XIX gs. sākuma krievu literārajā valodā]”. Zinātn. vad.
filol. zin. kand. V. Belošapkova. Aspirantūru beigusi 1955. gadā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvusi 1956. gadā Latvijā.
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Gubanova Iskra — dzimusi 1924. g. Krievijā, Adigejas autonomajā apgabalā.
1948. g. beigusi Ļeņingradas Kinoinženieru institūta Mehānikas fak., inženiere-mehāniķe.
Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā
mehānika). Disertācijas tēma: “[Elastīga līka stieņa griešanās nedeformējamā apvalkā]”.
Zinātn. vad. tehn. zin. dokt. J. Panovko. Aspirantūru beigusi 1956. gadā. Tehn. zin.
kand. grādu ieguvusi 1957. gadā Latvijā.
Gudakovska Iveta — dzimusi 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1981. g. beigusi P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., bibliotekāre-bibliogrāfe. Doktorantūra: 1993.–1995. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Mūsdienu pusaudžu lasīšanas intereses kā personības attīstību rosinošs faktors”. Zinātn.
vad. ped. zin. kand. E. Kļaveniece. Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Gudkovs Vladimirs — dzimis 1941. g. Krievijā, Pleskavas apgabalā. 1964. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1968.–
1971. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. (spec. — diferenciālie un integrālie
vienādojumi). Disertācijas tēma: “Atrisinājuma eksistences teorēmas otrās kārtas parastā
diferenciālvienādojuma robežproblēmai”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Lepins.
Aspirantūru beidzis 1971. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Minskā, Baltkrievijas ZA Fizikas un
matemātikas nodaļā). Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskā
analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Gudriniece Emīlija — dzimusi 1920. g. Latvijā, Rēzeknes apriņķa Kaunatas
pagastā. 1948. g. beigusi LVU Ķīmijas fak., inženiere-ķīmiķe. Aspirantūra: 1948.–
1951. g., klātiene, specialitāte — organiskā ķīmija. Disertācijas tēma: “Augšanas vielas
kondensēto gredzenu rindā”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. G. Vanags. Aspirantūru beigusi
1951. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1952. gadā Latvijā. Ķīm. zin. dokt.
grādu ieguvusi 1960. gadā Latvijā par darbu “Beta diketonu nitrēšana, sulfurēšana un
azo-sametināšana”.
Gulbe Māra — dzimusi 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1985.–1989. g., neklātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes,
skaitliskā analīze). Disertācijas tēma: “Stefana problēmas skaitliskā risināšana klasiskajā
un vispārinātajā nostādnē”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. N. Avdoņins. Aspirantūru
beigusi 1989. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Guļpe Aleksandrs — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1980.–1984. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — valsts un tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Padomju tiesību zinātnes
metodoloģijas veidošanās (1917–1925)”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. A. Plotnieks.
Aspirantūru beidzis 1984. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā
Maskavā, PSRS ZA Valsts un tiesību institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam
1993. gadā.
Gurins Grigorijs — dzimis 1927. g. Ukrainā, Artjomovskā. 1958. g. beidzis
Maskavas Militāri politisko akadēmiju, virsnieks-politdarbinieks. Aspirantūra: 1966.–
1970. g., neklātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma:
“[Latvijas kompartijas un tās vadīto valsts un sabiedrisko organizāciju darbība republikas
iedzīvotāju militāri patriotiskajā audzināšanā (1962.–1967. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin.
kand. P. Makejevs (Birjuzova Rīgas Augstākā komandējošā inženieru sastāva karaskola).
Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Latvijā.
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Gurtaja Valentīna — dzimusi 1935. g. Latvijā, Balvu rajona Rugājos. 1959. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vdsk. angļu valodas skolotāja.
Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — valodniecības teorija).
Disertācijas tēma: “Modernās latviešu valodas nebalsīgo troksneņu prosodiskās īpašības”.
Zinātn. vad. filol. zin. kand. R. Potapova (M. Toreza Maskavas Valsts pedagoģiskais
svešvalodu institūts). Aspirantūru beigusi 1974. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1980. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam
1993. gadā.
Gusāns Ingars — dzimis 1974. g. Latvijā, Rēzeknē. 1998. g. beidzis LU Filoloģijas
fak., filoloģijas maģistrs klasiskajā filoloģijā. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika,
literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — cittautu literatūras vēsture). Disertācijas tēma: “Kallimaha
himnu poētika”. Zinātn. vad. Dr. filol. V. Paparinska. Atskaitīts no doktorantūras
2004. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Guseinovs Šarifs — dzimis 1967. g. Armēnijā. 1991. g. beidzis M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātes Matemātikas un kibernētikas fak., matemātiķis.
Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā
fizika). Disertācijas tēma: “Risināšanas metodes dažām inversām lineārām un nelineārām
matemātiskās fizikas problēmām”. Zinātn. vad. Dr. h. mat. A. Buiķis. Doktorantūru
beidzis 2005. gadā. Dr. mat. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Gusinskis Daniels — dzimis 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1985. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra (mērķa aspirants no LPSR Valsts plāna
zinātniskās pētniecības institūta): 1986.–1989. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap.
noz. — rūpniecības ekonomika, plānošana un pārvaldes organizācija). Disertācijas tēma:
“Pašfinansēšanās zinātniski pētniecisko organizāciju vadīšanā”. Zinātn. vad. ekon. zin.
dokt. V. Praude. Aspirantūru beidzis 1989. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis
1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības
ekonomika) 1993. gadā.
Gūtmane Zanda — dzimusi 1969. g. Latvijā. 1992. g. beigusi Liepājas Pedagoģisko
institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja; 1999. g. beigusi Liepājas Pedagoģijas
akadēmiju, filoloģijas maģistre latviešu literatūrā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna
laika, literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — latviešu literatūras vēsture). Disertācijas tēma:
“Varas tēmas interpretācija Raiņa nepabeigtajā traģēdijā “Kajs Grakhs” un Mārtiņa
Zīverta nepabeigtajā lugā “Ifigenija””. Zinātn. vad. Dr. h. filol. B. Kalnačs. Doktorantūru
beigusi 2002. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Gžibovska Elza — dzimusi 1929. g. Latvijā, Gulbenes rajona Daukstu ciemā.
1955. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe, vdsk. latviešu valodas un literatūras
skolotāja. Aspirantūra: 1973.–1977. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Estētiskās audzināšanas problēmas
Latvijas PSR pedagoģiskajā presē (1945–1973)”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. I. Plotnieks.
Aspirantūru beigusi 1977. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1978. gadā Armēnijā,
Erevānas Pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.

H
Hahele Rudīte — dzimusi 1970. g. Latvijā, Jelgavā. 1995. g. beigusi Daugavpils
Pedagoģisko universitāti, vdsk. bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotāja; 1996. g.
beigusi Daugavpils Pedagoģisko universitāti, bioloģijas maģistre ekoloģijā. Doktorantūra:
1999.–2003. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija).
Disertācijas tēma: “Skolēnu pašnovērtējums bioloģijas mācību procesā”. Zinātn. vad.
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Dr. h. ped. I. Maslo. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Harja Jānis — dzimis 1955. g. Latvijā, Alūksnes rajona Veclaicenes ciemā. 1978. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1981.–
1984. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas
tēma: “Elektronisko radiācijas raksturotājlielumu noteikšana selēna un telūra divatomu
molekulām ar lāzeru inducētās fluorescences metodi”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
O. Šmits. Aspirantūru beidzis 1984. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Hazans Mihails — dzimis 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas
tēma: “Abstraktais Košī uzdevums ar mainīgu nelineāru operatoru un daži pielietojumi
parciāliem diferenciālvienādojumiem”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. G. Laptjevs.
Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā
Voroņežā, Voroņežas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap.
noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Hegmane Alinta — dzimusi 1974. g. Latvijā, Liepājā. 1998. g. beigusi Latvijas
Medicīnas akadēmiju, Medicīnas fak., ārste; 2002. g. beigusi LU Medicīniskās pēcdiploma
izglītības institūtu, ārste-speciāliste onkoloģijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna
laika, medicīnas zin. noz. (ap. noz. — onkoloģija un hematoloģija). Disertācijas tēma:
“Cilvēka epidermālā augšanas faktora receptora 2 (HER2) loma krūts vēža adjuvantās
ķīmijterapijas izvēlē”. Zinātn. vad. Dr. h. med. U. Vikmanis. Doktorantūru beigusi
2006. gadā. Dr. med. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Heifecs Jevgēnijs — dzimis 1964. g. Ukrainā, Odesā. 1986. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1987.–1990. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Kvazidaļiņu
autolokalizēto stāvokļu jonu kristālos kvantu-ķīmiskā modelēšana”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. A. Šļugers. Aspirantūru beidzis 1990. gadā un norīkots darbā Latvijas
Universitātē. Dr. fiz. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Helmane Ineta — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beigusi LU Pedagoģijas
un psiholoģijas institūtu, izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā. Doktorantūra: 2000.–
2003. g., pilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Sākumskolēnu matemātisko prasmju apguves un emociju mijsakarība”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2006. gadā Latvijā.
Hibnere Valentīna — dzimusi 1926. g. Latvijā, Rīgā. 1951. g. beigusi Latvijas
Valsts pedagoģiskā institūta Pedagoģijas fak., vdsk. pedagoģijas un psiholoģijas
skolotāja. Aspirantūra: 1957.–1960. g., pedagoģijas zinātnes (spec. — pedagoģijas
teorija). Disertācijas tēma: “Septītās klases audzināšanas programma un tās realizēšanas
rezultāti”. Zinātn. vad. doc. R. Miķelsons. Aspirantūru beigusi 1960. gadā un norīkota
darbā Latvijas Valsts mākslas akadēmijā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā
Ļeņingradā, A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā par darbu “Pirmās
klases skolēnu zīmēšanas iemaņu izkopšana ar vingrinājumu palīdzību”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Hinoverova Irina — dzimusi 1958. g. Latvijā, Rīgā. 1981. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe, pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante
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no r/a “Alfa”): 1984.–1987. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
optika). Disertācijas tēma: “Radiācijas stimulētu procesu spektroskopija hidroksilsaturošā
silīcija dioksīdā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Siliņš. Aspirantūru beigusi
1987. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1993. gadā.
Hiršs-Iršs Ilmārs — dzimis 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beidzis Rīgas
Politehniskā institūta Enerģētikas fak., inženieris-elektromehāniķis; 1996. g. beidzis LU
Teoloģijas fak., teoloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–2000. g., neklātiene, teoloģijas
zin. noz. (ap. noz. — Jaunā Derība). Disertācijas tēma: “Draudze kā Dieva tauta pirmās
Pētera vēstules eklesioloģijas kontekstā”. Zinātn. vad. prof. G. Šimanovskis (Tībingenas
Universitāte, Vācija). Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. teol. grādu ieguvis
2004. gadā Igaunijā, Tartu Universitātē.
Hodireva Vija — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beigusi Ļeņingradas
Valsts universitātes Ģeoloģijas fak., ģeoloģe. Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātienes,
ģeoloģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā ģeoloģija). Disertācijas tēma: “Latvijas devona
dolomītu litoloģiski rūpnieciskie tipi”. Zinātn. vad. Dr. h. ģeol. V. Kuršs. Doktorantūru
beigusi 1997. gadā. Dr. ģeol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Hofrāte Aira — dzimusi 1927. g. Latvijā, Dobeles rajonā. 1952. g. beigusi
LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1971.–1972. g., viengadīgā asp., klātiene,
vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Skolu partijas organizāciju
izveidošanās un to loma jaunatnes idejiski politiskajā audzināšanā LPSR (1944–1950)”.
Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beigusi 1972. gadā. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvusi 1974. gadā Latvijā.
Holma Baiba — dzimusi 1967. g. Latvijā, Jelgavā. 1989. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., bibliotekāre-bibliogrāfe. Doktorantūra (mērķa doktorante no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes): 1990.–1994. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Mācībsistēmas informatizācijas
procesu lingvistiskais nodrošinājums”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. E. Kļaveniece.
Doktorantūru beigusi 1994. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā par
darbu “Zināšanu organizācijas lingvistiskie aspekti” (komunikāciju zinātņu nozarē, ap.
noz. — bibliotēkzinātnes).
Hozioskijs Solomons — dzimis 1939. g. Latvijā, Rīgā. 1961. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — skaitļojamā matemātika). Disertācijas tēma:
“[Daži bezgalīgu lineāru algebrisku vienādojumu sistēmu teorijas jautājumi]”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. L. Ladiženskis. Aspirantūru beidzis 1966. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1969. gadā Latvijā.
Hramovs Jurijs — dzimis 1974. g. Latvijā. 1996. g. beidzis LU Filoloģijas fak.,
krievu filoloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, filoloģijas zin. noz.
(ap. noz. — salīdzināmā un sastatāmā valodniecība). Disertācijas tēma: “Kinoloģiskā leksika
latviešu un krievu valodā (diahroniskais aspekts)”. Zinātn. vad. Dr. filol. I. Koškins.
Doktorantūru beidzis 1999. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis 2002. gadā Latvijā.
Hvangs (Hwang) Jong-Čuls (Joung-Chol) — dzimis 1964. g. Korejā. 1987. g.
beidzis Korejas Universitātes Tiesību zinātņu koledžu, specialitāte — tiesību zinātnes.
Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, tiesību zin. noz. (ap. noz. — starptautiskās
tiesības). Disertācijas tēma: “Minoritāšu tiesību perspektīva valsts suverenitātes,
teritoriālās integritātes un politiskās neatkarības ietvaros un Latvijas situācija”. Zinātn.
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vad. Dr. h. jur. J. Vēbers. Doktorantūru beidzis 1998. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis
1998. gadā Latvijā.

I
Ignatjeva Larisa — dzimusi 1959. g. Baltkrievijā, Brestas apgabalā, Pružani.
1982. g. beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1984.–1987. g.,
klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — krievu valoda). Disertācijas tēma: “Analītiskie
elementi mūsdienu krievu valodas gramatisko normu attīstībā”. Zinātn. vad. filol. zin.
dokt. L. Graudiņa (PSRS ZA Krievu valodas institūts). Aspirantūru beigusi 1990. gadā
un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Dr. ped. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā (pedagoģijas zin. noz., ap. noz. — skolas pedagoģija) par darbu “Vecāko
klašu skolēnu komunikatīvās kompetences veidošanās retorikas apguves procesā”.
Igoņins Maksims — dzimis 1975. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1999. g. beidzis
Maskavas Fizikas un tehnikas institūtu, inženieris-fiziķis. Doktorantūra: 1999.–2002. g.,
pilna laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — gāzu un šķidruma mehānika). Disertācijas tēma:
“Samaisošos magnētisko šķidrumu nelineārā dinamika Hele-Šou šūnās”. Zinātn. vad.
Dr. h. fiz. A. Cēbers un prof. Žans Klods Bakrī. Doktorantūru beidzis 2004. gadā.
Ph. D. grādu ieguvis 2004. gadā Francijā, Denī Didro Parīzes 7. universitātes Fizikas
institūtā.
Ijabs Ivars — dzimis 1972. g., Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, politisko zin. noz. (ap. noz. — politikas teorija). Disertācijas tēma: “Pilsoniskās
sabiedrības diskurss modernajā politikas teorijā un tās elementi Latvijas politisko ideju
vēsturē (Miķelis Valters un Pauls Šīmanis)”. Zinātn. vad. Dr. filoz. J. Rozenvalds.
Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. polit. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Ikauniece (Grunde) Anda — dzimusi 1970. g., Latvijā, Rīgā. 1993. g. beigusi
LU Bioloģijas fak., bioloģe, zooloģe. Doktorantūra: 1993.–1997. g., neklātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Rīgas līča un Baltijas jūras
zooplanktona daudzgadīgā dinamika un to kontrolējošie vides faktori”. Zinātn. vad. biol.
zin. kand. J. Kostričkina (Jūras monitoringa centrs) un Dr. biol. I. Vorinens (Vuorinen)
(Somija, Turku Universitāte). Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Ikaunieks Ēvalds — dzimis 1938. g. Latvijā, Madonas rajona Murmastienā.
1961. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra:
1969.–1972. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā kibernētika).
Disertācijas tēma: “Šūnveida struktūru informatīvās īpašības”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis 1972. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Maskavā,
PSRS ZA Informācijas pārraides problēmu institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. dat.
grādam (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati) 1992. gadā.
Ikaunieks Mārtiņš — dzimis 1976. g. Latvijā, Madonas rajonā. 2001. g. beidzis LU
Ķīmijas fak., dabaszinātņu maģistrs ķīmijā. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika,
ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “2-amino-6-tiokso-,
2-amino-6-okso-8-tiokso- un 2 amino-6,8-di-tiokso-N-alkoksialkilpurīnu atvasinājumu
sintēze un īpašību izpēte”. Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. A. Zicmanis un Dr. ķīm. M. Madre.
Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Ikere Zaiga — dzimusi 1945. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Ēdoles pagastā. 1971. g.
beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra
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(mērķa aspirante no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1976.–1980. g., neklātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — ģermāņu valodas). Disertācijas tēma: “Filozofijas
terminoloģijas tulkošanas principi latviešu valodā”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
A. Blinkena (LPSR ZA Valodas un literatūras institūts). Aspirantūru beigusi 1980. gadā
un norīkota darbā Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1983. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam
1992. gadā. Dr. h. filol. grādu ieguvusi par 1998. gadā Latvijā darbu “Vārda semantikas
un latviešu filozofijas terminoloģijas kontrastīvie pētījumi”.
Ikstens Jānis — dzimis 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures pasniedzējs. Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene,
politisko zin. noz. (ap. noz. — salīdzinošie politiskie pētījumi). Disertācijas tēma: “Partiju
sistēma un demokrātijas noturīgums Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. filoz. E. Semanis.
Doktorantūru beidzis 1996. gadā. Dr. polit. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā.
Ikšelis Aivars — dzimis 1961. g. Latvijā, Smiltenē. 1999. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā. Doktorantūra: 2000.–
2004. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — sabiedrības vadība). Disertācijas
tēma: “Latvijas pierobeža un tās attīstības iespējas”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Vanags.
Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Ilmete Žanete — dzimusi 1938. g. Latvijā, Liepājā. 1961. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene, ekonomikas
zinātnes (spec. — mehanizētā uzskaite). Disertācijas tēma: “ESM pielietošana darba un
darba algas plānošanā un uzskaitē augkopībā (uz Latvijas PSR padomju saimniecību
piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. V. Isakovs (Maskavas Dzelzceļa transporta
inženieru institūts). Atskaitīta no aspirantūras 1973. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvusi 1974. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — statistika
un informātika) 1992. gadā.
Ilziņa Ausma — dzimusi 1934. g. Latvijā, Bauskā. 1957. g. beigusi LVU Bioloģijas
fak., bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra: 1961.–1964. g.,
klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas tēma:
“Mikroelementu satura salīdzinošs raksturojums un to dinamika dažu rūpniecisku zivju
organismā no Latvijas PSR Burtnieku un Rušona ezeriem”. Zinātn. vad. prof. J. Lūss.
Aspirantūru beigusi 1965. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1966. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Iļjanova Daiga — dzimusi 1974. g. Latvijā, Bauskā. 1997. g. beigusi LU Juridisko
fak., tiesību maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., klātiene, juridisko zin. noz.
(ap. noz. — tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Vispārējo tiesību principu
aksioloģiskie un funkcionālie aspekti Latvijas tiesiskās sistēmas transformācijā”. Zinātn.
vad. Dr. h. jur. E. Meļķīsis. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi
2004. gadā Latvijā.
Iļjins Uldis — dzimis 1947. g. Latvijā, Liepājas rajona Aizputē. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1974.–1977. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Optiski inducētā dubultlaušana segnetokeramikā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1978. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā. Dr. h. inž. grādu
ieguvis 1996. gadā Latvijā.
Infantjevs Boriss — dzimis 1921. g. Latvijā, Rēzeknē. 1946. g. beidzis LVU
Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, specialitāte — slāvu
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folklora. Disertācijas tēma: “Latviešu un krievu folkloristu sakari latviešu buržuāziski
nacionālās kustības laikā”. Zinātn. vad. prof. R. Pelše. Aspirantūru beidzis 1950. gadā.
Filol. zin. kand. grādu ieguvis 1956. gadā Latvijā. Ped. zin. dokt. grādu ieguvis
1985. gadā Maskavā, Maskavas Pedagoģijas ZA par darbu “Leksikas un gramatikas
materiāla atlase un prezentācija krievu valodas kursā nacionālajā (latviešu) skolā”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ped. grādam (pedagoģijas zin. noz., ap. noz. — pasniegšanas
metodika) 1993. gadā.
Inne Raimonds — dzimis 1932. g. Latvijā, Jelgavā. 1956. g. beidzis Rīgas
Pedagoģisko institūtu, vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija). Disertācijas tēma: “Frontālās
skolu inspicēšanas pilnveidošana (uz Latvijas PSR lauku astoņgadīgo skolu materiāla
bāzes)”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Builis (LPSR Izglītības ministrija). Aspirantūru
beidzis 1978. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1981. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Iņaškina Inna — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Aktivētu T-šūnu kodolu faktoru (NFAT)
klonēšana un bioloģiskā aktivitāte”. Zinātn. vad. Dr. biol. Ē. Jankevics. Doktorantūru
beigusi 1999. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2005. gadā. Latvijā.
Isakova Olga — dzimusi 1954. g. Ukrainā, Zaporožjes apgabala Melitopolē. 1976. g.
beigusi N. A. Ņekrasova Kostromas Valsts pedagoģisko institūtu, vēstures un sabiedrības
mācības skolotāja. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “[Komjaunatnes organizācijas
audzinošās iespējas skolēnu kolektīva veidošanā]”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Špona.
Atskaitīta no aspirantūras 1981. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Viļņā,
Viļņas Valsts universitātē.
Ivanova Gaļina — dzimusi 1938. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1960. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — skaitļošanas matemātika). Disertācijas tēma:
“Siltuma lauku noteikšana vidēs ar mainīgu fāžu stāvokli un sarežģītu kustību”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. N. Avdoņins. Aspirantūru beigusi 1972. gadā un norīkota
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi
1972. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskās
fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā analīze) 1992. gadā.
Ivanova Ilze — dzimusi 1949. g. Latvijā, Valmieras rajonā. 1974. g. beigusi
P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1976.–
1980. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Sabiedriskais pienākums kā līdzeklis aktīvas dzīves pozīcijas veidošanā
pionieriem”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Špona. Aspirantūru beigusi 1980. gadā.
Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Ivanova Svetlana — dzimusi 1935. g. Krievijā, Krasnojarskā. 1958. g. beigusi
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, vdsk. krievu valodas un literatūras skolotāja.
Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — padomju literatūra).
Disertācijas tēma: “M. Šolohova daiļrades uztvere Latvijā”. Zinātn. vad. filol. zin. kand.
E. Stanke. Aspirantūru beigusi 1970. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1993. gadā.
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Ivanovs Aleksandrs — dzimis 1964. g. Baltkrievijā, Vitebskas apgabala Oršā.
1986. g. beidzis Maskavas Valsts vēstures un arhīva institūtu, vēsturnieks-arhivārs.
Aspirantūra (mērķa aspirants no Daugavpils arhīva): 1987.–1991. g., neklātiene,
vēstures zin. noz. (ap. noz. — historiogrāfija un vēstures palīgnozares). Disertācijas tēma:
“Padomju nacionālā politika un starpnacionālās attiecības Baltijā 40.–80. gadu aizrobežu
historiogrāfijā angļu valodā”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. I. Apine. Aspirantūru beidzis
1991. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Ivanovs Azijs — dzimis 1935. g. Latvijā, Daugavpilī. 1959. g. beidzis Daugavpils
Pedagoģisko institūtu, vdsk. vēstures skolotājs. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, vēs
tures zinātnes, (spec. — PSRS vēsture). Disertācijas tēma: “[Lauksaimniecības mašīnbūves
uzņēmumu izveidošana un attīstība Latvijas PSR]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. J. Ripa.
Aspirantūru beidzis 1967. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā Latvijā.
Ivanovs Georgijs — dzimis 1942. g. Krievijā, Kurskas apgabala Fatežas rajonā.
1970. g. beidzis Kaļiņingradas Valsts universitāti, vdsk. vēstures un sabiedrības mācības
skolotājs. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP
vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas KP darbība zinātniski tehniskā progresa veicināšanā
(1965.–1975. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. V. Rajevskis. Aspirantūru beidzis
1985. gadā un nosūtīts darbā uz Rīgas 62. vidusskolu. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1987. gadā Latvijā.
Ivanovs Vasilijs — dzimis 1946. g. Latvijā, Daugavpils rajonā. 1969. g. beidzis
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., vdsk. fizikas un matemātikas
skolotājs. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais
un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “[Klasiskās elektromagnētiskās teorijas
attīstības filozofiskie priekšnoteikumi]”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. H. Danenhiršs.
Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā Latvijā.
Ivbulis Viktors — dzimis 1933. g. Latvijā, Kalupes pagastā. 1956. g. beidzis
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu, fiziskās audzināšanas pasniedzējs; 1966. g.
beidzis P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filologs, angļu valodas pasniedzējs. Aspirantūra:
1968.–1971. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — Rietumeiropas, Amerikas un
Austrālijas valstu literatūra). Disertācijas tēma: “Rabindranats Tagore un personības
problēma”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. V. Novikova (Ļeņingradas Valsts universitāte).
Aspirantūru beidzis 1971. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Maskavā,
PSRS ZA Austrumu pētniecības institūtā. Filol. zin. dokt. grādu ieguvis 1983. gadā
Maskavā, PSRS ZA Austrumu pētniecības institūtā par darbu “Rabindranata Tagores
literāri mākslinieciskā daiļrade (metodes problēma)”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. filol.
grādam 1992. gadā.
Iverts Ilmārs — dzimis 1924. g. Latvijā, Valkā. 1953. g. beidzis PSKP CK Maskavas
Augstāko partijas skolu, augstākā izglītība. Aspirantūra: 1966.–1970. g., neklātiene,
filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma:
“[Par padomju daudznacionālas valsts interešu un katras padomju republikas interešu
savienojumu]”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. M. Džunusovs (PSRS ZA Filozofijas
institūts). Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā
Latvijā.
Ivins Vladimirs — dzimis 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“Segnetoelektriskās fāžu pārejas teorētiskā pētīšana perovskitos, izmantojot bifurkācijas
metodi pašsaskaņota lauka vienādojumu sistēmām”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
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B. Rolovs. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Ivulāns Antons — dzimis 1924. g. Latvijā, Ludzas apriņķa Ciblas pagastā.
1954. g. beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fak., filologs, vdsk. skolotājs. Aspirantūra:
1961.–1964. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais
materiālisms). Disertācijas tēma: “Sociālistiskā reālisma problēmas Andreja Upīša
estētikā”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. P. Zeile. Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Filoz.
zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā.

J
Jadčenko Ludmila — dzimusi 1980. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beigusi LU
Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. Doktorantūra:
2002.–2005. g., pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība).
Disertācijas tēma: “Valsts ekonomiskās drošības indikatoru prognozēšanas matemātiskais
modelis”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Vasermanis. Doktorantūru beigusi 2005. gadā.
Dr. ekon. grādu ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Jākobsone Gunta — dzimusi 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beigusi P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra: 1975.–
1979. g., neklātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma:
“Neļķu augšanas un attīstības īpatnības retardantu ietekmē”. Zinātn. vad. biol. zin.
dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi 1979. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1982. gadā Minskā, Baltkrievijas PSR ZA Botānikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Jākobsone Lidija — dzimusi 1937. g. Latvijā, Jēkabpils rajona Vīpes ciemā.
1961. g. beigusi P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un
ķīmijas skolotāja. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. —
citoloģija). Disertācijas tēma: “Augstāko augu citoloģija un embrioloģija”. Zinātn. vad.
prof. D. Trankovskis (M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru
beigusi 1967. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā par darbu “Dažu
rododendru sugu citoembrioloģiskā izpēte”.
Jākobsone Māra — dzimusi 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1985.–1988. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika, pārvaldes organizācija
un plānošana). Disertācijas tēma: “Republikas pakalpojumu sfēras teritoriālās plānošanas
matemātiskā modelēšana”. Zinātn. vad. tehn. zin. kand. E. Vasermanis. Aspirantūru
beigusi 1988. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1989. gadā Ļeņingradā,
N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu ekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ekon. grādam (ap. noz. — statistika un informātika) 1992. gadā.
Jakovičs Andris — dzimis 1950. g. Latvijā, Alūksnē. 1973. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“Šķidra metāla vidējotās plūsmas pētījumi aksiāli simetriskā magnētiskajā laukā”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Miķelsons. Aspirantūru beidzis 1977. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1979. gadā Ļeņingradā, M. I. Kaļiņina Ļeņingradas Politehniskajā institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam (spec. — šķidruma un gāzes dinamika) 1992. gadā.
Jančuks Valērijs — dzimis 1946. g. Baltkrievijā. Mogiļevas apgabala Osipovičos.
1968. g. beidzis Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., vdsk.
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fizikas un matemātikas skolotājs. Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, ekonomikas
zinātnes (spec. — politekonomija). Disertācijas tēma par strādnieku brīvā laika
izmantošanu sociālisma apstākļos. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. V. Dadajans (PSRS ZA
Ekonomikas un matemātikas institūts). Aspirantūru beidzis 1971. gadā. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1974. gadā Latvijā.
Jankeloviča Lija — dzimusi 1930. g. Igaunijā, Tartu. 1954. g. beigusi Tartu Valsts
universitāti, vēsturniece. Aspirantūra: 1966.–1970. g., neklātiene, vēstures zinātnes
(spec. — vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma: “[Vācu humānista un apgaismotāja Herdera
darbība Baltijā]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. M. Stepermanis. Aspirantūru beigusi
1970. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā.
Jankevica Līga — dzimusi 1962. g. Latvijā, Pļaviņās. 1985. g. beigusi P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1995.–
1999. g., neklātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — mikrobioloģija). Disertācijas tēma:
“Bakulovīrusu vīrusu un augu kaitēkļu populāciju ekoloģiskā mijiedarbība un loma
bioloģiskajā kontrolē”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. I. Muižnieks. Doktorantūru beigusi
1999. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2000. gadā Latvijā.
Jankevics Ēriks — dzimis 1962. g. Latvijā, Liepājā. 1985. g. beidzis P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Aspirantūra/doktorantūra:
1988.–1992. g., neklātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija).
Disertācijas tēma: “Cilvēka interleikīna-2 gēna 5-flankējošā rajona organizācija”. Zinātn.
vad. biol. zin. dokt. E. Grēns (LPSR ZA Organiskās sintēzes institūts). Atskaitīts no
doktorantūras 1992. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Jankevics Jāzeps — dzimis 1935. g. Latvijā, Elejas rajona Zaļeniekos. 1961. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs. Aspirantūra:
1961.–1964. g., klātiene, ģeogrāfijas zinātnes (spec. — ekonomiskā ģeogrāfija).
Disertācijas tēma: “Latvijas PSR lauksaimniecības ģeogrāfija”. Zinātn. vad. ģeogr. zin.
kand. A. Kolotijevskis. Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu
ieguvis 1970. gadā Baltkrievijā, V. I. Ļeņina Baltkrievijas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas PSR Dr. ģeogr. grādam 1992. gadā.
Jansone (Opmane) Baiba — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beigusi LU
Bioloģijas fak., dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna
laika, medicīnas zin. noz. (ap. noz. — farmakoloģija). Disertācijas tēma: “Melanokortīni —
uzvedības un neiroķīmisko procesu regulētāji”. Zinātn. vad. Dr. h. med. V. Kluša.
Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. med. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Jansons Edgars — dzimis 1929. g. Latvijā, Valkā. 1954. g. beidzis LVU Ķīmijas
fak., inženieris-ķīmijas tehnologs. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene, ķīmijas zinātnes
(spec. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Tetrafenīlborāti un to analītiskā lietošana”.
Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. A. Ieviņš. Aspirantūru beidzis 1957. gadā. Ķīm. zin.
kand. grādu ieguvis 1961. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ķīm. grādam 1992. gadā. Dr. h. ķīm. grādu ieguvis 1992. gadā Latvijā par darbu
kopu “Ditiokarboksilskābes un ditiokarboksilāti analītiskajā ķīmijā”.
Jansons Juris — dzimis 1974. g. Latvijā. 1998. g. beidzis LU Bioloģijas fak.,
bioloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2001. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Latvijā cirkulējošo B hepatīta un
C hepatīta vīrusu molekulārā raksturošana”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. P. Pumpēns un
Dr. biol. I. Sominskaja. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis
2005. gadā Latvijā.
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Jansons Māris — dzimis 1936. g. Latvijā, Rīgā. 1959. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra: 1963.–1966. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes, (spec. — plazmas fizika). Disertācijas tēma:
“[Dzīvsudraba un nātrija tvaiku maisījumu sensibilizētā fluorescence]”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. kand. E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1985. gadā
Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē par darbu “Molekulu–atomu
sadursmes un foto sabrukšanas procesi sārmmetālu tvaikos lāzeru ierosmē”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. fiz. grādam (spec. — optika un spektroskopija) 1992. gadā.
Jansons Vladimirs — dzimis 1947. g. Latvijā, Daugavpilī. 1970. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1979.–1982. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie vienādojumi un matemātiskā
fizika). Disertācijas tēma: “Stohastisku funkcionāl-diferenciālo vienādojumu atrisinājumu
eksponenciālā dihotomija plašā nozīmē”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Carkovs.
Atskaitīts no aspirantūras 1980. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis (Latvijā?).
Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — varbūtību teorija un matemātiskā
statistika) 1992. gadā.
Jarmola Andrejs — dzimis 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Skanējamo [tā] lāzeru
spektroskopija un elektriskā lauka efekti sārmu metālu tvaikos”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz.
R. Ferbers. Atskaitīts no doktorantūras 2004. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 2007. gadā
Latvijā.
Jarute (Mazarēviča) Gunta — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beigusi
LU Fizikas un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre fizikā. Doktorantūra: 2000.–
2003. g., pilna laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — medicīniskā fizika). Disertācijas tēma:
“Gaismas laušanas koeficienta izmaiņas aminoskābēm, poliaminoskābēm un cilvēka
šūnām dažādu patoloģiju gadījumos”. Zinātn. vad. Dr. biol. T. Freivalds. Doktorantūru
beigusi 2004. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Jasinskis Vladimirs — dzimis 1940. g. Baltkrievijā, Brestas apgabala Pružanos.
1965. g. beidzis Černovcu Valsts universitāti, matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra:
1972.–1975. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie un
integrālie vienādojumi). Disertācijas tēma: “[Stohastisku diferenciālvienādojumu ar
pēcdarbību atrisinājumu stabilitāte]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Carkovs.
Aspirantūru beidzis 1974. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā
Černovcos, Černovcu Valsts universitātē.
Jasjko Danute — dzimusi 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beigusi LU Vadības un
ekonomiskās informācijas fak., ekonomiste-matemātiķe; 1993. g. beigusi LU Vadības un
ekonomiskās informācijas fak., biznesa vadības maģistre. Doktorantūra: 1994.–1998. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — statistika un demogrāfija). Disertācijas
tēma: “Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus izpēte: principi, problēmas,
metodes”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. L. Frolova. Doktorantūru beigusi 1998. gadā.
Dr. ekon. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Jātniece Ruta — dzimusi 1933. g. Latvijā, Bauskas apriņķa Pilsrundāles pagastā.
1958. g. beigusi LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1967.–
1970. g., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — tautsaimniecības ekonomika, organizācija
un plānošana). Disertācijas tēma: “[Tekstilrūpniecības produkcijas darbietilpības rādītāja
noteikšana un izmantošana (uz Latv. PSR kokvilnas uzņēmumu nozares piemēra
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pamata)]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. B. Klāzs. Aspirantūru beigusi 1970. gadā. Ekon.
zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Jaunzeme Līvija — dzimusi 1925. g. Latvijā, Jelgavā. 1950. g. beigusi LVU Juridisko
fak., juriste. Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, specialitāte — politiskā ekonomija.
Disertācijas tēma: “Buržuāziskās Latvijas ekonomika fašistiskās diktatūras gados (1934–
1940)”. Zinātn. vad. prof. J. Jurgens. Aspirantūru beigusi 1953. gadā. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
Jaunzems Andrejs — dzimis 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1964. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis–skaitļotājs. Aspirantūra: 1967.–1970. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — funkcionālanalīze un funkciju teorija).
Disertācijas tēma: “Topoloģisko vektoru telpu dažas klases un vaļējie attēlojumi tajās”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. M. Goldmanis. Aspirantūru beidzis 1970. gadā.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Jēgere Sarmīte — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1978.–1982. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika, pārvaldes organizācija
un plānošana). Disertācijas tēma: “Mazumtirdzniecības attīstības prognozēšana”. Zinātn.
vad. ekon. zin. dokt. A. Orlovs (G. V. Pļehanova Maskavas Tautsaimniecības institūts).
Aspirantūru beigusi 1982. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā Maskavā,
G. V. Pļehanova Tautsaimniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam
1998. gadā (ap. noz. — tautsaimniecības teorija un vēsture).
Jemeļjanova Stefanida — dzimusi 1925. g. Latvijā, Ilūkstes apriņķa Subatē.
1954. g. beigusi Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Vēstures fak., vdsk. vēstures
skolotāja. Aspirantūra: 1960.–1963. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP
vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas Komunistiskā partija — komunistiskā darba kustības
organizatore un vadītāja republikas rūpniecībā]”. Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru
beigusi 1963. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1963. gadā Latvijā.
Jeņikejeva Emma — dzimusi 1940. g. Krievijā, Ufā. 1962. g. beigusi Baškīrijas Valsts
universitātes Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe, vdsk. matemātikas un rasēšanas
skolotāja. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. —
diferenciālie un integrālie vienādojumi). Disertācijas tēma: “Par dažiem Stefana tipa
uzdevumiem, kas saistīti ar fāžu stāvokļa izmaiņu procesu pētījumiem binārās sistēmās”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. L. Rubinšteins. Aspirantūru beigusi 1967. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat.
grādam 1992. gadā.
Jermolajeva Jeļena — dzimusi 1951. g. Krievijā, Ivanovā. 1983. g. beigusi
M. I. Gļinkas Gorkijas Valsts koservatoriju, mūzikas pasniedzēja. Doktorantūra: 1993.–
1997. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Dialoģiskā pieeja mācībās mūsdienu skolā”. Zinātn. vad. Dr. ped.
T. Kurilova. Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1997. gadā
Latvijā.
Jezupovs Arnolds — dzimis 1971. g. Latvijā, Ludzā. 1996. g. beidzis Latvijas
Medicīnas akadēmiju, ārsts; 2001. g. beidzis LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības
institūtu, ķirurgs. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, medicīnas zin. noz.
(ap. noz. — ķirurģija). Disertācijas tēma: “Vēdera priekšējās sienas trūču slēgšana
ar polipropilēna protēzi un tās vērtēšana”. Zinātn. vad. Dr. h. med. M. Mihelsons.
Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. med. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
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Jirgena Sandra — dzimusi 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1992. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe, cilvēka un dzīvnieku fizioloģe. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma: “Jauniešu
pašizjūta un adiktīvās uzvedības izvēle”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne.
Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. psih. grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Joffe Roberts — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fiziķis (fizikālo procesu matemātiskā modelēšana). Doktorantūra:
1994.–1997. g., klātiene, fizikas zin. noz. (ap. noz. — polimēru fizika un mehānika).
Disertācijas tēma: “Materiālu sabrukšanas modelēšana pie dažādiem slogošanas
režīmiem”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. V. Tamužs. Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Ph. D.
grādu ieguvis 1999. gadā Zviedrijā.
Jonāne Irēna — dzimusi 1927. g. Latvijā, Ilūkstes apriņķa Pilskalnes pagastā.
1951. g. beigusi LVU Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene,
specialitāte — PSKP vēsture. Disertācijas tēma: “[Latviešu partizānu cīņa 1906. gadā]”.
Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beigusi 1956. gadā. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvusi 1964. gadā Latvijā par darbu “Latvijas sociāldemokrātijas vadība partizānu cīņā
1905.–1907. gada revolūcijā”.
Joppe Aina — dzimusi 1959. g. Latvijā, Krāslavā. 2001. g. beigusi LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. Doktorantūra: 2001.–2005. g.,
nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas tēma:
“Nodokļu administrēšanas pilnveidošana”. Zinātn. vad. Dr. ekon. L. Kavale. Doktorantūru
beigusi 2005. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Jostsons Ernests — dzimis 1903. g. Latvijā, Ipiķu pagastā. 1930. g. beidzis Latvijas
Universitātes Tiesību zinātņu fak., jurists. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene,
juridiskās zinātnes (spec. — PSRS valsts tiesības). Disertācijas tēma: “Latvijas PSR
Augstākās Padomes Prezidija loma Padomju varas nostiprināšanā Padomju Latvijā
(25.III 1940.–25.VIII 1952.)”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. A. Staļgēvičs. Aspirantūru
beidzis 1950. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1954. gadā Latvijā.
Judrupa Benita — dzimusi 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “[Optimālas augstskolas mācību procesa organizācijas modeļu sistēma]”. Zinātn.
vad. ekon. zin. dokt. L. Ļeontjevs (Rīgas Politehniskais institūts). Aspirantūru beigusi
1984. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ped. zin. kand.
grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā par darbu: “Augstākās matemātikas priekšmeta
apgūšanas organizēšanas modelis augstskolā”. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam
(pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture)) 1992. gadā.
Jurciņa Aina — dzimusi 1934. g. Latvijā, Saldus rajona Jaunaucē. 1968. g. beigusi
P. Stučkas LVU Juridisko un filozofijas fak., juriste. Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene,
filozofijas zinātnes (spec. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas tēma: “Sievietes
personības attīstība sociālismā”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. A. Milts. Aspirantūru
beigusi 1972. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1973. gadā Latvijā.
Jurgena Inese — dzimusi 1949. g. Latvijā, Gulbenes rajona Jaungulbenē. 1973. g.
beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1980.–1984. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Jaunāko pusaudžu tikumisko zināšanu un uzvedības vienotības veidošana daiļliteratūras
lasīšanas procesā”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Špona. Aspirantūru beigusi 1984. gadā.
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Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1986. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Juriks Vladimirs — dzimis 1924. g. Krievijā, Omskas apgabala Omskā. 1951. g.
beidzis LVU Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, filoloģijas
zinātnes (spec. — latviešu valoda). Disertācijas tēma: “[Darbības vārdu varbūtības
izteiksmes formas un nozīmes sastatījums latviešu un krievu valodā]”. Zinātn. vad. filol.
zin. dokt. P. Ariste. Aspirantūru beidzis 1955. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvis
1955. gadā Latvijā.
Jurjevska Elizabete — dzimusi 1933. g. Krievijā, Krasnodaras novadā, Armavirā.
1955. g. beigusi M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti, ekonomiste, politiskās
ekonomijas pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas Civilās aviācijas
inženieru institūta): 1970.–1973. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. —
politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Sabiedrisko, kolektīvo un personisko interešu
saskaņošanas nosacījumi ar materiālās stimulēšanas palīdzību sociālismā]”. Zinātn. vad.
ekon. zin. kand. A. Musaeljans (Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts). Aspirantūru
beigusi 1973. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā.
Jurka Normunds — dzimis 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1992. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., biologs, cilvēka un dzīvnieku fiziologs; 1994. g. beidzis LU Bioloģijas fak., bioloģijas
maģistrs. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, medicīnas zin. noz. (ap. noz. —
normālā fizioloģija). Disertācijas tēma: “Smēķēšanas ietekme uz hroniska iekaisuma
būtiskām pazīmēm ierosinātajās krēpās un asinīs slimniekiem ar obstruktīvām plaušu
patoloģijām”. Zinātn. vad. Dr. h. med. I. Taivans. Doktorantūru beidzis 2002. gadā.
Dr. biol. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Jurkēvičs Vitolds — dzimis 1945. g. Latvijā, Krāslavas rajona Indrā. 1968. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1969.–1972. g.,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas
tēma: “[Cietvielu fāžu pāreju identifikācija un modelēšana]“. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. B. Rolovs. Aspirantūru beidzis 1972. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1973. gadā.
Juško Angelika — dzimusi 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Doktorantūra: 1993.–1996. g.,
klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūrzinātne). Disertācijas tēma: “Folkloras
apzināšana Latgalē 19. gadsimta otrajā pusē”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. J. Kursīte-Pakule.
Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.

K
Kacapa (Katsap) Ada (Ada) — dzimusi 1947. g. PSRS, 1970. g. beigusi Kišiņevas
Valsts universitāti, matemātiķe, matemātikas skolotāja. Doktorantūra: 1997.–2001. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolas pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Profesionāla humāna skolotāja personības veidošanās koledžas pedagoģiskajā procesā”.
Zinātn. vad. Dr. ped. T. Kurilova. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 1999. gadā. Latvijā.
Kacnelsons Ļevs — dzimis 1936. g. Baltkrievijā, Mogiļevas apgabala Bobruiskā.
1959. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis, vdsk.
matemātikas skolotājs. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, fizikas un matemātikas
zinātnes (spec. — skaitļojamā matemātika). Disertācijas tēma: “[Izoekstremālās racionālas
funkcijas un to algebriska konstruēšana]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Grīnbergs.
Aspirantūru beidzis 1966. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā Latvijā.
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Kačans Vsevolods — dzimis 1955. g. Gruzijā, Rustavi. 1978. g. beidzis A. Pelšes
Rīgas Politehnisko institūtu, inženieris-mehāniķis. Aspirantūra: 1983.–1987. g.,
neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā filozofija). Disertācijas tēma:
“Radošās darbības regulatīvo programmu analīzes specifika (balstoties uz projektēšanas
spēļu metodiku)”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. V. Ņikiforovs. Aspirantūru beidzis
1987. gadā. Dr. filoz. grādu ieguvis 1994. gadā Latvijā.
Kakānis Raivis — dzimis 1975. g. Latvijā, Pļaviņās. 1999. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 1999.–2003. g.,
nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas tēma:
“Akciju tirgus cenu veidošanās principi un novērtējums”. Zinātn. vad. Dr. ekon.
V. Baleviča. Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2006. gadā
Latvijā.
Kaksis Āris — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis P. Stučkas LVU Ķīmijas
fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1978.–1981. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — fizikālā
ķīmija). Disertācijas tēma: “Mangāna dioksīda elektroda absorbcijas īpašību pētījumi
šķīdumos”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš. Aspirantūru beidzis 1981. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis
1990. gadā Latvijā.
Kalendarovs Roberts — dzimis 1941. g. Uzbekijas PSR (tagad — Uzbekistāna),
Kokandā. 1964. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis
(kodolfizika). Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes
(spec. — pusvadītāju fizika). Disertācijas tēma: “Defektu ietekme uz tetracēna un
tetraoksotetracēna fotoelektriskajām īpašībām”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
A. Belkinds (LPSR ZA Fizikāli enerģētiskais institūts). Aspirantūru beidzis 1971. gadā.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā.
Kalis Harijs — dzimis 1938. g. Latvijā, Jelgavā. 1962. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zinātnes (spec. — diferenciālie un integrālie vienādojumi). Disertācijas
tēma: “[Par dažām magnētiskās hidrodinamikas diferenciālvienādojumu atrisināšanas
metodēm]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Āboliņa. Aspirantūru beidzis
1970. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin.
dokt. grādu ieguvis 1990. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Valsts Tehniskajā universitātē
par darbu “Speciālu skaitlisko metožu izstrāde un pielietošana viskoza nesaspiežama
elektrovadoša šķidruma plūsmu aprēķināšanai lielu parametru gadījumā”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1992. gadā. Dr. h. mat. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā
(ap. noz. — matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā analīze) par darbu
“Speciālu skaitlisko metožu izstrāde un pielietošana matemātiskās fizikas, hidrodinamikas
un magnētiskās hidrodinamikas problēmu risināšanai”.
Kalna-Puķīte Baiba — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU
Filoloģijas fak., žurnāliste; 1997. g. beigusi LU Filoloģijas fak., mākslas zinātņu maģistre
teātra zinātnē. Doktorantūra: 1997.–2000. g., klātiene, mākslas zin. noz. (ap. noz. —
teātra un kino vēsture un teorija). Disertācijas tēma: “Latviešu teātris (1940–1945)
totalitārisma mākslas kontekstā”. Zinātn. vad. Dr. h. māksl. S. Radzobe. Doktorantūru
beigusi 2001. gadā. Dr. māksl. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Kalnača Andra — dzimusi 1965. g. Latvijā, Liepājā. 1988. g. beigusi P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra/
doktorantūra: 1989.–1993. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — valodniecība).
Disertācijas tēma: “Darbības vārda laika formu funkcionālā sistēma latviešu valodā”.
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Zinātn. vad. Dr. h. filol. I. Freimane. Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. filol. grādu
ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Kalnciema Aija — dzimusi 1948. g. Latvijā, Gulbenes rajona Druvienā. 1975. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma filozofijas un
sabiedrības mācības pasniedzēja, socioloģe. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, vēstures
zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Sociāldemokrātijas
darbība proletāriskās kultūras veidošanā (1904.–1914. g.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand.
Z. Ķimene. Aspirantūru beigusi 1979. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. vēst. grādam 1992. gadā.
Kalnciems Kaspars — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis P. Stučkas
LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma filozofijas un sabiedrības mācības
pasniedzējs, sociologs. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap.
noz. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Pasauluzskats
kā sabiedrības garīgās dzīves sastāvdaļa”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. L. Novikova
(M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1984. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis
1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam (ap. noz. — praktiskā filozofija)
1992. gadā.
Kalniņa Anita — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beigusi LU Vēstures
un filozofijas fak., sociālo zinātņu maģistre socioloģijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
pilna laika, socioloģijas zin. noz. (ap. noz. — lietišķā socioloģija). Disertācijas tēma:
“Cilvēkdrošība Latvijā: apdraudējumi un drošības avoti”. Zinātn. vad. Dr. soc. B. Zepa.
Atskaitīta no doktorantūras 2003. gadā. Dr. soc. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Kalniņa (Eglīte) Dace — dzimusi 1940. g. Latvijā, Cēsu rajona Kliģenes ciemā.
1963. g. beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe-skaitļotāja.
Aspirantūra: 1973.–1977. g., neklātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
diferenciālie un integrālie vienādojumi). Disertācijas tēma: “Iterāciju uzvedība nekustīgā
punkta apkārtnē pie parametru stohastiskām perturbācijām”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. E. Carkovs. Aspirantūru beigusi 1977. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvusi 1984. gadā Kijevā, T. G. Ševčenko Kijevas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Kalniņa (Ozola) Dzintra — dzimusi 1926. g. Latvijā, Rīgā. 1952. g. beigusi LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, ekonomikas zinātnes
(spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Agrārais jautājums buržuāziskajā
Latvijā fašistiskās diktatūras gados (1934–1940)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. A. Leits.
Aspirantūru beigusi 1955. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1955. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika)
1992. gadā.
Kalniņa Ieva — dzimusi 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, filoloģijas zin. noz.
(ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma: “Latviešu drāmas kompozīcijas
attīstība 19. gs. otrajā pusē”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. G. Bībers. Aspirantūru beigusi
1984. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Kalniņa Laimdota — dzimusi 1947. g. Latvijā, Talsu rajona Ugālē. 1970. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, ģeogrāfijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1995.–
1998. g., klātiene, ģeoloģijas zin. noz. (ap. noz. — kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija).
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Disertācijas tēma: “Vidējā un vēlā pleistocēna vides pārmaiņu atspoguļojums Baltijas
jūras baseina nogulumos Latvijas piekrastē”. Zinātn. vad. Dr. ģeol. V. Zelčs. Doktorantūru
beigusi 1999. gadā. Ph. D. (Doctor of Phylosophy in Quaternary Geology) grādu ieguvusi
2001. gadā Zviedrijā, Stokholmas Universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ģeogr. grādam
2003. gadā.
Kalniņa (Briņķe) Luana — dzimusi 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1965. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1969.–
1972. g., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — politekonomija). Disertācijas tēma:
“Inženiertehnisko darbinieku prēmiju ekonomiskais saturs: (uz LPSR rūpn. materiālu
pamata)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. G. Libermanis. Aspirantūru beigusi 1972. gadā
un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvusi 1974. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Kalniņa Maija — dzimusi 1935. g. Krievijā, Maskavā. 1960. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., vdsk. angļu val. skolotāja. Aspirantūra: 1973.–1976. g.,
klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pasniegšanas metodika). Disertācijas tēma:
“Nesagatavotā monologa mācīšana uz studentu runas un domāšanas aktivizācijas pamata”.
Zinātn. vad. ped. zin. kand. Z. Kļičņikova (M. Toreza Maskavas Valsts pedagoģiskais
svešvalodu institūts). Aspirantūru beigusi 1976. gadā un norīkota darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1981. gadā Maskavā,
V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped.
grādam 1993. gadā.
Kalniņš Audris — dzimis 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1965. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra: 1966.–1969. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — skaitļojamā matemātika). Disertācijas
tēma: “Grafu krāsošanas problēmas statistiskie novērtējumi”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1972. gadā Krievijā, PSRS ZA Sibīrijas nodaļas Skaitļošanas centrā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. dat. grādam 1992. gadā (ap. noz. — datoru programmnodrošinājums).
Dr. h. dat. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā (datorzinātņu noz., ap. noz. — datoru
un sistēmu programmnodrošinājums) par darbu “Testēšanas automatizācija, specifikāciju
valodas un CASE rīki”.
Kalniņš Valts — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., politikas zinātņu maģistrs. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika,
politisko zin. noz. (ap. noz. — pārvalde un administrācija). Disertācijas tēma: “Korupcijas
novēršanas politikas analīze: institucionālie pretkorupcijas instrumenti Latvijā”. Zinātn.
vad. Dr. polit. F. Rajevska. Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. polit. grādu ieguvis
2003. gadā Latvijā.
Kalvāne Skaidrīte — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Viļānos. 1991. g.
beigusi LU Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja.
Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūrzinātne).
Disertācijas tēma: “Latgaliešu literatūras sākumi (garīgajā literatūrā 18. un 19. gadsimtā)”.
Zinātn. vad. Dr. h. filol. V. Valeinis. Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. filol. grādu
ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Kalve Ieva — dzimusi 1966. g. Latvijā, Siguldā. 2001. g. beigusi Latvijas
Lauksaimniecības universitāti un Norvēģijas Lauksaimniecības universitāti, ekonomikas
maģistre. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. —
izglītības vadība). Disertācijas tēma: “Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā”. Zinātn.
vad. Dr. fiz. A. Broks. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi
2008. gadā Latvijā.
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Kaļiņņikova Ludmila — dzimusi 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beigusi
P. Sučkas LVU Filoloģijas fak., krievu valodas un literatūras skolotāja; 1994. g. beigusi
LU Svešvalodu fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma: “Personības
pašvērtības apzināšanās pusaudžu un agrīnās jaunības vecuma posmā”. Zinātn. vad.
Dr. h. psihol. Ā. Karpova. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā.
Kaļķe Baiba — dzimusi 1965. g. Latvijā, Jelgavā. 1988. g. beigusi P. Stučkas LVU
Pedagoģijas fak., latviešu valodas un literatūras skolotāja, audzinātāja-metodiķe; 1995. g.
beigusi LU Pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2000. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Skolotāji —
rakstnieki pedagoģijas teorijai un praksei Latvijā no 1900. līdz 1940. gadam”. Zinātn.
vad. Dr. ped. A. Krūze. Doktorantūru beigusi 2000. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2002. gadā Latvijā.
Kaminska Irēna — dzimusi 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1985. g. beigusi J. Kalnbērziņa
Daugavpils Pedagoģisko institūtu, pasniedzēja, vdsk. ķīmijas un bioloģijas skolotāja.
Aspirantūra (mērķa aspirante no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1986.–1989. g.,
klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas
tēma: “Olnīcu arteriālo asinsvadu mehāniskās īpašības un reaktivitāte”. Zinātn. vad. biol.
zin. dokt. J. Aivars. Aspirantūru beigusi 1989. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1990. gadā Lietuvā, Kauņas Medicīnas akadēmijā.
Kanders Uldis — dzimis 1948. g. Latvijā, Liepājas rajona Tadaiķos. 1971. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Jonu kristālu radiācijas defektu izstarojuma tuneļrekombinācija”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. J. Valbis. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1981. gadā Latvjā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Kangro Andris — dzimis 1947. g. Latvijā, Alūksnē. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1978.–1981. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Na2O · 3SiO2
stiklu tuneļluminiscence”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. I. Vītols. Aspirantūru
beidzis 1981. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1981. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Kanta Ludmila — dzimusi 1947. g. Krievijā, Čuvašijā, Kanašā. 1970. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1980.–1984. g., neklātiene, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “[Litija fluorīda un tā sakausējumu
radiolīze]”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. J. Tīliks. Aspirantūru beigusi 1984. gadā. Ķīm.
zin. kand. grādu ieguvusi 1986. gadā Latvijā.
Kaņepe Iveta — dzimusi 1971. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Viļānos. 1994. g. beigusi
LU Bioloģijas fak., bioloģe, bioķīmiķe. Doktorantūra: 1999.–2003. g., neklātiene, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Struktūras–aktivitātes pētījumi
β-laktāmsaturošiem atvasinājumiem ar elastāzi inhibējošām un pretvēža īpašībām”.
Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. A. Zicmanis un Dr. h. ķīm. G. Veinbergs. Doktorantūru beigusi
2005. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Kaņeps Jānis — dzimis 1962. g. Latvijā, Ogres rajona Lielvārdē. 1985. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1987.–1990. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā kibernētika). Disertācijas
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tēma: “Valodu reprezentējamība ar divvirzienu galīgiem varbūtiskiem automātiem”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. R. M. Freivalds. Aspirantūru beidzis 1990. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1991. gadā Krievijā, N. G. Černiševska Saratovas
Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. dat. grādam (ap. noz. — datorzinātņu
matemātiskie pamati) 1992. gadā.
Kapeniece Ilga — dzimusi 1932. g. Latvijā, Krāslavas apriņķa Baltinavā. 1957. g.
beigusi LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vdsk. vēstures skolotāja. Aspirantūra:
1965.–1969. g., neklātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma:
“LKP pieredze legālo iespēju izmantošanā buržuāziskajā Saeimā 1928.–1934. g.”. Zinātn.
vad. vēst. zin. kand. S. Ziemelis (LKP CK Partijas vēstures institūts). Aspirantūru beigusi
1969. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Kapenieks Atis — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1979.–1982. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Caurspīdīgās
segnetokeramikas elektrooptisko īpašību īpatnības”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
V. Fricbergs un fiz. un mat. zin. kand. A. Krūmiņš. Aspirantūru beidzis 1982. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1983. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Kāposta Iveta — dzimusi 1962. g. Latvijā, Bauskas rajona Brunavā. 1987. g.
beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe. Doktorantūra (mērķa doktorante no
Madonas rajona Sausnējas 9-gadīgās skolas): 1990.–1993. g., klātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Didaktiskā spēle kā
skolēnu mācību motivācijas veidotājs faktors”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona.
Doktorantūru beigusi 1993. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Karapetjana Indra — dzimusi 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja; 1998. g. beigusi LU Svešvalodu fak., filoloģijas
maģistre angļu filoloģijā. Doktorantūra: 1999.–2003. g., nepilna laika, valodniecības zin.
noz. (ap. noz. — lietišķā valodniecība). Disertācijas tēma: “Bakalaura darbu valoda kā
lingvofunkcionālās kompetences attīstības rezultāts”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. I. Kramiņa.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Karbanova Inese — dzimusi 1939. g. Baltkrievijā, Minskā. 1960. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras skolotāja.
Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — angļu literatūra).
Disertācijas tēma: “Liriskās grēksūdzes tipa angļu romāns 1960. gadu literatūrā”. Zinātn.
vad. filol. zin. kand. Z. Giļdina. Aspirantūru beigusi 1965. gadā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvusi 1980. gadā Gruzijā, Tbilisi Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol.
grādam 1992. gadā.
Kargina Margarita — dzimusi 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1983.–1987. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Veselības
aizsardzības saimnieciskā mehānisma pilnveidošanas metodoloģiskais pamatojums”.
Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. J. Ņetjosins (LPSR ZA Ekonomikas institūts). Aspirantūru
beigusi 1987. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam 1998. gadā (ap. noz. — tautsaimniecības teorija un vēsture).
Kārkliņa Annija — dzimusi 1979. g. Latvijā, Rīgā. 2004. g. beigusi LU Juridisko
fak., sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna laika,
juridisko zin. noz. (ap. noz. — valsts tiesības). Monogrāfija “Valsts prezidenta atlaišanas
institūts”. Zinātn. vad. Dr. jur. K. Balodis. Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. jur.
grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
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Kārkliņa Inta — dzimusi 1933. g. Latvijā, Rīgā. 1955. g. beigusi LVU fizikas un
matemātikas fak., matemātiķe, vdsk. matemātikas un fizikas skolotāja. Aspirantūra:
1965.–1968. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — diferenciālie
vienādojumi). Disertācijas tēma: “[Trīsdimensiju Pfafa vienādojuma topoloģiskā
klasifikācija viendimensiju raksturojošā apkārtnē]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
L. Reiziņš (LPSR ZA Fizikas institūts). Aspirantūru beigusi 1968. gadā un norīkota
darbā Latvijas PSR ZA. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā.
Kārkliņš Jānis — dzimis 1979. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Juridisko fak.,
sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika,
juridisko zin. noz. (ap. noz. — civiltiesības). Disertācijas tēma: “Latvijas līgumtiesību
modernizācijas galvenie virzieni”. Zinātn. vad. Dr. h. jur. K. Torgāns. Doktorantūru
beidzis 2007. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Kārkliņš Jūlijs Laimonis — dzimis 1924. g. Latvijā, Rīgā. 1949. g. beidzis LVU
Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, specialitāte — latviešu
valoda. Disertācijas tēma: “Galvenie vienkopas teikumu tipi mūsdienu latviešu literārajā
valodā”. Zinātn. vad. prof. P. Ariste. Aspirantūru beidzis 1952. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvis 1953. gadā Latvijā.
Karlivāns Vladimirs — dzimis 1928. g. Krievijā, Maskavā. 1951. g. beidzis LVU
Ķīmijas fak., inženieris-tehnologs (koksnes ķīmijas tehnologs). Aspirantūra: 1955.–
1956. g., viengadīgā asp., klātiene, ķīmijas zinātnes (spec. — vispārīgā ķīmija). Disertācijas
tēma: “[Lignīna izmaiņas vārīšanā ar sārmu]”. Zinātn. vad. prof. P. Odincovs. Aspirantūru
beidzis 1956. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1957. gadā Latvijā.
Karlsone Anete — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece. Doktorantūra (mērķa doktorante no Latvijas
Vēstures muzeja): 1996.–1999. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — etnogrāfija).
Disertācijas tēma: “Mājaustie apģērba audumi Latvijā 19. gs. pēdējā ceturksnī un 20. gs”.
Zinātn. vad. Dr. vēst. A. Jansone un Dr. h. vēst. A. Alsupe. Atskaitīta no doktorantūras
2000. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Karlsone (Šmite) Ilgone — dzimusi 1921. g. Krievijā, Maskavā. 1943. g. beigusi
Maskavas Valsts Medicīnas institūta Ārstniecības fak., ārste. Aspirantūra: 1945.–1949. g.,
neklātiene, specialitāte — mikrobioloģija. Disertācijas tēma: “Askorbīnskābes trūkuma
ietekme uz stafilokoku infekcijas gaitu”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. A. Kirhenšteins.
Aspirantūru beigusi 1949. gadā. Med. zin. kand. grādu ieguvusi 1949. gadā Latvijā.
Karnītis Ģirts — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., datorzinātņu maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2002. g., neklātiene,
datorzinātņu noz. (ap. noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas tēma:
“Informācijas sistēmu integrācijas problēmas”. Zinātn. vad. Dr. dat. J. Bičevskis. Atskaitīts
no doktorantūras 2002. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2004. gadā Latvijā.
Karnups Viesturs Pauls — dzimis 1946. g. Vācijā. 1999. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 1999.–2003. g.,
nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība). Disertācijas
tēma: “Latvijas ārējā tirdzniecība ar Skandināvijas valstīm (1920–1940)”. Zinātn. vad.
Dr. ekon. Ē. Šumilo. Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis
2004. gadā Latvijā.
Karpenoka Nadežda — dzimusi 1929. Krievijā, Krasnojarskas novadā, Bogotolā.
1953. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene,
specialitāte — krievu valoda. Disertācijas tēma: “[Saliktie teikumi ar saikli “lai” mūsdienu
krievu valodā]”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. V. Belošapkova. Aspirantūru beigusi
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1956. gadā un norīkota darbā Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvusi 1958. gadā.
Karpusa (Rimša) Elīna — dzimusi 1958. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Rudbāržu
pagastā. 1981. g. beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķepasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas Politehniskā institūta): 1984.–
1987. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā analīze).
Disertācijas tēma: “Racionālie un kombinētie splaini”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
M. Goldmanis. Aspirantūru beigusi 1987. gadā un norīkota darbā Rīgas Politehniskajā
institūtā Pielietojamās matemātikas katedrā inženiera amatā. Dr. mat. grādu ieguvusi
1993. gadā Latvijā.
Kartaševa Leonora — dzimusi 1942. g. Krievijā, Čuvašijas APSR, Čeboksaros.
1966. g. beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe (optika un
spektroskopija). Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin.
noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Kadmija un cēzija maisījuma sensibilizētā
fluorescence”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. E. Krauliņa. Aspirantūru beigusi
1974. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Karule Antonija — dzimusi 1921. g. Latvijā, Daugavpilī. 1941. g. beigusi Rēzeknes
Skolotāju institūtu, skolotāja; 1951. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra:
1962.–1966. g., neklātiene, pedagoģijas zinātnes (spec.— pedagoģijas teorija). Disertācijas
tēma: “Raiņa pedagoģiskie uzskati”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. M. Drīzule. Aspirantūru
beigusi 1965. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1968. gadā Latvijā. Ped. zin. dokt.
grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā par darbu “Sešgadīgo bērnu skolas mācību didaktiskie
pamati”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ped. grādam 1992. gadā.
Kasparovica Marija — dzimusi 1936. g. Latvijā, Saldus apriņķa Skrundas pagastā.
1962. g. beigusi P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja.
Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene, ģeogrāfijas zinātnes (spec. — ekonomiskā
ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Lauku centri Latvijas PSR apdzīvotības sistēmā”. Zinātn.
vad. ģeogr. zin. kand. M. Cielēna. Aspirantūru beigusi 1968. gadā. Ģeogr. zin. kand.
grādu ieguvusi 1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ģeogr. grādam 1992. gadā.
Kassalis Edgars — dzimis 1946. g. Latvijā, Līvānos. 1969. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., inženieris-ekonomists. Aspirantūra: 1972.–1976. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “LPSR Lauksaimniecības ministrijas AVS informācijas meklēšanas sistēmas
izveidošanas ceļi”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. A. Viesis. Aspirantūru beidzis 1975. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — statistika un informātika) 1992. gadā.
Kassalis Jānis — dzimis 1973. g. Latvijā, Jelgavā. 1997. g. beidzis LU Ekonomikas
fak., ekonomikas maģistrs. Doktorantūra: 1997.–2001. g., nepilna laika, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedība un audits). Disertācijas tēma: “Uzņēmumu finanšu
pārskatu analīzes modeļi un to pielietojums dažādām lietotāju grupām”. Zinātn. vad.
Dr. ekon. V. Paupa. Atskaitīts no doktorantūras 2002. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis
2006. gadā Latvijā.
Kastiņš Juris — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beidzis P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filologs, vācu valodas pasniedzējs. Aspirantūra: 1975.–1979. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — Rietumeiropas valstu, Amerikas un Austrālijas
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literatūra). Disertācijas tēma: “G. Eiha lirikas problemātika”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
Dz. Kalniņa. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvis 1981. gadā
Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Filol. zin. dokt. grādu
ieguvis 1991. gadā (Maskavā?) par darbu “Idejiski mākslinieciskās evolūcijas problēmas
VFR lirikā 1945.–1975. gados”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. filol. grādam 1992. gadā.
Kašajeva Nadežda — dzimusi 1953. g. Latvijā, Rēzeknē. 1976. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma filozofijas un sabiedrības mācības
pasniedzēja, socioloģe. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas Civilās aviācijas inženieru
institūta): 1978.–1982. g., neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — dialektiskais un
vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Zīmes un simbola dialektika īstenības
garīgās apgūšanas procesā”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. J. Vedins. Aspirantūru beigusi
1982. gadā un norīkota darbā Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtā. Filoz. zin.
kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam (ap.
noz. — vispārīgā filozofija) 1993. gadā.
Kaupuša Elga — dzimusi 1926. g. Latvijā, Daugavpils apriņķī. 1951. g. beigusi LVU
Fizikas un matemātikas fak., astronome. Aspirantūra: 1958.–1961. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zinātnes (spec. — astronomija). Disertācijas tēma: “Iekārtas “mākslīgā
zvaigzne” nokavēšanās noteikšanai fotoelektroniskai iekārtai zvaigžņu cauriešanas
momentu reģistrācijai”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. K. Šteins. Aspirantūru
beigusi 1961. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Ļeņingradā,
A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Kaužēna Dace — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi LU Vadības un
ekonomiskās informātikas fak., biznesa vadības maģistre. Doktorantūra: 1997.–2001. g.,
nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonometrija). Disertācijas tēma: “Videi
draudzīga uzņēmējdarbība Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. L. Frolova. Doktorantūru
beigusi 2001. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Kaužēns Egils — dzimis 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beidzis LU Ekonomikas
fak., ekonomikas maģistrs. Doktorantūra: 1997.–2001. g., nepilna laika, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība). Disertācijas tēma: “Finanšu tirgus Latvijā”.
Zinātn. vad. Dr. ekon. E. Dubra. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. ekon. grādu
ieguvis 2002. gadā Latvijā.
Kavalieris Anrijs — dzimis 1933. g. Latvijā, Rīgā. 1957. g. beidzis LVU
Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1965.–1969. g., neklātiene, juridiskās
zinātnes (spec. — kriminālistika). Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn. vad. jur. zin.
dokt. R. Belkins (KPFSR Augstākā milicijas skola). Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Jur.
zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā (Latvijā?). Dr. h. jur. grādu ieguvis 1994. gadā
Latvijā.
Kazāks Andris — dzimis 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2001. g., klātiene, bioloģijas zin. noz.
(ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Mozaikālu vīrusveidīgu daļiņu
konstruēšana un struktūra”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. P. Pumpēns un Dr. biol. A. Dišlers.
Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 2001. gadā Latvijā.
Keišs Oskars — dzimis 1974. g. Latvijā, Jelgavā. 1998. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistrs. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika, bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Lauksaimniecības pārmaiņu ietekme uz
griezes (Crex crex L.) populāciju Latvijā: skaita dinamika, biotopu izvēle un populācijas
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struktūra”. Zinātn. vad. Dr. biol. A. Mednis. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. biol.
grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Keļmans Jefims — dzimis 1947. g. Ukrainā, Odesā. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — skaitļošanas matemātika). Disertācijas tēma:
“[Optimālās projektēšanas vienādojumu skaitliskās risināšanas metodes]”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. Ļ. Kacnelsons. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Latvijā.
Kilēvica Linda — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Doktorantūra: 1993.–1997. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūrzinātne). Disertācijas tēma: “Jāņa
Akurātera dramaturģija”. Zinātn. vad. Dr. filol. V. Čakare. Doktorantūru beigusi
1997. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Kiope Māra — dzimusi 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., filozofe, pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas
Kultūras un atpūtas parka): 1987.–1990. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. —
filozofijas vēsture). Disertācijas tēma: “Reliģiskā pasaules uzskata rašanās mitoloģiskajā
apziņā”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. O. Vilnīte. Atskaitīta no aspirantūras 1990. gadā.
2004. g. beigusi LU Vēstures un filozofijas fak., humanitāro zinātņu maģistre filozofijā.
Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna laika, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — filozofijas
vēsture). Disertācijas tēma: “Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā”. Zinātn.
vad. Dr. h. filoz. M. Kūle. Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. filoz. grādu ieguvusi
2008. gadā Latvijā.
Kivle Ineta — dzimusi 1963. g. Latvijā, Jelgavā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., filozofe; 2003. g. beigusi LU Vēstures un filozofijas fak.,
humanitāro zinātņu maģistre filozofijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika,
filozofijas zin. noz. (ap. noz. — filozofijas vēsture). Disertācijas tēma: “Skaņa, runa,
balss un mūzika fenomenoloģiskajā perspektīvā”. Zinātn. vad. Dr. h. filoz. M. Kūle.
Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. filoz. grādu ieguvusi 2008. gadā.
Klane Valija — dzimusi 1922. g. Latvijā, Valmieras apriņķa Jaunburtnieku pagastā.
1948. g. beigusi LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe. Aspirantūra: 1948.–1951. g., klātiene,
specialitāte — fiziskā ģeogrāfija. Disertācijas tēma: “Ģeogrāfiskās ainavas Salacas baseina
teritorijā”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand. A. Jaunputniņš. Ģeogr. zin. kand. grādu
ieguvusi 1956. gadā Latvijā.
Klauss Andris — dzimis 1941. g. Latvijā, Jelgavā. 1966. g. beidzis P. Sučkas
LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene,
ekonomikas zinātnes (spec. — politekonomija). Disertācijas tēma: “Struktūrpolitika
Vācijas Federatīvajā Republikā”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. V. Kotovs (PSRS ZA
Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūts). Aspirantūru beidzis 1972. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam 1993. gadā.
Kleperis Jānis — dzimis 1951. g. Latvijā, Valkas rajona Launkalnes ciemā. 1975. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1980.–1983. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Krāsu centru daba un to veidošanās mehānisms volframa trioksīdā”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. dokt. J. Zaķis un fiz. un mat. zin. kand. A. Lūsis. Aspirantūru beidzis 1983. gadā
un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1984. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
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Klincāre Ilze — dzimusi 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķe, pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no
Rīgas Politehniskā institūta): 1986.–1989. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz.
(ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Telūra un nātrija divatomu molekulu Landē
faktoru noteikšana”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. R. Ferbers un fiz. un mat. zin.
kand. M. Tamanis. Aspirantūru beigusi 1989. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam (spec. — optika un
spektroskopija) 1992. gadā.
Klintāja Zaiga — dzimusi 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, pasniedzēja. Aspirantūra: 1987.–1990. g., klātiene, ģeogrāfijas
zin. noz. (ap. noz. — ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Dzīves
kvalitātes teritoriālo atšķirību izpēte Latvijā”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand. P. Eglīte
(LPSR ZA Ekonomikas institūts). Aspirantūru beigusi 1990. gadā. Dr. ģeogr. grādu
ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Klotiņa Inta — dzimusi 1956. g. Latvijā, Jelgavā. 1981. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe. Aspirantūra (mērķa aspirante no Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas): 1987.–1990. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin.
noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Rentgenstaru mazo leņķu izkliede
perovskita tipa struktūru kristālos fāžu pārejas apgabalā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. J. Zvirgzds. Aspirantūru beigusi 1990. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 1993. gadā
Latvijā.
Kloviņš Jānis — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., biologs, bioķīmiķis; 1995. g. beidzis LU Bioloģijas fak., bioloģijas maģistrs.
Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene, biloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā
bioloģija). Disertācijas tēma: “Bakteriofāga Qβ RNS replikācijas mehānisma un matricas
regulatoro rajonu struktūras determinantu pētījumi”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. V. Bērziņš.
Doktorantūru beidzis 1998. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Kļaveniece Edīte — dzimusi 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1962. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, vdsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, pedagoģijas zinātnes (spec. — pedagoģijas teorija
un vēsture). Disertācijas tēma: “Literārās intereses un to loma vakarskolēnu estētiskajā
audzināšanā: (vakara (maiņu) skolās ar latviešu mācību valodu)”. Zinātn. vad. ped. zin.
dokt. J. Samārins (Ļeņingradas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1971. gadā un
norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi
1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Kļaviņa Sarma — dzimusi 1941. g. Latvijā, Alūksnes rajona Karvas ciemā.
1964. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas
un literatūras skolotāja. Aspirantūra: 1964.–1968. g., neklātiene, filoloģijas zinātnes
(spec.— matemātiskā lingvistika). Disertācijas tēma: “Latviešu valodas funkcionālo stilu
sastatījums (lingvostatistisks pētījums)”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. R. Piotrovskis
(PSRS ZA Valodniecības institūta Ļeņingradas nodaļa). Aspirantūru beigusi 1968. gadā.
Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Lietuvā, Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Kļaviņš Jānis — dzimis 1945. g. Latvijā, Cēsu rajona Mārsnēnu pagastā. 1968. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Volframa trioksīda elektrohromo īpašību pētījumi”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
A. Siliņš. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1979. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
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Kļaviņš Jānis — dzimis 1951. g. Latvijā, Cēsu rajona Jaunpiebalgā. 1974. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1978.–1981. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Atomu
ierosme sadursmēs ar lāzeru apstarotos sārmu metālu tvaikos”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. M. Jansons. Aspirantūru beidzis 1981. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1983. gadā Krievijā, Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā.
Kļaviņš Kaspars — dzimis 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1992. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs. Doktorantūra:
1992.–1995. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā vēsture). Disertācijas
tēma: “Vācu ordeņa ideoloģija un mentalitāte 13. un 14. gs. Livonijas vēsturisko
notikumu kontekstā”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. E. Mugurēvičs. Doktorantūru beidzis
1995. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 1995. gadā Latvijā.
Kļaviņš Māris — dzimis 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķis-pasniedzējs. Aspirantūra: 1979.–1982. g., klātiene, ķīmijas zin. noz.
(ap. noz. — bioorganiskā ķīmija, dabas un fizioloģiski aktīvo vielu ķīmija). Disertācijas
tēma: “Biospecifisko sorbentu sintēze un izpēte”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. A. Prikulis.
Aspirantūru beidzis 1982. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1985. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam
1992. gadā. Dr. h. ķīm. grādu ieguvis par darbu “Latvijas ūdeņu humusvielas” (ap.
noz. — organiskā ķīmija) 1993. gadā Latvijā.
Kļimenkovs Igors — dzimis 1975. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Ķīmijas
fak., dabas zinātņu maģistrs ķīmijā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Maleīnskābes izoimīdi”.
Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. A. Zicmanis. Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. ķīm. grādu
ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Knite Māris — dzimis 1955. g. Latvijā, Dobelē. 1978. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra (mērķa aspirants no Rīgas Politehniskā
institūta): 1985.–1988. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Caurspīdīgās PLZT segnetokeramikas optiskās un
elektrooptiskās īpašības elektromagnētiskā starojuma infrasarkanajā apgabalā”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Šternbergs. Aspirantūru beidzis 1988. gadā. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā par darbu “Fāžu pārejas un
optiskās parādības segnetokeramikā, segnetoelektriķos un silicīdos”.
Knope Elza — dzimusi 1925. g. Latvijā, Valkas apriņķa Bilskas pagastā. 1950. g.
beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, specialitāte —
latviešu literatūra. Disertācijas tēma: “Latviešu progresīvā literatūras kritika XIX gadsimta
II pusē”. Zinātn. vad. doc. A. Grigulis. Aspirantūru beigusi 1953. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1960. gadā Latvijā.
Kokina Irēna — dzimusi 1959. g. Latvijā, Ludzas rajona Rundēnos. 1981. g.
beigusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu, matemātikas un fizikas vdsk. skolotāja.
Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības
psiholoģija). Disertācijas tēma: “Psiholoģijas priekšmets sākumskolā kā bērna pašizziņas
un pašaudzināšanas stimulējošais faktors”. Zinātn. vad. Dr. psihol. O. Ņikiforovs.
Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1996. gadā Latvijā.
Kokorīte Ilga — dzimusi 1977. g. Latvijā, Preiļos. 2001. g. beigusi LU Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fak., dabaszinātņu maģistre vides zinātnē. Doktorantūra: 2001.–
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2004. g., pilna laika, vides zin. noz. (ap. noz. — vides ķīmija). Disertācijas tēma: “Latvijas
virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un to ietekmējošie faktori”. Zinātn. vad. Dr. h. ķīm.
M. Kļaviņš. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Koķe Tatjana — dzimusi 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Audzināšanas procesa
un satura saikņu pilnveide vecākajos pionieru pulciņos”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt.
A. Špona. Aspirantūru beigusi 1986. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1986. gadā
Augstākajā komjaunatnes skolā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Dr. h. ped. grādu (ap. noz. — pieaugušo pedagoģija) ieguvusi 1999. gadā Latvijā par
darbu “Pieaugušo mācīšanās sociāli pedagoģiskie pamati”.
Kolosova (Balčus) Ārija — dzimusi 1958. g. Lietuvā, Palangā. 1981. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un padomju tiesību
pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Liepājas Pedagoģiskā institūta): 1981.–
1984. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma:
“Latvijas revolucionāro darbinieku biogrāfiju izpēte padomju vēsturnieku darbos (1920–
1985)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Bīrons (Latvijas PSR ZA Vēstures institūts).
Aspirantūru beigusi 1984. gadā un norīkota darbā Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā.
Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 19(87?). gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst.
grādam (ap. noz. — historiogrāfija un vēstures palīgnozares) 1993. gadā.
Koļesovs Aleksandrs — dzimis 1971. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beidzis LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fak., sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā. Doktorantūra:
2002.–2005. g., pilna laika, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija).
Disertācijas tēma: “Latviešu un krievu etnolingvistisko grupu jauniešu laika perspektīva
Rīgā un Latgalē”. Zinātn. vad. Dr. psihol. V. Reņģe. Doktorantūru beidzis 2005. gadā.
Dr. psihol. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Kondrāte Irēna — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1992. g. beigusi Liepājas
Pedagoģijas augstskolu, defektologs-logopēds, oligofrenopedagogs; 1994. g. beigusi
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–
1998. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Dzimumizglītības saturs un metodes veselības mācībā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.
A. Špona un Dr. biol. I. Kraukle. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Kondratovičs Rihards — dzimis 1932. g. Latvijā, Dagdas rajonā. 1955. g. beidzis
LVU Bioloģijas fak., biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotājs. Aspirantūra:
1964.–1965. g., viengadīgā asp., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — augu fizioloģija).
Disertācijas tēma: “Rododendru introdukcija Latvijas PSR”. Zinātn. vad. biol. zin. kand.
H. Mauriņa. Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1964. gadā
Latvijā. Biol. zin. dokt. grādu ieguvis 1983. gadā Maskavā, PSRS ZA Galvenajā
botāniskajā dārzā par darbu “Rododendri Latvijas PSR (kultūras bioloģiskās īpašības)”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. biol. grādam 1992. gadā.
Kondratovičs Uldis — dzimis 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beidzis P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Aspirantūra: 1988.–
1991. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma:
“Brīvdabas rododendru pavairošanas bioloģiskās īpatnības Latvijā”. Zinātn. vad. biol. zin.
dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beidzis 1991. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 1993. gadā
Latvijā.
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Kopeika Uldis — dzimis 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beidzis Latvijas Medicīnas
akadēmijas Medicīnas fak., ārsts; 2001. g. beidzis Latvijas Medicīnas akadēmijas
Pēcdiploma izglītības fak., torakālais ķirurgs. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika,
medicīnas zin. noz. (ap. noz. — ķirurģija). Disertācijas tēma: “Komplikāciju un plaušu
ventilācijas funkcijas prognozēšana pēc plaušu vēža operācijas”. Zinātn. vad. Dr. h. med.
M. Mihelsons un Dr. h. med. I. Taivans. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. med.
grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Kopeikina-Jansone Ermīna — dzimusi 1933. g. Krievijā, Ļeņingradas apgabala
Puškinā. 1956. g. beigusi Ļeņingradas Valsts universitāti, fiziķe. Aspirantūra: 1964.–
1967. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — optika). Disertācijas tēma:
“Nātrija un kālija molekulu elektrona ierosmes enerģijas pārdeve uz atomiem”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Krauliņa. Aspirantūru beigusi 1967. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Latvijā.
Koroļa Tamāra — dzimusi 1919. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beigusi Latvijas Valsts
pedagoģisko institūtu, vdsk. vācu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1965.–1966. g.,
viengadīgā asp., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — ģermāņu valodas). Disertācijas
tēma: “[Saliktie okazionālie lietvārdi mūsdienu vācu valodā (E. Štritmatera daiļdarbu
materiāls)]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvusi 1968. gadā Latvijā.
Kotomins Jevgenijs — dzimis 1949. g. Lietuvā, Viļņā. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Tunelēšanas loma
radiācijas defektu uzkrāšanas procesos difūzijas kontrolēto reakciju teorijā]”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. I. Vītols. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1988. gadā par
darbu: “Radiācijas defektu uzkrāšanas un rekombinācijas tuneļpārlādēšanās kontrolējamo
procesu teorija jonu kristālos”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1992. gadā.
Kozejovska Anna — dzimusi 1950. g Polijā, Ļubļinā. 1973. g. beigusi M. KirīSklodovskas Ļubļinas Universitātes Matemātikas, fizikas un ķīmijas fak., fizikas maģistre.
Aspirantūra (mērķa aspirante no Polijas, Lodzas Politehniskā institūta): 1978.–1981. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“[Apakšrežģu modeļi daudzkomponentu kristālu augšanas teorijā]”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. T. Čerepanova. Aspirantūru beigusi 1982. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Latvijā, LPSR ZA Fizikas institūtā.
Kozina Natālija — dzimusi 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — krievu valoda).
Disertācijas tēma: “[Stāstu krājuma “Pa Krievzemi” leksikas semantiski stilistiskā analīze
sastatījumā ar M. Gorkija agrīnajiem darbiem (raksturi, ainavas, portretu skices]”.
Zinātn. vad. filol. zin. dokt. L. Kovtuna (PSRS ZA Valodniecības institūts). Aspirantūru
beigusi 1972. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1976. gadā Krievijā, Saratovas
Valsts universitātē.
Kozins Mihails — dzimis 1918. g. Krievijā, Brjanskas apgabalā. 1941. g. beidzis
Maskavas Vēstures, filozofijas un literatūras institūtu, vēsturnieks. Aspirantūra: 1948.–
1951. g., klātiene, spec. — PSRS vēsture. Disertācijas tēma: “Agrāro attiecību attīstība
Vidzemes guberņā 19. gs. 60. gados”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. J. Zutis. Aspirantūru
beidzis 1951. gadā un norīkots darbā Latvijas Valsts universitātē. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvis 1953. gadā Latvijā.
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Kramiņa Ingrīda — dzimusi 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1978.–1982. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas
tēma: “Studentu izziņas darbības aktivizācija, apgūstot svešvalodas kā specialitāti ar
problēmpieeju”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. J. Anspaks. Aspirantūru beigusi 1981. gadā.
Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1982. gadā Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā. Dr. h. filol. grādu (filoloģijas
zin. noz., ap. noz. — lietišķā valodniecība) ieguvusi 1999. gadā Latvijā par darbu
“Lingvodidaktiskās teorijas variatīvajā valodu apguvē”.
Kramiņš Edgars — dzimis 1964. g. Krievijā, Ļeņingradā. 2001. g. beidzis LU
Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu, izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā. Doktorantūra:
2002.–2006. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolas pedagoģija).
Disertācijas tēma: “Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis
2005. gadā Latvijā.
Krams Indriķis — dzimis 1962. g. Latvijā, Jelgavas rajona Ausmas ciemā. 1990. g.
beidzis Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vdsk. bioloģijas skolotājs. Doktorantūra (mērķa
doktorants no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1992.–1995. g., klātiene, bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Ziemojošo zīlīšu izdzīvošanas stratēģijas”.
Zinātn. vad. biol. zin. kand. V. Liepa. Atskaitīts no doktorantūras 1994. gadā. Dr. biol.
grādu ieguvis 1996. gadā Latvijā.
Krasņikova Emma — dzimusi 1933. g. Krievijā, Voroņežā. 1956. g. beigusi LVU
Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vdsk. vēstures skolotāja. Aspirantūra (mērķa
aspirante no Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta): 1972.–1975. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politekonomija). Disertācijas tēma: “[Nepieciešamā
produkta funkcionālā nozīme sociālismā]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. G. Grantiņš.
Aspirantūru beigusi 1975. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Latvijā.
Krasiļņikovs Aleksandrs — dzimis 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beidzis
P. Stučkas LVU Juridisko fak., jurists. Doktorantūra (mērķa doktorants no zinātniskās
pētniecības institūta “Mezons”): 1990.–1994. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — starptautiskās tiesības). Disertācijas tēma: “Honkongas tiesiskais statuss un
ekonomiskais modelis”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. J. Bojārs. Doktorantūru beidzis
1994. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā.
Krasiļņikovs Nikolajs — dzimis 1921. g. Krievijā, Kaļiņinas apgabala Ostaškovā.
1954. g. beidzis M. I. Kaļiņina Augstāko militāri pedagoģisko institūtu, virsniekspolitdarbinieks. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene, vēstures zinātnes (spec. —
PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Boļševiku partija revolucionārās kustības
priekšgalā Baltijas flotē Pirmā pasaules kara un revolucionārās krīzes pieauguma gados
(1914. augusts–1917. g. februāris]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. P. Popovs (Rīgas Civilās
aviācijas inženieru institūts). Aspirantūru beidzis 1971. gadā. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvis 1971. gadā Latvijā.
Krastiņš Uldis — dzimis 1933. g. Latvijā, Madonas rajona Ļaudonas pagastā.
1957. g. beidzis LVU Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1973.–1977. g.,
neklātiene, juridisko zin. noz. (ap. noz. — krimināltiesības). Disertācijas tēma: “Dabas
krimināltiesiskā aizsardzība Latvijas PSR”. Zinātn. vad. jur. zin. kand. M. Blūma.
Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam
1992. gadā. Dr. h. jur. grādu ieguvis 1995. gadā Latvijā par darbu “Ekoloģisko
noziegumu kvalifikācijas problēmas”.
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Krauklis Ādolfs — dzimis 1937. g. Krievijā, Pleskavas apgabala Holmas rajona
Gruhovkā. 1961. g. beidzis P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs. Aspirantūra:
1961.–1964. g., klātiene, ģeogrāfijas zinātnes (spec. — fiziskā ģeogrāfija). Disertācijas
tēma: “Lejasangāras ainavas struktūra”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand. K. Ramans.
Aspirantūru beidzis 1965. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā Latvijā.
Ģeogr. zin. dokt. grādu ieguvis 1979. gadā Krievijā, PSRS ZA Sibīrijas nodaļas
Ģeogrāfijas institūtā par darbu “Eksperimentālā ģeogrāfisko ainavu mācība: dinamiskā
faciālā analīze”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ģeogr. grādam 1992. gadā.
Krauksta Daina — dzimusi 1953. g. Latvijā, Gulbenes rajona Lejasciemā. 1975. g.
beigusi Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta Pedagoģijas fak., fiziskās audzināšanas
pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta):
1983.–1986. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Kompleksa pieeja jaunāko klašu skolnieku fiziskās audzināšanas
organizācijā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. J. Anspaks. Aspirantūru beigusi 1986. gadā.
Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā Latvijā.
Krauliņa Elza — dzimusi 1920. g. Latvijā, Slokā. 1947. g. beigusi LVU Fizikas un
matemātikas fak., fiziķe. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, fizikas un matemātikas
zinātnes (spec. — fizika). Disertācijas tēma: “[Otrā veida sadursmju loma dzīvsudraba un
nātrija tvaiku maisījumu fluorescencē]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. L. Jansons.
Aspirantūru beigusi 1952. gadā un norīkota darbā Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvusi 1971. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova
Ļeņingradas Valsts universitātē par darbu “Ierosmes enerģijas pārnese sensibilizētā
fluorescencē tvaiku maisījumos”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam (spec. — optika
un spektroskopija) 1992. gadā.
Krauze Armands — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika,
fizikas zin. noz. (ap. noz. — šķidrumu un gāzu mehānika). Disertācijas tēma: “Ar AC un
DC magnētiskiem laukiem ietekmētu turbulento plūsmu matemātiskā modelēšana CZ
kristālu audzēšanas sistēmās”. Zinātn. vad. Dr. fiz. A. Muižnieks. Doktorantūru beidzis
2004. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Krauze Rolands — dzimis 1930. g. Latvijā, Rīgā. 1955. g. beidzis LVU Ekonomikas
un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1972.–1976. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — civiltiesības un civilprocess). Disertācijas tēma: “Dzīvokļu celtniecības kooperatīva
biedra ģimenes locekļu tiesības un pienākumi”. Zinātn. vad. jur. zin. kand. J. Vēbers.
Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1977. gadā Maskavā,
PSRS ZA Valsts un tiesību institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Kravcevs Maksims — dzimis 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2001.–
2004. g., pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātnes matemātiskie pamati).
Disertācijas tēma: “Kvantu un varbūtisko automātu darba spējas”. Zinātn. vad. Dr. h. mat.
R. M. Freivalds. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2006. gadā
Latvijā.
Kravcevs Vasilijs — dzimis 1980. g. Latvijā, Rīgā. 2004. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2004.–
2007. g., pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātnes matemātiskie pamati).
Disertācijas tēma: “Kvantu algoritmu sarežģītības novērtējumi”. Zinātn. vad. Dr. h. mat.
R. M. Freivalds. Doktorantūru beidzis 2007. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2008. gadā
Latvijā.
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Kreišmane Tamāra — dzimusi 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas Medicīnas institūta):
1984.–1988. g., neklātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas
tēma: “[Litija fluorīda un dažu citu neorganisko materiālu bioluminiscence]”. Zinātn.
vad. ķīm. zin. kand. J. Tīliks. Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu
ieguvusi 1988. gadā Latvijā.
Krēsliņš Uldis — dzimis 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs. Doktorantūra:
1991.–1994. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā vēsture). Disertācijas
tēma: “Aktīvais nacionālisms Latvijā (1922–1934)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt.
I. Feldmanis. Doktorantūru beidzis 1994. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2001. gadā
Latvijā.
Krīgere Līga — dzimusi 1975. g. Latvijā, Tukumā. 2000. g. beigusi Latvijas
Medicīnas akadēmijas Farmācijas fak., farmaceite. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, farmācijas zin. noz. (ap. noz. — farmācijas ķīmija). Disertācijas tēma:
“Melanokortīnu receptoru un to ligandu pētījumi in vitro”. Zinātn. vad. Dr. h. biol.
R. Muceniece. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. farm. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Krimova Lidija — dzimusi 1918. g. Krievijā, Ziemeļosetijā. 1938. g. beigusi
Kabardijas–Balkārijas Valsts pedagoģisko institūtu, dabas zinību un ķīmijas pasniedzēja
vidusskolās. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, specialitāte — neorganiskā ķīmija.
Disertācijas tēma: “[Pētījumi niķeļa borātu jomā]”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. A. Ķešāns.
Aspirantūru beigusi 1950. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1952. gadā Latvijā.
Krisjko Vadims — dzimis 1961. g. VDR, Drēzdenē. 1983. g. beidzis P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, filoloģijas zin. noz.
(ap. noz. — krievu valoda). Disertācijas tēma: “[Atgriezenisko darbības vārdu tranzitivitāte
krievu valodas vēsturē (XI–XVIII gs.)]”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. V. Koļesovs
(A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1986. gadā.
Filol. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Krievijā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts
universitātē.
Kristapsone Silvija — dzimusi 1959. g. Latvijā, Rīgas rajona Mārupes pagastā.
1982. g. beigusi P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomiste; 1998. g. beigusi LU
Ekonomikas fak., ekonomikas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., nepilna laika,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonometrija). Disertācijas tēma: “Noziedzība un to
noteicošie sociālekonomiskie faktori Latvijā 90. gados”. Zinātn. vad. Dr. ekon. Z. Goša.
Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Kristovska Ineta — dzimusi 1968. g. Latvijā, Līvānos. 1991. g. beigusi LVU
Pedagoģijas fak., latviešu valodas un literatūras skolotāja, audzināšanas darba metodiķe.
Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — valodniecība).
Disertācijas tēma: “19. gadsimta latgaliešu gramatikas”. Zinātn. vad. Dr. filol. A. Vulāne.
Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Doktorantūra: 2000.–2004. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — izglītības
vadība). Disertācijas tēma: “Tālmācības studiju atbalsta sistēmas pārvaldība pieaugušo
kompetenču pilnveidošanas procesā”. Zinātn. vad. Dr. ped. I. Ivanova. Doktorantūru
beigusi 2004. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Krogzeme-Mosgorda (Meistere) Baiba — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā.
1992. g. beigusi LU Filoloģijas fak., filoloģe. Doktorantūra: 1997.–2001. g., nepilna
laika, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — folkloristika). Disertācijas tēma: “Atmiņu albumu
tradīcija Latvijā sociālajā un kultūras kontekstā”. Zinātn. vad. Dr. filol. I. Kalniņa un
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Dr. filoz. Anna Lēna Sīkala (Anna-Leen Siikala) (Helsinku Universitāte). Doktorantūru
beigusi 2001. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Kroņkalne (Stūre) Skaidrīte — dzimusi 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1953. g. beigusi
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1953.–1957. g., neklātiene,
specialitāte — matemātika. Disertācijas tēma nav apstiprināta. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. N. Brāzma. Atskaitīta no aspirantūras 1954. gadā. Aspirantūra: 1961.–1964. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — astronomija). Disertācijas tēma: “Par
komētu ar gandrīz paraboliskām orbītām lielām pusasīm apriņķoto lielumu sadalījumu”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. K. Šteins. Aspirantūru beigusi 1964. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1968. gadā Maskavā. P. K. Šternberga Valsts
astronomijas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskās
fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā analīze) 1992. gadā.
Kručāns Jāzeps — dzimis 1930. g. Latvijā, Ludzā. 1953. g. beidzis LVU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1963.–1964. g., viengadīgā asp., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Uz svina
metaniobata bāzes veidotu dažu cietu šķīdumu struktūras īpatnības un segnetoelektriskās
īpašības]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1964. gadā. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1965. gadā Latvijā.
Kruglovs Raimunds — dzimis 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beidzis Rīgas
Medicīnas institūtu, ārsts. Aspirantūra: 1987.–1991. g., neklātiene, filozofijas zin. noz.
(ap. noz. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Diagnostiskā
procesa epistemoloģiskie un metodoloģiskie aspekti”. Zinātn. vad. Dr. h. filoz. A. Polis.
Aspirantūru beidzis 1991. gadā. Dr. filoz. grādu ieguvis (ap. noz. — vispārīgā filozofija)
1994. gadā Latvijā.
Kruks Sergejs — dzimis 1968. g. Latvijā, Siguldā. 1991. g. beidzis LU Filoloģijas fak.,
žurnālists; 1997. g. — Oslo Universitātes Humanitāro zinātņu fak. (Norvēģija), filozofijas
maģistrs komunikācijas zinātnē. Doktorantūra: 1998.–2001. g., klātiene, komunikāciju
zin. noz. (ap. noz. — masu komunikāciju teorija). Disertācijas tēma: “Komunikācijas
diskursīvie un sistemātiskie elementi sociālo pārmaiņu procesā. Krievijas un PSRS
20. gs. modeļa mikro–makro analīze”. Zinātn. vad. Dr. ped. I. Brikše. Doktorantūru
beidzis 2001. gadā. Diplôme de docteur ieguvis 2002. gadā Francijā (Université Pantheon
Paris II).
Krūmiņa (Papelba) Gunta — dzimusi 1975. g. Latvijā, Tukumā. 1999. g. beigusi
LU Fizikas un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre optometrijā. Doktorantūra:
2000.–2003. g., klātiene, fizikas zin. noz. (ap. noz. — optika (optometrija)). Disertācijas
tēma: “Stereosliekšņa un monokulāro stimulu kvalitātes korelācija”. Zinātn. vad.
Dr. h. fiz. I. Lācis un Dr. h. fiz. M. Ozoliņš. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. fiz.
grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Krūmiņa Ināra — dzimusi 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1968. g. beigusi A. A. Ždanova
Ļeņingradas Valsts universitātes Psiholoģijas fak., psiholoģe. Aspirantūra: 1972.–
1975. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā psiholoģija). Disertācijas
tēma: “Psihomotoro rādītāju dinamika slodzes apstākļos”. Zinātn. vad. psihol. zin. kand.
N. Gricenko (A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi
1975. gadā. Psihol. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova
Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. psihol. grādam 1992. gadā.
Krūmiņa Inta — dzimusi 1949. g. Latvijā, Jūrmalā. 1971. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — statistika). Disertācijas tēma: “Iedzīvotāju darba perioda
izpēte (Latvijas PSR piemērs)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. P. Zvidriņš. Aspirantūru
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beigusi 1984. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Ļeņingradā,
N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu ekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Krūmiņa Maija — dzimusi 1930. g. Latvijā, Rīgā. 1952. g. beigusi LVU Vēstures
fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, pedagoģijas zinātnes (spec. —
pedagoģijas teorija). Disertācijas tēma: “[Komunisma celtniecības galveno uzdevumu un
likumsakarību pasniegšanas metodika]”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. V. Mazurenko (PSRS
Pedagoģijas ZA Vispārīgās un politehniskās izglītības zinātniskās pētniecības institūts).
Aspirantūru beigusi 1965. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1981. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē par darbu “[Padomju sabiedrības sociāli
šķiriskās struktūras veidošanās un attīstība]”.
Krūmiņa Melita — dzimusi 1930. g. Latvijā, Tukumā. 1958. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1973.–1977. g., neklātiene,
filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas tēma:
“Inteliģence kā internacionālistiskās audzināšanas objekts un subjekts: (pēc LPSR
materiāliem)”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. A. Holmogorovs (Rīgas Politehniskais
institūts). Aspirantūru beigusi 1975. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā.
Latvijā.
Krūmiņš Andris — dzimis 1943. g. Latvijā, Talsos. 1966. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (cietvielu fizika). Aspirantūra: 1966.–1969. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“[Polarizācijas mehānisma īpatnības un dinamika perovskita tipa cietos šķīdumos
segnetoelektriskās fāžu pārejas apgabalā]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Fricbergs.
Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1971. gadā
Krievijā, Rostovas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1986. gadā
Latvijā par darbu “Caurspīdīgas segnetokeramikas struktūra un elektrofizikālās īpašības”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1991. gadā.
Krūmiņš Gatis — dzimis 1973. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, vētures zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Agrārā
reforma Latvijā 1988–2000”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. A. Stranga. Doktorantūru beidzis
2005. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Krūmiņš Juris — dzimis 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists-matemātiķis. Aspirantūra: 1973.–1976. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — iedzīvotāju ekonomika un demogrāfija). Disertācijas
tēma: “Latvijas PSR iedzīvotāju mirstības likumsakarību izpēte”. Zinātn. vad. ekon.
zin. kand. P. Zvidriņš. Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1977. gadā Maskavā, Skaitļošanas centra un ekonomiskās informācijas sistēmu
projektēšanas zinātniskās pētniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam
(ap. noz. — statistika un informātika) 1992. gadā. Dr. h. ekon. grādu ieguvis 1993. gadā
Latvijā (ap. noz. — demogrāfija) par darbu “Latvijas iedzīvotāju mirstības samazināšanās
un mūža ilguma palielināšanās sociāli demogrāfiskās problēmas”.
Krūmiņš Māris — dzimis 1939. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — civiltiesības un civilprocess). Disertācijas tēma: “[Mantojuma tiesību realizācija]”.
Zinātn. vad. jur. zin. kand. J. Vēbers. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Jur. zin. kand.
grādu ieguvis 1975. gadā.
Krupa (Kroupp) Rahela — dzimusi 1940. g. Izraēlā. 1987. g. beigusi Benguriona
Universitātes (Izraēla, Beerševa) Humanitāro un sociālo zinātņu fak., mākslas psiholoģijas
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maģistre. Doktorantūra: 1997.–2001. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
skolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Skolotāju attieksmes veidošanās pret mācībām
heterogēnā pirmajā klasē”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla. Doktorantūru beigusi
2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Krūze Aīda — dzimusi 1949. g. Latvijā, Talsu rajona Valgalē. 1977. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības
mācības pasniedzēja. Aspirantūra: 1984.–1988. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Pieaugušo izziņas darbības
pedagoģiskais vērtējums politisko zināšanu apguves procesā”. Zinātn. vad. ped. zin.
kand. V. Dimante. Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi
1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Krūzmētra Maiga — dzimusi 1931. g. Latvijā, Rīgā. 1957. g. beigusi LVU Vēstures
un filoloģijas fak., vdsk. vēstures skolotāja. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, vēstures
zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskā partija —
republikas eletroenerģētikas bāzes celtniecības organizētāja un vadītāja”. Zinātn. vad.
vēst. zin. kand. V. Rajevskis. Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvusi 1966. gadā Latvijā.
Kučs Artūrs — dzimis 1975. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beidzis Padujas Universitāti
Itālijā, maģistrs cilvēktiesībās un demokratizācijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna
laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — civiltiesības). Disertācijas tēma: “Tiesību uz vārda
brīvību un neiecietību, diskrimināciju kurinošas runas aizlieguma līdzsvarošana”. Zinātn.
vad. Dr. jur. G. Feldhūne. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis
2007. gadā Latvijā (ap. noz. — starptautiskās tiesības).
Kudrjašovs Sergejs — dzimis 1957. g. Latvijā, Siguldā. 1979. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika, pārvaldes organizācija
un plānošana). Disertācijas tēma: “[Valsts mazumtirdzniecības vadīšanas organizācijas
struktūras pilnveidošana (uz Latvijas PSR materiālu pamata)]”. Zinātn. vad. ekon. zin.
dokt. Ļ. Logvinovs (V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģiskais institūts) un ekon. zin.
kand. I. Koroļkovs (Kijevas Tirdzniecības ekonomikas institūts). Aspirantūru beidzis
1985. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis Kijevā, Kijevas Tirdzniecības ekonomikas
institūtā.
Kudule Mārīte — dzimusi 1940. g. Latvijā, Rīgā. 1962. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-zooloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1965.–1969. g., neklātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — ģenētika). Disertācijas tēma:
“Knišļa Simulium morsitans Edw. (Diptera, Simuliidae) kariotipa starppopulāciju mainība”.
Zinātn. vad. prof. J. Lūss. Aspirantūru beigusi 1969. gadā. Biol. zin. kand. grādu
ieguvusi 1974. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol.
grādam 1992. gadā.
Kuduma Anda — dzimusi 1966. g. Latvijā, Liepājā. 1988. g. beigusi Liepājas Valsts
pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja; 1995. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko akadēmiju, filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 2000.–2004. g., nepilna
laika, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — latviešu literatūras vēsture). Disertācijas tēma:
“Leldes Stumbres dramaturģija”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. B. Kalnačs. Doktorantūru
beigusi 2004. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Kūka Pēteris — dzimis 1941. g. Latvijā, Jēkabpils rajona Ābeļu pagastā. 1965. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis-analītiķis. Aspirantūra: 1966.–1969. g.,
klātiene, ķīmijas zinātnes (spec. — neorganiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “[Borātu
veidošanās pētījumi sistēmas NaCl–KCl–MgCl2–H3BO3–KOH–H2O apgabalos]”. Zinātn.
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vad. ķīm. zin. kand. H. Gode. Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu
ieguvis 1970. gadā Latvijā.
Kukaine Rita — dzimusi 1922. g. Krievijā, Petrogradā. 1946. g. beigusi LVU
Medicīnas fak., ārste. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, medicīnas zinātnes (spec. —
patoloģiskā fizioloģija). Disertācijas tēma: “[Materiāli par liesas lomu asinsradīšanas
procesos (normālā veidā un pie dažām eksper. anēmijām)]”. Zinātn. vad. med. zin.
dokt. L. Golbers. Aspirantūru beigusi 1950. gadā. Med. zin. kand. grādu ieguvusi
1951. gadā Latvijā. Med. zin. dokt. grādu ieguvusi 1962. gadā.
Kukels Pāvels — dzimis 1944. g. Latvijā, Krāslavas rajona Piedrujā. 1969. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1978.–1982. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma:
“Sociāli ekonomiskās attiecības sociālismā darbaspēka atražošanas sfērā”. Zinātn. vad.
ekon. zin. dokt. Ļ. Logvinovs (V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģiskais institūts).
Aspirantūru beidzis 1982. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā Maskavā,
V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1993. gadā.
Kukļa Maija — dzimusi 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1988. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķe, pasniedzēja. Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene,
fizikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Optisko īpašību un
punktveida defektu difūzijas kvantu ķīmiskā modelēšana MgO kristālos”. Zinātn. vad.
Dr. h. fiz. J. Kotomins. Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi
1996. gadā Latvijā.
Kūlis Pēteris — dzimis 1944. g. Latvijā, Valmierā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1979.–1982. g., klātiene, fizikas zin.
noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Rekombinatīvā starojuma procesi
un elektronisko ierosinājumu autolokalizācija alumīnija oksīda kristālos”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. I. Tāle. Aspirantūru beidzis 1982. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Kūlis Rihards — dzimis 1945. g. Latvijā, Cēsīs. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma filozofijas un sabiedrības mācības
pasniedzējs, sociologs. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, filozofijas zin. noz., (ap.
noz. — filozofijas vēsture). Disertācijas tēma: “Vēsturisma problēma vācu iracionālismā
(No Dilteja līdz Heidegeram)”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. A. Bogomolovs
(M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1979. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis
1986. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam 1993. gadā.
Kuļikova Lidija — dzimusi 1946. g. Ukrainā, Simferopolē. 1969. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene, ķīmijas
zinātnes (spec. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Platīna metālu iekšējo kompleksu
savienojumi ar dažām ditiokarbonskābēm”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Mežaraups.
Aspirantūru beigusi 1972. gadā un norīkota darbā LPSR ZA Organiskās sintēzes
institūtā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Latvijā.
Kuļšs Artūrs — dzimis 1972. g. Latvijā, Jūrmalā. 1996. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, fizikas zin.
noz. (ap. noz. — teorētiskā fizika). Disertācijas tēma: “Īsu elektromagnētisko impulsu un
Ridberga atoma mijiedarbības teorija”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. I. Bērsons. Doktorantūru
beidzis 1999. gadā Dr. fiz. grādu ieguvis 2001. gadā Latvijā.
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Kundziņš Māris — dzimis 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1983.–1986. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“[Nelineārās polarizācijas mehānismi optiskā diapazonā nesakārtotos dielektriķos]”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Krūmiņš. Atskaitīts no aspirantūras 1987. gadā
un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Dr. fiz. grādu ieguvis
2005. gadā Latvijā par darbu “Optisko un elektrofizikālo īpašību pētījumi heterogēnos
ferroelektriskos materiālos”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. G. Liberts.
Kuņicka Ināra — dzimusi 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķe, pasniedzēja. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, kīmijas zin. noz.
(ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “[Ditiokarbonskābes un to izmantošana
platīna metālu analīzē]”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Mežaraups. Aspirantūru beigusi
1986. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1988. gadā Latvijā.
Kuņickis Valerijs — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti, pasniedzējs. Aspirantūra: 1977.–1981. g.,
neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas
tēma: “Kopīgais un īpašais inženiertehniskās inteliģences dzīvesveidā attīstīta sociālisma
apstākļos”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. E. Mūrnieks (Rīgas Politehniskais institūts).
Atskaitīts no aspirantūras 1981. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā.
Kurbatova Nataļja — dzimusi 1977. g. Krievijā, Kazaņā. 2001. g. beigusi LU
Fizikas un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre datorzinātnēs. Doktorantūra: 2002.–
2005. g., pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati).
Disertācijas tēma: “Algoritmiskās metodes bioķīmisko struktūru analīzei”. Zinātn. vad.
Dr. dat. J. Vīksna. Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. dat. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Kurovs Boriss — dzimis 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., inženieris-ekonomists. Aspirantūra: 1976.–1980. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un pārvaldē).
Disertācijas tēma: “Informācijas attēlošanas sistēmas pilnveidošana plānu aprēķinu
automatizētās sistēmas apstākļos”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. V. Rožnovs (Maskavas
Finanšu institūts). Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis
1977. gadā Maskavas Ekonomikas un statistikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam 1993. gadā.
Kurzemniece Ineta — dzimusi 1970. g. Latvijā, Jelgavā. 1996. g. beigusi LU
Filoloģijas fak., latviešu filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — valodniecība). Disertācijas tēma: “Žogu nosaukumi
latviešu valodas izloksnēs”. Zinātn. vad. Dr. filol. Dz. Paegle. Doktorantūru beigusi
1999. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Kuzmins Aleksejs — dzimis 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis. Doktorantūra: 1991.–1994. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — pusvadītāju un dielektriķu fizika). Disertācijas tēma:
“Rentgenabsorbcijas spektroskopija 4d un 5d metālu oksīdu savienojumos”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Purāns. Doktorantūru beidzis 1992. gadā. Dr. fiz. grādu
ieguvis 1992. gadā Latvijā.
Kuzņecova Aino — dzimusi 1942. g.; citu ziņu nav. 1969. g. beigusi
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti, filozofijas un sabiedrības mācības
pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta):
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1973.–1976. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — dialektiskais un vēsturiskais
materiālisms). Disertācijas tēma: “Bioloģiskā un sociālā dialektika personības tapšanā
un attīstībā”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. A. Polis. Aspirantūru beigusi 1976. gadā
un norīkota darbā Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā. Filoz. zin. kand. grādu
ieguvusi Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam (ap. noz. — vispārīgā filozofija)
1993. gadā.
Kuzņecovs Aleksejs — dzimis 1952. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1975. g. beidzis
P. Stučkas LVU Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1978.–1982. g., neklātiene,
juridisko zin. noz. (ap. noz. — starptautiskās tiesības). Disertācijas tēma: “[Izraēlas
agresija — starptautisko tiesību normu un principu pārkāpums]”. Zinātn. vad. jur. zin.
kand. O. Grīnbergs. Aspirantūru beidzis 1982. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis
1982. gadā.
Kuzovkovs Vladimirs — dzimis 1948. g. Krievijā, Maskavā. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1971.–1974., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas
tēma: “[Kristāla režģa transformācijas segnetoelektriskā fāžu pārejā procesa pētījums]”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. B. Rolovs. Aspirantūru beidzis 1974. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1974. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1989. gadā Latvijā par darbu
“Daudzdaļiņu efekti daļiņu ģenerācijas un rekombinācijas kinētikā kondensētās vidēs”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1992. gadā.
Kvelde Rita — dzimusi 1931. g. Latvijā, Rīgā. 1955. g. beigusi LVU Filoloģijas fak.,
filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Aspirantūra: 1965.–1969. g., neklātiene,
filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas
tēma: “Radio raidījumi un sabiedriskās domas veidošanās”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt.
E. Karpovics. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Kviesis Jorens — dzimis 1977. g. Latvijā, Valmierā. 2002. g. beidzis LU Ķīmijas
fak., dabaszinātņu maģistrs ķīmijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, ķīmijas zin.
noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Polimerizēties spējīgo virsmas aktīvo
vielu hromatogrāfija”. Zinātn. vad. Dr. ķīm. P. Mekšs. Doktorantūru beidzis 2005. gadā.
Dr. ķīm. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.

Ķ
Ķestere Iveta — dzimusi 1960. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja.
Aspirantūra: 1985.–1988. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Pusaudžu pašdarbības pilnveidošana pionieru
vienības pašpārvaldē”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beigusi
1988. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1989. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Ķikāns Valdis — dzimis 1929. g. Latvijā, Valkas rajona Ērģemes ciemā. 1954. g.
beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene,
filoloģijas zinātnes (spec. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma: “Latviešu poēma”.
Zinātn. vad. doc. A. Grigulis. Aspirantūru beidzis 1967. gadā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvis 1967. gadā Latvijā.
Ķikusts Arnolds — dzimis 1979. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs matemātikā. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diskrētā matemātika un matemātiskā
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informātika). Disertācijas tēma: “Regulāru valodu pazīšana ar galīgu kvantu automātu”.
Zinātn. vad. Dr. h. mat. R. M. Freivalds. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. mat.
grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Ķikusts Pauls — dzimis 1948. g. Latvijā, Dobeles rajona Vītiņu ciemā. 1971. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1972.–
1976. g., neklātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — skaitļojamā matemātika).
Disertācijas tēma: “Parastu grafu uzbūves lokāli-globālā analīze”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. E. Grīnbergs. Aspirantūru beidzis 1975. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1977. gadā Minskā,
Baltkrievijas ZA Matemātikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap.
noz. — diskrētā matemātika) 1992. gadā.
Ķimene Zenta — dzimusi 1933. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1956. g. beigusi LVU
Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1959.–1962. g., klātiene, vēstures
zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas KP darbība arodbiedrību
lomas paaugstināšanā komunisma celtniecībā (1956.–1961. g.)]”. Zinātn. vad. prof.
V. Miške. Atskaitīta no aspirantūras 1962. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi
1969. gadā Latvijā.
Ķinis Uldis — dzimis 1953. g. Latvijā, Saldus rajona Novadnieku pagastā. 1981. g.
beidzis P. Stučkas LVU Juridisko fak., jurists; 1997. g. beidzis LU Juridisko fak., tiesību
maģistrs. Doktorantūra: 2001.–2005. g., nepilna laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. —
krimināltiesības). Disertācijas tēma: “Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu
drošību (kibernoziegumi)”. Zinātn. vad. Dr. h. jur. U. Krastiņš. Doktorantūru beidzis
2004. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Ķizāne Gunta — dzimusi 1942. g. Latvijā, Cēsīs. 1965. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķe (radioķīmija). Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, ķīmijas zin.
noz. (ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Retzemju elementu ekstrakcija
jonu asociātu veidā”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Rudzītis. Aspirantūru beigusi
1975. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā par darbu “Mikropiemaisījumu
sastāva un struktūras noteikšana mazšķīstošos neorganiskos materiālos”.

L
Labejevs Vladimirs — dzimis 1948. g. Latvijā, Daugavpilī. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1973.–1976. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — funkciju teorija un funkcionālā
analīze). Disertācijas tēma: “[Attēlu aproksimācija]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
I. Kārkliņš. Aspirantūru beidzis 1976. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1985. gadā Baltkrievijā, V. I. Ļeņina
Baltkrievijas Valsts universitātē.
Lablaika (Zablovska) Ināra — dzimusi 1930. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beigusi
LVU Bioloģijas fak., bioloģe-zooloģe. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene, bioloģijas
zinātnes (spec. — mugurkaulnieku zooloģija). Disertācijas tēma: “Burtnieku ezera zivis,
to bioloģija un nozvejas”. Zinātn. vad. prof. J. Lūss. Aspirantūru beigusi 1957. gadā.
Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1962. gadā Latvijā.
Lāce Lelde — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beigusi LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre datorzinātnēs. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātnes matemātiskie pamati).
Disertācijas tēma: “Kvanta vaicājošie algoritmi”. Zinātn. vad. Dr. h. mat. R. M. Freivalds.
Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. dat. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
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Lāce Rasma — dzimusi 1923. g. Latvijā, Rīgā. 1949. g. beigusi LVU Filoloģijas
fak., mākslas zinātniece. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, specialitāte — mākslas
zinības. No 1949. gada komandēta uz Ļeņingradas Valsts universitāti aspirantūras darba
turpināšanai, disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma: “[Latviešu
gleznotāji Pēterburgas Mākslas akadēmijā 19. gs. II pusē]”. Zinātniskais vadītājs nav
zināms. Aspirantūru beigusi 1952. gadā un norīkota darbā LPSR Mākslas akadēmijā.
Māksl. zin. kand. grādu ieguvusi 1959. gadā Latvijā.
Lācis Anatolijs — dzimis 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1952. g. beidzis LVU Mehānikas
fak., inženieris-mehāniķis. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, specialitāte — materiālu
pretestība. Disertācijas tēma: “[Svārstības un to novēršana pie rotoriem ar vertikālu
asi un peldošu piekari]”. Zinātn. vad. tehn. zin. dokt. J. Panovko. Aspirantūru beidzis
1955. gadā un norīkots darbā Latvijas Valsts universitātē. Tehn. zin. kand. grādu
ieguvis 1956. gadā Latvijā.
Lācis Ivars — dzimis 1949. g. Latvijā, Talsu rajona Vandzenē. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas
tēma: “Sārmjzemju metālu oksīdu monokristālisko kārtiņu sintēze un optiskās īpašības”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Valbis. Aspirantūru beidzis 1980. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1981. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā par darbu “Kompozītā
nesakārtotība un pseidobināru platzonas materiālu optiskās īpašības”.
Lācis Sandris — dzimis 1962. g. Latvijā, Stučkas rajona Pļaviņās. 1985. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1988.–
1991. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — šķidruma, gāzes un
plazmas dinamika). Disertācijas tēma: “Magnētiskā šķidruma piliena dinamika mainīgos
magnētiskos laukos: teorija un skaitliskā modelēšana”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. J. Miķelsons. Aspirantūru beidzis 1991. gadā. Dr. grādu ieguvis (spec. — šķidruma
fizika) 1996. gadā Francijā, Denī Didro Parīzes 7. universitātē. Dr. fiz. grādu ieguvis
par analogu darbu 1996. gadā Latvijā.
Lagzdons Juris — dzimis 1948. g. Latvijā, Liepājas rajona Priekulē. 1972. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Struktūras defekti un krāsu centri volframfosfātu stiklos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. J. Zaķis. Aspirantūru beidzis 1980. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1980. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1998. gadā.
Laiveniece Diāna — dzimusi 1964. g. Latvijā, Liepājā. 1987. g. beigusi Liepājas
Valsts pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Doktorantūra
(mērķa aspirante no Liepājas Pedagoģiskās augstskolas): 1993.–1996. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma: “Latviešu
(dzimtās) valodas mācību modelis pusaudžu vecuma skolēniem”. Zinātn. vad. Dr. filol.
Dz. Paegle. Atskaitīta no doktorantūras 1995. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2004. gadā
Latvijā par darbu “Valodas mācības pusaudzim”.
Laizāne-Jurkāne Marika — dzimusi 1977. g. Latvijā, Preiļos. 2001. g. beigusi LU
Sociālo zinātņu fak., sociālo zinātņu maģistre politikas zinātnē. Doktorantūra: 2001.–
2005. g., nepilna laika, politikas zin. noz. (ap. noz. — starptautiskā politika). Disertācijas
tēma: “Baltijas valstu reģionālo organizāciju darbības un attīstības tendences”. Zinātn.
vad. Dr. ped. Ž. Ozoliņa. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. polit. grādu ieguvusi
2007. gadā Latvijā.
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Laizāns Pēteris — dzimis 1930. g Latvijā, Ciblas pagastā. 1953. g. beidzis LVU
Vēstures fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, filozofijas zinātnes
(spec. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Progresīvās
filozofiskās un sabiedriski politiskās domas attīstība Latvijā XIX gadsimta beigās
(90. gados)”. Zin. vad. filoz. zin. kand. M. Jakobsone un vēst. zin. kand. V. Šteinbergs.
Aspirantūru beidzis 1956. gadā un nosūtīts darbā uz Latvijas Valsts universitāti. Filoz.
zin. kand. grādu ieguvis 1961. gadā Latvijā.
Laķis Pēteris — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., filozofs. Aspirantūra: 1979.–1982. g., klātiene, filozofijas
zin. noz. (ap. noz. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma:
“Dabaszinātņu teorijas prognostiskā funkcija”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. J. Vedins.
Aspirantūru beidzis 1982. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas
Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam 1992. gadā. Dr. h. māksl.
grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā par darbu “Laiks un cilvēka pasaule”.
Lāms Ojārs — dzimis 1965. g Latvijā, Jūrmalā. 1990. g. beidzis LU Filoloģijas
fak., filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs. Doktorantūra: 1990.–1993. g.,
klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma:
“Latviešu eposs: cilme un funkcionalitāte”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. V. Valeinis.
Doktorantūru beidzis 1993. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Lancere Biruta — dzimusi 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1952. g. beigusi LVU Ekonomikas
fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, specialitāte — PSKP vēsture.
Disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskās Jaunatnes savienības cīņa Komunistiskās
partijas vadībā pret buržuāzijas diktatūru 1929.–1933. gadu pasaules ekonomiskās krīzes
laikā”. Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beigusi 1955. gadā un nosūtīta darbā uz
Rīgas Pedagoģisko institūtu. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1956. gadā Latvijā.
Lapa Ilmārs — dzimis 1938. g. Latvijā, Bauskas rajona Vecumnieku pagastā.
1962. g. beidzis P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un
ķīmijas skolotājs. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — augu
fizioloģija). Disertācijas tēma: “Apses, pensilvānijas oša fizioloģiskais un bioķīmiskais
raksturojums atkarībā no to seksualizācijas”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. H. Mauriņa.
Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Lapins Kronids — dzimis 1925. g. Krievijā, Vladimiras apgabala Jurjevpoļskā.
1965. g. beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filologs, krievu valodas un
literatūras skolotājs. Aspirantūra: 1966.–1970. g., neklātiene, filozofijas zinātnes (spec. —
zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas tēma: “[Personības radošās aktivitātes
strādājošo kolektīvā]”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. P. Laizāns. Atskaitīts no aspirantūras
1970. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Lapiņa Gundega — dzimusi 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe; 1997. g. beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskolu, maģistre skolvadībā. Doktorantūra: 2003.–2007. g., nepilna laika,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolu pedagoģija). Disertācijas tēma: “Inovācijas
pedagoģiskā izpratne augstskolā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. T. Koķe. Doktorantūru beigusi
2007. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Lapiņš Andis — dzimis 1948. g. Latvijā, Cēsīs. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists-matemātiķis. Aspirantūra: 1973.–1977. g. neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — iedzīvotāju ekonomika un demogrāfija). Disertācijas
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tēma: “[Ģimenes veidošana un stabilitāte Latvijas PSR]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand.
P. Zvidriņš un ekon. zin. kand. H. Zīle. Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1978. gadā Ļeņingradā, N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu
ekonomikas institūtā.
Lasis Jānis — dzimis 1935. g. Latvijā, Tukuma rajona Zantes ciemā. 1965. g.
beidzis Ļeņingradas Augstāko partijas skolu, augstākā izglītība. Aspirantūra: 1966.–
1970. g., neklātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas
tēma: “Padomju saimniecību darbinieku materiālā ieinteresētība: (pamatojoties uz LPSR
materiāliem)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. J. Porietis. Aspirantūru beidzis 1970. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Lasmane Anita — dzimusi 1954. g. Latvijā, Talsu rajona Rojā. 1980. g. beigusi
Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vdsk. krievu valodas un literatūras skolotāja un latviešu
valodas un literatūras skolotāja ar krievu mācību valodu. Doktorantūra: 1993.–1997. g.,
neklātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma:
“Skolotāja paškoncepcijas un skolēna personības identitātes veidošanās mijsakarības”.
Zinātn. vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne. Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. psihol.
grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Lasmane (Rimša) Skaidrīte — dzimusi 1939. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Dricānu
pagastā. 1962. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, vdsk.
latviešu valodas un literatūras skolotāja. Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene, filozofijas
zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Raiņa
uzskati par personības attīstības dialektiku”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. V. Šteinbergs.
Aspirantūru beigusi 1968. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam 1993. gadā.
Lasmanis Aivars — dzimis 1956. g. Latvijā, Daugavpilī. 1980. g. beidzis Daugavpils
Pedagoģisko institūtu, vdsk. fizikas un matemātikas skolotājs. Doktorantūra: 1993.–
1997. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas
tēma: “Sistēmiskā pieeja datoru lietošanas prasmju apguvē”. Zinātn. vad. Dr. ped.
I. Žogla. Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 1997. gadā.
Latkovskis Arnolds — dzimis 1924. g. Latvijā, Dagdas apriņķī. 1948. g. beidzis
PSRS Iekšlietu ministrijas Augstāko diplomātu skolu, diplomāts. Aspirantūra: 1953.–
1954. g., viengadīgā asp. A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē, specialitāte —
politekonomija. Disertācijas tēma un zinātniskais vadītājs nav zināmi. Aspirantūru beidzis
1954. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1955. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova
Ļeņingradas Valsts universitātē.
Latkovskis Gustavs — dzimis 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1995. g. beidzis Latvijas
Medicīnas akadēmijas Medicīnas fak., ārsts; 1998. g. beidzis Latvijas Medicīnas
akadēmijas Pēcdiploma izglītības fak., kardiologs. Doktorantūra: 2000.–2004. g., nepilna
laika, medicīnas zin. noz. (ap. noz. — internā medicīna). Disertācijas tēma: “Interleikīnu
ģenētisko variāciju ietekme uz koronārās sirds slimības gaitu”. Doktorantūru beidzis
2005. gadā. Dr. med. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Laua Alīse — dzimusi 1914. g. Latvijā, Rīgā. 1951. g. beigusi LVU Filoloģijas fak.,
filoloģe. Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene, specialitāte — latviešu valoda. Disertācijas
tēma: “Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētiski fonoloģiskā sistēma”. Zinātn. vad.
filol. zin. dokt. P. Ariste. Aspirantūru beigusi 1954. gadā un norīkota darbā Latvijas
Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
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Laukgals Ilmārs — dzimis 1927. g. Latvijā, Baldones apriņķa Stelpes pagastā.
1954. g. beidzis LVU Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene,
specialitāte — latviešu literatūra. Disertācijas tēma: “[Roberta Sēļa daiļrade]”. Zinātn. vad.
filol. zin. kand. E. Svimpule-Sokola. Aspirantūru beidzis 1957. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvis 1962. gadā.
Laure (Greitjāne) Anna — dzimusi 1923. g. Latvijā, Madonas apriņķa Bērzaunē.
1952. g. beigusi Rīgas Pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Aspirantūra: 1952.–1953. g., viengadīgā asp. pedagoģijas zinātnē. Disertācijas tēma:
“Rakstu darbi skolēnu valodas kultūras celšanai vidusskolā (8.–11. klasei)”. Zinātn. vad.
nav zināms. Aspirantūru beigusi 1953. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1957. gadā
Latvijā.
Lazdāne Antoņina — dzimusi 1923. g. Latvijā, Daugavpils apriņķa Kalupes
pagastā. 1950. g. beigusi LVU Ģeogrāfijas un ģeoloģijas fak., ģeogrāfe. Aspirantūra:
1953.–1956. g., klātiene, specialitāte — fiziskā ģeogrāfija. Disertācijas tēma: “Vidzemes
Centrālās augstienes ģeomorfoloģisks raksturojums”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand.
A. Jaunputniņš. Aspirantūru beigusi 1956. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvusi
1964. gadā Latvijā.
Lazdiņa Sanita — dzimusi 1969. g. Latvijā, Rēzeknes rajonā. 1993. g. beigusi
LU Filoloģijas fak., filoloģe; 1995. g. beigusi LU Filoloģijas fak., filoloģijas maģistre.
Doktorantūra: 2002.–2006. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas
pedagoģija); no 2004. g. nepilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — lietišķā
valodniecība). Disertācijas tēma: “Korelācija starp mācību līdzekļu tekstiem un
dominējošām pieejām latviešu valodas kā otrās valodas apguvē”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.
I. Maslo. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Lazdiņš Jānis — dzimis 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēstures un sabiedrības mācības skolotājs; 1995. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēstures maģistrs; 1995. g. beidzis LU Juridisko fak., jurista kvalifikācija.
Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, tiesību zin. noz. (ap. noz. — valsts tiesību teorija
un vēsture). Disertācijas tēma: “Privāttiesību ģenēze un evolūcija Latvijā (X–XX gs.)”.
Zinātn. vad. Dr. h. jur. E. Meļķīsis. Doktorantūru beidzis 2000. gadā. Dr. jur. grādu
ieguvis 2001. gadā Latvijā.
Leikuma Lidija — dzimusi 1954. g. Latvijā, Krāslavas rajona Izvaltas pagasta “Mazo
Ģeņģeru” sādžā. 1978. g. beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra:
1980.–1983. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — baltu valodas). Disertācijas tēma:
“Darbības vārds Skaistas, Aulejas, Krāslavas un Izvaltas izloksnē”. Zinātn. vad. filol. zin.
dokt. M. Rudzīte. Aspirantūru beigusi 1983. gadā un norīkota darbā LVU Filoloģijas
fakultātē Latviešu valodas katedrā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Leikums Leonards — dzimis 1952. g. Latvijā, Krāslavas rajona Šķeltovas ciemā.
1975. g. beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma
filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzējs, sociologs. Aspirantūra (mērķa aspirants
no Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta): 1977.–1981. g., neklātiene, filozofijas zin.
noz. (ap. noz. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Apziņas
struktūra un griba kā tās elements”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. A. Polis. Aspirantūru
beidzis 1981. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. filoz. grādam (ap. noz. — vispārīgā filozofija) 1993. gadā.
Leine Antra — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beigusi LU Ekonomikas un
vadības fak., sociālo zinātņu maģistre sabiedrības vadībā; 2002. g. beigusi LU Moderno
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valodu fak., humanitāro zinātņu maģistre filoloģijā. Doktorantūra: 2002.–2006. g.,
nepilna laika, literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — salīdzināmā literatūrzinātne). Disertācijas
tēma: “Literāra teksta interpretācijas Džeinas Ostenas romānu ekranizācijās”. Zinātn. vad.
Dr. V. Freibergs. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Leits Aleksandrs — dzimis 1914. g. Krievijā, Smoļenskas guberņā. Ziņu par
izglītību nav. Aspirantūra: 1948.–1949. g., viengadīgā asp. A. A. Ždanova Ļeņingradas
Valsts universitātē, specialitāte — politekonomija. Disertācijas tēma un zinātniskais
vadītājs nav zināmi. Aspirantūru beidzis 1950. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis
1952. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Disertācijas tēma
nav zināma. Ekon. zin. dokt. grādu ieguvis 1958. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē.
Leja Lauris — dzimis 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Juridisko fak.,
sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika,
tiesību zin. noz. (ap. noz. — civiltiesības). Disertācijas tēma: “Līzinga līgumu kvalifikācija
un saturs Latvijas privāttiesībās”. Zinātn. vad. Dr. h. jur. K. Torgāns. Doktorantūru
beidzis 2006. gadā. Dr. jur. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Lepina (Vīgante) Era — dzimusi 1928. g. Krievijā, Kostromā. 1952. g. beigusi
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — matemātika). Disertācijas tēma: “[Neīstie
integrāļi n-dimensiju telpās]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Miškis. Aspirantūru
beigusi 1955. gadā un norīkota darbā Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvusi 1959. gadā Latvijā.
Lepins Arnolds — dzimis 1930. g. Ukrainā, Zaporožjes apgabala Zaporožjē.
1952. g. beidzis LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1952.–
1955. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — matemātika). Disertācijas
tēma: “[Hiperbolisku sistēmu jaukta veida problēmas risināšana plaknē ar režģa metodi]”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Miškis. Atskaitīts no aspirantūras 1954. gadā.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1955. gadā Minskā, V. I. Ļeņina Baltkrievijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1986. gadā Tbilisi, Gruzijas
ZA Matemātikas institūtā par darbu “Parasto diferenciālvienādojumu dažādu nelineāru
robežproblēmu atrisinājuma eksistences un aprioro novērtējumu jautājumi”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. mat. grādam 1992. gadā.
Lepins Leonīds — dzimis 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1978.–1981. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālvienādojumi un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Apakšējo un augšējo funkciju metodes pielietojums robežproblēmu
atrisinājuma eksistences pierādījumam”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Klokovs.
Aspirantūru beidzis 1981. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā Minskā, Baltkrievijas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un
diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Leščinskis Broņislavs — dzimis 1958. g. Latvijā, Ludzas rajona Kārsavā. 1982. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene,
ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — radiācijas ķīmija). Disertācijas tēma: “Enerģijas pārneses
procesi apstarotu cietu ķermeņu luminescencē”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. J. Tīliks.
Aspirantūru beidzis 1985. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm.
grādam 1992. gadā.
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Levenčuka (Levenchuk) Riva — dzimusi 1946. g. Lietuvā. 1971. g. beigusi
P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Doktorantūra:
1996.–2000. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika).
Disertācijas tēma: “Veseluma pieeja angļu valodas apguvē pamatskolas 4.–6. klasēs
Izraēlā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped.
grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Levitans Samuils — dzimis 1914. g. Latvijā, Rīgā. 1946. g. beidzis LVU Vēstures
fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSRS
tautu vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas nelegālā komunistiskā prese cīņā par padomju
varu (1920–1940)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. A. Drīzulis. Aspirantūru beidzis
1950. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1965. gadā Latvijā.
Lezdiņš Andris — dzimis 1937. g. Latvijā, Valkas rajona Ērģemes ciemā. 1965. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (optika un spektroskopija).
Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — optika).
Disertācijas tēma: “Dzīvsudraba un tallija tvaiku maisījuma sensibilizētā fluorescence”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
(spec. — optika un spektroskopija) 1992. gadā.
Liberts Guntis — dzimis 1950. g. Latvijā, Cēsīs. 1973. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1978.–1981. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Otrās optiskās
harmonikas ģenerācijas efekta pētījumi skābekļa oktaedra tipa segnetoelektriķos fāžu
pāreju apgabalā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis
1981. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā (ap.
noz. — optika un spektroskopija) par darbu kopu “Nelineāri optisko un termooptisko
parādību pētījumi”.
Lībiņa Inese — dzimusi 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beigusi Alberta–Ludviga
Universitātes Juridisko fak. Freiburgā (Vācija), maģistre (Legum magister). Doktorantūra:
2003.–2006. g., pilna laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — tiesību teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Personības tiesību aizsardzība un civiltiesiskā atbildība to aizskāruma
gadījumā”. Zinātn. vad. Dr. jur. I. Čepāne. Atskaitīta no doktorantūras 2006. gadā.
Dr. jur. grādu ieguvusi 2007. gadā.
Līce Natālija — dzimusi 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beigusi A. I. Hercena
Ļeņingradas Valsts pedagoģiskā institūta Pedagoģijas fak., pirmskolas pedagoģijas un
psiholoģijas pasniedzēja. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Meistara un audzēkņu
mijiedarbība vidējās profesionāli tehniskās skolas grupas audzināšanas procesā”. Zinātn.
vad. ped. zin. kand. A. Špona. Aspirantūru beigusi 1985. gadā. Ped. zin. kand. grādu
ieguvusi 1986. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Līcis Aivars — dzimis 1944. g. Latvijā, Jelgavā. 1972. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — valsts tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Automatizēto sistēmu
izmantošanas tiesiskā regulēšana, pārvaldot savienotās republikas augstāko izglītību (pēc
Latvijas PSR materiāliem)”. Zinātn. vad. jur. zin. kand. E. Meļķīsis. Aspirantūru beidzis
1978. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1988. gadā Maskavā, PSRS ZA Valsts un
tiesību institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Līcis Normunds — dzimis 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., biologs (molekulārā bioloģija). Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, bioloģijas
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zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Translācijas iniciācijas
rajonu evolūcija prokariotos. RNS fāga MS2 analīze”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. V. Bērziņš.
Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā.
Līdace Emma — dzimusi 1921. g. Latvijā, Rīgā. 1955. g. beigusi LVU Vēstures
un filoloģijas fak., vēsturniece un vdsk. skolotāja. Aspirantūra: 1955.–1958. g., klātiene,
specialitāte — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskā partija buržuāzijas
diktatūras pirmajos gados (1920–1923)”. Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beigusi
1958. gadā un norīkota darbā Latvijas KP CK Vēstures institūtā. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvusi 1964. gadā Latvijā.
Līdaka Anita — dzimusi 1948. g. Latvijā, Liepājā. 1985. g. beigusi V. Lāča
Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu, pamatskolas skolotāja; 1993. g. LU Pedagoģijas un
psiholoģijas katedru, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1993.–1997. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Jaunāko klašu
skolēnu vērtību veidošanās”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi
1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Līduma Anna — dzimusi 1950. g. Latvijā, Ludzā. 1973. g. beigusi Jāzepa Vītola
Latvijas Valsts konservatoriju, kora diriģente un kora priekšmetu pedagoģe; 1996. g.
beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra:
1999.–2003. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija).
Disertācijas tēma: “Pirmskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstības pedagoģiskais
aspekts”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped.
grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Līdums Gatis — dzimis 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beidzis Rīgas Politehniskā
institūta Elektroenerģētikas fak., inženieris, rūpniecības siltumenerģētiķis; 1997. g.
beidzis Portlendas Rietumu konservatīvo baptistu semināru (ASV), teoloģijas maģistrs.
Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, teoloģijas zin. noz. (ap. noz. — sistemātiskā
un praktiskā teoloģija). Disertācijas tēma: “Doktrīna Imago Dei un tās saistība ar paštrasncendenci praktiskās teoloģijas kontekstā”. Zinātn. vad. Dr. h. teol. L. Taivans.
Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. teol. grādu ieguvis 2004. gadā Somijā, Helsinku
Universitātē.
Lielā Elita — dzimusi 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1981. g. beigusi P. Stučkas LVU Finansu
un tirdzniecības fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1984.–1988. g., neklātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — ekonomika, tautas saimniecības vadība un plānošana). Disertācijas
tēma: “Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitāte (valsts mazumtirdzniecības
piemērs)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. I. Kirtovskis (LPSR ZA Ekonomikas institūts).
Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Maskavā,
G. V. Pļehanova Maskavas Tautsaimniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam 1992. gadā.
Liepa Elmārs — dzimis 1927. g. Latvijā, Abrenes apriņķa Balvu pagastā. 1950. g.
beidzis Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.
Aspirantūra: 1954.–1956. g., klātiene, specialitāte — filoloģija. Disertācijas tēma:
“Mūsdienu latviešu literārās valodas daži fonēmu pareizrunas jautājumi”. Zinātn. vad.
filol. zin. kand. M. Vecozola. Aspirantūru beidzis 1956. gadā. Filol. zin. kand. grādu
ieguvis 1958. gadā Latvijā.
Liepa Imants — dzimis 1937. g. Latvijā, Tukumā. 1963. g. beidzis Latvijas
Lauksaimniecības akadēmiju, mežkopis, inženieris. Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene,
bioloģijas zinātnes (spec. — botānika). Disertācijas tēma: “[Dažādu koku pieauguma
izpausmes mežu sabiedrībās matemātiskā modelēšana]”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt.
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A. Mauriņš. Aspirantūru beidzis 1967. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā
Latvijā. Biol. zin. dokt. grādu ieguvis 1976. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē
par darbu “Meža biocenožu fitomasas dinamikas prognozēšanas problēmas”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. biol. grādam 1992. gadā.
Liepa Valentīna — dzimusi 1952. g. Latvijā, Preiļu rajona Vārkavā. 1978. g.
beigusi T. Zaļkalna Latvijas Valsts mākslas akadēmiju, mākslas zinātniece. Aspirantūra/
doktorantūra (mērķa aspirante/doktorante no Daugavpils Pedagoģiskā institūta):
1989.–1992. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un
vēsture). Disertācijas tēma: “Estētiskās audzināšanas teorijas un prakses savstarpējā
saistība skolotāju sagatavošanā Latvijā no 1920. līdz 1940. gadam”. Zinātn. vad. ped. zin.
kand. E. Kļaveniece. Aspirantūru beigusi 1990. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi
1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Liepiņa Dace — dzimusi 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Universitātes studentu profesionālā pašaudzināšana mācību–izziņas darbībā”. Zinātn.
vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beigusi 1986. gadā un norīkota darbā
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Liepiņa Rita — dzimusi 1944. g. Latvijā, Krāslavas rajona Aulejas ciemā. 1970. g.
beigusi Maskavas Padomju tirdzniecības neklātienes institūtu, augstākās kvalifikācijas
prečzine. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. —
tautsaimniecības ekonomika, plānošana un pārvaldes organizācija). Disertācijas tēma:
“Kapitālieguldījumu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana valsts mazumtirdzniecībā
(uz LPSR Tirdzniecības ministrijas sistēmas materiāliem)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt.
V. Ivanickis (Kijevas Tirdzniecības ekonomikas institūts). Aspirantūru beigusi 1979. gadā
un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvusi 1982. gadā Kijevā (Kijevas Tirdzniecības ekonomikas institūtā). Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības ekonomika) 1992. gadā.
Liepiņa Tija — dzimusi 1972. g. Latvijā, Rīgas rajona Saulkrastos. 1994. g. beigusi
Liepājas Pedagoģisko augstskolu, pirmskolas skolotāja. Doktorantūra: 1994.–1998. g.,
neklātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma:
“Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne.
Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Liepiņš Andris — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — funkciju teorija un funkciju analīze). Disertācijas
tēma: “Attēlojumu aproksimācija un nekustīgie punkti, lietojot nekompaktuma mērus”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. I. Kārkliņš. Aspirantūru beidzis 1978. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1984. gadā Krievijā, A. M. Gorkija Urālu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas
Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Liepiņš Edgars — dzimis 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beidzis Latvijas
Medicīnas akadēmijas Farmācijas fak., farmaceits. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna
laika, medicīnas zin. noz. (ap. noz. — farmācijas ķīmija). Disertācijas tēma: “Jauna
tipa kardioprotektīvo savienojumu farmakoloģisko mehānismu pētījumi”. Zinātn.
vad. Dr. h. biol. R. Muceniece un Dr. farm. M. Dombrovska. Doktorantūru beidzis
2004. gadā. Dr. farm. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
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Liepiņš Eduards — dzimis 1944. g. Krievijā, Penzā. 1967. g. beidzis Rīgas Civilās
aviācijas inženieru institūtu, radioinženieris. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene,
filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma:
“[Sistēmiski pētījumi substancionālas pieejas aspektā]”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand.
J. Vedins. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā
Latvijā. Filoz. zin. dokt. grādu ieguvis 1988. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Valsts
universitātē par darbu “Domāšanas kategoriālo sistēmu dialektika izziņas procesā”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. filoz. grādam 1992. gadā.
Liepiņš Indulis — dzimis 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1964. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene,
ekonomikas zinātnes (spec. — politekonomija). Disertācijas tēma: “[Galveno pārtikas
produktu ražošana LPSR]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. A. Sviķis. Atskaitīts no
aspirantūras 1967. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā.
Lietuvietis Ojārs — dzimis 1945. g. Latvijā, Rīgā. 1968. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie un integrālie vienādojumi). Disertācijas
tēma: “Par kādu gabaliem gludas robežas optimālās vadības uzdevumu”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. kand. U. Raitums. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1987. gadā Ukrainā, Ukrainas ZA Pielietojamās matemātikas un
mehānikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskās
fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā analīze) 1992. gadā.
Liholaja Valentija — dzimusi 1942. g. Latvijā, Krāslavas rajonā. 1967. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., juriste. Aspirantūra: 1970.–1974. g.,
neklātiene, juridisko zin. noz. (ap. noz. — krimināltiesības un kriminālprocess).
Disertācijas tēma: “Krimināltiesiskā cīņa ar transporta līdzekļu aizbraukšanu (pēc
Latvijas PSR materiāliem)”. Zinātn. vad. jur. zin. kand. M. Blūma. Aspirantūru beigusi
1974. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvusi 1979. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Liholajs Vitālijs — dzimis 1943. g. Ukrainā, Čerkasu apgabala Smilas rajonā.
1971. g. beidzis P. Stučkas LVU Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1971.–1974. g.,
klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas
tēma: “[Sociālā informācija un tās loma padomju valsts pārvaldē]”. Aspirantūru beidzis
1974. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Lihterova Broņislava — dzimusi 1946. g. Rostovā pie Donas. 1968. g. beigusi
Rostovas pie Donas Valsts pedagoģijas institūta Svešvalodu fak., angļu un vācu
valodas skolotāja. Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. —
ģermāņu valodas (vācu valoda)). Disertācijas tēma: “[Inceptivitātes nozīmes izteiksmes
līdzekļu pētījums mūsdienu vācu valodā]”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. L. Lokštanova
(Vissavienības mašīnbūves neklātienes institūts). Aspirantūru beigusi 1971. gadā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Maskavā, M. Toreza Maskavas Valsts pedagoģiskajā
svešvalodu institūtā.
Lika Irina — dzimusi 1963. g. Latvijā, Liepājā. 1985. g. beigusi Liepājas Pedagoģisko
institūtu, pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas
metodiķe. Doktorantūra (mērķa doktorante no Liepājas Pedagoģiskā institūta): 1991.–
1994. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas
tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ģimenē”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt.
Dz. Meikšāne. Doktorantūru beigusi 1994. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1994. gadā
Latvijā.
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Linde Ģirts — dzimis 1975. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabas zinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 1999.–2002. g.,
pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas
tēma: “UML klašu diagrammu semantika un ekvivalence”. Zinātn. vad. Dr. h. dat.
J. Bārzdiņš. Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2004. gadā
Latvijā.
Linde Ņina — dzimusi 1971. g. Latvijā, Dobelē. 1996. g. beigusi LU Pedagoģijas
fak., vācu valodas skolotāja; 1998. g. beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Vidusskolēna gatavība
pašrealizācijai un tās attīstība mācību procesā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. Z. Čehlova.
Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Linē Aija — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi LU Bioloģijas fak.,
bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Cilvēka audzēju antigēni: seroloģiska
identificēšana, molekulāra raksturošana un molekulāro marķieru pielietojums diagnostikā”.
Zinātn. vad. Dr. h. biol. E. Grēns un prof. R. Č. Rīss (R. C. Rees) (Notingemas Trentas
Universitāte, Lielbritānija). Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
2002. gadā Latvijā.
Lipjanskis Ruvims — dzimis 1949. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — algebra un skaitļu teorija). Disertācijas
tēma: “Li algebru reprezentāciju identitātes un radikāļi”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. J. Ļevičs. Aspirantūru beidzis 1976. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Maskavā, PSRS
ZA Matemātikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — diskrētā
matemātika) 1992. gadā.
Livšics Aleksandrs — dzimis 1954. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1984.–1988. g., neklātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas
tēma: “Kulona sistēmu līdzsvara termodinamiskās īpašības un korelācijas pāru funkcijas”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Miķelsons. Aspirantūru beidzis 1988. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā.
Lizuma Lita — dzimusi 1966. g. Latvijā, Madonas rajona Ērgļos. 1990. g. beigusi
LU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, augsnes speciāliste. 1998. g. beigusi LU Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fak., ģeogrāfijas maģistre. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika,
ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — dabas ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Gaisa temperatūras
un atmosfēras nokrišņu mainības raksturs Rīgā”. Zinātn. vad. Dr. h. ģeogr. A. Zīverts
(Latvijas Lauksaimniecības universitāte). Atskaitīta no doktorantūras 2003. gadā.
Dr. ģeogr. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Logins Jāzeps — dzimis 1963. g. Latvijā, Balvu rajona Baltinavā. 1986. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1986.–1989. g., klātiene, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Jaunu slāpekli saturošu
1,4-naftahinona atvasinājumu sintēze un īpašību pētījumi”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt.
J. Drēģeris. Atskaitīts no aspirantūras 1989. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvis 1993. gadā
Latvijā.
Lokmane Ilze — dzimusi 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe, pasniedzēja. Aspirantūra/doktorantūra: 1988.–1991. g., klātiene,
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filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu valodas (latviešu valoda)). Disertācijas tēma:
“Darbības vārdu veids un laiks”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. I. Freimane. Doktorantūru
beigusi 1993. gadā. Dr. filol. grādu (ap. noz. — latviešu sinhroniskā valodniecība)
ieguvusi 2005. gadā Latvijā par darbu “Konsituatīvo saistījumu tipi mūsdienu latviešu
valodā”.
Losberga Milda — dzimusi 1923. g. Latvijā, Rīgā. 1949. g. beigusi LVU Filoloģijas
fak., filoloģe. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — latviešu
literatūra). Disertācijas tēma: “Revolucionārā daiļliteratūra latviešu strādnieku izdevumos
no 1898. līdz 1907. g.”. Zinātn. vad. doc. A. Grigulis. Aspirantūru beigusi 1952. gadā.
Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
Lūka Ineta — dzimusi 1964. g. Latvijā, Jūrmalā. 1988. g. beigusi P. Stučkas
LVU Pedagoģijas fak., angļu valodas skolotāja; 1993. g. beigusi LU Pedagoģijas fak.,
pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 2003.–2007. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — augstskolu pedagoģija). Disertācijas tēma: “Studentu profesionālās angļu
valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla.
Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Lukševičs Ervīns — dzimis 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs; 1995. g. beidzis LU Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fak., ģeoloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1995.–1999. g. neklātiene,
ģeoloģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā ģeoloģija). Disertācijas tēma: “Austrumeiropas
platformas ziemeļrietumu daļas bruņuzivis (Placodermi, Bothriolepididae)”. Zinātn. vad.
Dr. h. ģeol. V. Talimā (Talimaa) (Lietuvas Ģeoloģijas institūts). Doktorantūru beidzis
1996. gadā. Dr. ģeol. grādu ieguvis 1996. gadā Latvijā.
Lune Evita — dzimusi 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi LU Vadības un
ekonomiskās informācijas fak., biznesa vadības maģistre. Doktorantūra: 1997.–2001. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonomikas teorija). Disertācijas tēma:
“Sabiedrības labklājības noslāņošanās pārejas ekonomikas periodā: situācijas analīze un
pasaules pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ekon. Ē. Šumilo.
Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Lūse Dace — dzimusi 1949. g. Latvijā, Valkā. 1971. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra: 1977.–
1980. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas
tēma: “Annas Brigaderes un Jāņa Jaunsudrabiņa daiļrade — divas ētiski estētiskas paralēles
latviešu demokrātiskajā literatūrā”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. M. Gaile. Aspirantūru
beigusi 1980. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Lūse Nora — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi P. Čaikovska Maskavas
Valsts konservatoriju, pasniedzēja-pianiste; 1980. g. beigusi P. Čaikovska Maskavas
Valsts konservatorijas aspirantūru mūzikas mākslas specialitātē. Dr. māksl. grādu
ieguvusi 1985. gadā Lietuvā, Lietuvas Valsts konservatorijā par darbu “Ērģeļmūzikas
māksla Latvijā”. Pielīdzināts Latvijas Dr. māksl. grādam 1992. gadā. Doktorantūra:
1998.–2001. g., pilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija).
Disertācijas tēma: “Atskaņotājmākslinieka prasmju pilnveidošanās studijās augstskolā”.
Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Lūsis Andrejs — dzimis 1939. g. Latvijā, Gulbenes rajona Lejasciemā. 1964. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (pusvadītāju fizika).
Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — pusvadītāju
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fizika). Disertācijas tēma: “Vara fosfātstiklu elektrofizikālās īpašības”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. J. Zaķis. Aspirantūru beidzis 1970. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1993. gadā.

Ļ
Ļevčenkovs Valentīns — dzimis 1947. g. Krievijā, Ļeņingradas apgabala
Lomonosovas rajonā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak.,
matemātiķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz.
(ap. noz. — funkciju teorija un funkcionālanalīze). Disertācijas tēma: “[Dažas attēlu
perturbācijas teorijas problēmas]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. I. Kārkliņš.
Aspirantūru beidzis 1975. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Ukrainā, Ukrainas ZA Matemātikas
institūtā.
Ļevtovs Arons — dzimis 1924. g. Krievijā, Pleskavas apgabala Neveļā. 1953. g.
beidzis LVU Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1961.–1964. g., klātiene, vēstures
zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas Kompartijas darbība
kolhozu un sovhozu partijas organizāciju nostiprināšanā un to lomas paaugstināšanā
tālākā republikas lauksaimniecības attīstībā]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. Z. Duhanova.
Aspirantūru beidzis 1963. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1963. gadā Latvijā.
Ļitvinova Alla — dzimusi 1934. g. Krievijā, Tulas apgabala Novomoskovskā.
1960. g. beigusi N. G. Černiševska Saratovas Valsts universitāti, vdsk. vēstures skolotāja.
Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — zinātniskā komunisma
teorija). Disertācijas tēma: “[Latvijas PSR vietējo padomju deputātu aktivitātes
paaugstināšana (1965.–1971. g.)]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beigusi
1972. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1973. gadā Latvijā.
Ļitviņenko Alina — dzimusi 1938. g. Krievijā, Habarovskas novadā, Inokentjevas
ciemā. 1960. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, krievu
valodas un literatūras skolotāja. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, vēstures
zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas komunistiskās partijas
organizatoriskā uzbūve (1944.–1950. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. Z. Duhanova.
Aspirantūru beigusi 1968. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā.

M
Mackēviča Linda — dzimusi 1964. g. Latvijā, Liepājā. 1994. g. beigusi Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas Pirmskolas un pamatskolas pedagoģijas fak., pirmskolas skolotāja,
pirmskolas mūzikas skolotāja. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Mērķtiecīga mūzikas uztvere kā
pirmskolas vecuma bērnu audzināšanas līdzeklis”. Zinātn. vad. Dr. psihol. I. Krūmiņa.
Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Madžulis Ilmārs — dzimis 1954. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“Ģeometriskie efekti segnetoaktīvās vidēs”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. B. Rolovs.
Aspirantūru beidzis 1980. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1985. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Mahadžna (Mahajna) Salahs (Salah) — dzimis 1942. g. Izraēlā. 1994. g.
beidzis Telavivas Universitātes Sabiedrisko zinātņu fak., zinātņu maģistrs valodu
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pasniegšanā. Doktorantūra: 1996.–2000. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma: “Vidusskolas centralizētās angļu valodas
mutvārdu novērtēšanas metodika arābu skolās Izraēlā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Žogla.
Doktorantūru beidzis 1998. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā.
Majore Inese — dzimusi 1947. g. Latvijā, Cēsu rajona Rāmuļu ciemā. 1972. g.
beigusi P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1978.–1982. g., neklātiene,
ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — neorganiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “[Magnija borātu
sintēze un īpašību pētījumi, kas veidojas sistēmā K2O–MgO–B2O3–H2O]”. Zinātn. vad.
ķīm. zin. dokt. H. Gode. Atskaitīta no aspirantūras 1982. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi
1994. gadā Latvijā.
Majorova-Kurevina Olga — dzimusi 1954. g. Krievijā, Usurijskā. 1977. g.
beigusi A. Lunačarska Valsts teātra mākslas institūtu, teātra zinātniece. Aspirantūra:
1977.–1980. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — marksistiski ļeņiniskā estētika).
Disertācijas tēma: “[A. N. Hercena teātra estētikas saistība ar sabiedriski politisko cīņu
no 1847. līdz 1880. g.]”. Zinātn. vad. māksl. zin. dokt. V. Asejevs (A. Lunačarska Valsts
teātra mākslas institūts) un filoz. zin. dokt. V. Šteinbergs (LPSR ZA Filozofijas un
tiesību institūts). Aspirantūru beigusi 1982. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi
1984. gadā Latvijā.
Makare Lija — dzimusi 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, franču valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1979.–1983. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma:
“[J. Rainis un franču literatūra]”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. V. Hausmanis (LPSR ZA
Valodas un literatūras institūts). Aspirantūru beigusi 1985. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1987. gadā Latvijā.
Makarēvičs Valērijs — dzimis 1951. g. Latvijā, Daugavpils rajona Meļņicas
sādžā. 1974. g. beidzis Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vdsk. fizikas un matemātikas
skolotājs. Aspirantūra (mērķa aspirants no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1986.–
1989. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā psiholoģija). Disertācijas
tēma: “Tikumiskās uzvedības motīvu interpretācija kā vecāko klašu skolēna sociāli aktīvas
personības psiholoģisks raksturojums”. Zinātn. vad. psihol. zin. dokt. R. Ņemovs (PSRS
Pedagoģijas ZA Vissavienības pedagoģijas un vadošo kadru institūts). Aspirantūru beidzis
1989. gadā. Psihol. zin. kand. grādu ieguvis Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. psihol.
grādam 1992. gadā
Makarova Gaļina — dzimusi 1952. g. Latvijā, Ludzas rajona Blontu pagastā.
1974. g. beigusi P. Stučkas LVU Juridisko fak., juriste. Aspirantūra: 1984.–1988. g.,
neklātiene, juridisko zin. noz. (ap. noz. — kriminālprocess un kriminālistika). Disertācijas
tēma: “Advokāta-aizstāvja procesuālās un neprocesuālās darbības noziegumu novēršanā”.
Zinātn. vad. jur. zin. kand. M. Šešukovs. Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Jur. zin.
kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Maskavā, Vissavienības likumības un tiesībkārtības
nostiprināšanas problēmu zinātniskās pētniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur.
grādam 1992. gadā.
Malahovska (Sotniece) Lidija — dzimusi 1939. g. Latvijā, Rēzeknē. 1962. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1967.–
1970. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — LPSR vēsture). Disertācijas tēma:
“Dzelzceļu izbūve un ostu attīstība Latvijā 19. gs. otrā pusē”. Zinātn. vad. vēst. zin.
kand. I. Leinasare. Aspirantūru beigusi 1970. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi
1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1992. gadā.
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Malahovskis Vladislavs — dzimis 1965. g. Latvijā, Preiļu rajonā. 1995. g. beidzis
Daugavpils Pedagoģisko universitāti, vdsk. vēstures skolotājs; 2000. g. beidzis LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fak., izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā. Doktorantūra:
2001.–2005. g., nepilna laika, vēstures zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas
tēma: “Agrārā reforma Latgalē 20. gadsimta 20. gados”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. K. Počs.
Doktorantūru beidzis 2007. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Maļinovska Larisa — dzimusi 1951. g. Latvijā, Talsu rajona Dundagā. 1975. g.
beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra
(mērķa aspirante no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas): 1987.–1990. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Studentu patstāvības veidošanās studiju procesā augstskolā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt.
A. Špona. Dr. ped. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Marčenoka Marina — dzimusi 1965. g. Krievijā. 2000. g. beigusi LU Pedagoģijas
un psiholoģijas fak., izglītības zinātņu maģistre. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna
laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Mūzikas
uztvere kā skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanās nosacījums”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.
Z. Čehlova. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Margēviča Ieva — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beigusi LU Pedagoģijas
un psiholoģijas fak., izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā. Doktorantūra: 2001.–2005. g.,
nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolas pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.
A. Kopeloviča. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Markus (Briediņa) Dace — dzimusi 1950. g. Latvijā, Alūksnes rajona Mārkalnes
ciemā. 1974. g. beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un
literatūras pasniedzēja. Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene, filoloģijas zin. noz.
(ap. noz. — baltu valodas). Disertācijas tēma: “Ziemeru izloksnes vokālisms”. Zinātn.
vad. filol. zin. dokt. M. Rudzīte. Aspirantūru beigusi 1979. gadā un norīkota darbā
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā
Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam
1992. gadā. Filol. hab. dokt. grādu ieguvusi 1994. gadā Viļņā, Viļņas Universitātē
par darbu “Latviešu valodas augšzemnieku izlokšņu zilbes prosodija: Eksperimentāls
pētījums”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. filol. grādam 1994. gadā.
Markus Dainis — dzimis 1953. g. Latvijā, Jelgavā. 1976. g. beidzis Rīgas Politehnisko
institūtu, inženieris-mehāniķis. Aspirantūra/doktorantūra (mērķa aspirants/doktorants
no Jelgavas pilsētas Izpildu komitejas): 1988.–1992. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Tehnisko priekšmetu
apmācības procesa intensifikācija arodskolās, izmantojot didaktiskos materiālus”. Zinātn.
vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beidzis 1990. gadā. Ped. zin. kand. grādu
ieguvis 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Marnauza Māra — dzimusi 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi Jāzepa Vītola
Latvijas Valsts konservatoriju, kordiriģente; 1996. g. beigusi Daugavpils Pedagoģisko
universitāti, mūzikas pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2001. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Integratīvā
pieeja diriģēšanas studiju procesā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru
beigusi 2000. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2000. gadā Latvijā.
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Martinsone Baiba — dzimusi 1967. g. Latvijā, Siguldā. 1990. g. beigusi LU
Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja; 1999. g. beigusi LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fak., sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā. Doktorantūra:
1999.–2002. g., pilna laika, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — klīniskā psiholoģija).
Disertācijas tēma: “Pieaugušo piesaistes izpēte ar pašnovērtējuma metodēm”. Zinātn.
vad. Dr. psihol. S. Sebre. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi
2003. gadā Latvijā.
Mārtinsone Kristīne — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beigusi LU
Pedagoģijas fak., latviešu valodas un literatūras skolotāja; 1994. g. LU Svešvalodu fak.,
pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz.
(ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Emocionāli vērtējošās attieksmes pret
sevi un citvērtējumu savstarpējās sakarības jauniešu vecumā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.,
Dr. psihol. I. Plotnieks. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi
1998. gadā Latvijā.
Martuzāns Bruno — dzimis 1939. g. Latvijā, Balvu rajona Plešavas ciemā. 1961. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1963.–
1966. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā un matemātiskā
fizika). Disertācijas tēma: “Ar monokristālu audzēšanu saistīto siltumprocesu pētījumi”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. Ļ. Rubinšteins. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat.
grādam (ap. noz. — matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā analīze)
1992. gadā.
Maskaļonovs Aleksandrs — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1973.–1976. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Strukturālo izmaiņu izpēte stiklveida As2S3 un As2Se3 ar optiskām metodēm”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Zaķis. Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1977. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Maslo Elīna — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Pedagoģijas un
psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2001. g., nepilna laika,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Jauniešu
mācīšanās spēju pilnveide dāņu valodas mācību procesā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.
A. Špona. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2003. gadā
Latvijā.
Maslo Irina — dzimusi 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, vācu valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1984.–1988. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas
tēma: “Ārpusklases darbība — pusaudžu aktīvās dzīves pozīcijas veidošanas līdzeklis”.
Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Ped. zin. kand.
grādu ieguvusi 1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Dr. h. ped. grādu ieguvusi 1995. gadā Latvijā par darbu “Skolas pedagoģiskā procesa
diferenciācija un individualizācija”.
Maslovska Kristīne — dzimusi 1975. g. Latvijā, Liepājas rajona Priekulē. 1999. g.
beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak., sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā.
Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — klīniskā
psiholoģija). Disertācijas tēma: “Latvijas sieviešu sērošanas pieredze pēc tuva cilvēka
nāves, riski un iespējas”. Zinātn. vad. Ph. D. S. Miezīte. Doktorantūru beigusi 2002. gadā.
Dr. psihol. grādu ieguvusi 2008. gadā.
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Matjuškova Nataļja — dzimusi 1945. g. Krievijā, Maskavā. 1968. g. beigusi
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe-mikrobioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja.
Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — ģenētika).
Disertācijas tēma: “pBR sērijas plazmīdu stabilitāte Escherichia coli celmos”. Zinātn. vad.
prof. J. Lūss. Aspirantūru beigusi 1973. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1988. gadā
Maskavā, PSRS ZA Epidemioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskās pētniecības institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam (spec. — mikrobioloģija) 1992. gadā.
Mednis Aivars — dzimis 1938. g. Latvijā, Jelgavas rajona Vilces pagastā. 1961. g.
beidzis P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs-zoologs, vdsk. bioloģijas un ķīmijas
pasniedzējs. Aspirantūra: 1961.–1964. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — zooloģija).
Disertācijas tēma: “Meža zvirbuļveidīgo putnu uzskaites metodika, skaita dinamika,
ekoloģija un saimnieciskā nozīme”. Zinātn. vad. prof. J. Lūss. Aspirantūru beidzis
1964. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē
par darbu “Savvaļas pīļu vairošanās bioloģija un to resursu atjaunošana Latvijas PSR”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Medvedjeva (Podskočija) Klavdija — dzimusi 1928. g. Latvijā, Daugavpils
apriņķa Aulejas pagastā. 1951. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., laikraksta literārā
līdzstrādniece. Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene, specialitāte — VK(b)P vēsture.
Disertācijas tēma: “[Latvijas Komunistiskās partijas cīņa par vienotas proletariāta frontes
taktikas izveidošanu un vadīšanu pret fašistisko diktatūru (1934.–1938. g.)]”. Zinātn.
vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beigusi 1954. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi
1954. gadā Latvijā.
Melderis Igors — dzimis 1912. g. Krievijā, Amūras apgabala Ruhlovā. 1946. g.
beidzis LVU Inženierzinātņu fak., būvinženieris. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene,
specialitāte — celtniecības mehānika. Disertācijas tēma: “[Mainīgu aksiālo spēku ietekme
uz taisnu stieņu brīvo svārstību frekvenci]”. Zinātn. vad. tehn. zin. dokt. J. Panovko.
Aspirantūru beidzis 1950. gadā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1954. gadā Latvijā.
Melluma Aija — dzimusi 1935. g. Latvijā, Ventspilī. 1958. g. beigusi LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja. Aspirantūra: 1964.–1967. g.,
klātiene, ģeogrāfijas zinātnes (spec. — fiziskā ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Reljefa
nozīme mazu ģeogrāfisko kompleksu veidošanā un metodes to izpētē lietojumam
lauksaimniecībā”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand. A. Jaunputniņš. Aspirantūru beigusi
1967. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvusi 1968. gadā Latvijā. Ģeogr. zin. dokt.
grādu ieguvusi 1990. gadā Maskavā, PSRS ZA Ģeogrāfijas institūtā par darbu “Īpaši
aizsargājamie dabas objekti senapgūtās teritorijās meža zonā”. Pielīdzināts Latvijas
Dr. h. ģeogr. grādam 1992. gadā.
Meļķīsis Edgars — dzimis 1929. g. Latvijā, Valmieras apriņķa Skaņākalna pagastā.
1962. g. beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra:
1963.–1966. g., klātiene, juridiskās zinātnes (spec. — valsts un administratīvās tiesības).
Disertācijas tēma: “[Tautas kontroles organizatoriski tiesisko formu attīstība Latvijas
PSR]”. Zinātn. vad. jur. zin. kand. V. Millers. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Jur.
zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā Latvijā. Jur. zin. dokt. grādu ieguvis 1975. gadā
Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē par dabu “Progresīvā politiskā
doma Latvijā feodālisma sairšanas sākuma periodā (18. gs. otrajā pusē–I9. gs. sākumā]”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. jur. grādam 1992. gadā.
Mencis Jānis — dzimis 1955. g. Latvijā, Liepājā. 1978. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pasniegšanas metodika). Disertācijas tēma: “Matemātisko
darbību mācīšana to jēdzieniskā aspektā”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. I. Barānova
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(A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskais institūts). Aspirantūru beidzis
1983. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ped. zin. kand.
grādu ieguvis 1985. gadā Ļeņingradā, A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Meņģele-Stillere Līga — dzimusi 1975. g. Latvijā, Jelgavā. 2001. g. beigusi LU
Juridisko fak., sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — civiltiesības). Disertācijas tēma: “Pretrunas
starp īpašuma tiesībām uz mežu un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē”. Zinātn. vad. Dr. jur.
I. Čepāne. Atskaitīta no doktorantūras 2006. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Meņšikovs Vladimirs — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis Rīgas
Politehnisko institūtu, inženieris-elektromehāniķis. Aspirantūra: 1970.–1974. g.,
neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas
tēma: “[Inženiertehnisko darbinieku sociālās lomas paaugstināšana ražošanas procesā
zinātniski tehniskās revolūcijas apstākļos]”. Zinātn. vad. prof. A. Šteimans. Aspirantūru
beidzis 1974. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1977. gadā.
Meriste Udo — dzimis 1965. g. Igaunijā, Austrumviru apriņķa Mētaguzē. 1999. g.
beidzis Tallinas Tehnisko universitāti, publiskās administrācijas maģistrs. Doktorantūra:
1999.–2003. g., nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība).
Disertācijas tēma: “Augstākās izglītības perspektīvas saistībā ar Eiropas Savienības
paplašināšanos. Igaunijas piemērs”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Vasermanis. Atskaitīts
no doktorantūras 2003. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Meškova Sandra — dzimusi 1966. g. Latvijā, Daugavpilī. 1990. g. beigusi LU
Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas un literatūras pasniedzēja; 1996. g. beigusi LU
Svešvalodu fak., filoloģijas maģistre angļu filoloģijā. Doktorantūra: 1997.–2001. g.,
nepilna laika, literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — cittautu literatūras vēsture). Disertācijas
tēma “Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu literatūrā”. Zinātn. vad.
Dr. filol. I. Novikova. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2003. gadā Latvijā.
Meškovskis Zbigņevs — dzimis 1949. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beidzis P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Aspirantūra: 1977.–
1980. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — botānika). Disertācijas tēma: “Kokaugu
reakcijas dinamikas izmaiņas antropogēnās iedarbības iespaidā”. Zinātn. vad. biol. zin.
dokt. A. Mauriņš. Aspirantūru beidzis 1980. gadā un norīkots darbā Liepājas Valsts
pedagoģiskajā institūtā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. biol. grādam 1995. gadā.
Mežule Guna — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe (molekulārā bioloģija). Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Iestarpināto fragmentu
novietojuma, garuma un to antigenitātes un imunogenitātes savstarpējā atkarība himēro
olbaltumvielu sastāvā”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. G. Borisova un Dr. h. biol. P. Pumpēns.
Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Mežulis Ansis — dzimis 1971. g Latvijā, Jūrmalā. 1994. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fiziķis (fizikālā elektronika). Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene,
fizikas zin. noz. (ap. noz. — siltumfizika). Disertācijas tēma: “Masas pārneses parādības
neizotermiskos magnētiskos koloīdos”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. E. Blūms un Dr. Alēns
Burdons (Alain Bourdon) (Francija). Doktorantūru beidzis 1999. gadā. Ph. D. grādu
ieguvis 1999. gadā Francijā, Denī Didro Parīzes 7. universitātē.
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Mičulis Kaspars — dzimis 1974. g. Latvijā, Dobelē. 1999. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — lāzeru fizika un spektroskopija). Disertācijas tēma:
“Stohastiskā dinamika, jonizācija un starojuma enerģijas pārnese optiski ierosinātās sārmu
metālu gāzēs”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. M. Auziņš. Doktorantūru beidzis 2004. gadā.
Dr. fiz. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Miglavs Andris — dzimis 1961. g. Latvijā, Limbažu rajona Umurgā. 1984. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1985.–1989. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — lauksaimniecības ekonomika, plānošana un pārvaldes
organizācija). Disertācijas tēma: “Latvijas lauksaimniecības politika: prakse, problēmas,
risinājumi”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. V. Kaža. Atskaitīts no aspirantūras 1989. gadā.
Dr. ekon. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā.
Mihailova Marija — dzimusi 1979. g. Latvijā, Daugavpilī. 2002. g. beigusi LU
Bioloģijas fak., dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2002.–2006. g., nepilna
laika, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “HCV
prototipa vakcīna, izveidota uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata”. Zinātn. vad.
Dr. h. biol. P. Pumpēns. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
2008. gadā Latvijā.
Mikainis Zigurds — dzimis 1936. g. Latvijā, Bauskā. 1967. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene,
filozofijas zinātnes (spec. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas tēma: “Proletāriskā
internacionālisma idejas J. Raiņa darbos”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. K. Krauliņš.
Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam 1993. gadā.
Miķelsone Ilze — dzimusi 1965. g. Latvijā, Limbažu rajona Staicelē. 1987. g. beigusi
Liepājas Pedagoģisko institūtu, pirmskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja,
pirmsskolas audzināšanas metodiķe. Doktorantūra (mērķa doktorante no Liepājas
Pedagoģiskā institūta): 1991.–1995. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Bērnu patstāvīgās mākslinieciskās
darbības sekmēšana pirmsskolas vecumā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. Dz. Meikšāne.
Aspirantūru beigusi 1996. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1996. gadā Latvijā.
Millere Inta — dzimusi 1966. g. Latvijā, Jelgavā. 2003. g. beigusi LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. Doktorantūra: 2004.–2008. g.,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības un uzskaites teorija). Disertācijas
tēma: “Grāmatvedības attīstība Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ekon. V. Paupa un Dr. ekon.
I. Ludboržs. Doktorantūru beigusi 2008. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Millere Mirdza — dzimusi 1929. g. Latvijā, Rīgas apriņķa Ropažu pagastā.
1953. g. beigusi LVU Vēstures un filoloģijas fak., bibliotekoloģe. Aspirantūra: 1964.–
1967. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas
Komunistiskā partija cīņā par sociālistisko industrializāciju (1946.–1950. g.)”. Zinātn.
vad. vēst. zin. kand. V. Rajevskis. Aspirantūru beigusi 1967. gadā. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvusi 1967. gadā Latvijā.
Millers Donāts — dzimis 1935. g. Latvijā, Rīgā. 1960. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., vdsk. fizikas un ražošanas pamatu skolotājs. Aspirantūra:
1966.–1969. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — pusvadītāju fizika).
Disertācijas tēma: “Tuneļrekombinācijas loma radiācijas defektu krāšanās procesos SMH”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Kariss. Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Fiz. un
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mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1991. gadā. Dr. h. fiz. grādu (ap. noz. — cietvielu fizika) ieguvis 1994. gadā Latvijā par
darbu “Radiolīzes procesi sārmmetālu, tallija un sudraba halogenīdos”.
Millers Visvaris — dzimis 1927. g. Krievijā, Krasnojarskā. 1949. g. beidzis LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, juridiskās zinātnes (spec. —
valsts tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas Padomju Sociālistiskās
Republikas konstitūcijas izveidošana]”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. A. Staļgevičs un jur.
zin. kand. G. Kļava. Aspirantūru beidzis 1952. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis
1955. gadā Latvijā. Jur. zin. dokt. grādu ieguvis 1966. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē par darbu “[Padomju valstiskuma izveidošana Latvijā]”.
Milšteins Oļegs — dzimis 1937. g. Krievijā, Maskavā. 1960. g. beidzis Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fak., inženieris-tehnologs.
Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — mikrobioloģija).
Disertācijas tēma: “Ogļhidrātu metabolisma pētījumi audu kultūru šunās, kas inficētas
ar onkogēniem un infekcijas adenovīrusiem”. Zinātn. vad. med. zin. dokt. R. Kukaine
(LPSR ZA Mikrobioloģijas institūts) un med. zin. dokt. D. Golubevs (Ļeņingradas
Vakcīnu un serumu zinātniskās pētniecības institūts). Aspirantūru beidzis 1967. gadā.
Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1968. gadā Maskavā, PSRS Medicīnas ZA Virusoloģijas
institūtā.
Miltuze Anika — dzimusi 1972. g. Latvijā, Madonā. 1996. g. beigusi LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fak., psiholoģijas maģistre. Doktorantūra: 1996.–1999. g.,
klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — speciālā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Mātes
un meitas attiecības un meitas psiholoģiskā neatkarība no mātes pieaugušo vecumā”.
Zinātn. vad. Dr. psihol. S. Sebre. Atskaitīta no doktorantūras 2000. gadā. Dr. psihol.
grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Minkeviča (Vanaga) Inese — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Doktorantūra: 1991.–1994. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi).
Disertācijas tēma: “Diferenciālvienādojumu ar Markova impulsu pārslēgumiem
vidējošana un stabilitāte”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Cepītis. Doktorantūru
beigusi 1995. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Mintaurs Mārtiņš — dzimis 1979. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna
laika, vēstures zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Arhitektūras
pieminekļu saglabāšana Latvijā (19. gs. otrā puse–1940. g.)”. Zinātn. vad. Dr. vēst.
A. Gavriļins. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2008. gadā
Latvijā.
Mironova Zoja — dzimusi 1947. g. Latvijā, Jelgavā. 1970. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1971.–1974. g.,
klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[To mūsdienu
buržuāzisko falsifikāciju kritika, kuras ir vērstas pret PSKP darbības ļeņiniskajiem
organizatoriskajiem principiem attīstītā sociālisma apstākļos]”. Zinātn. vad. vēst. zin.
kand. Z. Duhanova. Aspirantūru beigusi 1974. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi
1975. gadā Latvijā.
Misāns Ilgvars — dzimis 1955. g. Krievijā, Magadanas apgabalā. 1978. g. beidzis
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1981.–1984. g.,
klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSRS vēsture). Disertācijas tēma: “Pilsētu
ekonomiskā politika Livonijas landtāgos 15.–16. gs. pirmajā pusē”. Zinātn. vad. vēst.

125

Misovskihs

zin. kand. T. Zeids (LPSR ZA Vēstures institūts). Aspirantūru beidzis 1984. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1992. gadā.
Misovskihs Pjotrs — dzimis 1949. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1970. g. beidzis
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Mehānikas un matemātikas fak.,
matemātiķis. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes
(spec. — diferenciālie un integrālie vienādojumi). Disertācijas tēma: “[Dažu optimizācijas
problēmu ekstrēma nepieciešamie nosacījumi]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
U. Raitums. Aspirantūru beidzis 1973. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Mjasojedova Natālija — dzimusi 1954. g. Uzbekistānā, Samarkandā. 1979. g.
beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — krievu literatūra). Disertācijas tēma: “[A. S. Puškina
memuārprozas poētika]”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. Ļ. Sidjakovs. Aspirantūru beigusi
1983. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā.
Mortukāne Agnese — dzimusi 1944. g. Latvijā, Kuldīgā. 1976. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene, filoloģijas zin.
noz. (ap. noz. — Eiropas, Austrālijas un Amerikas tautu literatūra). Disertācijas tēma:
“Ričards Brinslijs Šeridans un angļu 18. gadsimta komēdija”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
J. Dubašinskis (Daugavpils Pedagoģiskais institūts). Aspirantūru beigusi 1985. gadā.
Dr. filol. grādu ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Mortuļevs Anatolijs — dzimis 1944. g. Latvijā, Ludzas rajona Pušmucovā. 1967. g.
beidzis P. Sučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības
mācības skolotājs. Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP
vēsture). Disertācijas tēma: “LSD ideoloģiskais darbs 1907.–1914. g.”. Zinātn. vad.
vēst. zin. kand. S. Ziemelis (LKP CK Partijas vēstures institūts). Aspirantūru beidzis
1972. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Moskovkina Emīlija — dzimusi 1913. g. Latvijā, Liepājā. 1941. g. beigusi Maskavas
Hidrometeoroloģisko institūtu, inženiere-hidroloģe. Aspirantūra: 1950.–1951. g.,
viengadīgā asp., klātiene, specialitāte — hidroģeoloģija. No 1950. gada komandēta uz
Ļeņingradas Hidrometeoroloģisko institūtu disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai.
Disertācijas tēma: “Maksimālās caurteces aplēses metodika Latvijas PSR mazām upēm”.
Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beigusi 1951. gadā. Ģeogr. zin. kand.
grādu ieguvusi 1951. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Hidrometeoroloģiskajā institūtā.
Muceniece A. — citu ziņu nav. Aspirantūra: 1968.–1969. g., viengadīgā asp.,
klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “LKP darbība
latviešu padomju muzikālās inteliģences veidošanā un audzināšanā (1940–1965)”.
Zinātniskais vadītājs vēst. zin. kand. S. Ziemelis. Aspirantūru beigusi 1969. gadā. Vēst.
zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā Latvijā.
Muižnieks Andris — dzimis 1961. g. Latvijā, Cēsīs. 1984. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1985.–1988. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — šķidruma, gāzu un plazmas mehānika).
Disertācijas tēma: “Noslēgtu rotējošu MHD-plūsmu matemātiskā modelēšana”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Jakovičs. Aspirantūru beidzis 1988. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1991. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Muravska (Noveļska) Jeļena — dzimusi 1926. g. Latvijā, Rīgā. 1951. g. beigusi
LVU Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene, vēstures zinātnes
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(spec. — PSRS vēsture). Disertācijas tēma: “Rīgas tirdzniecības sakari ar krievu pilsētām —
Polocku, Vitebsku un Smoļensku — viduslaikos”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. J. Zutis.
Aspirantūru beigusi 1954. gadā un norīkota darbā uz Latvijas KP CK Republikānisko
partijas skolu. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1962. gadā Latvijā.
Muravska Tatjana — dzimusi 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Darba materiālā stimulēšana
tirdzniecības apgrozības sfērā sociālismā”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. V. Praude.
Aspirantūru beigusi 1983. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības ekonomika) 1992. gadā.
Muriņa Marina — dzimusi 1951. g. Krievijā, Saratovā. 1981. g. beigusi P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra:
1981.–1984. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — krievu literatūra). Disertācijas
tēma: “A. Čehovs krievu kritikā un sabiedrības kultūras apziņā XX gadsimta sākumā
(1900–1917)”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. Ļ. Sidjakovs. Aspirantūru beigusi 1984. gadā.
Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1992. gadā Maskavā, A. I. Hercena Krievijas Valsts
pedagoģijas universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Mūrniece Laima — dzimusi 1944. g. Latvijā, Aizputē. 1973. g. beigusi Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatoriju, muzikoloģe, mūzikas vēsturisko un teorētisko
priekšmetu pedagoģe. Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Mūzika kā studējošās jaunatnes
garīgo vērtību veidošanās līdzeklis”. Zinātn. vad. Dr. ped. L. Grudulis. Doktorantūru
beigusi 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Mutere Olga — dzimusi 1962. g. Ukrainā, Kijevā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — mikrobioloģija). Disertācijas tēma: “Raugi un smagie
metāli: daži fizioloģijas un teorētiskās biotehnoloģijas aspekti”. Zinātn. vad. biol.
zin. dokt. A. Rapoports. Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
2002. gadā Latvijā.
Mūze Baiba — dzimusi 1955. g. Latvijā, Valkas rajona Smiltenē. 1997. g.
beigusi LU Filoloģijas fak., sociālo zinātņu maģistre bibliotēkzinātnē un informācijā.
Doktorantūra: 2001.–2005. g., nepilna laika, komunikāciju zin. noz. (ap. noz. —
bibliotēkzinātne). Disertācijas tēma: “Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte”.
Zinātn. vad. Dr. ped. B. Sporāne. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. filol. grādu
ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Muzis Ivars — dzimis 1956. g. Latvijā, Alūksnē. 1984. g. beidzis Latvijas Valsts
fiziskās kultūras institūtu, fiziskās audzināšanas pasniedzējs. Doktorantūra (mērķa
doktorants no Liepājas Tautas izglītības nodaļas): 1990.–1994. g., neklātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Vidusskolēnu
izglītības kvalitāte izglītības sistēmas izmaiņu kontekstā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt.
A. Špona. Doktorantūru beidzis 1994. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 1994. gadā
Latvijā.

N
Načisčione Anita — dzimusi 1941. g. Latvijā, Rīgā. 1964. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, angļu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1972.–
1975. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — ģermāņu valodas). Disertācijas
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tēma: “Frazeoloģisko vienību okazionālais stilistiskais pielietojums (Dž. Čosera darbu
materiālā)”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. A. Kuņins (M. Toreza Maskavas Valsts
pedagoģiskais svešvalodu istitūts). Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Maskavā,
M. Toreza Maskavas Valsts pedagoģiskajā svešvalodu institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Načisčionis Jānis — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1982.–1986. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — valsts administratīvās tiesības un pārvalde; padomju celtniecība). Disertācijas
tēma: “Veselības aizsardzības pārvaldes organizācija Latvijas PSR (administratīvi tiesiskais
aspekts)”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. V. Millers. Aspirantūru beidzis 1986. gadā. Jur.
zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Nagornijs Anatolijs — dzimis 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Termoaktivētie
caurumu procesi tīros un jauktos SMHK”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Valbis.
Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1993. gadā.
Namsone Dace — dzimusi 1959. g. Latvijā, Rīgas rajona Siguldā. 1981. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe, pasniedzēja; 1994. g. beigusi LU Ķīmijas fak.,
ķīmijas maģistre. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Didaktiskās sistēmas pilnveide organiskajā
ķīmijā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped.
grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Narodovska Iveta — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1995. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 2002.–2006. g., nepilna laika, literatūrzinātņu
noz. (ap. noz. — salīdzināmā literatūrzinātne). Disertācijas tēma: “Gundegas Repšes
proza: kontekstā ar mūsdienu krievu sieviešu prozas strāvojumiem”. Zinātn. vad. Dr. filol.
A. Cimdiņa. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā.
Latvijā.
Nazārovs Pēteris — dzimis 1938. g. Latvijā, Dagdas rajonā. 1968. g. beidzis
P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filologs, krievu valodas un literatūras
pasniedzējs. Aspirantūra: 1973.–1977. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas boļševiku piedalīšanās cīņā par padomju
varas uzvaru un nostiprināšanos Pievolgā 1917–1920”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand.
V. Rajevskis. Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis (Latvijā?).
Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam (ap. noz. — vispārīgā vēsture) 1993. gadā.
Neilande Mirdza — dzimusi 1927. g. Latvijā, Daugavpilī. 1952. g. beigusi Latvijas
Valsts pedagoģisko institūtu, angļu valodas augstskolas pasniedzēja un vdsk. skolotāja.
Aspirantūra: 1956.–1959. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — ģermāņu valodas).
Disertācijas tēma: “Mūsdienu angļu un latviešu literārās valodas diftongu fonēmu
fizikālo īpašību salīdzinājums. (Eksperimentāls pētījums)”. Zinātn. vad. filol. zin.
kand. M. Vecozola. Aspirantūru beigusi 1959. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1966. gadā Latvijā.
Neilands Ojārs — dzimis 1932. g. Latvijā, Liepājā. 1956. g. beidzis LVU Ķīmijas
fak., ķīmiķis (organiķis), vdsk. skolotājs. Aspirantūra: 1956.–1960. g., neklātiene,
ķīmijas zinātnes (spec. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Beta diketonu jodoniju
atvasinājumi”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. G. Vanags. No 1958. gada aspirantūru turpina
Rīgas Politehniskajā institūtā. Aspirantūru beidzis 1960. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu
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ieguvis 1961. gadā Maskavā, PSRS ZA Elementorganisko savienojumu institūtā. Ķīm.
zin. dokt. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā par darbu “Aktīvās metilēngrupas betaīna
tipa atvasinājumi”.
Neimane Ilma — dzimusi 1961. g. Latvijā, Liepājā. 1984. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātikas skolotāja. Doktorantūra (mērķa doktorante
no Liepājas Pedagoģiskā institūta): 1990.–1993. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Dažas pedagoģiskās atziņas
matemātikas saturā un apguves organizācijā 20. gs. 20., 30. gados Latvijā”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 1993. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
1993. gadā Latvijā.
Neimanis Jānis — dzimis 1976. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Juridisko
fak., jurists; 2000. g. beidzis LU Juridisko fak., sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē.
Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — tiesību teorija un
vēsture). Disertācijas tēma: “Tiesību tālākveidošanas konstitucionālie un metodoloģiskie
problēmjautājumi”. Zinātn. vad. Dr. h. jur. E. Meļķīsis. Doktorantūru beidzis 2003. gadā.
Dr. jur. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Niceckis Leonīds — dzimis 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1953. g. beidzis LVU Mehānikas
fak., inženieris-elektriķis. Aspirantūra: 1954.–1957. g. No 1955. gada komandēts uz
Maskavas Enerģētisko institūtu aspirantūras darba turpināšanai, disertācijas pabeigšanai
un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma un zinātniskais vadītājs nav zināmi. Aspirantūru
beidzis 1957. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1958. gadā Maskavā,
Maskavas Enerģētiskajā institūtā. Tehn. zin. dokt. grādu ieguvis 1967. gadā.
Niedre Aivars — dzimis 1931. g. Latvijā, Tukuma rajona Irlavā. 1955. g. beidzis
LVU Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1966.–1970. g., neklātiene,
juridiskās zinātnes (spec. — krimināltiesības). Disertācijas tēma: “Nozieguma recidīva
jēdziens un recidīvistu kriminālatbildība”. Zinātn. vad. prof. M. Karpecs (PSRS ZA
Kriminālistikas institūts). Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis
1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Niedrīte Laila — dzimusi 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1985. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe; 1995. g. beigusi LU Fizikas un matemātikas
fak., datorzinātņu maģistre. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika, datorzinātņu
noz. (ap. noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas tēma: “Datu noliktavu
konceptuālo modeļu izstrādes metodes un realizācijas mehānismi”. Zinātn. vad. Dr. dat.
M. Treimanis. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. dat. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Nikodemus Oļģerts — dzimis 1954. g. Latvijā, Kuldīgā. 1981. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, pasniedzējs; 1993. g. beidzis LU Ģeogrāfijas fak., vides
zinātnes maģistrs. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap.
noz. — vides ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Vides piesārņojuma ģeoķīmiskā indikācija
Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. I. Liepa (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).
Doktorantūru beidzis 1996. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvis 1996. gadā Latvijā.
Nikolajeva Gali — dzimusi 1914. g. Latvijā, Rīgā. 1941. g. beigusi LVU
Matemātikas un dabaszinātņu fak., dabaszinātņu maģistre. Aspirantūra: 1947.–1949. g.,
klātiene, specialitāte — fiziskā ģeogrāfija. Disertācijas tēma: “Latvijas augšņu kartēšana
lielā mērogā, izmantojot aerofotouzņēmumus”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. dokt. M. Kadeks.
Atskaitīta no aspirantūras 1949. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvusi (Latvijā?).
Pielīdzināts Latvijas Dr. ģeogr. grādam 1993. gadā.
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Nikolajeva Olga — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Fizikas un
matemātikas fak., fizikas maģistre. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, fizikas zin.
noz. (ap. noz. — optika un spektroskopija). Disertācijas tēma: “Štarka spektroskopija un
polarizācijas efekti sārmu metālu divatomu molekulās”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. R. Ferbers.
Doktorantūru beigusi 2000. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Nikolajeva Vizma — dzimusi 1955. g. Latvijā, Madonas rajona Ļaudonas ciemā.
1978. g. beigusi P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe. Aspirantūra: 1981.–1985. g.,
neklātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — mikrobioloģija). Disertācijas tēma: “Penicillum
lanoso-viride 8D producētās adenilātdezamināzes katalītiskās īpašības un bioloģiskā
aktivitāte”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi 1983. gadā.
Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas
Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Nīmande Elita — dzimusi 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beigusi LU Juridisko
fak., sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika,
juridisko zin. noz. (ap. noz. — krimināltiesības). Disertācijas tēma: “Kriminālistiskās
mācības par noziedzīgu nodarījumu teorētiskie aspekti. (Kriminālistikas objekts
un metodes kā izzināšanas procesa struktūras elementi)”. Zinātn. vad. Dr. h. jur.
R. Dombrovskis. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Nīmante Dita — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beigusi Liepājas
Pedagoģijas akadēmiju, izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā. Doktorantūra: 1994.–
1998. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Privātskolas vadības pedagoģiskie aspekti Latvijā”. Zinātn. vad.
Dr. ped. I. Muzis. Atskaitīta no doktorantūras 1996. gadā. Doktorantūra: 2004.–2008. g.,
nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un
mūsdienu konteksts”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Maslo. Doktorantūru beigusi 2008. gadā.
Dr. ped. grādu ieguvusi 2008. gadā.
Nolte (Noldt) (Ādamsone) Guna — dzimusi 1964. g. Latvijā, Valmierā. 1992. g.
beigusi LU Bioloģijas fak., bioloģe, ekoloģe. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — ekoloģija). Disertācijas tēma: “Swietenia macrophylla King
un Carapa guianensis Aubl. (Meliaceae) sakņu raksturojums atšķirīgos augšanas apstākļos”.
Zinātn. vad. Dr. biol. T. Selga. Atskaitīta no doktorantūras 1998. gadā. Dr. biol. grādu
ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Nomojevs Andrejs — dzimis 1961. g. Krievijā, Ulanudē. 1984. g. beidzis Tomskas
Politehnisko institūtu, inženieris-fiziķis. Aspirantūra (mērķa aspirants no Burjatijas
Valsts pedagoģiskā institūta): 1986.–1989. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz.
(ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Īsi dzīvojošo defektu spektrālkinētiskie
pētījumi tallija saturošos optoelektronikas materiālos]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. D. Millers. Aspirantūru beidzis 1989. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1990. gadā Latvijā.
Norvele Ilze — dzimusi 1965. g. Latvijā, Balvu rajona Šķilbēnos. 1988. g. beigusi
P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas un literatūras pasniedzēja; 1994. g.
beigusi Bufalo Universitāti (Ņujorka, ASV), pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–
2001. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Pieaugušo mācīšanās stratēģijas tālmācības studijās”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. T. Koķe.
Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Novikovs Vladislavs — dzimis 1941. g. Krievijā, Vladivostokā. 1964. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (teorētiskā fizika). Aspirantūra:
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1969.–1973. g., neklātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un
matemātiskā fizika). Disertācijas darbā pētījumi saistīti ar augstas voltāžas elektriskā lauka
aprēķiniem. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. I. Kirko (LPSR ZA Fizikas institūts).
Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā.

Ņ
Ņeizvestnijs Marks — dzimis 1949. g. Ukrainā, Kijevas apgabala Skvirā. 1971. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra:
1974.–1977. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — skaitļošanas
matemātika). Disertācijas tēma: “Vienmērīgā tuvinājuma problēmas funkcijām ar
ierobežojumiem filtru sintēzes uzdevumos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
E. Grīnbergs. Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1986. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes,
skaitliskā analīze) 1992. gadā.
Ņemceva Tatjana — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika, pārvaldes organizācija
un plānošana). Disertācijas tēma: “[Valmieras reģionālās pārvaldes sistēmas izveides
mērķprogramma (1972.–1975. g.)]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. R. Soms (LPSR
Centrālā statistikas pārvalde). Aspirantūru beigusi 1975. gadā un norīkota darbā
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1978. gadā.
Ņevskaja Darja — dzimusi 1966. g. Latvijā, Jūrmalā. 1988. g. beigusi P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra:
1988.–1991. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — krievu literatūra). Disertācijas
tēma: “Krievu vēsturiskās daiļprozas veidošanās (18. gs. beigas–19. gs. sākums)”. Zinātn.
vad. filol. zin. dokt. L. Sidjakovs. Aspirantūru beigusi 1991. gadā. Dr. filol. grādu
ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Ņikiforovs Valerijs — dzimis 1948. g. Krievijā, Smoļenskas apgabala Roslavļā.
1971. g. beidzis Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas un mašīnbūves fak., inženierismehāniķis. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. —
dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “[Gnozeoloģiskā specifika
un modelēšanas procesa struktūra]”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. J. Vedins. Aspirantūru
beidzis 1974. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filoz. zin.
kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Filoz. zin. dokt. grādu ieguvis 1989. gadā
Maskavā, PSRS ZA Vissavienības sistēmpētniecības zinātniskās pētniecības institūtā
par darbu “Problēmsituācija un problēmas: ģenēze, struktūra, funkcijas (metodoloģiskā
analīze)”.
Ņikitina Vera — dzimusi 1930. g. Latvijā, Ludzas apriņķa Kārsavā. 1954. g. beigusi
LVU Vēstures un filoloģijas fak., bibliotekoloģe. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene,
vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas KP darbība
kultūras un izglītības iestāžu lomas celšanā komunisma izvērstas celtniecības periodā
(1959–1965)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. Dz. Šmidre. Aspirantūru beigusi 1967. gadā.
Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā Latvijā.
Ņikogda Anele — dzimusi 1940. g. Ukrainā, Sumu apgabala Konotopā. 1964. g.
beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, vācu valodas skolotāja. Aspirantūra:
1970.–1974. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — aizrobežu literatūra).
Disertācijas tēma: “G. A. Birgera balādes”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. M. Šmulovičs.
Aspirantūru beigusi 1974. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
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Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Ļeņingradā, A. I. Hercena Ļeņingradas
Valsts pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.

O
Odiņa Indra — dzimusi 1969. g. Latvijā, Balvu rajona Susāju ciemā. 1992. g.
beigusi LU Pedagoģijas fak., angļu valodas un literatūras skolotāja; 1994. g. beigusi
LU Pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene.
Pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pieaugušo pedagoģija). Disertācijas tēma: “Skolotāju
sociālo prasmju pilnveide profesionālās tālākizglītības procesā”. Zinātn. vad. Dr. ped.
D. Blūma. Doktorantūru beigusi 2000. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2004. gadā
Latvijā.
Oganovs Valerijs — dzimis 1940. g. Azerbaidžānā, Baku. 1975. g. beidzis Maskavas
PSKP CK Augstāko partijas skolu, augstākā izglītība. Aspirantūra: 1976.–1980. g.,
neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Partijas
darba pieredze Pļaviņu un Rīgas HES celtniecībā (1960–1966)”. Zinātn. vad. vēst.
zin. kand. P. Popovs. Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1977. gadā.
Ogorodņiks Vadims — dzimis 1974. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 2001.–2004. g.,
pilna laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Radiācijas
defektu pētījumi ar EPR metodi LiBaF3 kristālā”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. U. Rogulis.
Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Okuņa Rahele — dzimusi 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., inženiere-ekonomiste. Aspirantūra: 1977.–1981. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “Rajona lauksaimniecības uzņēmumu autosaimniecību uzskaites datu automatizētā
apstrāde”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. M. Rapoports (PSRS Skaitļošanas centra Galvenā
skaitļošanas darbu pārvalde). Aspirantūru beigusi 1981. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvusi 1981. gadā Maskavā, Maskavas Finanšu institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam 1992. gadā.
Oļevskis Grigorijs — dzimis 1948. g. Ukrainā, Žitomiras apgabala Korosteņā.
1971. g. beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., inženieris-ekonomists. Aspirantūra:
1973.–1976. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija).
Disertācijas tēma: ”[Ekonomiskās attiecības ražošanas apvienībā]”. Zinātn. vad. ekon.
zin. kand. G. Libermans. Aspirantūru beidzis 1975. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Ekon.
zin. dokt. grādu ieguvis 1991. gadā Maskavā, Vissavienības finanšu un ekonomikas
neklātienes institūtā par darbu “Sociāli ekonomiskie priekšnosacījumi uzņēmumu
funkcionēšanai, pārejot uz tirgus ekonomiku”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ekon. grādam
1992. gadā.
Opermanis Otars — dzimis 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., biologs (zoologs). Doktorantūra: 1993.–1997. g., neklātiene, bioloģijas zin. noz.
(ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Jūras piekrastē ligzdojošo putnu ekoloģija”.
Zinātn. vad. Dr. biol. J. Priednieks. Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Dr. biol. grādu
ieguvis 1998. gadā Latvijā.
Orehova Anda — dzimusi 1968. g. Latvijā, Jūrmalā. 1992. g. beigusi LU
Ekonomikas fak., ekonomiste. Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātiene, ekonomikas
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zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība). Disertācijas tēma: “Nodokļu sistēmas
izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ekon.
A. Deniņš. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2001. gadā
Latvijā.
Orlovs Boriss — citu ziņu nav. Aspirantūra: 1972.–1973. g., viengadīgā asp., klātiene,
ekonomikas zinātnes (ap. noz. — grāmatvedības uzskaite un saimnieciskās darbības
analīze). Disertācijas tēma: “[Zivju uzskaites un pašizmaksas kalkulācijas pilnveidošana
zvejnieku kolhozos (uz Kaļiņingradas Zvejnieku kolhozu savienības kolhozu materiālu
pamata)]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Orlovska Ausma — dzimusi 1939. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Rendā. 1967. g.
beigusi P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1971.–
1975. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — statistika). Disertācijas tēma:
“Savienotās republikas pārskata starpnozaru bilances sastādīšanas problēmas un analīze
(uz Latvijas PSR rūpniecības piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. O. Krastiņš.
Aspirantūru beigusi 1975. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Orlovska Ļubova — dzimusi 1920. g. Ukrainā, Krimas apgabala Simferopolē.
1945. g. beigusi Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu, angļu valodas augstskolas
pasniedzēja un vdsk. skolotāja; 1956. g. beigusi LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe,
vdsk. skolotāja. Aspirantūra: 1966.–1967. g., viengadīgā asp., klātiene, filoloģijas zinātnes
(spec. — valodniecība). Disertācijas tēma: “[Angļu un latviešu valodas frazeoloģisko
vienību salīdzinošā analīze un daži principi, sastādot latviešu–angļu frazeoloģisko
vārdnīcu]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beigusi 1967. gadā. Filol. zin.
kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Maskavā, M. Toreza Maskavas Valsts pedagoģiskajā
svešvalodu institūtā.
Ose (Lapiņa) Liesma — dzimusi 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, pedagoģijas maģistre skolvadībā.
Doktorantūra: 2001.–2004. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas
pedagoģija). Disertācijas tēma: “Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze
latviešu un mazākumtautību sākumskolu klasēs”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Maslo.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Osipova Antoņina — dzimusi 1927. g. Krievijā, Kabardijas–Balkārijas APSR,
Naļčikā. 1950. g. beigusi Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Svešvalodu fak., vdsk. vācu
valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, pedagoģijas zinātnes (spec. —
pasniegšanas metodika). Disertācijas tēma: “[Vācu perfekta formu mācīšana mutvārdu
runā]”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. S. Šatilovs (A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts
pedagoģiskais institūts). Aspirantūru beigusi 1971. gadā un norīkota darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1972. gadā Ļeņingradā,
A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā.
Osipova Sanita — dzimusi 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1991. g. beigusi LU Juridisko
fak., juriste. Doktorantūra: 1992.–1996. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap. noz. —
valsts un tiesību vēsture). Disertācijas tēma: “Lībekas pilsētas tiesības un to ietekme
Hanzas savienības pilsētās”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. L. Birziņa. Doktorantūru beigusi
1997. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Osis Jānis — dzimis 1929. g. Latvijā, Valmieras rajona Kauguru pagastā. 1953. g.
beidzis LVU Mehānikas fak., inženieris-elektriķis. Aspirantūra: 1954.–1956. g., klātiene,
specialitāte — fizika. No 1954. gada komandēts uz Ļeņingradas Elektrotehnisko institūtu
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disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma un zinātniskais vadītājs nav
zināmi. Aspirantūru beidzis 1956. gadā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1962. gadā
Ļeņingradā, Ļeņingradas Elektrotehniskajā institūtā. Inž. zin. dokt. grādu ieguvis
1972. gadā.
Osīte Agnese — dzimusi 1977. g. Latvijā, Bauskā. 2003. g. beigusi LU Ķīmijas
fak., dabaszinātņu maģistre ķīmijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Analītiskā mērīšanas cikla
metodikas pilnveidošana gaisa aerosolu, virszemes ūdeņu un priežu skuju analīzē”.
Zinātn. vad. Dr. ķīm. A. Vīksna. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ķīm. grādu
ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Ozola (Višķere) Ieva — dzimusi 1960. g. Latvijā, Limbažos. 1983. g. beigusi
P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra (mērķa aspirante no Liepājas Pedagoģiskā institūta): 1985.–1989. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu valodas). Disertācijas tēma:
“Vitrupes izloksnes divdabju sistēma un lietošanas tipi”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
M. Rudzīte. Atskaitīta no aspirantūras 1988. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1996. gadā
Latvijā.
Ozola Inese — dzimusi 1957. g. Latvijā, Jelgavā. 1980. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce; 1998. g. beigusi LU Svešvalodu
fak., filoloģijas maģistre angļu valodā. Doktorantūra: 1999.–2003. g., nepilna laika,
valodniecības zin. noz. (ap. noz. — lietišķā valodniecība). Disertācijas tēma: “Lingvistiskie
un pragmatiskie priekšsnoteikumi mutvārdu diskursa uztverei svešvalodā”. Zinātn. vad.
Dr. h. filol. I. Kramiņa. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2007. gadā Latvijā.
Ozola (Dūša) Zane — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1994. g. beigusi LU Svešvalodu
fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Privāto skolu
struktūras un vadības attīstība”. Zinātn. vad. Dr. ped. T. Koķe. Doktorantūru beigusi
2001. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Ozoliņa (Liepiņa) Gundega — dzimusi 1925. g. Latvijā, Madonas apriņķa
Kalsnavas pagastā. 1949. g. beigusi LVU Bioloģijas fak., bioloģe-fizioloģe. Aspirantūra:
1949.–1952. g., klātiene, specialitāte — augu fizioloģija. No 1949. gada komandēta
uz M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti aspirantūras darba turpināšanai,
disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma: “Labības augšanas īpatnības
veldrēs”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. Ņ. Turkova (M. V. Lomonosova Maskavas
Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1952. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1953. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. biol. grādam 1993. gadā.
Ozoliņa Līga — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1994. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe, cilvēka un dzīvnieku fizioloģe. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas tēma:
“Vīngliemeža Helix pomatia taustekļu muskulatūras neirālās vadības mehānismi”. Zinātn.
vad. Dr. h. biol. J. Aivars. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā.
Ozoliņa Skaidrīte — dzimusi 1950. g. Latvijā, Madonas rajonā. 1976. g. beigusi
P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, vācu valodas pasniedzēja. Doktorantūra: 1995.–
1999. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Skolas vadības komandas darbība pedagoģiskā procesa demokratizēšanā”. Zinātn.
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vad. Dr. ped. L. Grudulis. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā.
Ozoliņa Žanete — dzimusi 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., filozofe, pasniedzēja. Aspirantūra: 1984.–1987. g., klātiene,
filozofijas zin. noz. (ap. noz. — marksisma-ļeņinisma estētika). Disertācijas tēma:
“Estētiskās audzināšanas loma nākamo speciālistu profesionālās kultūras veidošanā”.
Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. V. Kudins (Kijevas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi
1987. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1988. gadā Kijevā, T. G. Ševčenko Kijevas
Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam (pedagoģijas zin. noz., ap.
noz. — pedagoģijas teorija un vēsture) 1993. gadā.
Ozoliņš Jānis — dzimis 1960. g. Latvijā, Cesvainē. 1983. g. beidzis P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Doktorantūra (mērķa doktorants
no Latvijas Valsts Mežierīcības institūta): 1994.–1998. g., neklātiene, bioloģijas zin. noz.
(ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Ūdrs Lutra lutra (L., 1758.) saldūdeņu un
to piekrastes ekosistēmās Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. M. Balodis. Doktorantūru
beidzis 1998. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 2000. gadā Latvijā.
Ozoliņš Māris — dzimis 1949. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Polarizācijas un
dubultlaušanas laika atkarības skābekļa oktaedra tipa segnetoelektriķos”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. kand. V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1980. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Dr. h. fiz. grādu ieguvis par darbu “Relaksoru tipa segnetoelektriķi redzamā un tuvā
infrasarkanā starojuma modulācijai” (ap. noz. — optika un spektroskopija) 1997. gadā
Latvijā.
Ozoliņš Roberts — dzimis 1936. g. Latvijā, Preiļos. 1958. g. beidzis Daugavpils
Valsts pedagoģiskā institūta Filoloģijas fak., vdsk. latviešu valodas un literatūras skolotājs.
Aspirantūra: 1975.–1979. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Pusaudžu politiskās domāšanas veidošana
mācību procesā (Padomju Latvijas skolās 1940.–1975. g.)”. Zinātn. vad. ped. zin. kand.
J. Anspaks. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā
Latvijā.
Ozols Artūrs — dzimis 1912. g. Latvijā, Rīgā. 1945. g. beidzis LVU Filoloģijas fak.,
filologs. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — folklora).
Disertācijas tēma: “Folkloristiskā darba metodes latviešu tautasdziesmu laukā XIX gs.
otrā pusē”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. R. Pelše. Aspirantūru beidzis 1949. gadā. Filol.
zin. kand. grādu ieguvis 1950. gadā Latvijā. Filol. zin. dokt. grādu ieguvis 1961. gadā.
Latvijā par darbu “Latviešu klasisko tautasdziesmu sintakses jautājumi”.

P
Pabauska Tatjana — dzimusi 1921. g. Krievijā, Maskavā. 1945. g. beigusi
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Filoloģijas fak., krievu literatūras
un valodas zinātniskā darbiniece, vdsk. un augstskolas pasniedzēja. Aspirantūra:
1953.–1954. g., viengadīgā asp., klātiene, specialitāte — valodniecība. No 1953. gada
komandēta uz M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti disertācijas pabeigšanai.
Disertācijas tēma: “[Par A. Čehova darbu ar daiļdarbu valodu no 90. gadu beigām līdz
1900. gadu sākumam (manuskripti un iespiedvarianti)]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms.
Aspirantūru beigusi 1954. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1960. gadā Latvijā.
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Pabriks Artis — dzimis 1966. g. Latvijā, Jūrmalā. 1992. g. beidzis LU Vēstures
un filozofijas fak., vēsturnieks. Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene, politisko zin.
noz. (ap. noz. — salīdzinošie politiskie pētījumi). Disertācijas tēma: “No nacionālisma
līdz etniskai politikai: latviešu nācija tagadnē un pagātnē”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt.
I. Apine. Doktorantūru beidzis 1995. gadā. Ph. D. grādu politikas zinātnēs ieguvis
1996. gadā Orhūsas Universitātē, Dānijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. polit. grādam
politikas zinātņu nozarē (ap. noz. — salīdzinošie politiskie pētījumi) 1996. gadā.
Paeglis Roberts — dzimis 1980. g. Latvijā, Rīgā. 2004. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs optometrijā. Doktorantūra: 2004.–2007. g.,
pilna laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — medicīniskā fizika). Disertācijas tēma: “Acu
kinemātikas mērījumi kognitīvo procesu raksturošanai”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. I. Lācis
un Dr. h. biol. N. Sjakste. Doktorantūru beidzis 2007. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis
2008. gadā Latvijā.
Paeglīte Dzidra — dzimusi 1926. g. Latvijā, Valmieras apriņķa Ķoņu pagastā.
1951. g. beigusi LVU Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1967.–1971. g., neklātiene,
vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latviešu revolucionārie
sociāldemokrāti — emigranti Amerikas Savienotajās Valstīs (1905.–1919. g.)”. Zinātn.
vad. vēst. zin. kand. S. Ziemelis. Aspirantūru beigusi 1971. gadā. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvusi 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1993. gadā.
Pagodkina (Zaļkalne) Ilga — dzimusi 1942. g. Latvijā, Talsu rajona Ģibuļu
ciemā. 1966. g. beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķeskaitļotāja. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz.
(ap. noz. — astronomija un debesu mehānika). Disertācijas tēma: “Neregulārie spēki
komētu kustībā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. K. Šteins. Aspirantūru beigusi
1970. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā Ļeņingradā, PSRS ZA
Galvenajā astronomijas observatorijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. —
matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes, skaitliskā analīze) 1992. gadā.
Paiders Juris — dzimis 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs. Aspirantūra: 1986.–1989. g., klātiene, ģeogrāfijas zin. noz.
(ap. noz. — ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “[Jaunu informācijas
formalizēšanas metožu pielietošanas efektivitāte ekonomiskajā un sociālajā ģeogrāfijā]”.
Zinātn. vad. ģeogr. zin. dokt. E. Alajevs (PSRS ZA Ģeogrāfijas institūts). Aspirantūru
beidzis 1989. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Dr. ģeogr.
grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā par darbu “Kvantitatīvu indikatoru izmantošana
reģionālās attīstības analīzē” (ap. noz. — lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika; zinātn. vad.
Dr. ģeogr. P. Šķiņķis).
Pakalna Daina — dzimusi 1959. g. Latvijā, Ventspils rajonā. 1982. g. beigusi
P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., bibliotekāre-bibliogrāfe; 2000. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., sociālo zinātņu maģistre bibliotēkzinātnē un informācijā. Doktorantūra: 2000.–
2003. g., pilna laika, komunikāciju zin. noz. (ap. noz. — bibliotēkzinātne). Disertācijas
tēma: “Bibliotēkas loma pirmskolas vecuma bērnu izziņas interešu un radošās fantāzijas
realizēšanā”. Zinātn. vad. Dr. ped. I. Gudakovska. Doktorantūru beigusi 2003. gadā.
Dr. filol. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Pakalne Māra — dzimusi 1961. g. Latvijā, Madonas rajonā. 1986. g. beigusi
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra/
doktorantūra: 1988.–1991. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — botānika).
Disertācijas tēma: “Retās zāļu purvu un ezeru krastmalu fitocenozes Baltijas jūras krastā
(Latvijas Piejūras zemiene)”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. V. Māzings (Igaunija, Tartu
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Valsts universitāte). Atskaitīta no doktorantūras 1994. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
1994. gadā Latvijā.
Pankratovs Vladimirs — dzimis 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika, fizikas
zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Elektronisko ierosinājumu
relaksācija un luminiscences centru veidošanās volframātu un niobātu kristālos”. Zinātn.
vad. Dr. h. fiz. L. Grigorjeva. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis
2001. gadā Latvijā.
Panova Tatjana — dzimusi 1957. g. Krievijā, Ivanovas apgabala Kinešmā. 1979. g.
beigusi N. Ņekrasova Kostromas Valsts pedagoģisko institūtu, vēstures un sabiedrības
mācības skolotāja, audzināšanas darba metodiķe. Aspirantūra: 1987.–1990. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Jauniešu un pusaudžu mijiedarbība kā skolēna personības attīstības process”. Zinātn.
vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beidzis 1990. gadā. Ped. zin. kand. grādu
ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Paršuta Juzefa — dzimusi 1927. g. Latvijā, Daugavpils rajona Salienas pagastā.
1953. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra: 1965.–1969. g., neklātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — valodniecības
teorija). Disertācijas tēma: “Latvijas PSR Madonas rajona Darvinieku ciema iedzīvotāju
poļu valodas morfoloģiskā sistēma”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. T. Jakubaite (LPSR
ZA Valodu un literatūras institūts). Aspirantūru beigusi 1969. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1970. gadā Baltkrievijā, Baltkrievijas ZA J. Kupalas Literatūras institūta
un J. Kolosa Valodniecības institūta padomē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam
1993. gadā.
Pastare Silvija — dzimusi 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1966. g. beigusi Rīgas Medicīnas
institūta Farmācijas fak., provizore. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, ķīmijas zin.
noz. (ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Ditiobenzoskābes daži atvasinājumi
un to iedarbība ar metālu joniem”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Rudzītis. Aspirantūru
beigusi 1971. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ķīm.
zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam
1992. gadā.
Patmalnieks Aloizs — dzimis 1926. g., vieta nav zināma. 1955. g. beidzis Liepājas
Pedagoģisko institūtu, fiziķis. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Pusvadītāju plānu
kārtiņu elektronu kūļa zonālās pārkristalizēšanas mehānisma izpēte”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. dokt. N. Šeftaļs (PSRS ZA Kristalogrāfijas institūts). Aspirantūru beidzis
1973. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Pauna Diāna — dzimusi 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce; 1995. g. beigusi LU Svešvalodu fak.,
filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — augstskolu pedagoģija). Disertācijas tēma: “Vadīšanas profesionālās kompetences
veidošanās studentiem Rīgas Ekonomikas augstskolā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona.
Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Pavlovs Oļegs — dzimis 1931. g. Latvijā, Alūksnes rajona Jaunlaicenes ciemā.
1962. g. beidzis P. Sučkas LVU Filoloģijas fak., filologs, vdsk. latviešu valodas un
literatūras skolotājs. Aspirantūra: 1967.–1971. g., neklātiene, filozofijas zinātnes (spec. —
marksistiski-ļeņiniskā estētika). Disertācijas tēma: “Lauku estētiskās kultūras attīstības
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faktori (pēc LPSR materiāliem)”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. P. Zeile. Atskaitīts no
aspirantūras 1971. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Pavlovs Sergejs — dzimis 1955. g. Vācijā, Berlīnē. 1977. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1979.–1982. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“[Vadoša, kvazistacionārā elektromagnētiskajā laukā plūstoša šķidruma slēgtas vidējotas
kustības skaitliskā modelēšana]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Miķelsons.
Aspirantūru beidzis 1982. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Ļeņingradā, M. I. Kaļiņina
Politehniskajā institūtā.
Pāvuls Uldis — dzimis 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beidzis Stokholmas Universitāti
(Zviedrija), sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna
laika, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Apmie
rinātības ar atalgojumu un lojalitātes pret organizāciju saistība bankās un skolās”. Zinātn.
vad. Dr. psihol. V. Reņģe. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvis
2003. gadā Latvijā.
Pelkaus Elmārs — dzimis 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: “LKP CK Ārzemju biroja darbība (1920.–1936. g.)”. Zinātn. vad. vēst.
zin. kand. S. Ziemelis. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1973. gadā Latvijā.
Penēze Ināra — dzimusi 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1967. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1976.–1979. g.,
klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūras teorija). Disertācijas tēma: “Džoisa
Kerija “Pirmās triloģijas” idejiski mākslinieciskās īpatnības”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
Dz. Kalniņa. Aspirantūru beigusi 1979. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1984. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Perro Ivars — dzimis 1944. g. Latvijā, Cēsu rajona Zaubes ciemā. 1969. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“[Perovskita struktūras segnetoelektrisko cieto šķīdumu elastīgo īpašību pētījumi]”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1980. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1982. gadā Latvijā.
Perts Mārtiņš — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — valsts tiesības un pārvalde). Disertācijas tēma: “PSRS pilsoņu petīcijas valsts
orgāniem kā sabiedriskās domas izziņas forma (teorētiski-tiesiskie pētījumi)”. Zinātn.
vad. jur. zin. dokt. V. Millers. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Jur. zin. kand. grādu
ieguvis 1982. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Pešehonovs Anatolijs — dzimis 1947. g. Latvijā, Jēkabpilī. 1970. g. beidzis Rīgas
Politehnisko institūtu, inženieris-celtnieks; 1978. g. beidzis Rīgas Politehnisko institūtu,
inženieris-ekonomists. Aspirantūra/doktorantūra (mērķa aspirants/doktorants no
Latvijas Republikas Ministru Padomes): 1988.–1992. g., neklātiene, juridisko zin. noz.
(ap. noz. — valsts un tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn.
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vad. jur. zin. kand. S. Babajevs. Aspirantūru beidzis 1989. gadā. Jur. zin. kand. grādu
ieguvis 1989. gadā.
Peškovs Igors — dzimis 1937. g. Krievijā, Orenburgas apgabala Luksemburgas
rajonā. 1962. g. beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists.
Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — politekonomija).
Disertācijas tēma: “[Ražošanas izmaksu efektivitātes novērtējums]”. Zinātn. vad. ekon.
zin. kand. L. Gamrats-Kureks (Rīgas Politehniskais institūts). Aspirantūru beidzis
1967. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā.
Petere Anita — dzimusi 1954. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko institūtu, pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas
audzināšanas metodiķe. Doktorantūra (mērķa doktorante no LR Tautas Izglītības
ministrijas): 1990.–1994. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Māksla kā pirmsskolas vecuma bērnu estētisko
attieksmju veidotāja”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. D. Dzintere (Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības augstskola). Doktorantūru beigusi 1994. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
1994. gadā Latvijā.
Pētersone Pārsla — dzimusi 1950. g. Latvijā, Cēsīs. 1973. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības
pasniedzēja. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Vidzemes pasta vēsture 17.–19. gs.”. Zinātn. vad.
Dr. h. vēst. A. Caune. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvusi
1998. gadā Latvijā.
Petražickis Aleksejs — dzimis 1949. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“[Dažas kvazistacionārā elektromagnētiskā lauka aprēķina problēmas]”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. kand. J. Miķelsons. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1976. gadā Latvijā.
Pilāte Digne — dzimusi 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe. Doktorantūra (mērķa doktorante no LR Dabas muzeja): 1995.–1999. g.,
neklātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Sauszemes
gliemežu sugu daudzveidība mežā un to ietekmējošie faktori Latvijā”. Zinātn. vad.
Dr. biol. V. Spuņģis. Doktorantūru beigusi 2000. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi
2007. gadā Latvijā.
Pipere Anita — dzimusi 1967. g. Latvijā, Daugavpilī. 1988. g. beigusi Daugavpils
Pedagoģisko institūtu, vdsk. mūzikas skolotāja. Aspirantūra/doktorantūra: 1989.–
1992. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — vecumposmu un pedagoģiskā
psiholoģija). Disertācijas tēma: “Altruistisko ieviržu pašvērtējums un citvērtējums
pusaudžu un jauniešu vecumā”. Zinātn. vad. psihol. zin. kand. Ā. Karpova. Doktorantūru
beigusi 1992. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Pipirs Vaclavs — dzimis 1948. g. Baltkrievijā, Vitebskas apgabala Braslavas rajonā.
1971. g. beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., inženieris-ekonomists. Aspirantūra:
1981.–1985. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un
skaitļošanas tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un
vadīšanā). Disertācijas tēma: ”[Krājumu vadīšanas procesu automatizācija vairāklīmeņu
apgādes sistēmās (uz Latvijas PSR Lauksaimniecības tehnikas valsts komitejas piemēra
pamata)]”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. I. Akuļičs. Aspirantūru beidzis 1984. gadā.
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Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Ļeņingradā, N. A. Vozņesenska Ļeņingradas
Finanšu ekonomikas institūtā.
Pišele Zuzanne — No PSRS AVSIM komandēta mērķa aspirante (Vācijas DR).
Aspirantūra: 19(83?).–19(86?). g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — valodniecība).
Disertācijas tēma: “Vācu, latviešu un lietuviešu darījumu korespondences sastatāmā
analīze”. Zinātn. vad. Ph. D. Rainers Ekerts (Rainer Eckert). Dr. filol. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā.
Piterāns Alfons — dzimis 1930. g. Latvijā, Ludzas rajona Istalsnas ciemā. 1954. g.
beidzis Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Dabas zinātņu fak., vdsk. bioloģijas un
ķīmijas skolotājs. Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. —
botānika). Disertācijas tēma: “Daugavas ielejas ķērpju flora”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt.
V. Savičs (PSRS ZA V. Komarova Botānikas institūts Ļeņingradā). Aspirantūru beidzis
1965. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1965. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. biol. grādam 1992. gadā. Dr. h. biol. grādu ieguvis 1995. gadā Latvijā par darbu
“Latvijas ķērpju flora un tās raksturojums”.
Pjanova Dace — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beigusi LU Bioloģijas fak.,
dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Melanomas jutības gēni un
to loma ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. biol. O. Heisele
un L. Eņģele. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Plaude Ilze — dzimusi 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce. Doktorantūra: 1991.–1994. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Jauniešu vērtību
orientācijas starptautiskā salīdzinājumā Latvijā–Vācija”. Zinātn. vad. prof. Dr. J. Helds
(Tībingenas Universitāte, Vācija) un ped. zin. dokt. A. Špona. Doktorantūru beigusi
1997. gadā. Dr. rer. soc. grādu ieguvusi 1998. gadā Vācijā, Eberharda Karla Universitātē
Tībingenā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 2001. gadā.
Plēsuma Anda — dzimusi 1928. g. Latvijā, Rīgā. 1953. g. beigusi LVU Filoloģijas
fak., filoloģe. Aspirantūra: 1961.–1964. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — latviešu
literatūra). Disertācijas tēma: “Žaņa Grīvas daiļdarbu mākslinieciskā meistarība”. Zinātn.
vad. filol. zin. kand. A. Grigulis. Aspirantūru beigusi 1964. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvusi 1967. gadā Latvijā.
Pliss Liana — dzimusi 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beigusi LU Bioloģijas fak.,
dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Mitohondriālās DNS (mtDNS)
polimorfismi latviešu etnoģenēzes pētījumos”. Zinātn. vad. Dr. med. V. Baumanis.
Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Plotniece Aiva — dzimusi 1967. g. Latvijā, Alūksnē. 1991. g. beigusi LU Ķīmijas
fak., ķīmiķe; 1996. g. beigusi LU Ķīmijas fak., ķīmijas maģistre. Doktorantūra: 2003.–
2007. g., nepilna laika, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma:
“Polifunkcionālo kvaternizēto piridīna atvasinājumu sintēze un īpašības”. Zinātn. vad.
Dr. h. ķīm. G. Duburs. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi
2003. gadā Latvijā.
Plotnieks Andris — dzimis 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1962. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene, juridiskās
zinātnes (spec. — valsts tiesības un teorija). Disertācijas tēma: “[P. Stučkas loma
marksistiski-ļeņiniskās vispārīgās tiesību teorijas izveidošanā]”. Zinātn. vad. jur. zin.
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kand. G. Kļava. Aspirantūru beidzis 1968. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1968. g.
Latvijā. Jur. zin. dokt. grādu ieguvis 1979. gadā Maskavā, PSRS ZA Valsts un tiesību
institūtā par darbu “Vispārīgās tiesību teorijas attīstība sociālisma pamatu celtniecības
periodā PSRS”.
Plotnieks Imants — dzimis 1929. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Viļānos. 1953. g.
beidzis LVU Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, pedagoģijas
zinātnes (spec. — pedagoģijas teorija). Disertācijas tēma: “[Iniciativitātes kā vecāko klašu
skolnieka īpašības veidošanās]”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Kovaļovs (N. Krupskajas
Ļeņingradas Kultūras institūts). Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Ped. zin. kand.
grādu psiholoģijā ieguvis 1967. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts
universitātē. Dr. h. ped. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā par zinātnisko darbu kopu
“Personība un pedagoģiskā saskarsme”.
Pļaveniece Maija — dzimusi 1959. g. Latvijā, Dobelē. 1983. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja.
Aspirantūra/doktorantūra: 1988.–1992. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Spēļu metodes kā līdzeklis studentu
profesionālai sagatavošanai kompetentai saskarsmei skolā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt.
A. Špona. Doktorantūru beigusi 1992. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1993. gadā
Latvijā.
Počs Kārlis — dzimis 1936. g. Latvijā, Varakļānu pagasta Kristceļu ciemā. 1960. g.
beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vdsk. vēstures skolotājs.
Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — vispārīgā vēsture).
Disfertācijas tēma: “Pretpadomju Polijas–Baltijas valstu savienības jautājums buržuāziskās
Latvijas ārpolitikā (1920–1925)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Drīzulis. Aspirantūru
beidzis 1965. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1966. gadā Latvijā. Vēst. zin. dokt.
grādu ieguvis 1988. gadā Latvijā par darbu “Baltijas valstis un Polija angļu un franču
imperiālisma pretpadomju plānos 1921.–1929. gados”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. vēst.
grādam 1991. gadā.
Podiņa Lolita — dzimusi 1962. g. Latvijā, Daugavpilī. 1985. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe, pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no
Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1986.–1989. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin.
noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Nelineārā polarizācija (Pb, Sr) TiO3
cietos šķīdumos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Šteinbergs. Aspirantūru beigusi
1989. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Podnieks Kārlis — dzimis 1948. g. Latvijā, Talsu rajona Stendē. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1971.–1974. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā loģika). Disertācijas
tēma: “Programmu sintēzes determinētu un varbūtisku stratēģiju salīdzināšana”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis 1974. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā Maskavā, PSRS ZA Skaitļošanas centrā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — diskrētā matemātika) 1992. gadā.
Poikāne Rita — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU Ķīmijas fak.,
ķīmijas maģistre. Doktorantūra: 2000.–2004. g., nepilna laika, vides zin. noz. (ap.
noz. — vides ķīmija un ekotoksikoloģija). Disertācijas tēma: “Suspendēto daļiņu un
nogulumu loma metālisko elementu apritē Rīgas līcī”. Zinātn. vad. Dr. ķīm. A. Vīksna
un Dr. bioģeoķīm. J. Aigars. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi
2008. gadā Latvijā.
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Pole Inna — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra: 1974.–1977. g.,
klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — ģenētika). Disertācijas tēma: “[Drosophila
melanogaster reproduktīvo funkciju ģenētiskā analīze HA līnijā]”. Zinātn. vad. biol. zin.
kand. L. Kaidanovs (A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi
1977. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1979. gadā.
Polis Alfreds — dzimis 1932. g. Latvijā, Daugavpilī. 1956. g. beidzis Rīgas
Medicīnas institūta Vispārīgās ārstniecības fak., ārsts. Aspirantūra: 1963.–1966. g.,
klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dabaszinātņu filozofiskie jautājumi). Disertācijas
tēma: “[Par sociālā un bioloģiskā saistībām cilvēka veselībā un slimībā]”. Zinātn. vad.
filoz. zin. dokt. G. Caregorodcevs (PSRS Medicīnas ZA). Aspirantūru beidzis 1966. gadā.
Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā Latvijā. Filoz. zin. dokt. grādu ieguvis
1983. gadā Maskavā, PSRS ZA Filozofijas institūtā par darbu “Sociālais, psiholoģiskais
un bioloģiskais personības harmoniskā attīstībā”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. filoz.
grādam 1992. gadā.
Poļakova Nataļja — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1988. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, vācu valodas un literatūras pasniedzēja. Doktorantūra:
1991.–1994. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — Rietumeiropas, Amerikas un
Austrālijas valstu literatūra). Disertācijas tēma: “Vīnes modernisma pozīcijas: identitātes
un stila problēmas Pētera Altenberga daiļradē”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. J. Zasurskis
(M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Atskaitīta no doktorantūras 1994. gadā.
Dr. filol. grādu ieguvusi (literatūrzinātņu noz., ap. noz. — cittautu literatūras vēsture)
2005. gadā Latvijā.
Poļakovs Boriss — dzimis 1978. g. Latvijā. 2002. g. beidzis Rīgas Tehniskās
universitātes Transporta un mašīnzinību fak., inženierzinātņu maģistrs mehānikā
un mašīnzinātnē. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, fizikas zin. noz. (ap.
noz. — ķīmiskā fizika). Disertācijas tēma: “Nanomateriālu struktūra, mehāniskās un
elektrovadošās īpašības”. Zinātn. vad. Dr. ķīm. D. Erts. Doktorantūru beidzis 2005. gadā.
Dr. fiz. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Poļskis Boriss — dzimis 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas
tēma: “[Dažu siltumvadīšanas vienādojuma robežproblēmu risināšana ar alternējošo
Švarca metodi]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. L. Rubinšteins. Aspirantūru beidzis
1973. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis
1988. gadā Latvijā.
Ponomarjovs Andrejs — dzimis 1973. g. Krievijā, Vladivostokā. 1998. g.
beidzis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fak., ekonomikas maģistrs
uzņēmējdarbības vadīšanā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības un uzskaites teorija). Disertācijas tēma: “Revīzijas
regulējošo prasību attīstība Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ekon. I. Ludboržs. Doktorantūru
beidzis 2005. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Ponomarjovs Vladimirs — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie un integrālie
vienādojumi). Disertācijas tēma: “Pirmās kārtas parasto diferenciālvienādojumu sistēmu
robežproblēmas”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Lepins. Aspirantūru beidzis
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1975. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Porietis Jānis — dzimis 1926. g. Latvijā, Aizkraukles rajona Aiviekstes pagastā.
1951. g. beidzis LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1953.–1954. g.,
viengadīgā asp. Ļeņingradas Valsts universitātē, specialitāte — politekonomija. Disertācijas
tēma: “[Darba organizācija un samaksa kolhozos. (Pēc Latvijas PSR materiāliem)]”.
Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1954. gadā. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvis 1956. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Ekon. zin. dokt. grādu ieguvis 1973. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas
Valsts universitātē par darbu “Lauku iedzīvotāju migrācija un tās savstarpējā sakarība ar
būtisko atšķirību pārvarēšanas procesu starp pilsētu un laukiem”.
Poriņa Vineta — dzimusi 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1994. g. beigusi LU Pedagoģijas
fak., latviešu valodas un literatūras skolotāja mazākumtautību skolās; 1996. g. beigusi
Latvijas Kultūras akadēmiju, mākslas maģistre kultūras teorijā. Doktorantūra: 1998.–
2001. g., pilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — latviešu sinhroniskā valodniecība).
Disertācijas tēma: “Individuālā un sociālā bilingvisma korelācija Latvijā”. Zinātn. vad.
Dr. h. filol. I. Druviete. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2003. gadā Latvijā.
Pospelova Gaļina — dzimusi 1943. g. 1968. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra:
1972.–1975. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — botānika). Disertācijas tēma:
“[Siltumnodrošinātības noteikšanas pētījumi introducētiem kokiem (uz Acer L. ģints
sugu piemēra pamata)]“. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. A. Mauriņš. Aspirantūru beigusi
1975. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Pospelovs Ļevs — dzimis 1942. g. Krievijā, Ivanovā. 1964. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra: 1968.–1971. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — diferenciālie vienādojumi). Disertācijas
tēma: “Dažas robežproblēmas parastiem trešās kārtas diferenciālvienādojumiem”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Klokovs. Aspirantūru beidzis 1971. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. —
matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Poterjaiko Konstantīns — dzimis 1916. g. Ukrainā, Kijevas apgabalā. 1943. g.
beidzis Tomskas Medicīnas institūta Ārstniecības fak., ārsts. Aspirantūra: 1945.–
1948. g., klātiene, medicīnas zinātnes (spec. — tiesu medicīna). Disertācijas tēma: “Pie
jautājuma par pleiras saaugumu nozīmi pēkšņas nāves gadījumos”. Zinātn. vad. med. zin.
dokt. B. Ugrumovs. Aspirantūru beidzis 1947. gadā. Med. zin. kand. grādu ieguvis
1947. gadā Latvijā.
Potreki Ojārs — dzimis 1942. g. Latvijā, Jelgavā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1972.–1975. g., ekonomikas zin. noz. (ap.
noz. — politekonomija). Disertācijas tēma: “[VFR sociāli ekonomiskās attīstības valsts
monopolistiskā regulēšana]”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. O. Saļkovskis (PSRS ZA
Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūts). Aspirantūru beidzis 1974. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Praude Valerijs — dzimis 1946. g. Krievijā, Kurskas apgabala Kurskā. 1968. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1970.–
1973. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politekonomija). Disertācijas
tēma: “[Saimnieciskā aprēķina izmantošana mazumtirdzniecības vadīšanā (pēc LPSR
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materiāliem)]”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. P. Buničs (PSRS ZA). Aspirantūru beidzis
1973. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā. Ekon. zin. dokt. grādu ieguvis 1981. gadā
Igaunijā, Igaunijas ZA Ekonomikas institūtā par darbu “Saimnieciskais mehānisms
un pilnveidošanas problēmas tirdzniecībā”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ekon. grādam
1992. gadā.
Prauliņš Artūrs — dzimis 1980. g. Latvijā, Jūrmalā. 2004. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 2005.–2008. g., pilna
laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības un uzskaites teorija). Disertācijas
tēma: “Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse”. Zinātn. vad. Dr. ekon. V. Paupa.
Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
Prēdele Janina — dzimusi 1923. g. Latvijā, Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagastā.
1947. g. beigusi LVU Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene,
vēstures zinātnes (spec. — Latvijas PSR vēsture). Disertācijas tēma: “Lielās Oktobra
sociālistiskās revolūcijas sagatavošana un revolūcijas norise Latvijā”. Zinātn. vad. vēst.
zin. dokt. J. Zutis. Aspirantūru beigusi 1950. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi
1951. gadā Latvijā
Preimanis Osvalds — dzimis 1911. g. Latvijā, Valmieras apriņķa Jaunvāles pagastā.
1940. g. beidzis LVU Inženierzinātņu fak., kultūrinženieris. Aspirantūra: 1945.–1949. g.,
neklātiene, specialitāte — purvzinātne. Disertācijas tēma: “Latvijas PSR galveno kūdras
veidu tehniskie pamatindeksi”. Zinātn. vad. tehn. zin. dokt. P. Nomals. Aspirantūru
beidzis 1949. gadā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1949. gadā Latvijā.
Preimate Elza — dzimusi 1920. g. Latvijā, Gulbenes rajona Lizuma pagastā. 1945. g.
beigusi LVU Medicīnas fak., ārste. Aspirantūra: 1945.–1949. g., neklātiene, medicīnas
zinātnes (spec. — terapija). Zinātniskie darbi par sirds išēmisko slimību, arteriālo
hipertensiju un aterosklerozi. Zinātn. vad. med. zin. dokt. J. Miķelsons. Atskaitīta no
aspirantūras 1947. gadā. Med. zin. kand. grādu ieguvusi 1959. gadā (Latvijā?). Med.
zin. dokt. grādu ieguvusi 1974. gadā.
Priede-Priedēna Anita — dzimusi 1966. g. Latvijā, Liepājā. 1988. g. beigusi
Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu, matemātikas skolotāja. Doktorantūra (mērķa
doktorante no Liepājas Pedagoģiskā institūta): 1990.–1993. g., klātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Analītiski sintētiskā
metode skolēnu matemātisko spēju attīstībā”. Zinātn. vad. psihol. zin. kand. I. Krūmiņa.
Doktorantūru beigusi 1993. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Priedītis Normunds — dzimis 1960. g. Latvijā, Gulbenē. 1983. g. beidzis
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Doktorantūra
(mērķa doktorants no r/a “Silava”): 1992.–1995. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — botānika). Disertācijas tēma: “Latvijas purvaino mežu augu sabiedrības un
to saglabāšana”. Zinātn. vad. Dr. biol. M. Laiviņš. Doktorantūru beidzis 1993. gadā.
Dr. biol. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Priednieks Jānis — dzimis 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., biologs. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Putnu teritoriālā izvietojuma un skaita noteikšana,
sastādot dzīvnieku pasaules kadastru un veicot ekoloģisko monitoringu”. Zinātn. vad.
biol. zin. kand. J. Vīksne. Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Biol. zin. kand. grādu
ieguvis 1987. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
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Prikšāne Anda — dzimusi 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap.
noz. — bioorganiskā ķīmija, dabas un fizioloģiski aktīvo vielu ķīmija). Disertācijas tēma:
“Helātveidojošie sorbenti uz celulozes bāzes”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. A. Prikulis.
Aspirantūru beigusi 1986. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Proboks Jānis — dzimis 1940. g. Latvijā, Ludzas rajona Pušmucovā. 1978. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs. Aspirantūra: 1978.–
1982. g., neklātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — fiziskā ģeogrāfija). Disertācijas
tēma: “Daugavas kaskādes ūdenskrātuvju krastu veidošanās ģeomorfoloģiskās īpatnības”.
Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand. G. Eberhards. Aspirantūru beidzis 1982. gadā. Ģeogr.
zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Baltkrievijā, Baltkrievijas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ģeogr. grādam 1992. gadā.
Prokofjevs Sergejs — dzimis 1950. g.; citu ziņu nav. 1983. g. beidzis V. I. Ļeņina
Militāri politisko akadēmiju, filozofijas pasniedzējs. Aspirantūra: 1985.–1989. g.,
neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas
tēma: “[Starpnacionālās kopienas vajadzības sociālistiskajā sabiedrībā (uz Latvijas PSR
piemēra pamata)]”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. M. Ašmanis. Aspirantūru beidzis
1989. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā.
Ptičkina Ārija — dzimusi 1945. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Alsungā. 1967. g.
beigusi Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Pamatskolas skolotāju sagatavošanas fak.,
vdsk. 1.–4. klašu skolotāja. Aspirantūra: 1971.–1975. g., neklātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pasniegšanas metodika). Disertācijas tēma: “Skolēnu valodas attīstīšana
latviešu valodas stundās I–III klasēs”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. O. Ņesterovs (Liepājas
Valsts pedagoģiskais intitūts). Atskaitīta no aspirantūras 1975. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 1993. gadā Latvijā par darbu kopu “Sākumskolēnu vārdu krājuma pilnveide”.
Pučins Vladimirs — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Doktorantūra: 1991.–1994. g.,
klātiene, fizikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Frenkeļa
defektu un autolokalizētā eksitona kvantu-ķīmiskā modelēšana NaCl kristāla tilpumā
un uz tā virsmas”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. B. Zapols. Doktorantūru beidzis
1992. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 1992. gadā Latvijā.
Puga Artūrs — dzimis 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, vēstures
zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma: “ASV imperiālisma politika
attiecībā pret buržuāzisko Latviju: 1920.–1929”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Varslavāns.
Aspirantūru beidzis 1984. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Ļeņingradā,
A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst.
grādam 1992. gadā.
Pujāts Antons — dzimis 1950. g. Latvijā, Ludzā. 1975. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fizikas un matemātikas pasniedzējs. Aspirantūra:
1984.–1987. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika).
Disertācijas tēma: “Ar pašvielas defektiem saistīta YA10 monokristālu luminiscence”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. I. Tāle. Aspirantūru beidzis 1987. gadā. Dr. fiz.
grādu ieguvis 1992. gadā Latvijā.
Pūķis Māris — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā
Ļeņingradā, Ļeņingradas Politehniskajā institūtā par darbu “Cilindriska MHD-indukcijas
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sūkņa sasniedzamos robežparametrus ierobežojošie faktori”. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā. Doktorantūra: 2001.–2005. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap.
noz. — sabiedrības vadība). Disertācijas tēma: “Subsidiaritātes principa pielietojums
kompetences sadalē Latvijas publiskajā pārvaldē”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Vanags.
Atskaitīts no doktorantūras 2005. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Puķītis Pēteris — dzimis 1938. g. Latvijā, Valmieras rajona Vilpulkas ciemā. 1961. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., vdsk. fizikas un ražošanas pamatu
skolotājs. Aspirantūra: 1973.–1977. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. —
pedagoģijas teorija). Disertācijas tēma: “Zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanas
un pārbaudes efektivitātes kāpināšana mācību stundā (mācot fiziku Latvijas PSR
vispārizglītojošo vidusskolu 9.–11. kl.)”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. M. Peiross (LPSR
Pedagoģijas pētījumu koordinācijas padome). Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Ped.
zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam
1993. gadā.
Pumpēns Pauls — dzimis 1947. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., bioķīmiķis. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap.
noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “RNS-saturošo bakteriofāgu replikācijas
regulācija”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. E. Grēns (LPSR ZA Organiskās sintēzes
institūts). Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā
Latvijā. Dr. h. biol. grādu ieguvis 1988. gadā Maskavā, PSRS ZA Molekulārās
bioloģijas institūtā par darbu “Cilvēka hepatīta B vīrusa genoma struktūra un ekspresija”.
Pielīdzināts Latvijas Dr. h. biol. grādam 1992. gadā.
Purāns Juris — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Dažādas
sakārtotības cieto vielu pētījumi ar EPR metodi”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
J. Zaķis. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1981. gadā Latvijā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā par darbu “Pārejas
metālu oksīdu rentgena absorbcijas spektroskopija”.
Puriņa Ingrīda — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 2000.–2003. g., nepilna laika bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — hidrobioloģija). Disertācijas tēma: “Organisko un neorganisko biogēnu
ietekme uz Rīgas līča fitoplanktona struktūru un potenciāli toksisko aļģu attīstību”.
Zinātn. vad. Dr. biol. M. Balode. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. biol. grādu
ieguvusi 2009. gadā Latvijā.
Pūris Arvils — dzimis 1955. g. Latvijā, Liepājā. 1978. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1978.–1982. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap.
noz. — valsts tiesību teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Sabiedriskā doma tiesību
piemērošanā attīstīta sociālisma apstākļos”. Zinātn. vad. jur. zin. dokt. G. Kļava. Atskaitīts
no aspirantūras 1982. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis (Latvijā?). Pielīdzināts Latvijas
Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Putjatins Vladilens — dzimis 1924. g. Ukrainā, Artemovā. 1951. g. beidzis
LVU Mehānikas fak., inženieris-mehāniķis. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene,
specialitāte — pielietojamā mehānika. Disertācijas tēma: ”[Par centrbēdzes inerces spēka
izmantošanu torsiogrāfa svārsta sistēmas spēka atjaunošanai]”. Zinātn. vad. tehn. zin.
kand. A. Dorošenko. Aspirantūru beidzis 1957. gadā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis
1958. g. Latvijā.
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Putniņa Zaiga — dzimusi 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1961. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, vdsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — estētika). Disertācijas
tēma: “Objektīvais un subjektīvais mākslinieciskajā izziņā”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand.
P. Zeile. Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā
Latvijā.
Putniņš Jānis — dzimis 1930. g. Latvijā, Kuldīgā. 1953. g. beidzis LVU Ķīmijas
fak., ķīmiķis-neorganiķis. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, ķīmijas zinātnes (spec. —
ķīmijas tehnoloģija). Disertācijas tēma: ”[Pētījumi par cinka un kadmija boratiem]”.
Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. A. Ieviņš. Aspirantūru beidzis 1956. gadā. Ķīm. zin. kand.
grādu ieguvis 1958. gadā Latvijā.

R
Račko Zigfrīds — dzimis 1939. g. Latvijā, Gulbenes rajona Stāmerienā. 1967. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (pusvadītāju fizika).
Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “MgO īso viļņu luminiscence”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. J. Valbis. Aspirantūru beidzis 1973. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Raitums Uldis — dzimis 1940. g. Latvijā, Rīgā. 1963. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra: 1964.–
1967. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — diferenciālie un integrālie
vienādojumi). Disertācijas tēma: ”[Par dažiem ar lineāriem eliptiskiem vienādojumiem
saistītiem ekstrēmu uzdevumiem]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Āboliņa.
Aspirantūru beidzis 1967. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt.
grādu ieguvis 1989. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē par
darbu “Optimālās vadības uzdevumi eliptiskiem vienādojumiem”. Pielīdzināts Latvijas
Dr. h. mat. grādam 1992. gadā.
Rajevska Feliciana — dzimusi 1943. g. Latvijā, Krāslavas rajonā. 1965. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras
pasniedzēja; 1995. g. beigusi LU Vēstures un filozofijas fak., politikas zinātņu maģistre.
Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā
komunisma teorija). Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. P. Laizāns.
Aspirantūru beigusi 1973. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā Latvijā.
Dr. polit. grādu ieguvusi par publikāciju kopu “Sociālās politikas veidošana Latvijas
Republikā 1990.–1996. gadā” (politikas zinātņu nozarē (ap. noz. — publiskā politika un
administrācija)) 1997. gadā Latvijā.
Rajevskis Vitolds — dzimis 1929. g.; citu ziņu nav. 1952. g. beidzis LVU Ekonomikas
un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, vēstures speciālitātē. No
1952. gada komandēts uz M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti aspirantūras
darba veikšanai, disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma: “LKP cīņā
par ceturtā (pirmā pēckara) piecgades plāna izpildi rūpniecībā”. Aspirantūru beidzis
1955. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1955. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē. Vēst. zin. dokt. grādu ieguvis 1977. gadā Igaunijā,
Igaunijas KP CK Partijas vēstures institūtā par darbu “[VK(b)P latviešu sekcijas 1917.–
1925. g.]”.
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Ramāna Līga — dzimusi 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Fizikas un
matemātikas fak., matemātikas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2000. g., pilna laika,
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — modernā elementārā matemātika un matemātikas
didaktika). Disertācijas tēma: “Invariantu metode elementārajā matemātikā un tās loma
vidusskolas matemātikas kursa pilnveidošanā”. Zinātn. vad. Dr. h. mat. A. Andžāns.
Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Ramans Kamils — dzimis 1917. g. Krievijā, Stavropolē. 1945. g. beidzis LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene, specialitāte — ģeogrāfija.
Disertācijas tēma: “Vidzemes vidienes ģeogrāfisko ainavu tipoloģija (Latvijas PSR)”.
Zinātn. vad. prof. Ģ. Ramans. Aspirantūru beidzis 1949. gadā. Ģeogr. zin. kand.
grādu ieguvis 1958. gadā Latvijā.
Ranka Renāte — dzimusi 1977. g. Latvijā, Gulbenē. 2000. g. beigusi Latvijas
Medicīnas akadēmijas Farmācijas fak., farmaceite. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna
laika, biloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Borrelia
burgdorferi sensu lato molekulārbioloģiskais raksturojums Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. biol.
V. Baumanis. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2004. gadā
Latvijā.
Raņķis Gunārs — dzimis 1928. g. Latvijā, Aucē. 1951. g. beidzis LVU Mehānikas
fak., inženieris-elektriķis. Aspirantūra: 1954.–1957. g. No 1955. gada komandēts uz
Ļeņingradas Elektrotehnisko institūtu aspirantūras darba turpināšanai, disertācijas
pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma un zinātniskais vadītājs nav zināmi.
Aspirantūru beidzis 1957. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 19(58?). gadā
Ļeņingradā, Ļeņingradas Elektrotehniskajā institūtā. Dr. h. inž. grādu ieguvis
1992. gadā.
Raščevska Malgožata — dzimusi 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1984.–1988. g., neklātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Telpas
uztveres īpatnības bērniem ar psihiskās attīstības aizturi”. Zinātn. vad. psihol. zin.
kand. V. Avotiņš (Latvijas PSR Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības
institūts). Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1993. gadā
Latvijā.
Raškēvičs Jānis — dzimis 1928. g. Latvijā, Bauskas rajona Ceraukstē. 1952. g.
beidzis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1970.–1971. g.,
viengadīgā asp., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — valodniecība). Disertācijas tēma
par valodniecības jautājumiem. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis
1971. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis par darbu “Galvenās angļu–latviešu leksikogrāfijas
problēmas” (ap. noz. — vispārīgā valodniecība) 1993. gadā Latvijā.
Ratnieks Gundars — dzimis 1975. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs fizikā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — šķidrumu un gāzu mehānika). Disertācijas tēma:
“Silīcija monokristālu ar diametru līdz 8 collām audzēšanas ar peldošās zonas metodi
modelēšana”. Zinātn. vad. Dr. fiz. A. Muižnieks. Doktorantūru beidzis 2004. gadā.
Dr. meh. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Rauhvargers Andrejs — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, ķīmijas zin. noz.
(ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Caurumu krāsu centru fizikālķīmiskās
īpašības un veidošanās sārmu metālu halogenīdu kristālos”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand.
J. Tīliks. Aspirantūru beidzis 1978. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
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universitātē. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Raževa Astrīda — dzimusi 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1980.–1984. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Pirmā kursa studentu sabiedriski politiskās aktivitātes veidošana ārpusmācību darbībā”.
Zinātn. vad. ped. zin. kand. L. Grudulis. Aspirantūru beigusi 1984. gadā. Ped. zin.
kand. grādu ieguvusi 1986. gadā Lietuvā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Reidzāne Beatrise — dzimusi 1942. g. Latvijā, Jelgavā. 1964. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras
skolotāja. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — latviešu
valoda). Disertācijas tēma: “Mantotā leksika Šķilbēnu izloksnē”. Zinātn. vad. filol. zin.
dokt. M. Rudzīte. Aspirantūru beigusi 1970. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1993. gadā. Dr. h. filol. grādu
ieguvusi 1999. gadā Latvijā par darbu “Semantiskie procesi latviešu tautasdziesmās un
mitologēmu semantika”.
Reinholde Iveta — dzimusi 1977. g. Latvijā, Aizkrauklē. 2001. g. beigusi LU Sociālo
zinātņu fak., sociālo zinātņu maģistre politikas zinātnē. Doktorantūra: 2001.–2004. g.,
pilna laika, politikas zin. noz. (ap. noz. — pārvalde un administrācija). Disertācijas tēma:
“Latvijas publiskās pārvaldes administratīvās transformācijas efektivitāte”. Zinātn. vad.
Dr. polit. F. Rajevska. Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. polit. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Remese Solveiga Linda — dzimusi 1949. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beigusi
Liepājas Pedagoģisko institūtu, pamatskolas skolotāja; 1981. g. beigusi V. Lāča Liepājas
Valsts pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja; 1994. g. beigusi
LU Pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Reliģijas pedagoģijas teoriju attīstība”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. R. Garleja. Doktorantūru
beigusi 2000. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Rēvalde Gita — dzimusi 1965. g. Latvijā, Rīgā. 1988. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe, pasniedzēja. Doktorantūra: 1990.–1993. g.,
klātiene, fizikas zin. noz. (ap. noz. — optika un spektroskopija). Disertācijas tēma:
“Supersīkstruktūras mērījumi ar augstas izšķirtspējas spektroskopijas metodēm”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. dokt. M. Jansons. Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. fiz. grādu
ieguvusi 1996. gadā Latvijā.
Revina Ismena — dzimusi 1947. g. Latvijā, Ventspils rajona Dundagā. 1970. g.
beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1974.–
1977. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — astronomija, astrometrija
un debesu mehānika). Disertācijas tēma: “Garperioda komētu orbītu evolūcija”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. dokt. K. Šteins. Aspirantūru beigusi 1978. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvusi 1982. gadā Kazaņā (V. I. Uļjanova-Ļeņina Kazaņas Valsts
universitātē). Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Rezvaja Gaļina — dzimusi 1937. g. Krievijā, Arhangeļskā. 1961. g. beigusi
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., vdsk. fizikas un ražošanas pamatu skolotāja.
Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — plazmas
fizika). Disertācijas tēma: “Deformēto pāru-pāru kodolu 156Gd, 168Er, 178Hf ierosināto
stāvokļu pētījumi (n, γ) reakcijā”. Zinātn. vad. tehn. zin. kand. P. Prokofjevs (LPSR
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ZA Fizikas institūts). Aspirantūru beigusi 1969. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvusi 1971. gadā Maskavas apgabala Dubnā, Kodolpētniecības institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Ribe Viktors — dzimis 1931. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1956. g. beidzis LVU
Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1962.–1966. g., neklātiene,
ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Ražīgā darba
sfēras robežu noteikšanas metodoloģija (uz pasažieru transporta piemēra pamata)]”.
Zinātn. vad. ekon. zin. kand. A. Sviķis. Atskaitīts no aspirantūras 1964. gadā. Ekon.
zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā.
Riekstiņa (Pakalne) Velta — dzimusi 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1953. g. beigusi LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zinātnes (spec. — matemātika). Disertācijas tēma: “[Dažu integrāļu tipu
asimptotiskie izvirzījumi]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Riekstiņš. Aspirantūru
beigusi 1956. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1967. gadā Latvijā.
Rigerts Andris — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beidzis P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filologs, angļu valodas pasniedzējs. Aspirantūra: 1977.–1980. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Darbaspēka
atražošanas valsts monopolistiskās regulēšanas problēmas ASV”. Zinātn. vad. ekon. zin.
dokt. S. Nadels (Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūts). Aspirantūru
beidzis 1980. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1983. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap.
noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Rikšis Visvaldis — dzimis 1928. g. Latvijā, Valmieras apriņķa Jaunburtnieku
pagastā. 1953. g. beidzis LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1953.–
1956. g., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas
tēma: “Ražošanas attiecību attīstība zvejnieku kolhozos (pēc Latvijas PSR materiāliem)”.
Zinātn. vad. prof. J. Jurgens. Aspirantūru beidzis 1956. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1967. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Rimšāns Jānis — dzimis 1951. g. Latvijā, Daugavpilī. 1978. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — skaitļošanas matemātika). Disertācijas tēma:
“Bipolāro stipri leģētu pusvadītāju struktūru skaitliskā modelēšana”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. E. Grīnbergs. Atskaitīts no aspirantūras 1980. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1986. gadā Krievijā, Novosibirskā, Sibīrijas ZA Pusvadītāju fizikas
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Ročko Josifs — dzimis 1948. g. Latvijā, Daugavpilī. 1971. g. beidzis Daugavpils
Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., fizikas un matemātikas skolotājs.
Aspirantūra: 1973.–1976. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā
ekonomija). Disertācijas tēma: ”[Padomju republikas tīrā produkta pieauguma izpēte]”.
Zinātn. vad. ekon. zin. kand. Dz. Kalniņa. Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvis 1977. gadā Latvijā, LPSR ZA Ekonomikas institūtā.
Rodiņa Anita — dzimusi 1974. g. Latvijā, Ventspilī. 1999. g. beigusi LU Juridisko
fak., sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna
laika, juridisko zin. noz. (ap. noz. — valsts tiesības). Disertācijas tēma: “Konstitucionālās
sūdzības teorija un prakse Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. jur. A. Ušacka. Doktorantūru beigusi
2007. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Roga Vita — dzimusi 1961. g. Latvijā, Jaunjelgavā. 1991. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko institūtu, pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, audzinātāja;
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1996. g. beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre.
Doktorantūra: 2001.–2005. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā
pedagoģija). Disertācijas tēma: “Sociālā pedagoga ekoloģiskās kompetences veidošanās
lauku kopienā”. Zinātn. vad. Dr. ped. A. Vilciņa un Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru
beigusi 2005. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Rogaļeva Nataļja — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1988. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko institūtu, pamatskolas skolotāja; 1996. g. beigusi LU Pedagoģijas un
psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., nepilna
laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Mācību
darbības subjekta īpatnības dažādās izglītības pakāpēs”. Zinātn. vad. Dr. ped. T. Kurilova.
Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Rogulis Uldis — dzimis 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1981. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “SMH kristālu un
nātrija silikāta stiklu tuneļluminiscences temperatūras atkarība”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. dokt. I. Vītols. Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1986. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz.
grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā par darbu “Defektu elektroniskās struktūras noteikšana
ar EPR optiskās detekcijas metodēm izolatoru materiālos”.
Rolovs Bruno — dzimis 1930. g. Latvijā, Rīgā. 1955. g. beidzis LVU Fizikas un
matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra: 1955.–1958. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā fizika). Disertācijas tēma: “[Par 3/2
spina daļiņu teoriju]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. P. Kuņins. Aspirantūru beidzis
1958. gadā un norīkots darbā LVU Fizikas un matemātikas fakultātē. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1961. gadā Viļņā, Viļņas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin.
dokt. grādu ieguvis 1973. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē par darbu “Difūzo
fāžu pāreju teorija cietvielās (segnetoelektriķu piemērā)”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz.
grādam 1992. gadā.
Romānova Inna — dzimusi 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beigusi LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas tēma:
“Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon.
E. Zelgalvis. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Romānova Tamila — dzimusi 1942. g. Krievijā, Volgogradas apgabala Nikolajevas
rajonā. 1965. g. beigusi Maskavas Ekonomikas un statistikas institūtu, inženiereekonomiste. Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. —
matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos,
tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas tēma: “Kolhozu un padomju
saimniecību pamatlīdzekļu plānošanas un uzskaites mehanizācija un automatizācija (uz
Latvijas PSR piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. V. Isakovs (Maskavas Dzelzceļa
transporta inženieru institūts). Aspirantūru beigusi 1972. gadā un norīkota darbā
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — statistika un informātika)
1992. gadā.
Romanovskis Tomass — dzimis 1944. g. Latvijā, Liepājā. 1969. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Termodinamiskā
stabilitāte un Piparda sakarības kritisko fāžu pāreju apkārtnē cietvielās”. Zinātn. vad.

151

Rone

ķīm. zin. dokt. V. Semenčenko (M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte).
Aspirantūru beidzis 1972. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1994. gadā.
Rone Sandra — dzimusi 1959. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beigusi Liepājas Valsts
pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Doktorantūra: 1997.–
2001. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Humānas personības audzināšana vidusskolas pedagoģiskajā procesā”.
Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 2000. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Rostoks Nils — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., biologs, bioķīmiķis; 1995. g. beidzis LU Bioloģijas fak., bioloģijas maģistrs.
Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā
bioloģija). Disertācijas tēma: “Rafinozes katabolisma operona promotera struktūra un
regulācija”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. I. Muižnieks. Doktorantūru beidzis 1998. gadā.
Dr. biol. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Rostoks Toms — dzimis 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., sociālo zinātņu maģistrs politikas zinātnē. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
pilna laika, politikas zin. noz. (ap. noz. — starptautiskā politika). Disertācijas tēma:
“Integrācija un reģionalizācija Baltijas jūras reģionā”. Zinātn. vad. Dr. ped. Ž. Ozoliņa.
Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. polit. grādu ieguvis 2008. gadā.
Rotānova Anna — dzimusi 1954. g. Latvijā, Liepājas rajona Aizputē. 1977. g.
beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja. Aspirantūra
(mērķa aspirante no Rīgas Politehniskā institūta): 1987.–1990. g., klātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Svešvalodas
un profilējošo priekšmetu apgūšanas mijsakarības kā tehniskās augstskolas studentu
izziņas veidošanas faktors”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. L. Grudulis. Aspirantūru beigusi
1990. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Roze Ainārs — dzimis 1946. g. Latvijā, Valmieras rajona Smiltenē. 1974. g. beidzis
P. Stučkas LVU Finansu un tirdzniecības fak., augstākās kategorijas prečzinis. Aspirantūra:
1976.–1980. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības
ekonomika, plānošana un pārvaldes organizācija). Disertācijas tēma: “Nepārtikas preču
tirdzniecības tīkla attīstības perspektīvas Latvijas PSR pilsētās”. Zinātn. vad. ekon. zin.
dokt. S. Serebrjakovs (G. V. Pļehanova Maskavas Tautsaimniecības institūts). Atskaitīts
no aspirantūras 1978. gadā sakarā ar aspirantūras darba turpināšanu G. V. Pļehanova
Maskavas Tautsaimniecības institūtā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā
Maskavā, G. V. Pļehanova Maskavas Tautsaimniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Roze (Tīsiņa) Anitra — dzimusi 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU
Filoloģijas fak., filoloģijas maģistre baltu filoloģijā. Doktorantūra: 1999.–2003. g.,
nepilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — latviešu sinhroniskā valodniecība).
Disertācijas tēma: “Krāsu nosaukumi: lingvistiskais aspekts latviešu valodā”. Zinātn. vad.
Dr. h. filol. I. Jansone. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2006. gadā Latvijā.
Roze Leonīds — dzimis 1925. g. Latvijā, Cēsu apriņķa Cirstu pagastā. 1952. g.
beidzis LVU Fizikas un matemātikas fak., astronoms-matemātiķis. Aspirantūra: 1958.–
1961. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — astronomija). Disertācijas
tēma: “Pētījums par zvaigžņu kulmināciju fotoelektrisku reģistrāciju, to ieviešot Latvijas
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Valsts universitātes laika dienestā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. K. Šteins.
Aspirantūru beidzis 1961. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātes P. K. Šternberga Valsts astronomijas institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Rozenbaha-Krūmiņa Veronika — dzimusi 1916. g. Krievijā, Pleskavā. 1945. g.
beigusi LVU Medicīnas fak., ārste. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene, medicīnas
zinātnes (spec. — ķirurģija). Disertācijas tēma: “Bioķīmisko reakciju nozīme agrīnā vēža
diagnostikā”. Zinātn. vad. med. zin. dokt. P. Stradiņš. Aspirantūru beigusi 1949. gadā.
Med. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā (Latvijā?). Med. zin. dokt. grādu ieguvusi
1969. gadā.
Rozenfelds Jānis — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko un filozofijas fak., jurists. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, juridisko
zin. noz. (ap. noz. — civiltiesības un process). Disertācijas tēma: “Apstrīdami darījumi”.
Zinātn. vad. jur. zin. dokt. J. Vēbers. Aspirantūru beidzis 1979. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā
Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur.
grādam 1993. gadā.
Rozentāle Sarmīte — dzimusi 1958. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Vadības
un ekonomiskās informācijas fak., biznesa vadības maģistre. Doktorantūra: 1997.–
2001. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — uzņēmējdarbības ekonomika).
Disertācijas tēma: “Cenas un cenu veidošanās elektroenerģijas tirgū”. Zinātn. vad.
Dr. h. ekon. E. Vasermanis. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi
1999. gadā Latvijā.
Rozevskis Uldis — dzimis 1949. g. Latvijā, Jelgavā. 1973. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., inženieris-ekonomists. Aspirantūra: 1977.–1981. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
izmantošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “Darba un darba algas uzskaites datu automatizētā apstrāde rajona lauksaimniecības
uzņēmumos”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. Ž. Ilmete. Aspirantūru beidzis 1981. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā Maskavā, Maskavas Finanšu institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Roziņa Gunta — dzimusi 1954. g. Latvijā, Rīgas rajonā. 1978. g. beigusi
P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas pasniedzēja; 1996. g. beigusi
LU Svešvalodu fak., filoloģijas maģistre angļu filoloģijā. Doktorantūra: 1999.–2003. g.,
pilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — lietišķā valodniecība). Disertācijas tēma:
“Lingvistiskie un pragmatiskie principi banku un finanšu rakstveida saziņā angļu valodā
un to īstenošana mērķvalodas studijās Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. I. Kramiņa.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Rozīte Maija — dzimusi 1957. g. Latvijā, Talsos. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe, pasniedzēja; 1994. g. beigusi LU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfijas
maģistre. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — cilvēka
ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Pilsētas tūrisms, tā attīstība un telpiskās izpausmes Rīgā”.
Zinātn. vad. Dr. ģeogr. A. Bauls. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ģeogr. grādu
ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Roždestvenskis O. — citu ziņu nav. Aspirantūra: 1970.–1971. g., viengadīgā
asp., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas
Komunistiskās partijas darbība padomju un saimniecisko vadošo kadru izraudzīšanā,
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izvietošanā un audzināšanā (1945.–1958. g.)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. J. Sprūžs.
Aspirantūru beidzis 1971. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā.
Rubene (Bērziņa) Māra — dzimusi 1950. g. Latvijā, Cēsu rajona Inešu ciemā.
1974. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma
filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzēja, socioloģe. Aspirantūra (mērķa aspirante
no Rīgas Politehniskā institūta): 1974.–1978. g., neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap.
noz. — filozofijas vēsture). Disertācijas tēma: “Subjektīvā laika problēma”. Zinātn.
vad. filoz. zin. kand. O. Vilnīte. Aspirantūru beigusi 1978. gadā. Filoz. zin. kand.
grādu ieguvusi 1980. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam 1992. gadā.
Dr. h. filoz. grādu ieguvusi par darbu “Mūsdienu franču filozofijas ģenēze: ētiskās
atbildības un taisnīguma meklējumi” (ap. noz. — praktiskā filozofija) 1996. gadā Latvijā.
Rubene Zanda — dzimusi 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1995. g. beigusi LU Vēstures un
filozofijas fak., filozofijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2001. g. neklātiene, filozofijas
zin. noz. (ap. noz. — estētika). Disertācijas tēma: “Literārā teksta identitātes problēmas
20. gs. 70.–90. gadu filozofijā”. Zinātn. vad. Dr. filoz. S. Lasmane. Doktorantūru beigusi
2003. gadā pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Zinātn. vad. Dr. ped.
I. Ķestere. Dr. ped. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā par darbu “Jauniešu kritiskās
domāšanas izpēte studiju procesā universitātē”.
Rubenis Aivars — dzimis 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beidzis P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filologs, angļu valodas pasniedzējs. Aspirantūra: 1983.–1987. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas
tēma: “Obligatoriskās skolas vēsturiskā attīstība un pedagoģiskās vērtības Latvijas
Republikā no 1919./20.–1939./40. māc. gadam”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. J. Anspaks.
Aspirantūru beidzis 1987. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1990. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Rudēvičs Andis — dzimis 1979. g. Latvijā, Jūrmalā. 2003. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — šķidrumu un gāzu mehānika). Disertācijas
tēma: “Silīcija kristālu audzēšanas procesa ar peldošās zonas metodi kausējuma formas
nestacionaritāte un 3D raksturs”. Zinātn. vad. Dr. fiz. A. Muižnieks. Doktorantūru
beidzis 2006. gadā. Dr. meh. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Ruduša Ilma — dzimusi 1942. g. Latvijā, Liepājas rajona Vērgales ciemā. 1969. g.
beigusi Padomju tirdzniecības neklātienes institūtu, ekonomiste. Aspirantūra: 1975.–
1979. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika,
plānošana un pārvaldes organizācija). Disertācijas tēma: “Iedzīvotāju preču pieprasījuma
prognozēšanas pilnveidošanas problēmas savienotajā republikā”. Zinātn. vad. ekon. zin.
kand. F. Krutikovs (Vissavienības konjunktūras un pieprasījuma zinātniskās pētniecības
institūts). Aspirantūru beigusi 1979. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā
Maskavā, Vissavienības konjunktūras un pieprasījuma zinātniskās pētniecības institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības ekonomika)
1993. gadā.
Rudzīte (Vērdiņa) Jana — dzimusi 1976. g. Latvijā, Ventspilī. 2000. g. beigusi
Latvijas Kultūras akadēmiju, mākslas maģistre kultūras teorijā un vēsturē. Doktorantūra:
2000.–2003. g., pilna laika, literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — salīdzināmā literatūrzinātne).
Disertācijas tēma: “Dadaisms un tā interpretācijas konteksti”. Zinātn. vad. Dr. h. filol.
J. Kursīte-Pakule. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2006. gadā
Latvijā.
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Rudzīte Marta — dzimusi 1924. g. Latvijā, Valmieras apriņķa Braslavas pagastā.
1948. g. beigusi Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu, Latviešu valodas un literatūras
fak., specialitāte — latviešu valoda un literatūra. Aspirantūra: 1948.–1951. g., klātiene,
specialitāte — latviešu valoda. Disertācijas tēma: “Ziemeļvidzemes izloksnes (Braslavas,
Vecates, Bauņu un Vilzēnu)”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. P. Ariste. Aspirantūru beigusi
1951. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā. Filol. zin. dokt.
grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā par darbu “Latviešu dialektoloģija”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. filol. grādam 1991. gadā.
Rudzītis Ojārs — dzimis 1943. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko un filozofijas fak., jurists. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, juridisko zin.
noz. (ap. noz. — krimināltiesības). Disertācijas tēma: “Cīņa ar krāpšanu Latvijas PSR”.
Zinātn. vad. jur. zin. kand. M. Blūma. Aspirantūru beidzis 1974. gadā. Jur. zin. kand.
grādu ieguvis 1979. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Ruka Vija — dzimusi 1933. g. Latvijā, Rīgā. 1960. g. beigusi Vissavienības padomju
tirdzniecības neklātienes institūtu, ekonomiste. aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene,
ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Tirdzniecības
loma savienotās republikas sociālistiskajā paplašinātajā atražošanā (uz Latvijas PSR
piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. B. Močalovs (M. V. Lomonosova Maskavas
Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1971. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi
1972. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības
ekonomika) 1992. gadā.
Ruks Māris — dzimis 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beidzis LU Filoloģijas
fak., filoloģijas maģistrs latviešu filoloģijā. Doktorantūra: 1997.–2000. g., pilna laika,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūrzinātne). Disertācijas tēma: “20. gadsimta
modernisma literatūras strāvojumi un ietekmes latviešu trimdas dzejā”. Zinātn. vad.
Dr. h. filol. J. Kursīte-Pakule. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis
2003. gadā Latvijā.
Rumjanceva Gaļina — dzimusi 1922. g. Ukrainā, Hersonas apgabala Kahovkā.
1948. g. beigusi Krimas Valsts pedagoģisko institūtu, pasniedzēja; 1950. g. beigusi
Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu, vdsk. vācu valodas pasniedzēja. Aspirantūra:
1955.–1956. g., viengadīgā asp., pedagoģijas zinātnes (spec. — pasniegšanas metodika).
Disertācijas tēma: “Darbs ar leksiku krievu valodas praktiskajās nodarbībās Latvijas PSR
augstāko mācību iestāžu latviešu grupās”. Zinātn. vad. prof. J. Endzelīns. Atskaitīta no
aspirantūras 1956. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1961. gadā Maskavā, Krievijas
Pedagoģijas ZA. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Runce Inese — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rēzeknē. 1999. g. beigusi Fordhamas
Universitāti (ASV), mākslas maģistre; 2000. g. beigusi LU Vēstures un filozofijas
fak., humanitāro zinātņu maģistre vēsturē. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika,
vēstures zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Baznīcas un valsts
attiecības Latvijā: 1906–1940”. Zinātn. vad. Dr. vēst. A. Gavriļins. Doktorantūru beigusi
2003. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Rupeika-Apoga Ramona — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 1999. g. beigusi LU
Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. Doktorantūra: 1999.–
2002. g., pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas
tēma: “Naudas piedāvājuma transmisijas mehānisms Baltijas valstīs”. Zinātn. vad.
Dr. h. ekon. E. Zelgalvis. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi
2003. gadā Latvijā.
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Rupkus Jānis — dzimis 1949. g. Latvijā, Bauskas rajona Īslīces ciemā. 1971. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Svina
metastabilo stāvokļu spektroskopiskie pētījumi svina dihalogenīdu tvaiku un inerto gāzu
maisījumu impulsu fotolīzē”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. E. Krauliņa. Aspirantūru
beidzis 1979. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Ļeņingradā,
A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1996. gadā.
Rūsiņa (Jermacāne) Solvita — dzimusi 1975. g. Latvijā, Balvos. 1999. g. beigusi
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., dabaszinātņu maģistre ģeogrāfijā. Doktorantūra:
1999.–2002. g., pilna laika, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — fiziskā ģeogrāfija). Disertācijas
tēma: “Latvijas mezofīto un kserofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības”. Zinātn.
vad. Dr. h. ģeogr. M. Laiviņš. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ģeogr. grādu
ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Rūsiņš Valdis — dzimis 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēstures maģistrs. Doktorantūra: 2002.–2005. g., folkloristikas zin. noz.
(ap. noz. — mitoloģija). Disertācijas tēma: “Dualitāte seno latviešu reliģiskajos priekšstatos”.
Zinātn. vad. Dr. h. filol. J. Kursīte-Pakule. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. filol.
grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Rūte Tamāra — dzimusi 1950. g. Krievijā, Kaļiņingradā. 1972. g. beigusi
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra:
1975.–1978. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — augu fizioloģija). Disertācijas
tēma: “Gurķu apikālo meristēmu kultūra —augšanas, attīstības un augu seksualizācijas
modelis”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi 1979. gadā un
norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1984. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Rutka Lūcija — dzimusi 1963. g. Latvijā, Krāslavas rajona Svariņu ciemā. 1987. g.
beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe, pasniedzēja; 1989. g.
beigusi Ļeņingradas Valsts universitātes Psiholoģijas fak., skolas psiholoģe. Doktorantūra
(mērķa doktorante no Stučkas rajona Tautas Izglītības nodaļas): 1990.–1993. g., klātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma: “Skolēnu
paškoncepcijas dinamika mācību gada laikā”. Zinātn. vad. psihol. zin. kand. G. Breslavs.
Doktorantūru beigusi 1993. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1995. gadā Latvijā.
Rutkis Mārtiņš — dzimis 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1982.–1986. g., neklātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Spektroskopiskie
ūdeņraža saites pētījumi sistēmā ar neviennozīmīgi noteiktu struktūru”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. kand. J. Eiduss. Aspirantūru beidzis 1986. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Ruža Aleksejs — dzimis 1976. g. Latvijā, Jēkabpilī. 2000. g. beidzis Daugavpils
Pedagoģisko universitāti, sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā. Doktorantūra: 2000.–
2004. g., nepilna laika, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas
tēma: “Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ES valstīm”. Zinātn. vad. Dr. h. psihol.
A. Vorobjovs (Daugavpils Pedagoģiskā universitāte). Atskaitīts no doktorantūras
2005. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvis 2006. gadā Latvijā.
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Sadirbajevs Felikss — dzimis 1951. g. Ukrainā, Vladimirā-Volinskā. 1973. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1974.–
1977. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie un integrālie
vienādojumi). Disertācijas tēma: “Par vienas klases robežproblēmu divu pirmās kārtas
diferenciālvienādojumu sistēmai”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Klokovs.
Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā
Minskā (Baltkrievijas Valsts universitātē). Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam
1992. gadā. Dr. h. mat. grādu ieguvis par darbu “Par parasto diferenciālvienādojumu
nelineāro robežproblēmu atrisinājumu skaitu” (ap. noz. — matemātiskā analīze un
diferenciālvienādojumi) 1995. gadā Latvijā.
Sadlovskis Jurijs — dzimis 1970. g. Ukrainā, Ļvovā. 1997. g. beidzis LU Filoloģijas
fak., filoloģijas maģistrs latviešu filoloģijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika,
literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — salīdzināmā literatūrzinātne). Disertācijas tēma: “Ukraiņu
dzeja 19. un 20. gs. mijā un krievu “sudraba laikmets””. Zinātn. vad. Dr. filol. L. Sproģe.
Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. filol. grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Saiva Laima — dzimusi 1953. g. Latvijā, Alūksnē. 1975. g. beigusi Latvijas Valsts
fiziskās kultūras institūta Pedagoģijas fak., fiziskās audzināšanas pasniedzēja. Aspirantūra
(mērķa aspirante no Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta): 1982.–1985. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“[Tikumisko īpašību un fiziskās attīstības audzināšanas vienotība fizkultūras skolotāja
apmācības procesā]”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Špona. Aspirantūru beigusi
1985. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā Latvijā.
Sakne Antra — dzimusi 1969. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beigusi LU Medicīnas
fak., veselības maģistre. Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna laika, vadības zin. noz. (ap.
noz. — sabiedrības vadība). Disertācijas tēma: “Veselības aprūpes organizāciju vadības
sistēmas pārmaiņas Rīgā”. Zinātn. vad. Ph. D. Z. Priede-Kalniņa. Doktorantūru beigusi
2007. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Saksonova Svetlana — dzimusi 1958. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1985.–1989. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonomika, tautas saimniecības vadība un
plānošana). Disertācijas tēma: “[Piegādes līgumu pilnveidošanas problēmas plānošanas
un ekonomiskās stimulēšanas sistēmā (uz Latvijas PSR Vieglās rūpniecības ministrijas
ražošanas apvienību piemēra pamata)]”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. V. Praude. Atskaitīta
no aspirantūras 1989. gadā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas tēma: “Latvijas komercbanku aktīvu
struktūras pilnveidošana”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Zelgalvis. Doktorantūru beigusi
2002. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Salenieks Irēna — dzimusi 1961. g. Latvijā, Daugavpilī. 1983. g. beigusi
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģijas fak., vdsk. krievu valodas un literatūras
skolotāja; 1987. g. beigusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vēsturniece un vēstures
un sabiedrības mācības vdsk. skolotāja. Aspirantūra/doktorantūra (mērķa aspirante/
doktorante no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1988.–1991. g., klātiene, vēstures zin.
noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Republikas skolu politika
1918.–1934”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. H. Strods. Doktorantūru beigusi 1991. gadā.
Dr. vēst. grādu ieguvusi 1994. gadā Latvijā.
Saliņa Elita — dzimusi 1971. g. Latvijā, Jēkabpilī. 1997. g. beigusi LU Svešvalodu
fak., filoloģijas maģistre angļu filoloģijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika,
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literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — cittautu literatūras vēsture). Disertācijas tēma:
“Velsiešu dzejas tradīcija Dilana Tomasa daiļradē”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. S. Ankrava.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Salītis Antonijs — dzimis 1949. g. Latvijā, Daugavpils rajona Kalupes ciemā.
1973. g. beidzis Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., fizikas un
matemātikas skolotājs. Aspirantūra (mērķa aspirants no Daugavpils Pedagoģiskā institūta):
1979.–1982. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — astrometrija un
debesu mehānika). Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
K. Šteins. Aspirantūru beidzis 1982. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
Kazaņas Valsts universitātē.
Salkazanova Valentīna — dzimusi 1940. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1968. g.
beigusi Maskavas padomju tirdzniecības neklātienes institūtu, grāmatvede-ekonomiste.
Aspirantūra: 1971.–1975. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības
uzskaite un saimnieciskās darbības analīze). Disertācijas tēma: “[Uzskaites pilnveidošana
un peļņas ekonomiskā analīze valsts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos]”. Zinātn. vad.
ekon. zin. dokt. K. Andžāns. Aspirantūru beigusi 1975. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvusi 1976. gadā Latvijā.
Salmiņa Liene — dzimusi 1972. g. Latvijā, Liepājā. 1994. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe-ekoloģe; 1996. g. beigusi LU Bioloģijas fak., bioloģijas maģistre. Doktoran
tūra: 1997.–2000. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — botānika). Disertācijas tēma:
“Limnogēno purvu veģetācija Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. biol. M. Pakalne. Doktorantūru
beigusi 2000. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Salmiņš Arvīds Žanis — dzimis 1914. g. Latvijā, Jelgavā. 1941. g. beidzis
LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene,
specialitāte — vispārīgā vēsture. Disertācijas tēma: “Vācu imperiālisma kolonizācijas
plānu neveiksme Latvijā — Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaras rezultāts”.
Zinātn. vad. vēst. zin. kand. M. Stepermanis. Aspirantūru beidzis 1949. gadā. Vēst.
zin. kand. grādu ieguvis 1952. gadā Latvijā.
Saļņikovs Vladislavs — dzimis 1946. g. Krievijā, Kaļiņingradas apgabala Nemanā.
1968. g. beidzis I. I. Mečņikova Odesas Valsts universitātes Vēstures fak., vēsturnieks,
vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs. Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene,
vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Partijas vadība pār Latvijas
komjaunatni sociālisma celtniecības noslēguma gados (1951–1958)]”. Zinātn. vad. vēst.
zin. kand. J. Sprūžs (Rīgas Medicīnas institūts). Aspirantūru beidzis 1972. gadā. Vēst.
zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Sametis Oļģerts — dzimis 1931. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beidzis Latvijas Valsts
pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., fizikas un matemātikas skolotājs.
Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — optika).
Disertācijas tēma: “Sensibilizētās fluorescences polarizācijas pētījumi”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis 1968. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Samsone (Šteinīte) Ineta — dzimusi 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beigusi
LU Bioloģijas fak., bioloģe, augu fizioloģe. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma: “Fizioloģiskais pamats
dārza zemeņu (Fragaria x Ananassa Duch.) šķirņu dažādai izturībai pret parasto tīklērci
(Tetranychus urticae Koch), nozīmīgu zemeņu kaitēkli”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. Ģ. Ieviņš.
Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2009. gadā Latvijā.
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Samuilova Benita — dzimusi 1929. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beigusi LVU Juridisko
fak., juriste. Aspirantūra: 1954.–1958. g., neklātiene, specialitāte — filozofija. Disertācijas
tēma: “Latviešu buržuāziskā nacionālisma koncepciju kritika jautājumā par nāciju”.
Zinātn. vad. vēst. zin. kand. V. Šteinbergs. Aspirantūru beigusi 1958. gadā. Filoz. zin.
kand. grādu ieguvusi 1970. gadā Latvijā.
Samulis Edvīns — dzimis 1948. g. Latvijā, Gulbenē. 1976. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1981.–1985. g., neklātiene, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Patērētāju kooperācijas loma
būtisko atšķirību likvidēšanā starp pilsētu un laukiem”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt.
J. Porietis. Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā
Maskavā, PSRS ZA Ekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap.
noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Samusēviča Alīda — dzimusi 1956. g. Latvijā, Ludzas rajona Kārsavā. 1980. g.
beigusi Liepājas Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas fak., pamatskolas skolotāja. Aspirantūra
(mērķa aspirante no Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta): 1984.–1987. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Pionieru un oktobrēnu mijiedarbība pionieru vienības kolektīvā”. Zinātn. vad. ped.
zin. dokt. A. Špona. Aspirantūru beigusi 1987. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi
1987. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Sanders Vilnis — citu ziņu nav. Aspirantūra: 1972.–1973. g., viengadīgā asp.,
klātiene, filozofijas zinātnes (ap. noz. — filozofijas vēsture). Disertācijas tēma un
zinātniskais vadītājs nav zināmi. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Filoz. zin. kand.
grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Sarkans Kārlis — dzimis 1963. g. Latvijā, Kandavā. 1993. g. beidzis Pensilvānijas
Universitātes Vartona biznesa skolu, biznesa administrācijas maģistrs. Doktorantūra:
1996.–2000. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts).
Disertācijas tēma: “Valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju ienesīgākā perioda prognozēšana
uz makroekonomisko datu bāzes”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Zelgalvis. Doktorantūru
beidzis 2000. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2002. gadā Latvijā.
Sarkans Uģis — dzimis 1970. g. Latvijā, Alūksnē. 1995. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., datorzinātņu maģistrs. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātnes matemātiskie pamati). Disertācijas tēma:
“Hipotētisku zināšanu izmantošana induktīvās sintēzes vadīšanā”. Zinātn. vad. Dr. h. dat.
J. Bārzdiņš. Doktorantūru beidzis 1998. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 1998. gadā
Latvijā.
Sauka Melita — dzimusi 1958. g. Latvijā, Tukuma rajona Kandavā. 1982. g.
beigusi P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja.
Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas
metodika). Disertācijas tēma: “Skolēnu attieksmes pret HIV vīrusu infekciju veidošanās
pedagoģiskie līdzekļi”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Doktorantūru beigusi
1995. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1996. gadā Latvijā.
Sautiņš Nils — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Bioloģijas fak.,
biologs; 1994. g. beidzis LU Svešvalodu fak., pedagoģijas maģistrs. Doktorantūra: 1995.–
1999. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Harmoniskas personības veidošanās kristīgās skolas pedagoģiskajā procesā”.
Zinātn. vad. Dr. psihol. I. Krūmiņa. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvis 2003. gadā Latvijā.
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Saveļjevs Viktors — dzimis 1953. g. Krievijā, Uļjanovskā. 1975. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1979.–1982. g., klātiene., fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Elementāro
elektronu ierosinājumu migrācija nātrija silikātu stiklos]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. A. Truhins. Aspirantūru beidzis 1982. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā Latvijā.
Savuļiča Jevlalija — dzimusi 1926. g. Krievijā, Piejūras novadā, Usurijskā. 1951. g.
beigusi Černovcu Valsts universitātes Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1963.–
1966. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas
Komunistiskās partijas darbība rūpniecības vadības uzlabošanā 1957.–1965. gadā]”.
Zinātn. vad. vēst. zin. kand. J. Ņetjosins (Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts).
Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1967. gadā Latvijā.
Segliņš Jānis — dzimis 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Foto inducēto
procesu pētījumi segnetoelektriķos ar hologrāfisko režģu metodi]”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. A. Krūmiņš. Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1987. gadā Latvijā.
Seļivanova Vera — dzimusi 1932. g. Latvijā, Saldus rajona Pampāļos. 1958. g.
beigusi Liepājas Pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja; 1965. g.
beigusi PSKP CK Augstāko partijas skolu, augstākā izglītība. Aspirantūra: 1971.–1975. g.,
neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas
tēma: “Arodbiedrību darbība darbaļaužu radošās aktivitātes attīstībā sociālisma apstākļos
(uz LPSR materiālu pamata)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. A. Strautiņš. Aspirantūru
beigusi 1975. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Latvijā.
Semjonova Marija — dzimusi 1910. g. Latvijā, Rīgas apriņķa Jūrmalā. 1946. g.
beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1953.–1954. g.,
viengadīgā asp., klātiene, specialitāte — valodniecība. No 1953. gada komandēta uz
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti disertācijas pabeigšanai. Disertācijas
tēma: “[Jautājums par pagātnes formām latviešu valodā]”. Zinātn. vad. filol. zin. kand.
B. Serebreņņikovs (M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi
1954. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
Semjonovs Pāvels — dzimis 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., dabaszinātņu maģistrs bioloģijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — biotehnoloģija). Disertācijas tēma: “Dažādas izcelsmes
fruktānu prebiotiskās īpašības”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. P. Zikmanis. Doktorantūru
beidzis 2006. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Senkāne (Šibanova) Olga — dzimusi 1972. g. Latvijā, Ludzā. 1997. g. beigusi
LU Filoloģijas fak., filoloģijas maģistre latviešu filoloģijā. Doktorantūra: 1997–2001. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — latviešu literatūras vēsture). Disertācijas
tēma: “Ilzes Šķipsnas prozas poētika. Sižets. Tēli. Vēstījums”. Zinātn. vad. Dr. h. filol.
B. Tabūns. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2003. gadā
Latvijā.
Senkāns Andrejs — dzimis 1922. g.; citu ziņu nav. 1950. g. beidzis LVU Ekonomikas
fak., ekonomists. Aspirantūra: 1952.–1953. g., viengadīgā asp. Ļeņingradas Valsts
universitātē, specialitāte — politekonomija. Disertācijas tēma: “[Mašīnu–traktoru staciju
loma Latvijas PSR lauksaimniecības sociālistiskajā pārbūvē un attīstībā]”. Zinātniskais
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vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1953. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis
1954. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Sergejevs Andrejs — dzimis 1960. g. Krievijā, Vladivostokā. 1981. g. beidzis
P. Stučkas LVU Finansu un tirdzniecības fak., ekonomists. Aspirantūra: 1984.–1988. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonomika, tautsaimniecības plānošana un
pārvaldes organizācija). Disertācijas tēma: “Rūpniecības un tirdzniecības saimniecisko
sakaru pilnveidošana plānu izstrādāšanas un izpildīšanas stadijās”. Zinātn. vad. ekon.
zin. dokt. V. Praude. Aspirantūru beidzis 1988. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis
1989. gadā Maskavā, Vissavienības iedzīvotāju tautas patēriņa preču pieprasījuma un
tirgus konjunktūras pētīšanas zinātniskās pētniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ekon. grādam 1993. gadā.
Servuta Ārija — dzimusi 1958. g. Latvijā, Madonas rajona Cesvainē. 1981. g.
beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce. Doktorantūra (mērķa
doktorante no Rīgas Tehniskās universitātes): 1990.–1993. g., klātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Vērtējuma un
pašvērtējuma sakarības studiju procesā”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. E. Kļaveniece.
Doktorantūru beigusi 1993. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Silantjeva Ludmila — dzimusi 1930. g. Krievijā, Sverdlovskas apgabala Turinskā.
1953. g. beigusi LVU Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1965.–1968. g., klātiene,
vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas KP darbība
republikas ķīmiskās rūpniecības attīstīšanā (1959.–1965. gadā)]”. Zinātn. vad. prof.
V. Miške. Aspirantūru beigusi 1968. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1970. gadā
Latvijā.
Sīle Maruta — dzimusi 1950. g. Latvijā, Bauskas rajona Bārbelē. 1976. g. beigusi
Lietuvas Valsts konservatoriju, pasniedzēja; 1996. g. beigusi Daugavpils Pedagoģisko
universitāti, mūzikas pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2001. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma: “Veseluma
pieeja bērna attīstībā klavierspēles mācību procesā”. Zinātn. vad. Dr. ped. A. Krūze.
Doktorantūru beigusi 2000. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Sīle Vija — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1975. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures
un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzēja,
socioloģe. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas Medicīnas institūta): 1975.–1978. g.,
klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms).
Disertācijas tēma: “Individualitātes veidošanās socializācijas procesā”. Zinātn. vad.
filoz. zin. kand. A. Milts. Aspirantūru beigusi 1979. gadā un norīkota darbā uz Rīgas
Medicīnas institūtu. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1981. gadā Viļņā, V. Kapsuka
Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam (ap. noz. — vispārīgā
filozofija) 1993. gadā
Siliņš Andrejs — dzimis 1940. g. Latvijā, Rīgā. 1966. g. beidzis M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitāti, fiziķis. Aspirantūra: 1967.–1970. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zinātnes (spec. — pusvadītāju fizika). Disertācijas tēma: “[Krāsu centru
radīšanas un sagraušanas un luminiscences procesu pētījumi kvarca stiklos]”. Zinātn. vad.
tehn. zin. kand. L. Landa (Maskavas Tehnisko stiklu zinātniskās pētniecības institūts)
un fiz. un mat. zin. kand. J. Zaķis. Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis
1983. gadā Latvijā par darbu “Punktveida defektu īpatnību un to veidošanās procesu
spektroskopiskie pētījumi stiklveidīgajā un kristāliskajā silīcija dioksīdā”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1991. gadā.
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Silova Lita — dzimusi 1968. g. Latvijā, Dobelē. 1994. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., filoloģijas maģistre. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, filoloģijas zin. noz.
(ap. noz. — literatūrzinātne). Disertācijas tēma: “Marģera Zariņa proza”. Zinātn. vad.
Dr. filol. A. Cimdiņa. Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
1998. gadā Latvijā.
Simanovskis Aivars — dzimis 1935. g. Latvijā, Saldus rajona Pampāļos. 1959. g.
beidzis LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra:
1962.–1965. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — kristalogrāfija
un kristālfizika). No 1963. gadā komandēts uz PSRS ZA Kristalogrāfijas institūtu
aspirantūras darba turpināšanai, disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas
tēma: “Cinka selenīda kristalizācija no gāzveida fāzes”. Zinātn. vad. ģeol. un minerol.
zin. dokt. N. Šeftaļs (PSRS ZA Kristalogrāfijas institūts). Aspirantūru beidzis 1965. gadā.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Maskavā, PSRS ZA Kristalogrāfijas
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Simoņjans Ļevs — dzimis 1939. g. Ukrainā, Sevastopolē. 1962. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — algebra un skaitļu teorija). Disertācijas tēma:
“[Bezgalīgas dimensijas Li algebru struktūra]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
B. Plotkins. Aspirantūru beidzis 1965. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1966. gadā Krievijā, PSRS ZA Sibīrijas nodaļas Matemātikas institūtā. Dr. h. mat.
grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā par darbu “Lī algebru reprezentāciju varietātes. Lokāli
galīgu Lī algebru struktūra”.
Siņicka Olga — dzimusi 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe-mikrobioloģe. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika, bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Iedzimtā krūts un olnīcu vēža
ģenētiskās testēšanas īpatnības Latvijas populācijā”. Zinātn. vad. Dr. biol. L. Tihomirova.
Doktorantūru beigusi 2004. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Skačkova Olga — dzimusi 1954. g. Latvijā, Rīgas rajona Olainē. 1979. g. beigusi
P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — krievu literatūra).
Disertācijas tēma: ““Jevgēņijs Oņegins” un A. S. Puškina 1820. gadu lirika. (Autora
tēls)”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. Ļ. Sidjakovs. Aspirantūru beigusi 1983. gadā un
norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1987. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam
1992. gadā.
Skangals Ainārs — dzimis 1964. g. Latvijā, Madonas rajona Cesvainē. 1989. g.
beidzis P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Cilvēka atriālā
nātrijurētiskā faktora klonēšana un ekspresija E. coli baktērijās”. Zinātn. vad. Dr. h. biol.
V. Bērziņš. Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 1997. gadā
Latvijā.
Skrastiņa Dace — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe (molekulārā bioloģija). Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Hepatīta B core daļiņu
himēro atvasinājumu humorālā un šūnu imunogenitāte”. Zinātn. vad. Dr. h. biol.
P. Pumpēns. Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 1997. gadā
Latvijā.
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Skrūzkalne Iluta — dzimusi 1967. g. Latvijā, Jelgavā. 1999. g. beigusi LU
Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre vadībzinātnē. Doktorantūra: 2002.–
2006. g., nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonometrija). Disertācijas
tēma: “Mārketinga virzītājspēku ietekmes uz patērētāju uzvedību modelēšana: ātrās
aprites produktu kategorijas piemērs”. Zinātn. vad. Dr. ekon. B. Sloka. Doktorantūru
beigusi 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Skuja Linards — dzimis 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1974. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Pašvielas defektu
un to mijiedarbības ar elementārajiem ierosinājumiem pētījumi stiklveida un kristāliskā
silīcija dioksīdā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Siliņš. Aspirantūru beidzis
1979. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. fiz. grādam 1993. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1994. gadā Latvijā par
darbu “Pašvielas un piemaisījumu defektu optiskā spektroskopija stiklveida silīcija
dioksīdā un germānija dioksīdā”.
Skulte Ilva — dzimusi 1968. g. Latvijā, Ogrē. 1991. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Doktorantūra: 1992.–1995. g.,
klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — valodniecība (baltu valodas)). Disertācijas tēma:
“Personvārdi Bībeles tulkojumos latviešu valodā”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. J. Rozenbergs.
Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Slaidiņš Jānis — dzimis 1916. g. Latvijā, Jaunpiebalgas pagastā. 1946. g. beidzis
LVU Medicīnas fak., ārsts. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, medicīnas zinātnes
(spec. — ķirurģija). Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn. vad. med. zin. dokt. P. Stradiņš.
Aspirantūru beidzis 1950. gadā. Med. zin. kand. grādu ieguvis 1954. gadā (Latvijā?).
Med. zin. dokt. grādu ieguvis 1970. gadā.
Sloka Biruta — dzimusi 1954. g. Latvijā, Rīgā. 1978. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “Galveno tendenču un likumsakarību pētīšana graudkopībā (izmantojot Latvijas
PSR piemēru)”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. O. Krastiņš. Aspirantūru beigusi 1983. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1984. gadā Krievijā, Ļeņingradas Finanšu ekonomikas
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Sloka (Kalns) Nora — dzimusi 1923. g. Latvijā, Rīgā. 1949. g. beigusi LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-zooloģe. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, bioloģijas
zinātnes (spec. — dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas tēma: “Daugavas baseina lejasdaļas
zooplanktons”. Zinātn. vad. prof. J. Lūss. Aspirantūru beigusi 1952. gadā. Biol. zin.
kand. grādu ieguvusi 1956. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam
1993. gadā.
Smilgaine Una — dzimusi 1975. g. Latvijā, Talsos. 2002. g. beigusi Latvijas
Kultūras akadēmiju, humanitāro zinātņu maģistre mākslās. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, folkloristikas zin. noz. (ap. noz. — latviešu folkloristika). Disertācijas tēma:
“Šūpuļdziesmas un ucināmās dziesmas latviešu bērnu folklorā”. Zinātn. vad. Dr. h. filol.
J. Kursīte-Pakule. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2008. gadā
Latvijā.
Smilgainis Voldemārs — dzimis 1930. g. Latvijā, Talsu rajona Cērē. 1965. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1972.–
1976. g., neklātiene, juridisko zin. noz. (ap. noz. — kriminālistika). Disertācijas tēma:
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“Pierādījumu uzrādīšanas taktika apsūdzētā pratināšanā”. Zinātn. vad. jur. zin. kand.
I. Indulēns. Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā
Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. jur.
grādam 1992. gadā.
Smilgais Aivis — dzimis 1941. g. Latvijā, Dobeles rajona Bikstos. 1965. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra:
1973.–1977. g., neklātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — skaitļošanas
matemātika). Disertācijas tēma: “Vienmērīgo nepilnīgi pieejamo shēmu analīze un
sintēze un to pielietojumi ATS projektēšanā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
G. Joņins. Aspirantūru beidzis 1979. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1984. gadā Novosibirskā, Novosibirskas Sakaru elektrotehniskajā institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. dat. grādam (ap. noz. — datu apstrādes un pārraides sistēmas) 1993. gadā.
Smiltēna Mudīte — dzimusi 1941. g. Latvijā, Valmieras rajona Naukšēnos.
1964. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, vācu valodas
skolotāja. Aspirantūra: 1973.–1976. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — ģermāņu
valodas). Disertācijas tēma: “Jautājuma teikuma funkcijas vācu valodas daiļliteratūras
teksta struktūrā”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. R. Volperte. Aspirantūru beigusi
1976. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Ukrainā, I. Franko Ļvovas
Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Smotrovs Juris — dzimis 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., datorzinātņu maģistrs. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene,
datorzinātņu noz. (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati). Disertācijas tēma:
“Slēgtības tipa īpašības induktīvajā izvedumā”. Zinātn. vad. Dr. h. mat. R. M. Freivalds.
Doktorantūru beidzis 1999. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Snippe Veronika — dzimusi 1934. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Grāveru ciemā.
1961. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vdsk. vēstures
skolotāja. Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — filozofijas
vēsture). Disertācijas tēma: “Luterānisma ideoloģija Latvijā (1920–1940) un tās kritika”.
Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. V. Šteinbergs (LPSR ZA Filozofijas un tiesību institūts).
Aspirantūru beigusi 1971. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1972. gadā Latvijā.
Soida Emīlija — dzimusi 1924. g. Latvijā, Ludzas apriņķa Nirzas pagastā. 1950. g.
beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1950.–1953. g., specialitāte — latviešu
valoda. Disertācijas tēma: “Vārdkopas jaunlatviešu publicistikā”. Zinātn. vad. filol.
zin. kand. A. Ozols. Aspirantūru beigusi 1953. gadā un norīkota darbā Latvijas Valsts
universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1954. gadā Latvijā.
Sokols Aleksandrs — dzimis 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beidzis LU Moderno
valodu fak., humanitāro zinātņu maģistrs filologijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — lietišķā valodniecība). Disertācijas tēma:
“Izgudrojumdomāšanas attīstība valodu mācībās”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. I. Kramiņa.
Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis (pedagoģijas zin. noz.; ap.
noz. — skolas pedagoģija) 2008. gadā Latvijā.
Solovejs Nikolajs — dzimis 1921. g. Krievijā, Smoļenskā. 1950. g. beidzis LVU
Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, specialitāte — krievu
literatūra. No 1950. gada komandēts uz M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti
aspirantūras darba turpināšanai, disertācijas sagatavošanai un aizstāvēšanai. Disertācijas
tēma: “[Padomju vēsturiskais romāns par Stepanu Razinu. (A. Čapigina “Razins Stepans”
un S. Zlobina “Stepans Razins”)]”. Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis
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1953. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvis 1955. gadā Krievijā, Maskavas Valsts
universitātē.
Solovjova Irina — dzimusi 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU Vēstures
un filozofijas fak., vēstures maģistre. Doktorantūra: 2003.–2007. g., nepilna laika,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas tēma: “Komercbanku
sistēmas stabilitātes problēmas”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Zelgalvis. Doktorantūru
beigusi 2007. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Solovjovs Sergejs — dzimis 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs matemātikā. Doktorantūra: 2001.–2004. g.,
pilna laika, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — ģeometrija un topoloģija). Disertācijas
tēma: “On a Categorical Generalization of the Concept of Fuzzy Set”. Zinātn. vad.
Dr. h. mat. A. Šostaks. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. rer. nat. grādu ieguvis
2007. gadā Vācijā, Brēmenes Universitātē.
Soms Henrihs — dzimis 1958. g. Latvijā, Preiļu rajonā. 1981. g. beidzis
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un padomju tiesību
pasniedzējs. Aspirantūra (mērķa aspirants no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1985.–
1988. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma:
“Rietumeiropas strādnieku kustības pieredzes izplatība Latvijā 20. gs. sākumā: periodiskā
prese un publicistika (1900–1914)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Varslavāns.
Aspirantūru beidzis 1988. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Sondore Anita — dzimusi 1966. g. Latvijā, Preiļos. 1990. g. beigusi LU Fizikas
un matemātikas fak., matemātiķe. Doktorantūra (mērķa doktorantūra no Daugavpils
Pedagoģiskā institūta): 1991.–1994. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap.
noz. — ģeometrija un topoloģija). Disertācijas tēma: “Ar speciāliem vaļējiem pārklājumiem
definētas kompaktības tipa topoloģiskās īpašības”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
A. Šostaks. Doktorantūru beigusi 1994. gadā. Dr. mat. grādu (ap. noz. — matemātiskā
analīze un diferenciālvienādojumi) ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Sondors Konrads — dzimis 1932. g. Latvijā, Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagastā.
1956. g. beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1963.–
1966. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas
Komunistiskā partija — darbaļaužu marksistiski–ļeņiniskās audzināšanas organizētāja un
vadītāja (1956–1965. g.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. A. Raškēvičs (LKP CK Partijas
vēstures institūts). Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1966. gadā Latvijā.
Soproņuks Fjodors — dzimis 1946. g. Ukrainā, Ternopoles apgabala Lanovcu
rajonā. 1969. g. beidzis Černovcu Valsts universitāti, matemātiķis-skaitļotājs. Aspirantūra:
1973.–1976. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie un
integrālie vienādojumi). Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. J. Carkovs. Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1978. gadā.
Sorkins Boriss — dzimis 1939. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1970. g. beidzis
A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāti, vēsturnieks, vēstures un sabiedrības
mācības skolotājs. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[KSDSP Rīgas organizācija (1903.–1906. g.)]”.
Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. I. Apine. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvis 1981. gadā.
Spāģe Anna — dzimusi 1920. g. Baltkrievijā, Vitebskas apgabala Suražskas rajonā.
1942. g. beigusi V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģisko institūtu, vdsk. krievu valodas
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un literatūras skolotāja. Aspirantūra: 1945.–1947. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. —
slāvu (krievu) literatūra). Disertācijas tēma: “[Īpašības vārdu piedēkļi XI gs. senkrievu
literatūras pieminekļos]”. Zinātn. vad. prof. J. Loja. Aspirantūru beigusi 1947. gadā.
Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1947. gadā Latvijā.
Spalva Rita — dzimusi 1953. g. Latvijā, Daugavpilī. 1978. g. beigusi
N. K. Krupskajas Ļeņingradas Valsts kultūras institūtu, horeogrāfijas disciplīnu
pasniedzēja; 1998. g. beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas
Pedagoģijas un skolvadības fak., pedagoģijas maģistre skolvadībā. Doktorantūra: 1998.–
2002. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studentu mākslinieciskajā darbībā”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Spārītis Ojārs — dzimis 1955. g. Latvijā, Liepājas rajona Vaiņodē. 1979. g. beidzis
P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1979.–1983. g., neklātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma: “Romantisma
veidi latviešu literatūrā”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. V. Valeinis. Aspirantūru beidzis
1983. gadā. Dr. māksl. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā par darbu “Arhitektūra Latvijā
renesanses laikmetā. Tipoloģiskais, hronoloģiskais un stilistiskais aspekts”. Dr. h. māksl.
grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā par darbu “Renesanses stilistiskais diapazons vizuālajās
mākslās Latvijā XVI–XVII gadsimtā”.
Sperga Ilze — dzimusi 1978. g. Latvijā, Madonas rajonā. 2002. g. beigusi
LU Filoloģijas fak., humanitāro zinātņu maģistre filoloģijā. Doktorantūra: 2002.–
2005. g., pilna laika, literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — literatūras teorija). Disertācijas
tēma: “Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā”. Zinātn. vad. Dr. filol. A. Cimdiņa.
Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Spīča Inese — dzimusi 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beigusi P. Stučkas LVU Finansu
un tirdzniecības fak., ekonomiste; 1995. g. beigusi LU Ekonomikas fak., komerczinību
maģistre. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. —
Latvijas tautsaimniecība). Disertācijas tēma: “Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības
analīze un tās problēmu risinājums uzņēmējdarbībā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. R. Garleja.
Atskaitīta no doktorantūras 1999. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Spīgulis Jānis — dzimis 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Metālu tvaiku maisījumu
sensibilizētās fluorescenses pētījumi impulsu režīmā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt.
E. Krauliņa. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1979. gadā Latvijā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā (ap. noz. — tehniskā
fizika) par darbu “Optoelektroniskās metodes un ierīces eksperimentāliem pētījumiem,
tehnoloģiskai kontrolei un informācijas pārraidei”.
Spīlbergs Aivars — dzimis 1953. g. Latvijā, Valmierā. 1976. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomists-matemātiķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g.,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības vadībā un plānošanā). Disertācijas
tēma: “Interaktīva modelēšana celtniecības procesu kalendārajā plānošanā (uz Latvijas
PSR melioratīvās celtniecības piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. E. Ābels.
Aspirantūru beidzis 1980. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā Igaunijā,
Tallinā, Igaunijas PSR ZA Ekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam
1992. gadā.
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Spirģis Roberts — dzimis 1975. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis Vēstures un
filozofijas fak., vēstures maģistrs. Doktorantūra: 1999.–2003. g., nepilna laika, vēstures
zin. noz. (ap. noz. — arheoloģija). Disertācijas tēma: “Daugavas lībiešu 10.–13. gadsimta
krūšu važiņrotas ar bruņurupuču saktām (tipoloģiska analīze)”. Zinātn. vad. Dr. vēst.
I. Ose. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Spricis Andris — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. —
fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Anodiski sintezētu γ MnO2 vārtu elektroķīmiskās
un optiskās īpašības”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš. Aspirantūru beidzis
1979. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Spriņģis Māris — dzimis 1944. g. Latvijā, Talsos. 1967. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (pusvadītāju fizika). Aspirantūra: 1970.–1973. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Luminiscences mehānisms un krāsu centru struktūra α-Al2O3 monokristālos”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Valbis. Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1981. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1991. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā par darbu “Defektu optiskā
spektroskopija nestehiometriskos, skābekli saturošos kristālos”.
Sproģe (Beļakova) Ludmila — dzimusi 1953. g. Krievijā, Brjanskas apgabala
Kļetņā. 1976. g. beigusi P. Sučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un
literatūras pasniedzēja. Aspirantūra: 1976.–1979. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap.
noz. — krievu literatūra). Disertācijas tēma: “Liriskais cikls A. Bloka pirmsoktobra dzejā
un poētisko ciklu izveides problēmas krievu simbolistu daiļradē”. Zinātn. vad. filol. zin.
kand. L. Sidjakovs un filol. zin. dokt. Z. Minca (Igaunija, Tartu Valsts universitāte).
Aspirantūru beigusi 1981. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1988. gadā Igaunijā,
Tartu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Spruģe Lolita — dzimusi 1944. g. Latvijā, Cēsu rajona Leimaņu ciemā. 1968. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības
mācības pasniedzēja. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “LSD lauku organizācijas (1910.–1914. g.)”. Zinātn.
vad. vēst. zin. kand. I. Apine. Aspirantūru beigusi 1973. gadā. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvusi 1978. gadā Igaunijā, PSKP CK Partijas vēstures institūta Igaunijas filiālē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1992. gadā.
Sprūžs Julians — dzimis 1927. g. Latvijā, Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagastā.
1951. g. beidzis LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs. Aspirantūra: 1951.–1954. g., klātiene,
specialitāte — VK(b)P vēsture. Disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskās Jaunatnes
Savienības cīņa Komunistiskās partijas vadībā pret buržuāzijas diktatūru laikā no 1919.
līdz 1929. gadam”. Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beidzis 1954. gadā. Vēst.
zin. kand. grādu ieguvis 1955. gadā Latvijā.
Spunde (Ivanova) Karīna — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beigusi LU
Bioloģijas fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika, medicīnas
zin. noz. (ap. noz. — mikrobioloģija un virusoloģija). Disertācijas tēma: “Antiinformācijas
nukleīnskābju un vīrusa trans aktivatora slazda pielietošanas iespējas cilvēka T-šūnu
limfotropā I tipa vīrusa replikācijas inhibēšanai”. Zinātn. vad. Dr. h. med. A. Žilēvica
un Dr. med. M. Murovska. Atskaitīta no doktorantūras 2003. gadā. Dr. biol. grādu
ieguvusi 2005. gadā Latvijā.

167

Stacēvičs

Stacēvičs Andris — dzimis 1941. g. Latvijā, Rīgā. 1968. g. beidzis P. Stučkas LVU
Juridisko un filozofijas fak., jurists. Aspirantūra: 1971.–1975. g., neklātiene, juridisko
zin. noz. (ap. noz. — krimināltiesības un kriminālprocess). Disertācijas tēma nav zināma.
Zinātn. vad. jur. zin. dokt. A. Liede. Atskaitīts no aspirantūras 1974. gadā. Jur. zin.
kand. grādu ieguvis1977. gadā Bulgārijā, Bulgārijas Sabiedrisko zinātņu akadēmijā.
Pielīdzināts PSRS VAAK jur. zin. kand. grādam 1978. gadā.
Stāka Aiga — dzimusi 1971. g. Latvijā, Madonā. 1996. g. beigusi Latvijas
Medicīnas akadēmijas Medicīnas fak., ārste; 1999. g. beigusi Rīgas Stradiņa universitātes
rezidentūru iekšķīgajās slimībās. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, medicīnas
zin. noz. (ap. noz. — internā medicīna). Disertācijas tēma: “Aizkuņģa dziedzera vēža
riska faktoru un pārmantoto gēnu mutāciju analīze”. Zinātn. vad. Dr. h. med. R. Ligere
un Dr. med. A. Puķītis. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. med. grādu ieguvusi
2007. gadā Latvijā.
Stanke Elga — dzimusi 1922. g. Krievijā, Maskavā. 1949. g. beigusi LVU
Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, specialitāte — krievu
literatūra. Disertācijas tēma: “N. A. Tolstojs — dramaturgs”. Zinātn. vad. filol. zin.
dokt. M. Jakovļevs. Aspirantūru beigusi 1952. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1954. gadā Latvijā.
Starkova (Pļuščika) Oļesja — dzimusi 1979. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beigusi LU
Fizikas un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre fizikā. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, materiālzinātņu noz. (ap. noz. — polimēri un kompozītmateriāli). Disertācijas
tēma: “Apkārtējās vides ietekme uz polimēru un kompozītmateriālu fizikālajām un
mehāniskajām īpašībām”. Zinātn. vad. Dr. inž. A. Aņiskevičs. Doktorantūru beigusi
2006. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Starostina Irina — dzimusi 1926. g. Krievijā, Ļeņingradā. 1953. g. beigusi LVU
Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1970.–1974. g., neklātiene, filozofijas zin. noz.
(ap. noz. — zinātniskais ateisms). Disertācijas tēma: “[Jaunatnes ateistiskās pārliecības
veidošana: (uz Latvijas PSR austrumu rajonu materiālu pamata)]”. Zinātn. vad. vēst. zin.
kand. V. Balēvics (LPSR ZA Vēstures institūts). Aspirantūru beigusi 1974. gadā. Filoz.
zin. kand. grādu ieguvusi 1975. gadā Latvijā.
Stašāne Janīna — dzimusi 1960. g. Latvijā, Krāslavas rajona Ūdrīšu ciemā.
1982. g. beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., bibliotekāre-bibliogrāfe; 1994. g.
beigusi Daugavpils Pedagoģisko universitāti, pedagoģijas maģistre pedagoģijas teorijā
un vēsturē. Doktorantūra: 2001.–2005. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. —
izglītības vadība). Disertācijas tēma: “Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūžizglītības
veicināšanas nosacījums”. Zinātn. vad. Dr. ped. I. Ivanova. Doktorantūru beigusi
2005. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Stašāns Arvīds — dzimis 1965. g. Latvijā, Krāslavas rajona Ūdrīšu ciemā. 1991. g.
beidzis LU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (teorētiskā fizika). Doktorantūra: 1991.–
1994. g., klātiene, fizikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma
nav zināma. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Kotomins. Doktorantūru beidzis
1994. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 1994. gadā Latvijā.
Stefanovičs Jevgenijs — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1985.–1988. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — ķīmiskā fizika). Disertācijas tēma:
”[Adsorbcijas kvantu ķīmiskā modelēšana uz jonu kristālu virsmām]”. Zinātn. vad. ķīm.
zin. kand. J. Tīliks. Aspirantūru beidzis 1988. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1991. gadā Latvijā.
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Stikāne (Beča) Anastāsija — dzimusi 1927. g. Latvijā, Daugavpils apriņķa Preiļu
pagastā. 1951. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1951.–1954. g.,
klātiene, specialitāte — latviešu literatūra. Disertācijas tēma: “Latviešu progresīvā
literatūras kritika Stolipina reakcijas laikā un strādnieku kustības jaunu uzplūdu sākumā
(1908.–1912. g.)”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. R. Pelše. Aspirantūru beigusi 1954. gadā
un norīkota darbā Latvijas Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1958. gadā Latvijā.
Stikāne Ilze — dzimusi 1957. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1980.–1984. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz.
(ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas tēma: “Folkloras motīvi un tēli mūsdienu
latviešu dzejā”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. E. Kokare (LPSR ZA Valodas un literatūras
institūts). Aspirantūru beigusi 1984. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1988. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Stikāns Mārtiņš — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1987.–1990. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas
tēma: “Fotoelektrohromo sistēmu optiskās un fotoelektriskās īpašības”. Zinātn. vad. fiz.
un mat. zin. kand. J. Kļaviņš. Aspirantūru beidzis 1990. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis
1991. gadā Latvijā.
Stinkulis Ģirts — dzimis 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1995. g. beidzis LU Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fak., ģeoloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
ģeoloģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā ģeoloģija). Disertācijas tēma: “Latvijas devona
klastisko–karbonātiežu un kaļķakmeņu–dolomītu pārejas zonu sedimentoloģija un
mineraloģija”. Zinātn. vad. Dr. h. ģeol. V. Kuršs. Doktorantūru beidzis 1998. gadā.
Dr. ģeol. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā.
Stirkša Olga — dzimusi 1950. g. Krievijā, Sverdlovskas apgabala Artjomovskā.
1973. g. beigusi P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe. Aspirantūra: 1973.–1976. g.,
klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “2- un
4-hinolīnditiokarboksilskābes un to izmantošana analītiskajā ķīmijā”. Zinātn. vad. ķīm.
zin. kand. E. Jansons. Aspirantūru beigusi 1976. gadā un norīkota darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvusi 1978. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Stoļarova Ludmila — dzimusi 1943. g. Krievijā, Čeļabinskas apgabala
Magņitogorskā. 1965. g. beigusi P. Sučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe
(teorētiskā fizika). Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin.
noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma: “[MHD iekārtu
teorijas jautājumi]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. G. Sermons (LPSR ZA Fizikas
institūts). Aspirantūru beigusi 1974. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi
1980. gadā.
Storoženko Georgijs — dzimis 1921. g. Krievijā, Rostovas apgabala Aksajas
pilsētā. 1951. g. beidzis Urālu Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fak., laikraksta
literārais darbinieks. Aspirantūra: 1962.–1966. g., neklātiene, vēstures zinātnes (spec. —
PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas Komunistiskās partijas cīņa pret ārvalstu
militāro intervenci un iekšējo kontrrevolūciju (1918. g. novembris–1920. g. janvāris)]”.
Zinātn. vad. vēst. zin. kand. Dz. Šmidre. Aspirantūru beidzis 1965. gadā. Vēst. zin.
kand. grādu ieguvis 1965. gadā Latvijā.
Strada-Rozenberga Kristīne — dzimusi 1976. g. Latvijā, Dobelē. 1998. g.
beigusi LU Juridisko fak., juriste; 1999. g. beigusi LU Juridisko fak., sociālo zinātņu
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maģistre tiesību zinātnē. Doktorantūra: 2000.–2004. g., nepilna laika, juridisko zin. noz.
(ap. noz. — krimināltiesības). Disertācijas tēma: “Pierādīšanas teorijas pamatjēdziena
problemātika kriminālprocesā”. Zinātn. vad. Dr. h. jur. R. Dombrovskis. Doktorantūru
beigusi 2002. gadā. Dr. jur. grādu ieguvusi 2002. gadā Latvijā.
Stradiņa Svetlana — dzimusi 1944. g. Baltkrievijā, Polockā. 1967. g. beigusi
M. V. Lomonosova Odesas Tehnoloģisko institūtu, inženiere-ekonomiste. Aspirantūra:
1979.–1982. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības uzskaite
un saimnieciskās darbības analīze). Disertācijas tēma: “Darba un materiālo resursu
izmantošanas efektivitātes analīzes pilnveidošana (uz elektrotehniskās rūpniecības
uzņēmumu datu pamata)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. J. Stolders. Aspirantūru beigusi
1982. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1982. gadā Maskavā, G. V. Pļehanova
Maskavas Tautsaimniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. —
uzņēmējdarbības ekonomika) 1993. gadā.
Strāķe Solvita — dzimusi 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1994. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 1997.–2000. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — zooloģija). Disertācijas tēma: “Mezozooplanktona struktūra un funkcionālā loma
Baltijas jūras piekrastes ekosistēmā”. Zinātn. vad. Dr. biol. E. Boikova. Doktorantūru
beigusi 2000. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi (ap. noz. — hidrobioloģija; zinātn. vad.
Dr. biol. A. Andrušaitis) 2009. gadā Latvijā.
Stramkale Ligita — dzimusi 1971. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Viļānos. 1997. g.
beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–
2001. g., pilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Mākslas ideju vienotība mūzikas mācības saturā vispārizglītojošajā skolā”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. J. Anspaks. Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2004. gadā Latvijā.
Stranga Aivars — dzimis 1954. g. Latvijā, Rēzeknē. 1977. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Aspirantūra: 1977.–1980. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: “Latvijas kompartijas ārpolitiskais kurss latviešu nacionalistiskās
buržuāzijas kundzības apstākļos”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Varslavāns. Aspirantūru
beidzis 1980. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Vēst. zin.
kand. grādu ieguvis 1983. gadā Viļņā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. vēst. grādam 1992. gadā. Dr. h. vēst. grādu ieguvis 1994. gadā Latvijā par
darbu “Latvijas Republikas ārpolitika un kaimiņu valstis 20. gs. 20.–30. gados”.
Straume Aivars — dzimis 1937. g. Latvijā, Valmieras rajona Skaņkalnes ciemā.
1960. g. beidzis P. Sučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vdsk. vēstures
skolotājs. Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskās partijas ideoloģiskā cīņa pret buržuāzisko
nacionālismu (1920–1934)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. I. Apine. Aspirantūru beidzis
1965. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Strautiņa Vaira — dzimusi 1928. g. Latvijā, Jelgavā. 1952. g. beigusi Rīgas
Valsts pedagoģisko institūtu; loģikas, psiholoģijas un vdsk. latviešu valodas skolotāja.
Aspirantūra: 1962.–1966. g., neklātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — latviešu valoda).
Disertācijas tēma: “Internacionālismu adaptācija un to fonētiskie varianti latviešu
valodā XIX gs. otrajā pusē”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. A. Ozols. Aspirantūru beigusi
1966. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi (Latvijā?). Pielīdzināts Latvijas Dr. filol.
grādam 1992. gadā.
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Strautiņš (Pīgoznis) Antons — dzimis 1934. g. Latvijā, Maltas rajona Pustinku
ciemā. 1958. g. beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vdsk. vēstures
skolotājs. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP
vēsture). Disertācijas tēma: ”[Latvijas KP cīņa par tehnisko progresu rūpniecībā (1959.–
1965. gadā)]”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. Z. Duhanova. Aspirantūru beidzis 1966. gadā.
Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1966. gadā Latvijā.
Strautmanis Jānis — dzimis 1957. g. Latvijā. 1980. g. beidzis Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatoriju, kultūrizglītības darba organizators-metodiķis. Doktorantūra:
2001.–2005. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — izglītības vadība). Disertācijas
tēma: “Uzņēmuma sociālās atbildības pieejas apguve biznesa studiju procesā”. Zinātn.
vad. Dr. h. psihol. M. Vidnere. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. ekon. grādu
ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Strautnieks Ivars — dzimis 1962. g. Latvijā, Jelgavas rajonā. 1988. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, pasniedzējs; 1993. g. beidzis LU Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fak., ģeogrāfijas maģistrs. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene,
ģeoloģijas zin. noz. (ap. noz. — kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija). Disertācijas tēma:
“Austrumkursas augstienes glacigēnais reljefs un tā ģenēze”. Zinātn. vad. Dr. ģeol.
V. Zelčs. Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Dr. ģeol. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā.
Strazdiņš Jānis — dzimis 1934. g. Latvijā, Limbažu rajona Duntē. 1963. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1965.–
1968. g., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — finanses, naudas apgrozība un kredīts).
Disertācijas tēma: “Pilnīgs saimnieciskais aprēķins un kreditēšanas pilnveidošana padomju
saimniecībās (uz Latvijas PSR padomju saimniecību datu pamata)”. Zinātn. vad. ekon.
zin. kand. R. Roze. Aspirantūru beidzis 1968. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis
1970. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības
ekonomika) 1992. gadā.
Stroda Bārbala — dzimusi 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beigusi LU Moderno
valodu fak., humanitāro zinātņu maģistre filoloģijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, literatūrzināņu noz. (ap. noz. — cittautu literatūras vēsture). Disertācijas
tēma: “Mītiskā paradigma 20. gadsimta angļu fantāzijas prozā”. Zinātn. vad. Dr. h. filol.
S. Ankrava. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2007. gadā
Latvijā.
Strods Aleksandrs — dzimis 1929. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Varakļānos. 1956. g.
beidzis LVU Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene,
vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[LPSR partijas preses loma
cīņā par kolhozu iekārtas stiprināšanu 1949.–1956. gadā]”. Zinātn. vad. prof. V. Miške.
Atskaitīts no aspirantūras 1966. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1976. gadā
Latvijā.
Strods Juris — dzimis 1958. g. Latvijā, Gulbenes rajona Līgo ciemā. 1981. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati).
Disertācijas tēma: “Bezkonteksta valodu sintaktiskās nekorektības pazīšanas metodes”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Bārzdiņš. Aspirantūru beidzis 1985. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1988. gadā Ukrainā, T. G. Ševčenko Kijevas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. dat. grādam (ap. noz. — datorzinātņu matemātiskie pamati) 1992. gadā.
Stumbina Ērika — dzimusi 1927. g. Krievijā, Ņižņijnovgorodā. 1950. g. beigusi
LVU Juridisko fak., juriste. Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, juridiskās zinātnes
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(spec. — valsts un tiesību teorija). Disertācijas tēma: “Padomju Latvijas tiesu vēsture”.
Zinātn. vad. jur. zin. kand. G. Kļava. Aspirantūru beigusi 1953. gadā. Jur. zin. kand.
grādu ieguvusi 1953. gadā Latvijā. Jur. zin. dokt. grādu ieguvusi 1971. gadā (Maskavā?)
par darbu “[Padomju tiesas tapšanas sākuma etapi Latvijā]”.
Stupņikova Svetlana — dzimusi 1977. g. Latvijā, Rīgā. 2001. g. beigusi LU Ķīmijas
fak., dabaszinātņu maģistre ķīmijā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Skābju katalizētas hidrētu
piridīnu cikla transformācijas”. Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. A. Zicmanis. Doktorantūru
beigusi 2007. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Stūre Inese — dzimusi 1967. g. Latvijā, Preiļu rajona Kārsavā. 1997. g. beigusi
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., ģeogrāfijas maģistre. Doktorantūra: 1999.–
2002. g., pilna laika, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — reģionālā un vides ģeogrāfija).
Disertācijas tēma: “Kultūras mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana”. Zinātn. vad.
Dr. h. ģeogr. A. Melluma. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Subatnieks Kārlis — dzimis 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2002. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 2002.–2006. g.,
nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas tēma:
“Naudas plūsmas izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē”. Zinātn. vad. Dr. ekon.
E. Zelgalve. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2007. gadā
Latvijā.
Sumins Aleksandrs — dzimis 1913. g.; citu ziņu nav. Aspirantūra: 1953.–1954. g.,
viengadīgā asp. Ļeņingradas Valsts universitātē, specialitāte — politekonomija. Disertācijas
tēma: “[Sociālistiskās plānošanas galvenie jautājumi (izmantojot Latvijas PSR datus)]”.
Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1954. gadā. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvis 1955. gadā Latvijā.
Surikova Svetlana — dzimusi 1975. g. Latvijā, Rēzeknē. 2000. g. beigusi Rēzeknes
Augstskolu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 2004.–2007. g., pilna laika, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — sociālā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Mikrogrupu darbības
organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. I. Maslo.
Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Surins Nikolajs — dzimis 1939. g. Krievijā, Habarovskā. 1968. g. beidzis
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Filozofijas fak., filozofs, filozofijas un
sabiedrības mācības pasniedzējs. Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, filozofijas zin.
noz. (ap. noz. — marksisma-ļeņinisma estētika). Disertācijas tēma par mākslas un estētikas
jautājumiem. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. P. Zeile. Aspirantūru beidzis 1973. gadā.
Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1981. gadā.
Surkova Irina — dzimusi 1961. g. Baltkrievijā, Gomeļas apgabala Žlobinas
rajonā. 1984. g. beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe; 1998. g. beigusi
LU Svešvalodu fak., filoloģijas maģistre angļu valodā. Doktorantūra: 2001.–2005. g.,
nepilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — lietišķā valodniecība). Disertācijas tēma:
“Kreativitāte mērķvalodas lietojumā”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. I. Kramiņa. Doktorantūru
beigusi 2006. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Svence Guna — dzimusi 1959. g. Latvijā, Liepājas rajona Priekulē. 1983. g. beigusi
Liepājas Pedagoģisko institūtu, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Doktorantūra
(mērķa doktorante no Rīgas 6. vidusskolas): 1991.–1995. g., neklātiene, psiholoģijas zin.
noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma: “Skolēna pozitīvās pašizjūtas
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nosacījumi pedagoģiskajā saskarsmē skolā”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. Dz. Meikšāne.
Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1995. gadā Latvijā.
Sveržickis Rodrigo — dzimis 1970. g. Latvijā, Rīgā. 1994. g. beidzis Latvijas
Medicīnas akadēmijas Medicīnas fak., ārsts. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika,
medicīnas zin. noz. (ap. noz. — ķirurģija). Disertācijas tēma: “Galvas smadzeņu astrocitomu
un metastāžu ārstēšanas efektivitāte ar neironavigāciju”. Zinātn. vad. Dr. med. I. Aksiks.
Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. med. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Sviķis Alfreds — dzimis 1926. g. Latvijā, Jelgavā. 1951. g. beidzis LVU Ekonomikas
fak., ekonomists. Aspirantūra: 1955.–1957. g., klātiene, specialitāte — politiskā
ekonomija. Disertācijas tēma: “Buržuāziskās Latvijas lauksaimniecība kapitālisma daļējas
stabilizācijas un 1929.–1933. g. ekonomiskās krīzes laikā”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand.
P. Dzērve. Aspirantūru beidzis 1957. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1958. g.
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika)
1992. gadā.
Svimpule Edīte — dzimusi 1933. g. Latvijā, Madonā. 1958. g. beigusi LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1960.–1963. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma:
“Kālija mēslojuma līmeņa ietekme uz makroelementu (N, P, K) uzņemšanu kukurūzas
ontoģenēzē”. Zinātn. vad. biol. zin. kand. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi 1963. gadā.
Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol.
grādam 1992. gadā.

Š
Šaikins Mihails — dzimis 1929. g. Krievijā, Voroņežas apgabalā Davidovas rajonā.
1965. g. beidzis PSKP CK Neklātienes augstāko partijas skolu, augstākā izglītība.
Aspirantūra: 1966.–1970. g., neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — zinātniskā
komunisma teorija). Disertācijas tēma: “[Objektīvo apstākļu un subjektīvo faktoru
korelācija sociālistisko nāciju tuvināšanās komunisma celtniecības periodā]”. Zinātn. vad.
filoz. zin. kand. G. Ebels. Aspirantūru beidzis 1970. gadā. Filoz. zin. kand. grādu
ieguvis 1970. gadā Latvijā.
Šalda Vitālijs — dzimis 1947. g. Latvijā, Jēkabpilī. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Aspirantūra: 1970.–1973. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: “LSD darbība ļeņiniskās parlamentārās taktikas īstenošanā III Valsts
domē (1907–1912)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. I. Apine. Aspirantūru beidzis
1973. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Vēst. zin. kand.
grādu ieguvis 1974. gadā Latvijā. Vēst. zin. dokt. grādu ieguvis 1990. gadā Latvijā
par darbu “Latvijas Sociāldemokrātijas organizatoriskās celtniecības vēsturiskā pieredze
(XIX gs. beigas–1917. g.)”.
Šalme Arvils — dzimis 1959. g. Latvijā, Dobelē. 1984. g. beidzis P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs. Aspirantūra/
doktorantūra: 1989.–1993. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pasniegšanas
metodika). Disertācijas tēma nav apstiprināta. Zinātn. vad. filol. zin. kand. M. Briģe.
Atskaitīts no doktorantūras 1993. gadā. Dr. filol. grādu (valodniecības zin. noz.; ap.
noz. — lietišķā valodniecība) ieguvis 2006. gadā Latvijā par darbu “Novitātes latviešu
valodas kā otrās valodas mācību priekšmetā izglītības pārmaiņu procesā. Mācību priekšmeta
organizatoriskie un lingvistiskā satura jautājumi”. Zinātn. vad. Dr. h. filol. D. Markus.
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Šaudiņa Vilma — dzimusi 1954. g. Latvijā, Daugavpils rajona Lašu ciemā. 1977. g.
beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra (mērķa aspirante no Daugavpils Pedagoģiskā institūta): 1978.–1981. g.,
klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — baltu valodas). Disertācijas tēma: “Lituānismi
dažās Lietuvas pierobežas sēliskajās izloksnēs (Aknīste, Gārsene, Laši, Prode)”. Zinātn.
vad. filol. zin. dokt. M. Rudzīte. Aspirantūru beigusi 1981. gadā. Dr. filol. grādu
ieguvusi 1994. gadā Latvijā.
Šavalgins Jurijs — dzimis 1962. g. Krievijā, Tomskas apgabala Molčanovas rajonā.
1984. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis-pasniedzējs.
Aspirantūra: 1986.–1989. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Lokālo stāvokļu spektroskopija amorfā silīcija
nitrīdā un oksinitrīdā]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Siliņš un tehn. zin. kand.
P. Pundurs. Aspirantūru beidzis 1989. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1990. gadā Latvijā.
Šavriņa (Grostiņa) Baiba — dzimusi 1960. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beigusi
P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., filozofe, pasniedzēja. Aspirantūra: 1984.–
1987. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas
tēma: “No nacionalizēto uzņēmumu vadības līdz to privatizācijai (Francijas piemērs, tā
izmantošanas iespējas Latvijā)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. O. Potreki. Aspirantūru
beigusi 1987. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1995. gadā Francijā, Parīzē,
Sorbonnas Universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautas
saimniecības teorija un vēsture) 1996. gadā.
Ščerbinskis Valters — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1998. g. beidzis LU Vēstures
un filozofijas fak., vēstures maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika, vēstures
zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Somija Latvijas ārpolitikā.
1918.–1940”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. A. Stranga. Doktorantūru beidzis 2001. gadā.
Dr. vēst. grādu ieguvis 2003. gadā Latvijā.
Šebanovs Leonīds — dzimis 1949. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Perovskita
struktūras segnetoelektrisko cieto šķīdumu struktūras rentgendifraktometriskie pētījumi”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā par darbu “Oktaedriski
koordinētu skābekli saturošu segnetoelektriķu rentgendifraktometriskie pētījumi:
kristalogrāfija, izomorfisms, jonu sakārtošanās un inducētās fāžu pārejas”.
Šelahs (Shelach) Eitans (Eitan) — dzimis 1938. g. Izraēlā. 1983. g. beidzis
Bostonas Universitāti (ASV), pedagoģijas maģistrs. Dotorantūra: 1999.–2003. g., nepilna
laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: ““Pozitīvas
trenēšanas” pieeja jauniešu basketbola treneru sagatavošanā”. Zinātn. vad. Dr. ped.
T. Koķe. Doktorantūru beidzis 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 2003. gadā Latvijā.
Šendriks Anatolijs — dzimis 1947. g. Ungārijā, Budapeštā. 1970. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Radiācijas paramagnētisko centru supersmalko struktūru izpēte kodoliem 1H, 29Si, 31P
neorganiskajos stiklos”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. D. Judins (S. I. Vavilova
Valsts optikas institūts). Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Fiz. un mat. zin. kand.
grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
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Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā par darbu “Termiski un radiācijas inducētu
paramagnētisku centru EPR spektroskopija neorganiskos stiklos”.
Šenkmans Aleksandrs — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beidzis Rīgas
Politehniskā institūta Inženierceltniecības fak., inženieris-celtnieks. Doktorantūra:
2001.–2005. g., nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība).
Disertācijas tēma: “Rūpniecības uzņēmumu sistēmreforma pārejas ekonomikas apstākļos”.
Zinātn. vad. Dr. ekon. A. Deniņš. Atskaitīts no doktorantūras 2004. gadā. Dr. ekon.
grādu ieguvis 2004. gadā Latvijā.
Šidlovska Emma — dzimusi 1962. g. Baltkrievijā, Vitebskas apgabala Mioru
rajonā. 1984. g. beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe, pasniedzēja.
Aspirantūra: 1985.–1988. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “Jauns iebūvētā molekulārā klāstera modelis”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. dokt. J. Zaķis. Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Dr. fiz. grādu
ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Šiliņa Brigita — dzimusi 1937. g. Latvijā, Rīgā. 1959. g. beigusi LVU Ekonomikas
fak., ekonomiste; 1968. g. beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas
pasniedzēja. Aspirantūra: 1973.–1976. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. —
Rietumeiropas, Amerikas un Austrālijas valstu literatūra). Disertācijas tēma: “Džozefa
Konrada romānu sižets un kompozīcija”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. I. Dubašinskis
(Daugavpils Pedagoģiskais institūts). Aspirantūru beigusi 1976. gadā un norīkota darbā
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā
Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol.
grādam 1993. gadā.
Šiļņeva Lidija — dzimusi 1949. g. Latvijā, Ogres rajona Pārceltuves ciemā. 1972. g.
beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras skolotāja.
Aspirantūra: 1982.–1986. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Izglītības nodaļas vadītāja pārvaldes darbības
pedagoģiskā virzība kā priekšnoteikums vispārizglītojošo skolu darba pilnveidošanai”.
Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. V. Onuškins un ped. zin. kand. V. Kričevskis (PSRS
Pedagoģijas ZA, Pieaugušo vispārējās izglītības zinātniskās pētniecības institūts).
Aspirantūru beigusi 1987. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Šīna Inga — dzimusi 1968. g. Latvijā, Krāslavā. 1991. g. beigusi Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības celtniecības fak., inženiere-celtniece;
2000. g. beigusi LU Ekonomikas un vadības fak., sociālo zinātņu maģistre vadībzinātnē.
Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — uzņēmējdarbības
vadība). Disertācijas tēma: “Banku un klientu attiecību inovatīvo pārmaiņu vadība un
analīze”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Vasermanis. Doktorantūru beigusi 2003. gadā.
Dr. ekon. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Škapars Roberts — dzimis 1951. g. Latvijā, Rēzeknē. 1975. g. beidzis Rīgas
Politehnisko institūtu, inženieris-ekonomists. Aspirantūra/doktorantūra: 1988.–1992. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — ekonomika, tautsaimniecības plānošana
un vadība). Disertācijas tēma: “Uzņēmējdarbības ekonomikas teorētiskie aspekti un
to izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu attīstībā”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand.
E. Dubra. Atskaitīts no doktorantūras 1992. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 1995. gadā
Latvijā.
Škuškovnika Daina — dzimusi 1959. g. Latvijā, Dobelē. 1983. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe, pasniedzēja; 1995. g. beigusi LU
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Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre; 1998. g. beigusi Pedagoģijas
un psiholoģijas fak., psiholoģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Trauksme
latviešiem un Latvijā dzīvojošiem krieviem”. Zinātn. vad. Dr. psihol. V. Reņģe. Atskaitīta
no doktorantūras 2002. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Šķiltere Daina — dzimusi 1958. g. Latvijā, Rīgā. 1981. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “Sadzīves pakalpojumu iedzīvotājiem vidējā termiņa attīstības modelēšana (uz
Latvijas PSR piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. E. Stūre (LPSR Valsts plāna
komitejas Plānošanas zinātniskās pētniecības institūts). Aspirantūru beigusi 1984. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1989. gadā Igaunijā, Igaunijas ZA Ekonomikas
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Šķiņķis Pēteris — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, pasniedzējs. Aspirantūra/doktorantūra: 1989.–1992. g.,
klātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija). Disertācijas
tēma: “Teritorijas un teritoriālās stratēģijas Latvijā”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand.
V. Šteins. Atskaitīts no doktorantūras 1992. gadā. Dr. ģeogr. grādu ieguvis 1999. gadā
Latvijā.
Šmidre Dzidra — dzimusi 1923. g. Latvijā, Rīgas apriņķa Aizkraukles pagastā.
1950. g. beigusi LVU Filoloģijas fak., laikraksta literārā līdzstrādniece (žurnāliste).
Aspirantūra: 1950.–1953. g., klātiene, specialitāte — VK(b)P vēsture. Disertācijas tēma:
“Latvijas boļševiku cīņa pret vācu okupantiem un amerikāņu–angļu imperiālistiem
1918. gadā”. Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beigusi 1953. gadā un norīkota
darbā Latvijas Valsts universitātē. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1953. gadā Latvijā.
Šmidte Ida — dzimusi 1920. g. Vācijā, Gerā. 1945. g. beigusi Maskavas Svešvalodu
institūtu, vācu valodas pasniedzēja. Aspirantūra: 1966.–1967. g., viengadīgā asp.,
klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — vācu valoda). Disertācijas tēma: “[Divu informatīvi
pastiprinošo un informatīvi pārbagāto vārdu un izteicienu grupu (Farbenworter un
Flickworter) lingvostilistiskā analīze mūsdienu vācu mutvārdu runā]”. Zinātn. vad. filol.
zin. dokt. E. Rizele (M. Toreza Maskavas Valsts svešvalodu pedagoģiskais institūts).
Aspirantūru beigusi 1967. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā.
Šmidts Anatolijs — dzimis 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1981. g., neklātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“[Dažas kulonisku daļiņu sistēmas masas pārneses un līdzsvara problēmas]”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. J. Miķelsons. Aspirantūru beidzis 1981. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1981. gadā.
Šmite Darja — dzimusi 1979. g. Latvijā, Rīgā. 2003. gadā beigusi LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre datorzinātnēs. Doktorantūra: 2004.–2007. g.,
pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datoru un sistēmu programmatūra). Disertācijas
tēma: “Globālas programmatūras izstrādes uzlabošana”. Zinātn. vad. Dr. h. dat. J. Borzovs.
Doktorantūru beigusi 2007. gadā. Dr. dat. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Šmits Ojārs — dzimis 1930. g. Latvijā, Rīgā. 1951. g. beidzis LVU Fizikas un
matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, specialitāte — fizika.
Disertācijas tēma: “[Fotovadošu kristālu optiskās īpašības]”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. L. Jansons. Aspirantūru beidzis 1955. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
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ieguvis 1963. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā.
Šmits Vilnis — dzimis 1944. g. Latvijā, Saldū. 1972. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — ekonomika, tautsaimniecības plānošana un vadība). Disertācijas
tēma: “Ražošanas kolektīva sociālās attīstības plānošanas pilnveidošanas ceļi (uz LPSR
rūpniecības uzņēmumu piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. V. Zenka. Aspirantūru
beidzis 1975. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Maskavā, PSRS ZA
Socioloģisko pētījumu institūtā.
Šnē Andris — dzimis 1973. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēstures maģistrs. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika, vēstures
zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Sabiedrība un vara: sociālās
attiecības Austrumlatvijā 7.–12. gs”. Zinātn. vad. Dr. h. vēst. A. Vasks. Doktorantūru
beidzis 2001. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 2003. gadā Latvijā.
Šneidere Ruta — dzimusi 1953. g. Latvijā, Valmierā. 1997. g. beigusi LU
Ekonomikas fak., ekonomikas maģistre. Doktorantūra: 2003.–2007. g., nepilna laika,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības un uzskaites teorija). Disertācijas tēma:
“Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai”. Zinātn. vad.
ekon. h. dokt. J. Mackēvičs (Mackevičius) (Viļņas Universitāte). Doktorantūru beigusi
2007. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Šnīdere Laimdota — dzimusi 1953. g. Latvijā, Bauskas rajona Īslīces ciemā.
1978. g. beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe. Aspirantūra (mērķa
aspirante no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas): 1981.–1984. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“MHD mašīnu siltuma pārneses procesu matemātiskā modelēšana”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. G. Sermons. Aspirantūru beigusi 1986. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi
(ap. noz. — siltumfizika un molekulārā fizika) 1993. gadā Latvijā.
Šostaks Aleksandrs — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1971. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — funkciju teorija un funkcionālā analīze).
Disertācijas tēma: “Kompaktības klases un šeipi”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
G. Goldmans. Aspirantūru beidzis 1974. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Maskavā, P. Lumumbas
Tautu draudzības universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam 1992. gadā.
Dr. h. mat. grādu ieguvis par darbu “Fazi-topoloģisku telpu teorijas pamati” (ap.
noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā Latvijā.
Špona Ausma — dzimusi 1934. g. Latvijā, Cēsu apriņķa Stalbes pagastā. 1958. g.
beigusi LVU Bioloģijas fak., vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra: 1962.–
1965. g., klātiene, pedagoģijas zinātnes (spec. — pedagoģijas teorija). Disertācijas
tēma: “Pionieru kustības rašanās un attīstība Latvijā”. Zinātn. vad. doc. R. Miķelsons
(LPSR Izglītības ministrijas Skolu zinātniskās pētniecības institūts). Aspirantūru beigusi
1965. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1966. gadā Latvijā. Ped. zin. dokt. grādu
ieguvusi 1982. gadā Ļeņingradā, A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā
par darbu “Skolēnu sabiedriski politiskās aktivitātes audzināšanas teorija un metodika
pionieru organizācijas darbībā”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ped. grādam 1992. gadā.
Šroma Natālija — dzimusi 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beigusi P. Stučkas
LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra/
doktorantūra: 1989.–1993. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu
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literatūra). Disertācijas tēma: “Autors un autora maskas N. Zabolocka agrīnajā daiļradē
(“stolbci” un poēmas)”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. D. Ivļevs. Doktorantūru beigusi
1994. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Šteinberga Airisa — dzimusi 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1990.–1993. g., klātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma: “Vecāko klašu
skolēnu pašizjūta un darbības produktivitāte”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. Dz. Meikšāne.
Doktorantūru beigusi 1996. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Šteinberga Iveta — dzimusi 1975. g. Latvijā, Kuldīgā. 1999. g. beigusi Rīgas
Tehnisko universitāti, inženierzinātņu maģistre vides inženierzinībās. Doktorantūra:
2003.–2006. g., pilna laika, vides zin. noz. (ap. noz. — vides inženierzinātne). Disertācijas
tēma: “Kvazistatisku atmosfēras piesārņojuma līmeņu kompleksā analīze un modelēšana”.
Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. M. Kļaviņš. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ģeogr. grādu
ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Šteinbergs Juris — dzimis 1965. g. Latvijā, Krustpilī. 1990. g. beidzis LU Bioloģijas
fak., biologs (molekulārā bioloģija). Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Antivielas–antigēna
mijiedarbības pētījumi, izmantojot sintētiskus peptīdus”. Zinātn. vad. Dr. h. biol.
A. Cīmanis un Ph. M. D. M. Selbergs (Sällberg) (Zviedrija). Doktorantūru beidzis
1998. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 2001. gadā Latvijā.
Šteinbergs Valentīns — dzimis 1915. g. Ukrainā, Hersonas guberņā, Serbkā.
1947. g. beidzis PSKP CK Augstāko partijas skolu, augstākā izglītība; 1948. g. beidzis
Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Vēstures fak., vdsk. vēstures skolotājs. Aspirantūra:
1947.–1950. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma:
“[Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas sagatavošana Latvijā (1917. g. marts–augusts)]”.
Zinātn. vad. prof. V. Miške. Aspirantūru beidzis 1950. gadā. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvis 1951. gadā Latvijā. Filoz. zin. dokt. grādu ieguvis 1961. gadā Maskavā, PSRS
ZA Filozofijas institūtā par darbu “[Marksistiski-ļeņiniskā filozofiskā doma Latvijā
XX gs. sākumā]”.
Šteins Valdis — dzimis 1948. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene,
ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — fiziskā ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Apdzīvoto vietu
sociogēno un dabas ainavisko struktūru mijiedarbības problēmas”. Zinātn. vad. ģeogr.
zin. kand. K. Ramans. Atskaitīts no aspirantūras 1978. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu
ieguvis 1983. gadā Ļeņingradā, A. I. Hercena Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ģeogr. grādam 1992. gadā.
Šumilo Ērika — dzimusi 1958. g. Latvijā, Rīgā. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Buržuāziskās
Latvijas rūpniecība 1920.–1929. gados”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. J. Porietis un
konsultants vēst. zin. kand. Ē. Žagars. Aspirantūru beigusi 1985. gadā. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvusi 1986. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika)
1992. gadā.
Šumskis Viktors — dzimis 1937. g. Latvijā, Preiļu rajona Rušonas ciemā. 1965. g.
beidzis Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu, fiziskās kultūras un sporta pasniedzējs.
Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — cilvēka un
dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas tēma: “[Lielā liela kaula struktūras un asinsrites izpēte
dažādas kvalifikācijas sportistiem]”. Zinātn. vad. med. zin. dokt. G. Jankovskis (LPSR
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Eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības institūts) un tehn. zin.
dokt. V. Dzenis (Rīgas Politehniskais institūts). Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Biol.
zin. kand. grādu ieguvis 1978. gadā.
Švarcs Kurts — dzimis 1930. g. Latvijā, Rīgā. 1954. g. beidzis LVU Fizikas un
matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1954.–1957. g., klātiene, fizikas un matemātikas
zinātnes (spec. — eksperimentālā fizika). Disertācijas tēma: “[Luminiscences procesu
vājināšanās sārmu halogenīdu fosfora kristālos]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
L. Jansons. Aspirantūru beidzis 1957. gadā un norīkots darbā Latvijas Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1960. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē.
Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1970. gadā Maskavā, PSRS ZA Fizikas institūtā
par darbu “Luminiscences efektivitāte sārmu halogenīdu kristālos”. Pielīdzināts Latvijas
Dr. h. fiz. grādam 1994. gadā.
Švecova Elvīra — dzimusi 1935. g. Krievijā, Ivanovas apgabala Rodņikos. 1958. g.
beigusi Rīgas Pedagoģisko institūtu, fizikas un ražošanas pamatu skolotāja. Aspirantūra:
1969.–1972. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — zinātniskā komunisma teorija).
Disertācijas tēma: “[Vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņu komunistiskā audzināšana
(uz Rīgas tehnikumu pieredzes pamata, 1966.–1970. g.)]”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand.
P. Pāzičs (LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija). Aspirantūru beigusi
1972. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1973. gadā Latvijā.
Švegžda Žaneta — dzimusi 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķe. Aspirantūra: 1980.–1983. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Enerģijas pārneses procesi
pie Na (3P) atomu rezonanses ierosmes”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. M. Jansons.
Aspirantūru beigusi 1983. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1984. gadā
Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam (spec. — optika un spektroskopija) 1992. gadā.
Švirksts Jānis — dzimis 1958. g. Latvijā, Preiļu rajona Turku ciemā. 1982. g.
beidzis P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1987.–1990. g.,
klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — neorganiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Kristālisko
bārija borātu sintēzes apstākļi ūdens šķīdumos, to sastāvs un īpašības”. Zinātn. vad.
ķīm. zin. dokt. H. Gode. Atskaitīts no aspirantūras 1990. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvis
1995. gadā Latvijā.

T
Tabaka (Melnalksne) Laima — dzimusi 1924. g. Krievijā, Sanktpēterburgā.
1949. g. beigusi LVU Bioloģijas un augsnes fak., bioloģe-botāniķe. Aspirantūra: 1949.–
1952. g., klātiene, specialitāte — botānika. Disertācijas tēma: “Latvijas PSR Piejūras
zemienes (Rīgas jūrmala) oligotrofie purvi”. Zinātn. vad. prof. S. Tjuremnovs. No
1949. gada komandēta uz M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti aspirantūras
darba veikšanai, disertācijas izstrādei un aizstāvēšanai. Aspirantūru beigusi 1952. gadā
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1954. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. biol. grādam 1997. gadā.
Tabaks Kārlis — dzimis 1920. g. Latvijā, Jelgavas apriņķa Bēnes pagastā. 1949. g.
beidzis LVU Mehānikas fak., inženieris-elektriķis. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene,
specialitāte — elektrotehnikas teorētiskie pamati. Disertācijas tēma: “[Dažas neviendabīgas
vides sasilšanas problēmas augstas frekvences elektriskajā laukā]”. Zinātniskais vadītājs
nav zināms. No 1949. gada komandēts uz Maskavas Enerģētikas institūtu aspirantūras
darba veikšanai, disertācijas izstrādei un aizstāvēšanai. Aspirantūru beidzis 1952. gadā
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Maskavas Enerģētikas institūtā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1952. gadā Maskavā,
Maskavas Enerģētikas institūtā. Tehn. zin. dokt. grādu ieguvis 1972. gadā.
Tabors Guntis — dzimis 1973. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beidzis LU Bioloģijas fak.,
dabaszinātņu maģistrs bioloģijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g., pilna laika, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — ekoloģija). Disertācijas tēma: “Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.
sūna kā viena no bioģeoķīmiskā cikla komponentēm priežu mežā”. Zinātn. vad. Dr. biol.
G. Brumels. Doktorantūru beidzis 2003. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 2007. gadā
Latvijā.
Taimiņa Daina — dzimusi 1954. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1984.–1987. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā kibernētika). Disertācijas
tēma: “Dažādu tipu mašīnu izturēšanās, strādājot uz bezgalīgiem vārdiem”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. R. M. Freivalds. Aspirantūru beigusi 1987. gadā un norīkota
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi
1990. gadā Baltkrievijā, Baltkrievijas PSR ZA Matemātikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. mat. grādam (ap. noz. — diskrētā matemātika) 1992. gadā.
Tāle Ivars — dzimis 1936. g. Latvijā, Rīgā. 1959. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Ķērāju
centru enerģētiskā spektra pētījumi ar frakcionētās termoluminiscences metodi]”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Zaķis. Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1974. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis
1982. gadā Latvijā par darbu “Elektronu un jonu procesu modulācijas termoaktivācijas
spektroskopija platzonas cietvielās”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1991. gadā.
Tāle Velta — dzimusi 1947. g. Latvijā, Saldus rajona Ezeres ciemā. 1970. g.
beigusi P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķe. Aspirantūra: 1981.–1984. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Termostimulētie elektronu procesi kristālos ar augstu defektu koncentrāciju”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Zīraps. Aspirantūru beigusi 1984. gadā un norīkota
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi
1987. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Tamanis Māris — dzimis 1949. g. Latvijā, Daugavpils rajona Prodes ciemā. 1973. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “130Te2
molekulas dzīves laiku, relaksācijas konstanšu un Landē faktoru noteikšana”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. O. Šmits. Aspirantūru beidzis 1980. gadā un norīkots darbā
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1983. gadā
Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis par darbu kopu “Divatomu molekulu
radiācijas, magnētisko un elektrisko īpašību eksperimentālie pētījumi” (ap. noz. — optika
un spektroskopija) 1996. gadā Latvijā.
Tarasovs Sergejs — dzimis 1974. g. Latvijā. 1998. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1998. g.–2001. g., pilna laika, mehānikas
zin. noz. (ap. noz. — materiālu fizika). Disertācijas tēma: “Nelineāras plaisu problēmas
ar pielietojumiem kompozītos un ģeomehānikā”. Zinātn. vad. Dr. h. inž. V. Tamužs.
Atskaitīts no doktorantūras 2002. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
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Tatarinceva Anna — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beigusi Rīgas
Politehniskā institūta Aparātu būvniecības un automatizācijas fak., automatizācijas
inženiere-mehāniķe; 1997. g. beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak., pedagoģijas
maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas tēma: “Vecāko klašu skolēnu mācīšanās stila un
sasniegumu sakarība svešvalodu apguvē”. Zinātn. vad. Dr. ped. I. Ivanova. Doktorantūru
beigusi 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2005. gadā Latvijā.
Taurens Jānis — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1985. g. beidzis Rīgas Politehniskā
institūta Arhitektūras un celtniecības fak., arhitekts; 1992. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., filozofs; 1994. g. beidzis LU Vēstures un filozofijas fak., filozofijas
maģistrs. Doktorantūra: 2001.–2004. g., pilna laika, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — estētika
un mākslas filozofija). Disertācijas tēma: “Lingvistiskās nozīmes teorijas arhitektūras
semantikā”. Zinātn. vad. Dr. h. filoz. J. Vējš. Doktorantūru beidzis 2004. gadā. Dr. filoz.
grādu ieguvis 2005. gadā Latvijā.
Taurēns Jānis — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Vēstures un
filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures pasniedzējs. Doktorantūra: 1993.–1996. g., klātiene,
vēstures zin. noz. (ap. noz. — Latvijas vēsture). Disertācijas tēma: “Baltijas virziens
Latvijas Republikas ārpolitikā 1934.–1940. gadā”. Zinātn. vad. Dr. vēst. A. Zunda.
Doktorantūru beidzis 1996. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Tavare Renāte — dzimusi 1938. g. Latvijā, Rīgā. 1962. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Aspirantūra:
1964.–1967. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — estētika). Disertācijas tēma:
“Mākslinieciskā fantāzija folklorā”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. P. Zeile. Aspirantūru
beigusi 1967. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1969. gadā Latvijā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. filoz. grādam 1999. gadā.
Tenne Dagnija — dzimusi 1958. g. Latvijā, Liepājā. 1995. g. beigusi Liepājas
Pedagoģisko institūtu, pirmsskolas skolotāja. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma: “Pirmsskolas
vecuma bērnu pašizjūtas specifika bērnunamā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne.
Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Tenters Uldis — dzimis 1933. g. Latvijā, Rīgā. 1965. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas un juridisko fak., inženieris-ekonomists. Aspirantūra: 1974.–1978. g.,
neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas
tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā).
Disertācijas tēma: “Ekonomisko uzdevumu risināšanas ESM programmu izmantošanas
organizācija”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. A. Viesis. Aspirantūru beidzis 1975. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam 1993. gadā.
Tērauda (Daņiļeviča) Evija — dzimusi 1970. g. Latvijā, Jēkabpilī. 2003. g.
beigusi LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., dabaszinātņu maģistre vides zinātnē.
Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, vides zin. noz. (ap. noz. — dabas aizsardzība).
Disertācijas tēma: “Ķīmisko vielu plūsmas Latvijas priežu mežu ekosistēmās”. Zinātn.
vad. Dr. ģeogr. O. Nikodemuss. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. ģeogr. grādu
ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Tēraudkalns Valdis — dzimis 1964. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beidzis Rīgas
Politehniskā institūta Ķīmijas tehnoloģijas fak., ķīmiķis-tehnologs; 1994. g. beidzis
Grandrepidsas (ASV) Baptistu semināru, teoloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–
1999. g., klātiene, teoloģijas un reliģiju zin. noz. (ap. noz. — sistemātiskā un praktiskā
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teoloģija). Disertācijas tēma: “Vasarsvētku kustība Latvijā: reliģijpētnieciska analīze”.
Zinātn. vad. Dr. filoz. S. Krūmiņa-Koņkova. Doktorantūru beidzis 2000. gadā. Dr. filoz.
grādu ieguvis (filozofijas zin. noz. (ap. noz. — ideju vēsture)) 2000. gadā Latvijā.
Tesaržova Jana — dzimusi 1953. g. Čehoslovākijā, Bratislavā. 1976. g. beigusi
Jana Komenska Bratislavas Universitāti (Čehoslovākija), tulkotāja. Aspirantūra: 1979.–
1983. g., filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūrzinātnes). Disertācijas tēma: “Latviešu
un slovāku kara romāns”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. B. Tabūns. Aspirantūru beigusi
1983. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1984. gadā Latvijā.
Teters Daina — dzimusi 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., filozofe, filozofijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1991.–
1994. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — estētika). Disertācijas tēma: “Laika
un telpas modifikācijas 20. gs. sākuma kultūrā”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. U. Sūna.
Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. filoz. grādu ieguvusi (ap. noz. — praktiskā
filozofija) 1996. gadā Latvijā.
Tidriķe (Freimane) Laura — dzimusi 1974. g. Latvijā, Valmierā. 2000. g. beigusi
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak., izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā. Doktorantūra:
2000.–2003. g., pilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā valodniecība).
Disertācijas tēma: “Latviešu un vācu jauniešu valoda: kontrastīvais aspekts”. Zinātn. vad.
Dr. h. filol. I. Druviete. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Tiltiņš Edgars — dzimis 1929. g. Latvijā, Bauskas rajona Dāviņu ciemā. 1956. g.
beidzis Rīgas Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fak., vdsk. fizikas skolotājs.
Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Lauku vidusskolēnu politehnisko zināšanu, iemaņu
un prasmju pilnveides nosacījumu izpēte (fizikas un darbmācības kursos Latv. PSR lauku
vidusskolu 10.–11. klasēs)”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Aukums (Rīgas Medicīnas
institūts). Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā
Lietuvā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam
(ap. noz. — mācīšanas metodika) 1993. gadā.
Tiļļa Inta — dzimusi 1955. g. Latvijā, Daugavpilī. 1979. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — sociālā pedagoģija). Disertācijas tēma: “Pusaudžu
sociālkultūras kompetences pilnveide otrās svešvalodas mācību procesā”. Zinātn. vad.
Dr. h. ped. I. Maslo. Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2004. gadā Latvijā.
Titarenko Deniss — dzimis 1979. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — Latvijas tautsaimniecība). Disertācijas tēma:
“Investīcijas kā Latvijas ekonomikas izaugsmes faktors”. Zinātn. vad. Dr. ekon. E. Dubra.
Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2009. gadā. Latvijā.
Tokarenko Anatolijs — dzimis 1939. g. Kazahijā, Semipalatinskā. 1962. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1965.–1968. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — algebra un skaitļu teorija). Disertācijas
tēma: “[Radikāļi un lineāru grupu lokāli nilpotenta struktūra pār komutatīviem
gredzeniem]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. B. Plotkins (Rīgas Civilās aviācijas
inženieru institūts). Aspirantūru beidzis 1968. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1969. gadā Latvijā.
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Tomsone Signe — dzimusi 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas fak.,
bioloģe-augu fizioloģe. Doktorantūra: 1991.–1994. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma: “Rhododendron L. ģints augu kallusoģenēze
un kallusa kultūras īpatnības in vitro”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. R. Kondratovičs.
Doktorantūru beigusi 1994. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.
Topoļevska Tatjana — dzimusi 1951. g. Krievijā, Sahalīnas apgabala Timovskā.
1974. g. beigusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak., filoloģe, krievu valodas un literatūras
pasniedzēja. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. —
literatūras teorija). Disertācijas tēma: “Intonācijas funkcionālā nozīme vārsmu kopējā
organizēšanā (uz krievu tautas lirisko dziesmu pamata)”. Zinātn. vad. filol. zin. kand.
D. Ivļevs. Atskaitīta no aspirantūras 1978. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1986. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Torgāns Kalvis — dzimis 1939. g. Latvijā, Valkā. 1962. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene, juridiskās
zinātnes (spec. — civiltiesības un civilprocess). Disertācijas tēma: “Piegādes līguma
loma iedzīvotāju apgādes uzlabošanā ar patēriņa precēm”. Zinātn. vad. jur. zin. kand.
A. Pavārs. Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā
Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Jur. zin. dokt. grādu ieguvis 1984. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē par darbu “Valsts ražošanas apvienības
mantiskās intereses civiltiesiskajās attiecībās”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. jur. grādam
1992. gadā.
Torklere (Paršāne) Aija — dzimusi 1975. g. Latvijā, Talsos. 1999. g. beigusi LU
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fak., dabaszinātņu maģistre vides zinātnē. Doktorantūra:
1999.–2002. g., pilna laika, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — fiziskā ģeogrāfija).
Disertācijas tēma: “Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas dinamika”.
Zinātn. vad. Dr. h. ģeogr. G. Eberhards. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. ģeogr.
grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Tračevska (Pančuka) Tatjana — dzimusi 1976. g. Latvijā, Liepājā. 2000. g. beigusi
LU Bioloģijas fak., dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2000.–2003. g.,
pilna laika, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma:
“Mycobacterium tuberculosis un Staphylococcus spp. zāļu rezistences mehānismu
molekulārie pētījumi”. Zinātn. vad. Dr. med. V. Baumanis. Doktorantūru beigusi
2003. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Treilone Maija — dzimusi 1940. g. Latvijā, Rīgā. 1963. g. beigusi P. Stučkas
LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, angļu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1977.–
1981. g., neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — literatūras teorija). Disertācijas
tēma: “Prozas ritms mākslinieciskā veseluma kontekstā un tā adekvātuma saglabāšanas
problēmas tulkojumos no angļu valodas latviešu valodā (balstoties uz Č. Dikensa
romāniem)”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. Dz. Kalniņa. Aspirantūru beigusi 1981. gadā.
Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas
Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Truhins Anatolijs — dzimis 1943. g. Krievijā, Irkutskas apgabala Čeremhovas
rajonā. 1965. g. beidzis A. A. Ždanova Irkutskas Valsts universitāti, radiofiziķis.
Aspirantūra: 1969.–1972. g., fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu
fizika). Disertācijas tēma: “[Enerģijas pārvietošanās procesi kvarcā]”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. J. Zaķis. Aspirantūru beidzis 1972. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1973. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1982. gadā Latvijā
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par darbu “SiO2 un Na2O · 3SiO2 stiklveidīga stāvokļa īpatnības, elektronu ierosinājumi
un luminiscence”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1991. gadā.
Trumpa (Buharina) Anta — dzimusi 1972. g. Latvijā, Bauskā. 1997. g. beigusi
LU Filoloģijas fak., filoloģijas maģistre latviešu filoloģijā. Doktorantūra: 1998.–2001. g.,
pilna laika, valodniecības zin. noz. (ap. noz. — latviešu diahroniskā valodniecība).
Disertācijas tēma: “Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu valodā”.
Zinātn. vad. Dr. h. filol. P. Vanags. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. filol. grādu
ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Tūbele Sarmīte — dzimusi 1955. g. Latvijā, Ventspilī. 2001. g. beigusi LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fak., izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā. Doktorantūra:
2001.–2005. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija).
Disertācijas tēma: “Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana
un korekcijas iespējas”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Kopeloviča. Doktorantūru beigusi
2005. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Tumans Harijs — dzimis 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1992. g. beidzis Sanktpēterburgas
Valsts universitāti, vēsturnieks, vēstures pasniedzējs. Doktorantūra: 1992.–1995. g.,
klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma: “Tradīcija
arhaisko Atēnu vēsturē (8.–6. gs. p. m. ē.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. E. Frolovs
(Sanktpēterburgas Valsts universitāte). Doktorantūru beidzis 1995. gadā. Dr. vēst.
grādu ieguvis 1996. gadā Latvijā.
Tunne Ineta — dzimusi 1961. g. Latvijā, Jūrmalā. 1988. g. beigusi Liepājas Valsts
pedagoģisko institūtu, pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmssskolas
audzināšanas metodiķe. Aspirantūra/doktorantūra: 1989.–1992. g., klātiene, psiholoģijas
zin. noz. (ap. noz. — sociālā psiholoģija). Disertācijas tēma: “Studējošās jaunatnes vērtību
orientācija Latvijā”. Zinātn. vad. psihol. zin. kand. I. Plotnieks. Doktorantūru beigusi
1992. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvusi 1997. gadā Latvijā.

U, Ū
Ūdre Aurora — dzimusi 1930. g. Krievijā, Gorkijā. 1953. g. beigusi LVU Vēstures
fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1953.–1956. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. —
PSRS vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas PSR evakuēto iedzīvotāju darbība padomju
aizmugurē Lielā Tēvijas kara laikā (1941.–1944. g.)]”. Zinātn. vad. prof. V. Miške.
Aspirantūru beigusi 1956. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1972. gadā Latvijā.
Ūdre Dace — dzimusi 1952. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi P. Stučkas LVU
Filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Aspirantūra: 1976.–
1979. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu literatūra). Disertācijas
tēma: “Cilvēks un laikmets Alberta Bela romānos”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt.
K. Krauliņš. Atskaitīta no aspirantūras 1979. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Ulanova Nadežda — dzimusi 1952. g. Ukrainā, Kijevā. 1974. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1984.–1988. g., neklātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālvienādojumi un matemātiskā
fizika). Disertācijas tēma: “Stefana–Bolcmaņa likuma tehnoloģisko procesu matemātiskā
modelēšana, izmantojot siltuma apmaiņu”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand.
B. Martuzāns. Aspirantūru beigusi 1988. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi
1991. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskās fizikas vienādojumi un metodes,
skaitliskā analīze) 1992. gadā.
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Ulberte Līga — dzimusi 1972. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., mākslas zinātņu maģistre teātra zinātnē. Doktorantūra: 1997.–2001. g., nepilna
laika, mākslas zin. noz. (teātra un kino vēsture un teorija). Disertācijas tēma: “Episkā
teātra pieredze Eiropā un Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. māksl. S. Radzobe. Doktorantūru
beigusi 2002. gadā. Dr. māksl. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Uljāne Irma — dzimusi 1929. g. Latvijā, Liepājā. 1952. g. beigusi Latvijas Valsts
pedagoģisko institūtu, vdsk. pedagoģijas un psiholoģijas skolotāja. Aspirantūra (mērķa
aspirante no Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta): 1973.–1977. g., neklātiene, pedagoģijas
zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “IV–VIII klašu
skolēnu internacionālās audzināšanas efektivitātes paaugstināšana ārpusklases darbā”.
Zinātn. vad. ped. zin. dokt. N. Boldirevs (PSRS Pedagoģijas ZA). Aspirantūru beigusi
1977. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Maskavā, PSRS Pedagoģijas ZA
Audzināšanas vispārējo problēmu zinātniskās pētniecības institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ped. grādam 1993. gadā.
Uļjāne Ingrīda — dzimusi 1976. g. Latvijā, Limbažos. 2002. g. beigusi LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre matemātikā. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — ģeometrija un topoloģija). Disertācijas
tēma: “Dažu L-vērtīgu kopu daudzvērtīgu topoloģisku telpu teorijas pamati”. Zinātn.
vad. Dr. h. mat. A. Šostaks. Doktorantūru beigusi 2005. gadā. Dr. mat. grādu ieguvusi
2009. gadā Latvijā.
Uļjanovs Aleksandrs — dzimis 1962. g. Baltkrievijā, Vitebskas apgabala Postavos.
1989. g. beidzis P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., biologs. Doktorantūra (mērķa doktorants
no Latvijas ZA Organiskās sintēzes institūta): 1990.–1993. g., klātiene, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas tēma: “Sintētisko
dzimumsteroīdu modulējoša ietekme uz izolētiem truša un žurkas asinsvadiem”. Zinātn.
vad. biol. zin. dokt. J. Aivars. Doktorantūru beidzis 1993. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis
1998. gadā Latvijā.
Ungure Ārija — dzimusi 1927. g. Latvijā, Valmieras apriņķī. 1952. g. beigusi
LVU Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, ekonomikas
zinātnes (spec. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Patērētāju kooperācijas attīstība
Latvijas PSR”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. J. Āboliņš. Aspirantūru beigusi 1955. gadā.
Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1955. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1993. gadā.
Upeniece (Ķīse) Irēna — dzimusi 1955. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beigusi Latvijas
Valsts fiziskās kultūras institūtu, fiziskās audzināšanas pasniedzēja. Doktorantūra (mērķa
doktorantūra no Rīgas Medicīnas akadēmijas): 1990.–1993. g., klātiene, pedagoģijas zin.
noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Fiziskās audzināšanas
teorijas un prakses attīstība Latvijas skolās no 19. gs. otrās puses līdz 1940. gadam”.
Zinātn. vad. ped. zin. dokt. A. Špona. Doktorantūru beigusi 1995. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 1995. gadā Latvijā.
Upenieks Agris — dzimis 1962. g. Latvijā, Madonas rajona Ērgļos. 1985. g. beidzis
Daugavpils Pedagoģisko institūtu, fizikas un matemātikas skolotājs; 1995. g. beidzis LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fak., pedagoģijas maģistrs. Doktorantūra: 1997.–2001. g.,
neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Jūrnieku nepārtrauktās izglītības vajadzību veidošanās Latvijas Jūras akadēmijā”. Zinātn.
vad. Dr. h. ped. I. Plotnieks. Atskaitīts no doktorantūras 2000. gadā. Doktorantūra:
2001.–2005. g., nepilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — izglītības vadība). Disertācijas
tēma: “Jauno izglītības iestāžu vadītāju adaptācija un sagatavošana darbam izglītības
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iestādēs”. Zinātn. vad. Dr. ped. O. Zīds. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. ekon.
grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Urdziņa-Deruma Māra — dzimusi 1967. g. Latvijā, Jelgavas rajona Elejā. 1991. g.
beigusi LU Pedagoģijas fak., rasēšanas, tēlotāja mākslas un darbmācību skolotāja; 1994. g.
beigusi LU Pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1998. g.,
klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Tekstils
kā mākslas izglītības sastāvdaļa topošo mājturības skolotāju studijās augstskolā”. Zinātn.
vad. Dr. ped. Dz. Albrehta. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi
2002. gadā Latvijā.
Urtāne Loreta — dzimusi 1962. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene,
bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — ekoloģija). Disertācijas tēma: “Cladocera kā Latvijas ezeru
tipu un trofiskā stāvokļa indikatori”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. P. Cimdiņš. Doktorantūru
beigusi 1995. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Ustinovs Nikolajs — dzimis 1946. g. Krievijā, Maskavā. 1968. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1968.–1971. g., fizikas un
matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma:
“[Spēka iedarbe uz cietiem ķermeņiem elektromagnētiskajā laukā]”. Zinātn. vad. fiz. un
mat. zin. kand. G. Sermons. Aspirantūru beidzis 1971. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Latvijā.
Utināns Francis — dzimis 1927. g. Latvijā, Preiļu rajona Gailīšu ciemā. 1954. g.
beidzis Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu, vdsk. fizikas un matemātikas skolotājs.
Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un
vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Atgriezeniskā saite un mērķtiecība”.
Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. E. Karpovics. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Filoz. zin.
kand. grādu ieguvis 1970. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam (ap.
noz. — vispārīgā filozofija) 1993. gadā.
Ūzija Biruta — dzimusi 1944. g. Latvijā, Jūrmalā. 1967. g. beigusi P. Stučkas
LVU Svešvalodu fak., filoloģe, angļu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1984.–1988. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu valodas). Disertācijas tēma:
“Latviešu dabas aizsardzības terminoloģijas veidošanās un attīstība”. Zinātn. vad. filol.
zin. dokt. A. Blinkena (LPSR ZA Literatūras un valodas institūts). Aspirantūru beigusi
1988. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Ūzuliņa Iveta — dzimusi 1973. g. Latvijā, Preiļu rajonā. 1998. g. beigusi LU Ķīmijas
fak., ķīmijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2001. g., pilna laika, ķīmijas zin. noz. (ap.
noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Polimerizēties spējīgu virsmas aktīvo vielu
sintēze, to pielietošana emulsijas polimerizācijā un radikāļu kontrolētajā polimerizācijā”.
Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. A. Zicmanis un prof. A. Gijo (Francija). Doktorantūru beigusi
2001. gadā. Ph. D. grādu (materiālu zinātņu nozarē) ieguvusi 2002. g. Francijā, Lionas
I universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 2002. gadā.

V
Vaidere (Bula) Inese — dzimusi 1952. g. Latvijā, Jelgavā. 1975. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1978.–1981. g.,
klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma:
“VFR ekonomikas reģionālās struktūras valsts monopolistiskā regulēšana”. Zinātn. vad.
ekon. zin. dokt. V. Šenajevs (PSRS ZA Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību
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institūts). Aspirantūru beigusi 1981. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātē. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā Maskavā, PSRS ZA Pasaules
ekonomikas un starptautisko attiecību institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam
(ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Vaivars (Petrovskis) Guntars — dzimis 1960. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1987.–1990. g., klātiene,
ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Antimonskābju hidrātu
fizikālķīmiskās īpašības un to pielietošana elektrohromās un sensorās sistēmās”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Lūsis. Aspirantūru beidzis 1990. gadā. Ķīm. zin. kand.
grādu ieguvis 1992. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Valdena Inta — dzimusi 1949. g. Latvijā, Valmieras rajona Pāles ciemā. 1980. g.
beigusi Latvijas Valsts mākslas akadēmiju, zīmēšanas un rasēšanas skolotāja; 1992. g.
beigusi LU Pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1994.–1997. g.,
klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma:
“Floras dizaina studiju saturs un formas augstskolā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona
un Dr. h. filoz. P. Zeile (Latvijas Mākslas akadēmija). Doktorantūru beigusi 1997. gadā.
Dr. ped. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Valdmanis Artūrs — dzimis 1921. g. Krievijā, Kaļiņinas apgabala Zapadnaja
Dvinā. 1943. g. beidzis Harkovas Mehānikas un mašīnbūvniecības institūtu, inženierismehāniķis. Aspirantūra: 1949.–1952. g., klātiene, specialitāte — teorētiskā mehānika.
No 1949. gada komandēts uz Ļeņingradas Politehnisko institūtu aspirantūras darba
turpināšanai, disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma nav zināma.
Zinātn. vad. prof. G. Nikoļskis (Ļeņingradas Politehniskais institūts). Aspirantūru beidzis
1952. gadā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1952. gadā Ļeņingradas Politehniskajā
institūtā.
Valeinis Vitolds — dzimis 1922. g. Latvijā, Ludzas apriņķa Istras pagastā. 1947. g.
beidzis LVU Filoloģijas fak., filologs. Aspirantūra: 1948.–1951. g., klātiene, filoloģijas
zinātnes (spec. — latviešu literatūra). Disertācijas tēma: “Satīra Andreja Upīša publicistikā”.
Zinātn. vad. filol. zin. kand. A. Grigulis. Aspirantūru beidzis 1951. gadā. Filol. zin.
kand. grādu ieguvis 1954. gadā Latvijā. Filol. zin. dokt. grādu ieguvis 1972. gadā
Latvijā par darbu “Latviešu lirika XX gadsimta sākumā (1900–1919)”.
Vanags Edvīns — dzimis 1938. g. Latvijā, Daugavpilī. 1961. g. beidzis P. Stučkas
LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1969.–1973. g., neklātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
izmantošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “Datu automatizētās apstrādes standarta tehnoloģiskie procesi”. Zinātn. vad. ekon.
zin. kand. M. Rapoports (PSRS Skaitļošanas centra Galvenā skaitļošanas darbu pārvalde).
Aspirantūru beidzis 1973. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1973. gadā Maskavā,
G. V. Pļehanova Maskavas Tautsaimniecības institūtā. Ekon. zin. dokt. grādu ieguvis
1988. gadā Ļeņingradā, P. Toljati Ļeņingradas Inženierekonomikas institūtā par darbu
“Administratīvā rajona vadība, pamatojoties uz informācijas procesu automatizāciju”
(spec. — vadība un ekonomiskās sistēmas). Pielīdzināts Latvijas Dr. h. ekon. grādam
1992. gadā.
Vārna Jānis — dzimis 1951. g. Krievijā, Krasnojarskas apgabala Igarkā. 1974. g.
beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1977.–1980. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn. vad. inž. zin. dokt. V. Tamužs. Aspirantūru beidzis
1980. gadā. Tehn. zin. kand. grādu ieguvis 1982. gadā.
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Vasermans Lazars — dzimis 1940. g. Latvijā, Rīgā. 1962. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — diferenciālie vienādojumi). Disertācijas tēma:
“[Vispārinātie Bernšteina nosacījumi parasto diferenciālvienādojumu sistēmai]”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. kand. A. Lepins. Aspirantūru beidzis 1967. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Latvijā.
Vasiļenko Andrejs — dzimis 1978. g. Latvijā, Rīgā. 2003. g. beidzis LU Moderno
valodu fak., humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā. Doktorantūra: 2003–2006. pilna
laika, literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — salīdzināmā literatūrzinātne). Disertācijas tēma:
“Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (V. Eko, T. Pinčons, G. Grass, V. Sorokins)”.
Zinātn. vad. Dr. filol. E. Ošiņš. Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. filol. grādu
ieguvis 2008. gadā Latvijā.
Vasiļevska Ināra — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beigusi Rīgas
Politehnisko institūtu, celtniecības inženiere-tehnoloģe. Aspirantūra (mērķa aspirante no
Valsts plāna zinātniskās pētniecības institūta): 1979.–1982. g., klātiene, ekonomikas zin.
noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas pielietošana ekonomiskos
pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas tēma: “Augstskolu ZPD
attīstības pārvaldes pilnveidošana ar mērķi sagatavot speciālistus kompleksās programmas
realizēšanai Latvijas RAVS”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. R. Soms. Aspirantūru
beigusi 1982. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1985. gadā Ļeņingradā, P. Toljati
Ļeņingradas Inženierekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap.
noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1993. gadā.
Vasiļjeva Inta — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1990. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģe (molekulārā bioloģija). Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “RNS fāga Qß apvalks
kā svešu epitopu nesējs”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. P. Pumpēns. Doktorantūru beigusi
1997. gadā Dr. biol. grādu ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Vasiļjeva Tatjana — dzimusi 1955. g. Kaļiņingradas apgabala Gvardeiskā. 1978. g.
beigusi P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., inženiere-ekonomiste. Aspirantūra: 1980.–
1984. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un
skaitļošanas tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā
un vadībā). Disertācijas tēma: “Informatīvo skaitļošanas resursu tīklveida funkcionēšanas
parametru modelēšana (uz Latvijas PSR piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand.
Ž. Ilmete. Aspirantūru beigusi 1984. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1987. gadā
Leņingradā, N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu ekonomikas institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. ekon. grādam 1993. gadā.
Vasiļjevs Nikolajs — dzimis 1942. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Kaunatas ciemā.
1964. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs.
Aspirantūra: 1966.–1969. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. —
diferenciālie vienādojumi). Disertācijas tēma: “Dažas divpunktu robežproblēmas divu
parasto pirmās kārtas diferenciālvienādojumu sistēmai”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin.
kand. J. Klokovs. Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1970. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskā
analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā
Vasiļjevs Valdis — dzimis 1951. g. Latvijā, Madonas rajona Ļaudonā. 1974. g.
beidzis A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitāti, ekonomists, politekonomijas
pasniedzējs. Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. —
politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Vairumcenu plānošanas un peļņas sadalīšanas
savstarpējais sakars ražošanas apvienībās”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. G. Libermanis.
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Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Ļeņingradā,
P. Toljati Ļeņingradas Inženierekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — tautsaimniecības attīstība) 1993. gadā.
Vaskis Gunārs — dzimis 1948. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Cieceres ciemā.
1973. g. beidzis P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra: 1973.–
1976. g., klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika,
pārvaldes organizācija un plānošana). Disertācijas tēma: “Plaša patēriņa preču kvalitātes
paaugstināšanas ekonomiskā stimulēšana”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. Dz. Strazds.
Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības ekonomika)
1992. gadā.
Vāverāne Vilma — dzimusi 1910. g. Latvijā, Daugavpils apriņķa Krustpils pagastā.
1946. g. beigusi LVU Ķīmijas fak., ķīmiķe-farmaceite. Aspirantūra: 1948.–1951. g.,
klātiene, specialitāte — farmaceitiskā ķīmija. Disertācijas tēma: “Platās ērkšķlapu
papardes — Dryopteris dilatata Asa Gray — aktīvās kristāliskās sastāvdaļas”. Zinātn. vad.
ķīm. zin. dokt. J. Maizīte un med. zin. dokt. A. Šmits. Aspirantūru beigusi 1951. gadā.
Farm. zin. kand. grādu ieguvusi 1952. gadā Latvijā.
Vecgrāve Anita — dzimusi 1954. g. Latvijā, Jēkabpils rajona Kūku ciemā. 1979. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece. Doktorantūra: 1994.–
1997. g., klātiene, psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas
tēma: “3–7 gadus vecu bērnu emociju attīstība un tās veicināšana”. Zinātn. vad. Dr.
h. ped., Dr. psihol. I. Plotnieks. Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. psihol. grādu
ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Vedins Ivans — dzimis 1946. g. Lietuvā, Šauļos. 1968. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas un juridisko fak., ekonomists. Aspirantūra: 1971.–1975. g., neklātiene,
filozofijas zin. noz. (ap. noz. — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas
tēma: ”[Patiesības problēma un tās kritēriji: (daži vēsturiski gnozeoloģiskās analīzes
aspekti)]”. Zinātn. vad. prof. I. Širokovs. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Filoz. zin.
kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Vedins Jurijs — dzimis 1925. g. Krievijā, Čuvašijā. 1953. g. beidzis M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātes Filozofijas fak., zinātniskais darbinieks filozofijas zinātnēs.
Aspirantūra: 1953.–1957. g., neklātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un
vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: ”[Sajūtas un uztveres loma izziņas procesā]”.
Zinātn. vad. prof. I. Širokovs. Atskaitīts no aspirantūras 1957. gadā. Filoz. zin. kand.
grādu ieguvis 1963. gadā Latvijā. Filoz. zin. dokt. grādu ieguvis 1975. gadā par darbu
”[Izziņa, patiesība un pareizība]”.
Veide Evija — dzimusi 1974. g. Latvijā, Limbažos. 1998. g. beigusi LU Filoloģijas
fak., filoloģijas maģistre baltu filoloģijā. Doktorantūra: 1999.–2002. g., pilna laika,
literatūrzinātņu noz. (ap. noz. — latviešu literatūras vēsture). Disertācijas tēma:
“Biogrāfiskās un vēsturiskās prozas modifikācijas Marģera Zariņa daiļradē”. Zinātn.
vad. Dr. filol. A. Cimdiņa. Doktorantūru beigusi 2003. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi
2005. gadā Latvijā.
Veide Mārtiņš — dzimis 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1994. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., matemātiķis, pasniedzējs. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene,
psiholoģijas zin. noz. (ap. noz. — attīstības psiholoģija). Disertācijas tēma: “Garīgās
brīvības veidošanās pusaudžiem skolā”. Zinātn. vad. Dr. ped. M. Pļaveniece. Doktorantūru
beidzis 1997. gadā. Dr. psihol. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā.
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Veidemane Ruta — dzimusi 1933. g. Latvijā, Talsos. 1958. g. beigusi LVU
Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Aspirantūra:
1963.–1966. g., klātiene, filoloģijas zinātnes (spec. — latviešu valoda). Disertācijas tēma:
“Sinonīmijas problēma latviešu leksikoloģijā un leksikogrāfijā”. Zinātn. vad. filol. zin.
kand. A. Laua. Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi
1968. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1993. gadā.
Veilande Rita — dzimusi 1977. g. Latvijā, Jelgavā. 2003. g. beigusi LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistre fizikā. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna
laika, fizikas zin. noz. (ap. noz. — teorētiskā fizika). Disertācijas tēma: “Viendimensionāla
Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem”. Zinātn. vad. Dr. h. fiz. I. Bērsons.
Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Veinbergs Joels — dzimis 1922. g. Latvijā, Rīgā. 1946. g. beidzis LVU Vēstures
fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1947.–1950. g., klātiene, specialitāte — vispārīgā vēsture.
Disertācijas tēma: “[Mazāzija Romas valdījumā 70.–30. gadā pirms mūsu ēras]”. Zinātn.
vad. vēst. zin. dokt. J. Zutis. Aspirantūru beidzis 1950. gadā. Vēst. zin. kand. grādu
ieguvis 1954. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Veisbergs Andrejs — dzimis 1960. g. Latvijā, Rīgā. 1983. g. beidzis P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filologs, pasniedzējs, tulks. Aspirantūra: 1984.–1988. g., neklātiene,
filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu valodas). Disertācijas tēma: “Latviešu
frazeoloģijas dinamiskie aspekti”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. A. Blinkena (LPSR ZA
Valodas un literatūras institūts). Aspirantūru beidzis 1986. gadā. Filol. zin. kand.
grādu ieguvis 1986. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam 1992. gadā.
Dr. h. filol. grādu ieguvis par darbu “Aizgūtā frazeoloģija latviešu valodā” (ap. noz. —
valodniecība) 1993. gadā Latvijā.
Vējš Jānis — dzimis 1936. g. Latvijā, Jelgavā. 1957. g. beidzis Rīgas Pedagoģisko
institūtu, angļu valodas vdsk. skolotājs; 1962. g. beidzis Oksfordas Universitāti (Anglija),
filozofs. Aspirantūra: 1966.–1969. g. klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — zinātniskais
ateisms). Disertācijas tēma: “Angļu baznīcas ideoloģijas kritika”. Zinātn. vad. filoz. zin.
kand. M. Mčedlovs (žurnāls “Komunists”). Aspirantūru beidzis 1969. gadā. Filoz.
zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts
universitātē.
Velce Dzidra — dzimusi 1937. g. Latvijā, Rīgā. 1960. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-zooloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1962.–1966. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — entomoloģija). Disertācijas tēma:
“Pētījumi par Latvijas PSR cikāžu (Auchenorrhyncha) faunu un ekoloģiju”. Zinātn.
vad. prof. J. Lūss. Aspirantūru beigusi 1966. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1969. gadā Latvijā.
Veldre Viktors — dzimis 1924. g. Krievijā, Udmurtijas APSR, Iževskā. 1951. g.
beidzis LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1953.–1955. g., klātiene,
specialitāte — teorētiskā fizika. Disertācijas tēma: “[Nātrija atoma ierosināšana ar
elektrona triecienu]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. D. Drikarevs (Ļeņingradas
Valsts universitāte). Aspirantūru beidzis 1955. gadā un norīkots darbā Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1956. gadā Ļeņingradā,
A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Veliks Viktors — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beidzis LU Bioloģijas fak.,
bioloģijas maģistrs. Doktorantūra: 1997.–2000. g., pilna laika, bioloģijas zin. noz. (ap.
noz. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija). Disertācijas tēma: “Neirālo saišu funkcionālās
izmaiņas galvas smadzenēs pastāvīgā magnētiskā lauka ietekmē”. Zinātn. vad. Dr. h. biol.
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J. Aivars un Dr. med. P. Gustsons. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. biol. grādu
ieguvis 2007. gadā Latvijā par darbu “Īslaicīga pastāvīgā magnētiskā lauka ietekmes
uz laboratorijas dzīvnieku fizioloģiskajām funkcijām atkarībā no indukcijas vektora
virziena”.
Vereskuns Gastons — dzimis 1968. g. Latvijā, Kandavā. 1994. g. beidzis LU
Ķīmijas fak., ķīmiķis. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap.
noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Lipīdu un to modeļvielu oksidēšanas un
halogenēšanas pētījumi”. Zinātn. vad. Dr. h. ķīm. A. Zicmanis. Doktorantūru beidzis
1999. gadā. Ph. D. grādu ieguvis 2000. gadā Zviedrijā, Zviedrijas Lauksaimniecības
universitātē.
Vēringa Jūlija — dzimusi 1947. g. Krievijā, Kaļiņingradas apgabala Gvardeiskas
rajona Znamenskas ciemā. 1972. g. beigusi P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfe,
ģeogrāfijas skolotāja. Aspirantūra: 1985.–1989. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz.
(ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “[Pierādījumu veidošanas
mākas formēšana audzēkņos]”. Zinātn. vad. ped. zin. dokt. J. Anspaks. Aspirantūru
beigusi 1989. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1989. gadā Latvijā.
Vēzis Viesturs — dzimis 1965. g. Latvijā, Ventspils rajona Užavas ciemā. 1990. g.
beidzis LU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis, pasniedzējs; 1994. g. beidzis LU
Fizikas un matemātikas fak., datorzinātņu maģistrs. Doktorantūra: 1996.–2000. g.,
nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma:
“Informātika skolā”. Zinātn. vad. Dr. ped. P. Zariņš un Dr. dat. J. Bičevskis. Atskaitīts
no doktorantūras 2002. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis (datorzinātņu noz., ap. noz. —
datorzinātņu matemātiskie pamati) 2005. gadā Latvijā.
Vīgante Rasma — dzimusi 1950. g. Latvijā, Ogres rajona Jumpravas ciemā. 1978. g.
beigusi V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu, palīgskolas skolotāja un logopēde;
1994. g. beigusi LU Svešvalodu fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–
1999. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — skolas pedagoģija). Disertācijas
tēma: “Bērnu valodas traucējumu diagnosticēšana un valodas attīstības sekmēšana”.
Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona. Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu
ieguvusi 1999. gadā Latvijā.
Vīgants Armands — dzimis 1967. g. Latvijā, Rīgā. 1992. g. beidzis LU Ķīmijas
fak., ķīmiķis. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. —
mikrobioloģija). Disertācijas tēma: “Baktēriju Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum
un Zymomonas mobilis augšana un produktu sintēze paaugstinātas vides osmolalitātes
apstākļos”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. M. Beķeris un Dr. h. biol. P. Zikmanis. Doktorantūru
beidzis 1998. gadā. Dr. biol. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Vijups Armands — dzimis 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1986. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Aspirantūra/doktorantūra: 1988.–1991. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
arheoloģija). Disertācijas tēma: “Latvijas 13.–17. gs. pakavsaktas kā arheoloģiskais avots
(tipoloģiskā analīze)”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. Ē. Mugurēvičs (LPSR ZA Vēstures
institūts). Doktorantūru beidzis 1991. gadā. Dr. vēst. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā.
Vika Ināra — dzimusi 1951. g. Latvijā, Kuldīgā. 1973. g. beigusi Rīgas Politehniskā
institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fak., inženiere-matemātiķe. Aspirantūra
(mērķa aspirante no Starpnozaru tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas
institūta): 1980.–1983. g. klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās
metodes un skaitļošanas tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības
plānošanā un vadībā). Disertācijas tēma: “Darba veikšanas un resursu sadales kalendāro
sarakstu modelēšana, izmantojot interaktīvās datu apstrādes līdzekļus (uz Latvijas PSR
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ceļu un melioratīvās celtniecības piemēra)”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. E. Ābels.
Aspirantūru beigusi 1983. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1989. gadā Igaunijā,
Tallinā, Igaunijas PSR Ekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam
1993. gadā.
Vikmane Māra — dzimusi 1942. g. Latvijā, Naukšēnu pagastā. 1965. g. beigusi
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe-augu fizioloģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja.
Aspirantūra: 1972.–1973. g., viengadīgā asp., klātiene, bioloģijas zinātnes (ap. noz. —
augu fizioloģija). Disertācijas tēma: “Tomātu heterozo hibrīdu vecāku augu fizioloģisks
raksturojums”. Zinātn. vad. biol. zin. dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi 1973. gadā.
Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1974. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol.
grādam 1992. gadā.
Vīksna Artūrs — dzimis 1955. g. Latvijā, Rīgas rajona Sējas ciemā. 1978. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, ķīmijas zin.
noz. (ap. noz. — analītiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Ditiokarboksilāti jonselektīvajās
membrānās”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. E. Jansons. Aspirantūru beidzis 1984. gadā.
Dr. ķīm. grādu ieguvis 1993. gadā Latvijā.
Vīksna Juris — dzimis 1966. g. Latvijā, Kuldīgas rajona Alsungā. 1989. g. beidzis
P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Doktorantūra: 1990.–1993. g.,
klātiene, matemātikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskā kibernētika). Disertācijas
tēma: “Induktīvā sintēze ar deterministiskām un varbūtiskām stratēģijām”. Zinātn. vad.
R. M. Freivalds. Doktorantūru beidzis 1993. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis (datorzinātņu
noz., ap. noz. — datorzinātnes matemātiskie pamati) 1994. gadā Latvijā.
Vilciņa Aina — dzimusi 1940. g. Latvijā, Dobelē. 1970. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra: 1980.–
1984. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture).
Disertācijas tēma: “Jaunākā pusaudžu vecuma bērnu sabiedriski politiskās aktivitātes
veidošana klases audzinātāja, vecāku un pionieru kopīgā darbībā”. Zinātn. vad. ped.
zin. kand. A. Špona. Aspirantūru beigusi 1984. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi
1986. gadā Lietuvā, V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped.
grādam 1993. gadā.
Vilciņa (Kvedere) Anastasija — dzimusi 1952. g. Latvijā, Preiļu rajona Staru
ciemā. 1976. g. beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma
filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzēja, socioloģe. Aspirantūra (mērķa aspirante
no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas): 1977.–1981. g., neklātiene, ekonomikas
zin. noz. (ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Darbaspēka atražošana
lauksaimniecības industriālās attīstības apstākļos”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt.
M. Bronšteins (Igaunija, Tartu Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1982. gadā
un norīkota darbā uz Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvusi 1988. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon.
grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Vilciņš Raitis — dzimis 1952. g. Latvijā, Valmierā. 1977. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., marksistiski-ļeņiniskās filozofijas un sabiedrības mācības
pasniedzējs, sociologs. Aspirantūra (mērķa aspirants no Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas): 1979.–1983. g., neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. — dialektiskais
un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Cilvēka struktūras problēma padomju
marksistiski-ļeņiniskajā filozofijā”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. V. Davidovičs (PSRS ZA
Filozofijas institūts). Aspirantūru beidzis 1983. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis
1983. gadā Krievijā, M. Suslova Rostovas Valsts universitātē.
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Vilders Jānis — dzimis 1930. g. Latvijā, Limbažu rajona Augstrozes ciemā.
1957. g. beidzis LVU Ekonomikas un juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1973.–1977. g.,
neklātiene, juridisko zin. noz. (ap. noz. — krimināltiesības un process). Disertācijas
tēma: “Kriminālsprieduma stabilitāte un tiesas spriešanas efektivitāte”. Zinātn. vad. jur.
zin. dokt. A. Liede. Aspirantūru beidzis 1977. gadā. Jur. zin. kand. grādu ieguvis
1982. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Pielīdzināts
Latvijas Dr. jur. grādam 1992. gadā.
Vilka Inga — dzimusi 1968. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beigusi LU Vadības un
ekonomiskās informātikas fak., sabiedrības vadības maģistre. Doktorantūra: 1998. g.–
2001. g., pilna laika, vadības zin. noz. (ap. noz. — sabiedrības vadība). Disertācijas tēma:
“Pašvaldību reformas un reģionālā attīstība Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. h. ekon. E. Vanags.
Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Vilka Lolita — dzimusi 1951. g. Latvijā, Saldū. 1976. g. beigusi Jāzepa Vītola
Latvijas Valsts konservatoriju, kora diriģente, kora priekšmetu pedagoģe. Aspirantūra
(mērķa aspirante no LKP Tukuma rajona komitejas): 1985.–1989. g., neklātiene,
filozofijas zin. noz. (ap. noz. — estētika). Disertācijas tēma: “Mūzikas estētiskās domas
veidošanās pamatposmi Latvijā”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. U. Sūna. Aspirantūru
beigusi 1988. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1990. gadā Kijevā, T. G. Ševčenko
Kijevas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz. grādam (ap. noz. — praktiskā
filozofija) 1993. gadā.
Vilka Silvija — dzimusi 1933. g. Latvijā, Rīgā. 1956. g. beigusi LVU Bioloģijas fak.,
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra: 1971.–1972. g.,
viengadīgā asp., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — mikrobioloģija). Disertācijas tēma:
“Raugu spēja izmantot un noārdīt dabas purīnu un pirimidīnu savienojumus”. Zinātn.
vad. biol. zin. kand. M. Vītols un biol. zin. dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beigusi
1972. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1972. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Vilkārse Ingrīda — dzimusi 1963. g. Latvijā, Jelgavā. 2003. g. beigusi LU
Filoloģijas fak., humanitāro zinātņu maģistre mākslās. Doktorantūra: 2003.–2006. g.,
pilna laika, mākslas zin. noz. (ap. noz. — teātra un kino vēsture un teorija). Disertācijas
tēma: “Operas režijas tendences Latvijas Nacionālajā operā (1995–2003)”. Zinātn. vad.
Dr. h. māksl. S. Radzobe. Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. māksl. grādu ieguvusi
2008. gadā Latvijā.
Vilnīte (Andrējeva) Oksana — dzimusi 1928. g. Ukrainā, Ždanovā. 1951. g.
beigusi LVU Vēstures fak., vēsturniece. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, filozofijas
zinātnes (spec. — zinātniskais ateisms). Disertācijas tēma: “Paula Tilliha teoloģiskās
sistēmas filozofisko pamatu kritika”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. A. Čanigijevs
(M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). Aspirantūru beigusi 1967. gadā.
Filoz. zin. kand. grādu ieguvusi 1971. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filoz.
grādam 1992. gadā.
Vilsons Alfons — dzimis 1917. g. Krievijā, Petrogradā. 1943. g. beidzis LVU
Filoloģijas un filozofijas fak., filoloģijas maģistrs. Aspirantūra: 1945.–1948. g., klātiene,
specialitāte — latviešu literatūra. Disertācijas tēma: “Blaumaņa reālisms”. Zinātn. vad. prof.
A. Upīts. Aspirantūru beidzis 1949. gadā un norīkots darbā Latvijas Valsts universitātē.
Filol. zin. kand. grādu ieguvis 1949. gadā Latvijā.
Vilsons Kārlis — dzimis 1932. g. Latvijā, Aizputes rajona Kalvenes ciemā. 1967. g.
beidzis Maskavas padomju tirdzniecības neklātienes institūtu, grāmatvedis-ekonomists.
Aspirantūra: 1972.–1976. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — grāmatvedības
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uzskaite un saimnieciskās darbības analīze). Disertācijas tēma: ”[Uzskaites organizācijas
pilnveidošana, veidojot AVS tirdzniecībā]”. Zinātn. vad. ekon. zin. dokt. K. Andžāns.
Aspirantūru beidzis 1976. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1989. gadā Viļņā,
V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātē.
Vimba Edgars — dzimis 1930. g. Latvijā, Jelgavas rajona Tērvetē. 1954. g. beidzis
LVU Bioloģijas fak., biologs-botāniķis. Aspirantūra: 1964.–1965. g., viengadīgā asp.,
klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — botānika). Disertācijas tēma: “Ramularia Ung. em.
Sacc. ģints sēnes Latvijas PSR”. Biol. zin. kand. grādu ieguvis 1965. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Vīnkalne Ieva — dzimusi 1963. g. Latvijā, Rīgā. 1987. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce. Doktorantūra: 1992.–1995. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Studentu
svešvalodu spēju attīstība pedagoģiskajā procesā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona.
Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Vinnere Olga — dzimusi 1975. g. Latvijā, Jūrmalā. 1998. g. beigusi LU Bioloģijas
fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., nepilna laika, bioloģijas zin.
noz. (ap. noz. — augu fizioloģija). Disertācijas tēma nav zināma. Zinātn. vad. Dr. h. biol.
R. Kondratovičs. Atskaitīta no doktorantūras 2003. gadā. Dr. biol. (Ph. D.) grādu
ieguvusi 2004. gadā Zviedrijā.
Vīra Raina — dzimusi 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beigusi Rīgas Politehniskā
institūta Inženierekonomikas fak., inženiere-ekonomiste; 1997. g. beigusi LU Pedagoģijas
un psiholoģijas institūtu, pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1998.–2002. g., nepilna
laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — augstskolu pedagoģija). Disertācijas tēma:
“Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas izpēte augstskolā”. Zinātn. vad. Dr. ped. T. Koķe.
Doktorantūru beigusi 2001. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Virbulis Jānis — dzimis 1966. g. Latvijā, Aizputē. 1992. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis (fizikālo procesu matemātiska modelēšana). Doktorantūra:
1994.–1997. g., klātiene, fizikas zin. noz. (ap. noz. — nepārtrauktās vides mehānika un
elektrodinamika). Disertācijas tēma: “Fāžu robežu un kausējuma plūsmas matemātiskā
modelēšana silīcija monokristālu audzēšanā ar zonas kausēšanas metodi”. Zinātn.
vad. Dr. fiz. A. Jakovičs un Dr. inž. A. Mīlbauers (Vācija, Hanoveres Universitātes
Elektrotermijas institūts). Doktorantūru beidzis 1997. gadā. Dr. fiz. grādu ieguvis (ap.
noz. — šķidruma un gāzu dinamika) 1997. gadā Latvijā.
Virsis Mārtiņš — dzimis 1959. g. Latvijā, Valmieras rajona Ķoņu ciemā. 1982. g.
beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības
mācības pasniedzējs. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma: “Veimāras Vācijas politika attiecībā pret buržuāzisko
Latviju 1925.–1932. g”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. M. Duhanovs. Aspirantūru beidzis
1985. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1986. gadā Ļeņingradā, A. I. Hercena
Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam
1992. gadā.
Viržbickis Jānis — dzimis 1952. g. Latvijā, Krāslavas rajona Andrupenes
ciemā. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis.
Aspirantūra: 1983.–1986. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
diferenciālvienādojumi un matemātiskā fizika). Disertācijas tēma: “Atrisināmības
nosacījumu klases divpunktu robežproblēmai otrās kārtas vienādojumam”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. A. Lepins. Aspirantūru beidzis 1986. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1987. gadā Minskā, Baltkrievijas Valsts universitātē. Pielīdzināts

194

Vītols

Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi)
1992. gadā.
Visnola Dace — dzimusi 1966. g. Latvijā, Rīgā. 1989. g. beigusi P. Stučkas LVU
Pedagoģijas fak., tēlotājas mākslas, rasēšanas un darbmācības skolotāja; 1992. g. beigusi
LU Pedagoģijas fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Tradicionālās
kultūras apguve topošo skolotāju mākslas izglītībā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. J. Anspaks.
Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Višņakovs Vladimirs — dzimis 1960. g. Latvijā, Ludzā. 1983. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1985.–1988. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“[Fotoelektronu emisija un silikātu SiO2 un Na2O · 3SiO2 elektronu struktūra]”. Zinātn.
vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Truhins. Aspirantūru beidzis 1988. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1989. gadā Latvijā.
Vītiņš Ģirts — dzimis 1969. g. Latvijā, Rīgā. 1993. g. beidzis LU Ķīmijas fak.,
ķīmiķis. Doktorantūra: 1994.–1997. g., klātiene, ķīmijas zin. noz. (ap. noz. — fizikālā
ķīmija). Disertācijas tēma: “Dažu dubulto silikātu, difosfātu un litija mangāna oksīdu
sintēze, struktūra, vadītspēja un elektrodu īpašības”. Zinātn. vad. Dr. fiz. A. Lūsis.
Doktorantūru beidzis 1999. gadā. Dr. ķīm. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Vītola Inita — dzimusi 1968. g. Latvijā, Aizkrauklē. 1991. g. beigusi LU Pedagoģijas
fak., latviešu valodas un literatūras skolotāja, audzināšanas darba metodiķe. Doktorantūra:
1994.–1997. g., klātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — valodniecība). Disertācijas tēma:
“Interpunkcijas stilistiskās funkcijas latviešu modernisma prozā (19. gs. un 20. gs. mijā,
20. gs. pirmajā trešdaļā)”. Zinātn. vad. Dr. filol. J. Valdmanis. Doktorantūru beigusi
1997. gadā. Dr. filol. grādu ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
Vītoliņš Valdis — dzimis 1971. g. Latvijā, Madonas rajona Ērgļos. 1997. g.
beidzis LU Fizikas un matemātikas fak., fizikas maģistrs; 2002. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2002.–
2005. g., pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — programmēšanas valodas un
sistēmas). Disertācijas tēma: “Biznesa procesu modelēšana, izmantojot metamodelēšanas
paņēmienus”. Zinātn. vad. Dr. h. dat. A. Kalniņš. Doktorantūru beidzis 2005. gadā.
Dr. dat. grādu ieguvis 2007. gadā Latvijā.
Vītols Ilmārs — dzimis 1931. g. Latvijā, Daugavpilī. 1955. g. beidzis LVU Fizikas
un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1956.–1959. g., klātiene, fizikas un matemātikas
zinātnes (spec. — eksperimentālā fizika). Disertācijas tēma: “[Jonu caurumu procesu
pētījumi sārmu halogenīdu kristālos]”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. Č. Luščiks
(Igaunijas PSR ZA Fizikas institūts). Aspirantūru beidzis 1959. gadā un norīkots
darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis
1969. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā par darbu
“Fotodisociācija cietā matricē”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1991. gadā.
Vītols Pēteris — dzimis 1944. g. Latvijā, Rīgas rajona Mālpilī. 1971. g. beidzis
Rīgas Politehnisko institūtu, inženieris-mehāniķis; 1994. g. beidzis LU Pedagoģijas
fak., pedagoģijas maģistrs. Aspirantūra (mērķa aspirants no Rīgas Politehniskā institūta):
1971.–1974. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma:
“[LKP cīņa par rūpnieciskās ražošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu]”. Zinātn.
vad. vēst. zin. kand. L. Himelreihs (Rīgas Politehniskais institūts). Aspirantūru beidzis
1974. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts universitātē.

195

Vitriščaka

Doktorantūra: 2001.–2005. g., nepilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā
pedagoģija). Disertācijas tēma: “Audzināšanas faktoru izmaiņas augstākajā profesionālajā
izglītībā sabiedrības pārmaiņu periodā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. A. Špona un Dr. ped.
A. Baumanis (Biznesa Augstskola “Turība”). Atskaitīts no doktorantūras 2006. gadā.
Vitriščaka Ludmila — dzimusi 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beigusi P. Stučkas
LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra: 1971.–
1974. g., klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — cilvēka un dzīvnieku fizioloģija).
Disertācijas tēma: “Mikroorganismu-polimēru materiālu biodestruktoru fizioloģiskās
un bioķīmiskās īpašības”. Zinātn. vad. biol. zin. kand. Š. Bērmane. Aspirantūru beigusi
1974. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Dr. biol. grādu
ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Viziņa-Nīlsena Anita — dzimusi 1959. g. Latvijā, Limbažu rajona Vitrupē. 1987. g.
beigusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vdsk. mūzikas skolotāja; 1994. g. beigusi
LU Svešvalodu fak., pedagoģijas maģistre. Doktorantūra: 1995.–1999. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — nozaru pedagoģija). Disertācijas tēma: “Kokle un
kokles spēles apguves pedagoģiskie pamati”. Zinātn. vad. Dr. h. ped. Dz. Meikšāne.
Doktorantūru beigusi 1999. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2001. gadā Latvijā.
Vodomerovs Nikolajs — dzimis 1919. g. Krievijā, Ļeņingradas apgabalā. 1953. g.
beidzis M. I. Kaļiņina Augstāko militāri pedagoģisko institūtu, virsnieks-politdarbinieks.
Aspirantūra: 1964.–1965. g., viengadīgā asp., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. —
politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “[Darba ražīguma pieauguma faktori pārejā
uz komunismu (pēc Latvijas PSR rūpniecības uzņēmumu materiāliem)]”. Zinātn. vad.
ekon. zin. dokt. I. Šelimagins. Aspirantūru beidzis 1965. gadā. Ekon. zin. kand. grādu
ieguvis 1965. gadā Latvijā.
Volāne Elita — dzimusi 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1977. g. beigusi P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Doktorantūra: 1993.–1997. g., neklātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — mācīšanas metodika). Disertācijas tēma: “Rokdarbi
kā skolēnu darba prasmju veidošanās līdzeklis sākumskolā”. Zinātn. vad. Dr. h. ped.
A. Špona. Doktorantūru beigusi 1997. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 1997. gadā
Latvijā.
Volkova Anna — dzimusi 1932. g. Latvijā, Rīgas rajona Pabažos. 1955. g. beigusi
LVU Bioloģijas fak., bioloģe-zooloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
1962.–1964. g., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — zooloģija). Disertācijas tēma:
“Latvijas PSR dīķu zooplanktons un tā nozīme karpu barībā”. Zinātn. vad. prof. J. Lūss.
Aspirantūru beigusi 1964. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi 1966. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.
Volodina Marija — dzimusi 1941. g. Latvijā, Rīgā. 1965. g. beigusi P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1973.–1976. g., klātiene, ekonomikas zin. noz.
(ap. noz. — politiskā ekonomija). Disertācijas tēma: “Saimnieciskā aprēķina pamatposma
ekonomiskā atbildība”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. G. Libermanis. Aspirantūru beigusi
1976. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvusi 1978. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Voļskis Edgars — dzimis 1976. g. Latvijā, Siguldā. 2001. g. beidzis LU Ekonomikas
un vadības fak., sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — finanses un kredīts). Disertācijas tēma:
“Pensiju sistēmas pilnveidošanas problēmas Latvijā”. Zinātn. vad. Dr. ekon. I. Ludboržs.
Doktorantūru beidzis 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvis 2008. gadā Latvijā.

196

Vulfa

Voļskis Viktors — dzimis 1947. g. Latvijā, Aizputē. 1971. g. beidzis P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs. Aspirantūra: 1971.–1974. g.,
klātiene, bioloģijas zin. noz. (ap. noz. — mikrobioloģija). Disertācijas tēma: “[Eksogēno
purīna un pirimidīna savienojumu izmantošana aktinomicetēs]”. Zinātn. vad. biol. zin.
dokt. H. Mauriņa. Aspirantūru beidzis 1974. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvis
1974. gadā Latvijā.
Vorončuka (Porečenska) Inese — dzimusi 1951. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beigusi
P. Stučkas LVU Ekonomikas fak., ekonomiste-matemātiķe. Aspirantūra: 1973.–1976. g.,
klātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — matemātiskās metodes un skaitļošanas tehnikas
pielietošana ekonomiskos pētījumos, tautsaimniecības plānošanā un vadībā). Disertācijas
tēma: “AVS ekonomiskās efektivitātes aprēķinu automatizācija un algoritmu tipizācija”.
Zinātn. vad. ekon. zin. kand. R. Soms. Aspirantūru beigusi 1976. gadā. Ekon. zin.
kand. grādu ieguvusi 1977. gadā Maskavā, PSRS CSP Zinātniskās pētniecības institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Vosekalns Aleksandrs — dzimis 1949. g. Latvijā, Gulbenē. 1971. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Esteru absorbcijas pētījumi”.
Zinātn. vad. prof. B. Domaskins (M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte). No
1972. gada aspirantūru turpina M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē un beidzis
to 1974. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1991. gadā.
Vozņaka (Lisničenko) Larisa — dzimusi 1940. g. Turkmēnijā (tagad —
Turkmenistāna), Tašauzā. 1962. g. beigusi P. Stučkas LVU Svešvalodu fak., filoloģe,
vācu valodas skolotāja. Aspirantūra: 1971.–1974. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap.
noz. — pasniegšanas metodika). Disertācijas tēma: “Atributīvo nozīmju saišu gramatiskās
noformēšanas mācīšana vācu valodas mutvārdu izteicienos (universitātes humanitārajās
fakultātēs)”. Zinātn. vad. filol. zin. kand. J. Tuldava (Igaunija, Tartu Valsts universitāte).
Aspirantūru beigusi 1975. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā Maskavā,
PSRS Pedagoģijas ZA Satura un apmācības metožu zinātniskās pētniecības institūtā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Vucāns Jānis — dzimis 1956. g. Latvijā, Rīgā. 1979. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālie vienādojumi un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Optimālās vadīšanas uzdevumi jaukta veida vienādojumu sistēmām”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. U. Raitums. Aspirantūru beidzis 1986. gadā. Fiz.
un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1988. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. mat.
grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) 1992. gadā.
Vucens Aleksandrs — dzimis 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1965. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (teorētiskā fizika). Aspirantūra: 1968.–1971. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma:
“Kapilārie viļņi elektrostatiskā laukā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. I. Kirko (LPSR
ZA Fizikas institūts). Aspirantūru beidzis 1971. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Maskavā, PSRS
ZA Metālfizikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam (ap. noz. — magnētisko
parādību fizika) 1992. gadā.
Vulfa Līvija — dzimusi 1936. g. Latvijā, Rīgā. 1959. g. beigusi P. Stučkas LVU
Bioloģijas fak., bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Aspirantūra:
01.01.1968.–31.12.1968. g., viengadīgā asp., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — augu
fizioloģija). Disertācijas tēma: “Mikroelementu ietekme uz B grupas vitamīnu sintēzi
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maizes raugā”. Zinātn. vad. Dr. biol. H. Šadhane (LPSR Eksperimentālās un klīniskās
medicīnas institūts) Aspirantūru beigusi 1968. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1969. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. biol. grādam 1992. gadā.

Z
Zagrebins Sergejs — dzimis 1954. g. Latvijā, Tukumā. 1976. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1982.–1985. g., klātiene, fizikas
un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — optika). Disertācijas tēma: “Sadursmju jonizācija
litija, bārija un nātrija atomu kūļu selektīvā optiskā ierosmē”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. M. Jansons. Aspirantūru beidzis 1985. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1987. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē.
Zaicevs Oļegs — dzimis 1970. g. Latvijā, Ventspilī. 1995. g. beidzis LU Fizikas
un matemātikas fak., matemātikas maģistrs. Aspirantūra: 1995.–1998. g., klātiene,
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — diferenciālvienādojumi un matemātiskā analīze).
Disertācijas tēma: “Attēlojumu saimju paplašinājumi”. Zinātn. vad. Dr. h. mat. U. Raitums.
Doktorantūru beidzis 1998. gadā. Dr. mat. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā.
Zajakina (Streļņikova) Anna — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi
LU Bioloģijas fak., bioloģijas maģistre. Doktorantūra: 1998. g.–2001. g., bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — molekulārā bioloģija). Disertācijas tēma: “Hepatīta B vīrusa
rekonstrukcija in vitro”. Zinātn. vad. Dr. h. biol. T. Kozlovska. Doktorantūru beigusi
2002. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2004. gadā Latvijā.
Zaķis Juris — dzimis 1936. g. Latvijā, Ogrē. 1960. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs. Aspirantūra: 1964.–1967. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — pusvadītāju fizika). Disertācijas tēma:
“[Sārmu halogenīdu kristālu ar amoniju piemaisījumiem optiskās īpašības]”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. O. Šmits. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1966. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin.
dokt. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā par darbu “Defekti un sakārtotība sārmu metālu
halogenīdos, silīcija dioksīdā un arsēna halogenīdos”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz.
grādam (ap. noz. — cietvielu fizika) 1992. gadā.
Zaļoksnis Jānis — dzimis 1944. g. Latvijā, Rīgā. 1970. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķis (fizikālā ķīmija). Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Mangāna dioksīda suspensijas
elektroda pētījumi”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš. Aspirantūru beidzis
1975. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1976. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Zaļukajevs Leonīds — dzimis 1917. g. Krievijā, Tambovas apgabala Rasskazovas
pilsētā. 1941. g. beidzis Voroņežas Valsts universitātes Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra:
1947.–1950. g., klātiene, specialitāte — organiskā ķīmija. Disertācijas tēma: “[Hinaldehīdu
sintēžu mehānisms]”. Zinātn. vad. ķīm. zin. dokt. P. Kalniņš. Aspirantūru beidzis
1950. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1950. gadā Latvijā.
Zambrāns Ādolfs — dzimis 1936. g. Latvijā, Viesītē. 1960. g. beidzis P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., vdsk. fizikas un ražošanas pamatu skolotājs.
Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — fizikas
pasniegšanas metodika). Disertācijas tēma: “Šķidru metālu kapilāro parādību magnētiskā
hidrodinamika”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. I. Kirko (LPSR ZA Fizikas institūts).
Aspirantūru beidzis 1967. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1967. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
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Zamožskijs Aleksandrs — dzimis 1921. g. Krievijā, Omskas apgabala Šerbakulas
rajonā. 1960. g. beidzis V. I. Ļeņina Militāri–politisko akadēmiju, virsniekspolitdarbinieks. Aspirantūra: 1967.–1971. g., neklātiene, vēstures zinātnes (spec. —
PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “[Latvijas partijas organizāciju darbība rūpniecības
uzņēmumu pārejā uz jaunu plānošanas un ekonomiskās stimulēšanas sistēmu]”. Zinātn.
vad. vēst. zin. kand. A. Raškēvičs (LKP CK Partijas vēstures institūts). Aspirantūru
beidzis 1970. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1970. gadā Latvijā.
Zapols Boriss — dzimis 1941. g. Latvijā, Rīgā. 1963. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis (teorētiskā fizika). Aspirantūra: 1964.–1967. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. — teorētiskā un matemātiskā fizika).
Disertācijas tēma: “Efektīvā potenciāla metode kvantu sistēmu aprēķiniem”. Zinātn. vad.
mat. zin. dokt. A. Kronrods (Maskavas Teorētiskās un eksperimentālās fizikas institūts,
PSRS Atomenerģijas izmantošanas valsts komiteja). Aspirantūru beidzis 1967. gadā.
Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1972. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā. Dr. h. fiz. grādu ieguvis 1998. gadā Latvijā par darbu “Kvantu
sistēmas ar dažādām elektronu korelācijas pakāpēm: jaunas teorētiskā apraksta metodes”.
Zariņa Vita — dzimusi 1963. g. Latvijā, Kuldīgā. 2002. g. beigusi Rīgas
Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, uzņēmējdarbības
maģistre. Doktorantūra: 2002.–2006. g., nepilna laika, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. —
grāmatvedības un uzskaites teorija). Disertācijas tēma: “Ilgtermiņa materiālo aktīvu
uzskaite un novērtēšana”. Zinātn. vad. Dr. ekon. S. Keišs (BA “Turība”). Doktorantūru
beigusi 2006. gadā. Dr. ekon. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
Zariņš Ansis — dzimis 1953. g. Latvijā, Rīgā. 1976. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1981.–1984. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — astrometrija un debesu mehānika). Disertācijas tēma:
“Zemes mākslīgo pavadoņu redzamās kustības īpašības un to izmantošana novērojumu
programmnodrošinājumā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. M. Ābele. Aspirantūru
beidzis 1984. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un
mat. zin. kand. grādu ieguvis 1988. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Valsts
universitātes P. Šternberga Valsts astronomijas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz.
grādam 1992. gadā.
Zariņš Vilnis — dzimis 1930. g. Latvijā, Jūrmalā. 1953. g. beidzis Latvijas Valsts
pedagoģisko institūtu, vdsk. vēstures skolotājs. Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene,
filozofijas zinātnes (spec. — filozofijas vēsture). Disertācijas tēma: “Vācu imperiālisma
austrumu ekspansijas ideoloģija fašisma periodā (1933–1945) un tās izpausmes Latvijā”.
Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. E. Karpovics. Aspirantūru beidzis 1967. gadā. Filoz. zin.
kand. grādu ieguvis 1971. gadā Latvijā.
Zars Varaidotis — dzimis 1929. g. Latvijā, Liepājā. 1952. g. beidzis LVU Mehānikas
fak., inženieris-mehāniķis. Aspirantūra: 1952.–1955. g., klātiene, specialitāte — darba
galdi. No 1953. gada komandēts uz Ļeņingradas Politehnisko institūtu aspirantūras
darba turpināšanai, disertācijas pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas darbs par
vibrācijas novēršanas metodēm. Zinātn. vad. tehn. zin. kand. L. Muraškins (Ļeņingradas
Politehniskais institūts). Aspirantūru beidzis 1955. gadā. Tehn. zin. kand. grādu
ieguvis 1957. gadā Ļeņingradā, Ļeņingradas Politehniskajā institūtā.
Zauberga Ieva — dzimusi 1958. g. Latvijā, Rīgā. 1982. g. beigusi P. Stučkas LVU
Svešvalodu fak., filoloģe, pasniedzēja, tulce. Aspirantūra/doktorantūra: 1986.–1990. g.,
neklātiene, filoloģijas zin. noz. (ap. noz. — PSRS tautu valodas). Disertācijas tēma:
“Valodas dinamikas atspoguļojums tulkojumos”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. A. Blinkena
(LPSR ZA Valodas un literatūras institūts). Doktorantūru beigusi 1990. gadā. Filol.
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zin. kand. grādu ieguvusi 1991. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. filol. grādam
1992. gadā.
Zauls Vismants — dzimis 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, pasniedzējs. Aspirantūra: 1986.–1989. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “PLZT
keramikas un segnetoelektrisko kompozītu nelineāri optiskie pētījumi”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. A. Šternbergs. Aspirantūru beidzis 1989. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1990. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam
1992. gadā.
Zavorins Aleksandrs — dzimis 1943. g. Krievijā, Piejūras novada Škatovas rajonā.
1965. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķis-skaitļotājs.
Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, fizikas un matemātikas zinātnes (spec. —
skaitļošanas matemātika). Disertācijas tēma: “[Pusvadītāju shēmu aprēķinu metodes]”.
Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Grīnbergs. Aspirantūru beidzis 1971. gadā un
norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu
ieguvis 1973. gadā Maskavā, PSRS ZA Precīzās mehānikas un skaitļošanas tehnikas
institūtā.
Zeile Pēteris — dzimis 1928. g. Latvijā, Daugavpils apriņķa Aizkalnes pagastā.
1952. g. beidzis LVU Filoloģijas fak., laikraksta literārais līdzstrādnieks. Aspirantūra:
1952.–1955. g., klātiene, filozofijas zinātnes (spec. — dialektiskais un vēsturiskais
materiālisms). Disertācijas tēma: “Mākslinieciskais tēls kā objektīvās īstenības
atspoguļojuma īpaša forma”. Zinātn. vad. filoz. zin. kand. M. Jēkabsone. Aspirantūru
beidzis 1955. gadā. Filoz. zin. kand. grādu ieguvis 1956. gadā Latvijā.
Zekunde Aldis — dzimis 1952. g. Latvijā, Tukuma rajona Zemītē. 1975. g. beidzis
P. Stučkas LVU Ķīmijas fak., ķīmiķis. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, ķīmijas zin.
noz. (ap. noz. — fizikālā ķīmija). Disertācijas tēma: “Sistēmas piridīnija jodīds–sudraba
jodīds elektrolītu fizikālķīmiskās īpašības”. Zinātn. vad. ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš.
Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis 1984. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Zelčs Vitālijs — dzimis 1952. g. Latvijā, Balvu rajona Briežuciema pagastā.
1975. g. beidzis P. Stučkas LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs.
Aspirantūra: 1982.–1986. g., neklātiene, ģeogrāfijas zin. noz. (ap. noz. — ģeomorfoloģija
un paleoģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Diverģentā tipa zemieņu glaciotektoniskās
reljefa formas”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand. O. Āboltiņš. Aspirantūru beidzis
1986. gadā. Dr. ģeol. grādu ieguvis (ģeoloģijas zin. noz., ap. noz. — kvartārģeoloģija un
ģeomorfoloģija) 1993. gadā Latvijā.
Zelmene Ināra — dzimusi 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1968. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja.
Aspirantūra: 1969.–1972. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture).
Disertācijas tēma: “LSDSP cīņa pret baltvācu muižniecības ideoloģiju un politiku 1905.–
1907. gada revolūcijas laikā”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. P. Krupņikovs. Aspirantūru
beigusi 1973. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1983. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam 1992. gadā.
Zelmenis Dainis — dzimis 1946. g. Latvijā, Rīgā. 1968. g. beidzis P. Stučkas LVU
Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
Aspirantūra: 1968.–1971. g., klātiene, ekonomikas zinātnes (spec. — politiskā ekonomija).
Disertācijas tēma: “Struktūrpolitika Zviedrijas rūpniecībā”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand.
V. Timaškova (Maskavas apgabala Pasaules ekonomikas institūts). Aspirantūru beidzis
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1971. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. ekon. grādam (ap. noz. — tautsaimniecības ekonomika) 1992. gadā.
Zemīte Lilita — dzimusi 1961. g. Latvijā, Rīgā. 1984. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja.
Aspirantūra/doktorantūra: 1988.–1992. g., neklātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. —
vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma: “Tautu Savienība un Latvija: 1930–1939”. Zinātn.
vad. vēst. zin. dokt. A. Varslavāns. Doktorantūru beigusi 1992. gadā. Dr. vēst. grādu
ieguvusi 1993. gadā Latvijā.
Zepa Brigita — dzimusi 1949. g. Latvijā, Talsu rajona Abavas ciemā. 1973. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma filozofijas
un sabiedrības mācības pasniedzēja, socioloģe. Aspirantūra (mērķa aspirante no Rīgas
Politehniskā institūta): 1975.–1979. g., neklātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. —
dialektiskais un vēsturiskais materiālisms). Disertācijas tēma: “Personības kultūras
attīstība inženieru sagatavošanas procesā”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. T. Vilciņš (Latvijas
PSR ZA Vēstures institūts). Aspirantūru beigusi 1979. gadā. Filoz. zin. kand. grādu
ieguvusi 1985. gadā PSRS ZA Socioloģisko pētījumu institūtā. Pielīdzināts Latvijas
Dr. soc. grādam 1992. gadā.
Zīds Oskars — dzimis 1948. g. Latvijā, Saldus rajona Remtes ciemā. 1972. g.
beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., marksisma-ļeņinisma filozofijas
un sabiedrības mācības pasniedzējs, sociologs. Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene,
pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas teorija un vēsture). Disertācijas tēma:
“Vecāko klašu skolēnu aktīvas dzīves pozīcijas audzināšana vispārizglītojošo skolu
komjaunatnes organizāciju darbībā”. Zinātn. vad. ped. zin. kand. A. Špona. Aspirantūru
beidzis 1978. gadā. Ped. zin. kand. grādu ieguvis 1980. gadā Lietuvā, Viļņas Valsts
universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ped. grādam 1992. gadā.
Ziemele Ineta — dzimusi 1970. g. Latvijā, Jelgavā. 1993. g. beigusi LU Juridisko
fak., juriste. Doktorantūra: 1994.–1998. g., neklātiene, tiesību zin. noz. (ap. noz. —
valsts un starptautiskās tiesības). Disertācijas tēma: “Valstu turpināšanās un pilsonība:
starptautisko un konstitucionālo tiesību aspekti Baltijas valstīs, Krievijas Federācijā”.
Zinātn. vad. Dr. jur. A. Fogels. Doktorantūru beigusi 1998. gadā. Ph. D. grādu ieguvusi
1998. gadā Anglijā, Kembridžas Universitātē.
Ziemelis Uldis — dzimis 1934. g. Latvijā, Rīgā. 1963. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ekonomikas fak., ekonomists. Aspirantūra (mērķa aspirants no LPSR Valsts plāna
komitejas): 1978.–1982. g., neklātiene, ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — tautsaimniecības
ekonomika, plānošana un pārvaldes organizācija). Disertācijas tēma: “Ražošanas
apvienību veidošanas un darbības ekonomiskā efektivitāte”. Zinātn. vad. ekon. zin.
kand. G. Libermanis. Aspirantūru beidzis 1980. gadā. Ekon. zin. kand. grādu ieguvis
1980. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam (ap. noz. — uzņēmējdarbības
ekonomika) 1992. gadā.
Zigmunde Alīda — dzimusi 1960. g. Latvijā, Ķekavā. 2001. g. beigusi LU
Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu, izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā.
Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — vispārīgā
pedagoģija). Disertācijas tēma: “Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas
Politehniskajā institūtā (1862–1919)”. Zinātn. vad. Dr. ped. A. Krūze. Doktorantūru
beigusi 2006. gadā. Dr. ped. grādu ieguvusi 2006. gadā Latvijā.
Zijberga Tamāra — dzimusi 1922. g. Krievijā, Omskas apgabala Tarā. 1942. g.
beigusi Krasnodaras Pedagoģisko institūtu, vdsk. krievu valodas un literatūras pasniedzēja.
Aspirantūra: 1953.–1954. g., viengadīgā asp., klātiene, specialitāte — valodniecība. No
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1953. gada komandēta uz M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti disertācijas
pabeigšanai un aizstāvēšanai. Disertācijas tēma un zinātniskais vadītājs nav zināmi.
Aspirantūru beigusi 1954. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1955. gadā Maskavā,
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē.
Zīle Alma — dzimusi 1917. g. Krievijā, Maskavā. 1941. g. beigusi M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātes Vēstures fak., zinātniskā darbiniece vēstures zinātnēs,
augstskolas pasniedzēja. Aspirantūra: 1946.–1949. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. —
PSRS tautu vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Padomju valdības sociālekonomiskie
pasākumi 1919. gadā”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Drīzulis. Aspirantūru beigusi
1949. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi 1949. gadā Latvijā.
Zīle Ļubova — dzimusi 1928. g. Latvijā, Kārsavas rajona Krampenēs. 1957. g.
beigusi M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti, vēsturniece, vdsk. vēstures
skolotāja. Aspirantūra: 1962.–1965. g., klātiene, vēstures znātnes (spec. — PSKP
vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskās partijas loma republikas strādnieku
klases veidošanā un attīstībā”. Zinātn. vad. vēst. zin. dokt. A. Drīzulis (Latvijas PSR ZA
Vēstures institūts). Aspirantūru beigusi 1965. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvusi
1965. gadā Latvijā. Vēst. zin. dokt. grādu ieguvusi 1980. gadā Maskavā, PSKP CK
Augstākajā partijas skolā par darbu “Komunistiskās partijas loma sociālisma celtniecībā
Latvijā”.
Zimule Ērika — dzimusi 1925. g. Latvijā, Valkas rajona Ērģemes pagastā. 1952. g.
beigusi LVU Filoloģijas fak., filoloģe. Aspirantūra: 1966.–1970. g., neklātiene, filoloģijas
zinātnes (spec. — latviešu literatūra). Disertācijas tēma: “Žanra un stila īpatnības latviešu
padomju romānā sešdesmitajos gados”. Zinātn. vad. filol. zin. dokt. K. Krauliņš.
Aspirantūru beigusi 1970. gadā. Filol. zin. kand. grādu ieguvusi 1972. gadā Latvijā.
Zīraps Valters — dzimis 1933. g. Latvijā, Valmieras rajona Brenguļu ciemā. 1956. g.
beidzis LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis, vdsk. fizikas un matemātikas skolotājs.
Aspirantūra: 1964.–1967. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. —
pusvadītāju fizika). Disertācijas tēma: “Elektronu–caurumu procesi un rekombinatīvā
luminiscence SMHK”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. O. Šmits. Aspirantūru beidzis
1967. gadā un norīkots darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin.
kand. grādu ieguvis 1968. gadā Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1992. gadā.
Dr. h. fiz. grādu (ap. noz. — cietvielu fizika) ieguvis 1994. gadā Latvijā par darbu “Jonu
difūzijas-limitētie termoaktivētie relaksācijas procesi halogenīdu un oksīdu kristālos”.
Zobena Aija — dzimusi 1957. g. Latvijā, Dobelē. 1980. g. beigusi P. Stučkas LVU
Vēstures un filozofijas fak., filozofe, pasniedzēja. Aspirantūra (mērķa aspirante no Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas): 1986.–1989. g., klātiene, filozofijas zin. noz. (ap. noz. —
zinātniskā komunisma teorija). Disertācijas tēma: “Lauksaimniecības speciālists kā lauku
kultūras attiecību subjekts”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. M. Ašmanis. Aspirantūru beigusi
1989. gadā. Soc. zin. kand. grādu ieguvusi 1991. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova
Maskavas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. soc. grādam 1992. gadā.
Zole Ieva — dzimusi 1974. g. Latvijā, Rīgā. 1997. g. beigusi LU Filoloģijas fak.,
mākslas zinātnes maģistre teātra zinātnē. Doktorantūra: 1997.–2000. g., pilna laika,
mākslas zin. noz. (ap. noz. — teātra un kino vēsture un teorija). Disertācijas tēma: “Pēteris
Pētersons. Režija, dramaturģija un teātra teorija”. Zinātn. vad. Dr. h. māksl. S. Radzobe.
Doktorantūru beigusi 2002. gadā. Dr. māksl. grādu ieguvusi 2003. gadā Latvijā.
Zolotarevs Vladimirs — dzimis 1945. g. Krievijā, Sverdlovskas apgabala Kušvā.
1970. g. beidzis P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra:
1972.–1975. g., klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika).
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Disertācijas tēma: “Elementāro ierosinājumu relaksācija feromagnētiķos perturbācijas
teorijas augstāku kārtu tuvinājumā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. V. Kaščejevs
(LPSR ZA Fizikas institūts). Aspirantūru beidzis 1975. gadā un norīkots darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvis 1976. gadā Latvijā.
Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1993. gadā.
Zonne Osvalds — dzimis 1928. g. Latvijā, Abrenes apriņķa Bērzpils pagastā.
1952. g. beidzis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fak., jurists. Aspirantūra: 1965.–
1966. g., viengadīgā asp., klātiene, juridiskās zinātnes (spec. — civiltiesības un process).
Disertācijas tēma: “[Darba tiesību izveidošana un attīstība Latvijas PSR (1917–1967)]”.
Zinātniskais vadītājs nav zināms. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Jur. zin. kand. grādu
ieguvis 1967. gadā Igaunijā, Tartu Valsts universitātē.
Zorenko Tatjana — dzimusi 1949. g. Ukrainā, Simferopolē. 1971. g. beigusi
P. Stučkas LVU Bioloģijas fak., bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja. Aspirantūra:
1976.–1977. g., viengadīgā asp., klātiene, bioloģijas zinātnes (spec. — zooloģija).
Disertācijas tēma: “[Lauku strupastes Microtus arvalis Pall. (Rodentia, Cricetidae)
grupveida uzvedība kā starppopulāciju attiecības regulējošs faktors]”. Zinātniskais
vadītājs nav zināms. Aspirantūru beigusi 1977. gadā. Biol. zin. kand. grādu ieguvusi
1978. gadā Ļeņingradā, A. A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātē. Biol. zin. dokt.
grādu ieguvusi 1990. gadā Ļeņingradā, PSRS ZA Zooloģijas institūtā par darbu “PSRS
faunas tribas Microtini strupastu etoloģiskā analīze grauzēju sistemātikā”. Pielīdzināts
Latvijas Dr. h. biol. grādam 1992. gadā.
Zujevs Oļegs — dzimis 1956. g. Ukrainā, Viņņicas apgabala Križopolē. 1987. g.
beidzis Militāri politisko akadēmiju, pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs. Aspirantūra/
doktorantūra (mērķa aspirants/doktorants no S. S. Birjuzova Rīgas Augstākās politiskās
karaskolas): 1988.–1992. g., neklātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — pedagoģijas
teorija un vēsture). Disertācijas tēma: “Dialogs jauno virsnieku mācībās”. Zinātn. vad.
ped. zin. kand. I. Žogla. Doktorantūru beidzis 1990. gadā. Ped. zin. kand. grādu
ieguvis 1990. gadā Latvijā.
Zunda Antonijs — dzimis 1947. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Ezernieku ciemā.
1974. g. beidzis P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fak., vēsturnieks, vēstures un
sabiedrības mācības pasniedzējs. Aspirantūra: 1974.–1978. g., neklātiene, vēstures zin.
noz. (ap. noz. — vispārīgā vēsture). Disertācijas tēma: “Lielbritānijas un buržuāziskās
Latvijas ekonomiskās un politiski diplomātiskās attiecības pasaules ekonomiskās krīzes
gados (1929–1933)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. A. Varslavāns. Aspirantūru beidzis
1978. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1979. gadā Ļeņingradā, A. I. Hercena
Ļeņingradas Valsts pedagoģiskajā institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. vēst. grādam
1992. gadā. Dr. h. vēst. grādu ieguvis 1999. gadā Latvijā par darbu “Latvijas un
Lielbritānijas attiecības 1930.–1940. g.”.
Zuters Jānis — dzimis 1971. g. Latvijā, Siguldā. 1999. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Doktorantūra: 2002.–2005. g.,
pilna laika, datorzinātņu noz. (ap. noz. — datu apstrādes sistēmas un datortīkli).
Disertācijas tēma: “Neironu tīkli stundu saraksta sastādīšanas modelī”. Zinātn. vad.
Dr. dat. J. Bičevskis. Doktorantūru beidzis 2005. gadā. Dr. dat. grādu ieguvis 2007. gadā
Latvijā.
Zvejniece Līga — dzimusi 1974. g. Latvijā, Alūksnē. 2000. g. beigusi LU
Medicīnas fak., ārste. Doktorantūra: 2003.–2006. g., pilna laika, medicīnas zin. noz. (ap.
noz. — farmakoloģija). Disertācijas tēma: “Melanokortīnu receptoru ligandu ietekme uz
centrālajiem un perifērajiem iekaisuma procesiem”. Zinātn. vad. Dr. h. med. V. Kluša.
Doktorantūru beigusi 2006. gadā. Dr. med. grādu ieguvusi 2007. gadā Latvijā.
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Zvejnieks Guntars — dzimis 1971. g. Latvijā, Rīgā. 1996. g. beidzis LU Fizikas un
matemātikas fak., fizikas maģistrs. Doktorantūra: 1996.–1999. g., klātiene, fizikas zin.
noz. (ap. noz. — teorētiskā fizika). Disertācijas tēma: “Catalytic Surface Reactions: Monte
Carlo Simulations of Systems with Creation, Annihilation and Diffusion of Interacting
Reactants [Difūzijas un spontānās rekombinācijas kontrolēto procesu kinētika cietvielās]”.
Zinātn. vad. Dr. h. fiz. J. Kalniņš. Doktorantūru beidzis 2001. gadā. Dr. rer. nat. grādu
ieguvis 2001. gadā Osnabrikas Universitātē, Vācijā.
Zvejnieks Roberts — dzimis 1928. g. Latvijā, Gulbenes rajona Bejas ciemā. 1953. g.
beidzis LVU Ģeogrāfijas fak., ģeogrāfs. Aspirantūra: 1963.–1966. g., klātiene, ģeogrāfijas
zinātnes (spec. — PSRS ekonomiskā ģeogrāfija). Disertācijas tēma: “Ekonomģeogrāfiskā
stāvokļa nozīme Latvijas PSR tautas saimniecības attīstībā”. Zinātn. vad. ģeogr. zin. kand.
V. Pūriņš. Aspirantūru beidzis 1966. gadā. Ģeogr. zin. kand. grādu ieguvis 1977. gadā
Baltkrievijā, Baltkrievijas Valsts universitātē. Pielīdzināts Latvijas Dr. ģeogr. grādam
1992. gadā.
Zvidriņa Māra — dzimusi 1941. g. Latvijā, Rīgā. 1965. g. beigusi P. Stučkas
LVU Ekonomikas un juridisko fak., ekonomiste. Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene,
ekonomikas zin. noz. (ap. noz. — statistika). Disertācijas tēma: “Latvijas PSR iedzīvotāju
darba efektivitātes pētījumi”. Zinātn. vad. ekon. zin. kand. H. Zīle. Aspirantūru beigusi
1977. gadā un norīkota darbā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē. Ekon. zin. kand.
grādu ieguvusi 1979. gadā Ļeņingradā, N. A. Vozņesenska Ļeņingradas Finanšu
ekonomikas institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ekon. grādam 1992. gadā.
Zviedre Egita — dzimusi 1976. g. Latvijā, Rīgā. 2000. g. beigusi LU Bioloģijas fak.,
dabaszinātņu maģistre bioloģijā. Doktorantūra: 2002.–2005. g., pilna laika, bioloģijas
zin. noz. (ap. noz. — botānika). Disertācijas tēma: “Latvijas saldūdens mieturaļģu
(Charophyta) flora un ekoloģija”. Zinātn. vad. Dr. biol. G. Brumelis. Doktorantūru
beigusi 2005. gadā. Dr. biol. grādu ieguvusi 2008. gadā Latvijā.
Zvirbulis Jūlijs — dzimis 1930. g. Krievijā, Krasnojarskas novadā, Manskas
rajonā. 1954. g. beidzis LVU Filoloģijas fak., filologs, vdsk. skolotājs. Aspirantūra:
1967.–1971. g., neklātiene, filozofijas zinātnes (spec. — filozofijas vēsture). Disertācijas
tēma: “[Strādājošo garīgo un materiālo vajadzību mijiedarbība sociālismā (filozofiskais
aspekts)]”. Zinātn. vad. filoz. zin. dokt. V. Šteinbergs. Aspirantūru beidzis 1971. gadā.
Vēst. zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā.
Zvirgzde Jūlija — dzimusi 1940. g. Latvijā, Rīgā. 1966. g. beigusi P. Sučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķe (cietvielu fizika). Aspirantūra: 1970.–1973. g.,
klātiene, fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas
tēma: “Struktūras izmaiņas un gaismas izkliede bārija titanātā, svina magnija niobātā,
kālija dihidrofosfātā un triglicīnsulfātā”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. kand. J. Kručāns.
Aspirantūru beigusi 1973. gadā. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1977. gadā
Latvijā. Pielīdzināts Latvijas Dr. fiz. grādam 1991. gadā.
Zvirgzds Juris — dzimis 1942. g. Latvijā, Rīgā. 1969. g. beidzis P. Stučkas LVU
Fizikas un matemātikas fak., fiziķis. Aspirantūra: 1972.–1975. g., klātiene, fizikas un
matemātikas zin. noz. (ap. noz. — cietvielu fizika). Disertācijas tēma: “[Spontānais
elektrooptiskais efekts perovskita tipa segnetoelektriskos cietos šķīdumos]”. Zinātn. vad.
fiz. un mat. zin. kand. V. Fricbergs. Aspirantūru beidzis 1975. gadā. Fiz. un mat.
zin. kand. grādu ieguvis 1975. gadā Latvijā. Fiz. un mat. zin. dokt. grādu ieguvis
1990. gadā Latvijā par darbu “Strukturālās un dinamiskās pirmsfāžu pārejas parādības
segnetoelektriķos”. Pielīdzināts Latvijas Dr. h. fiz. grādam 1991. gadā.
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Žagars Andrejs — dzimis 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1973. g. beidzis P. Stučkas LVU
Ķīmijas fak., ķīmiķis (organiskā ķīmija). Aspirantūra: 1975.–1978. g., klātiene, ķīmijas
zin. noz. (ap. noz. — organiskā ķīmija). Disertācijas tēma: “Fenazīni — fermentus
modelējošie aromātisko savienojumu hidroksilēšanas katalizatori”. Zinātn. vad. ķīm. zin.
dokt. V. Grīnšteins. Aspirantūru beidzis 1978. gadā. Ķīm. zin. kand. grādu ieguvis
1987. gadā Maskavā, M. V. Lomonosova Maskavas Smalkās ķīmiskās tehnoloģijas
institūtā. Pielīdzināts Latvijas Dr. ķīm. grādam 1992. gadā.
Ždanoka Tatjana — dzimusi 1950. g. Latvijā, Rīgā. 1972. g. beigusi P. Stučkas
LVU Fizikas un matemātikas fak., matemātiķe. Aspirantūra: 1974.–1977. g., klātiene,
fizikas un matemātikas zin. noz. (ap. noz. — funkciju teorija un funkcionālā analīze).
Disertācijas tēma: “Gadījuma lineārie operatori Banaha telpās”. Zinātn. vad. fiz. un mat.
zin. kand. M. Goldmanis. Aspirantūru beigusi 1977. gadā un norīkota darbā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitātē. Fiz. un mat. zin. kand. grādu ieguvusi 1980. gadā
Ukrainā, Doņeckā, Pielietojamās matemātikas un mehānikas institūtā. Pielīdzināts
Latvijas Dr. mat. grādam (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi)
1992. gadā.
Žeļezņakovs Eduards — dzimis 1938. g. Krievijā, Rostovas apgabala Novošahtinskā.
1965. g. beidzis Maskavas Poligrāfijas institūtu, masu literatūras redaktors. Aspirantūra:
1972.–1975. g., klātiene, vēstures zin. noz. (ap. noz. — PSKP vēsture). Disertācijas
tēma: “Jānis Rudzutaks — partijas un valsts darbinieks”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand.
V. Rajevskis. Atskaitīts no aspirantūras 1975. gadā. Vēst. zin. kand. grādu ieguvis
1979. gadā.
Žīdens Jānis — dzimis 1970. g. Latvijā, Ludzā. 1992. g. beidzis Latvijas Valsts
fiziskās kultūras institūtu, fiziskās audzināšanas skolotājs, handbola treneris. Doktorantūra:
1993.–1996. g., klātiene, pedagoģijas zin. noz. (ap. noz. — audzināšanas un sporta
treniņu teorija un metodika). Disertācijas tēma: “Handbola taktikas paņēmienu apguves
pedagoģiskie pamati pusaudžu vecumā”. Zinātn. vad. Dr. ped. L. Žukovs. Doktorantūru
beidzis 1996. gadā. Dr. ped. grādu ieguvis 1997. gadā Latvijā.
Žogla Irēna — dzimusi 1941. g. Latvijā, Rēzeknes rajona Kaunatas ciemā. 1965. g.
beigusi P. Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak., filoloģe, angļu valodas skolotāja.
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