
  

 

APSTIPRINĀTS 

ar RA Senāta 28.03.2006.  

lēmumu Nr.4 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 

27.03.2007. lēmumu Nr.2, 

26.02.2008. lēmumu Nr.11, 

27.09.2011. lēmumu Nr.3, 

01.11.2011. lēmumu Nr.9, 

19.06.2012. lēmumu Nr.6, 

27.11.2012. lēmumu Nr.11,  

26.03.2013. lēmumu Nr.3) 

 

RA Senāta priekšsēdētājs 

 

_________________ A.Teilāns 

 
 

NOLIKUMS PAR AKADĒMISKAJIEM AMATIEM  

RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 

 
1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. RA akadēmisko personālu veido: 

 profesori, asociētie profesori; 

 docenti, vadošie pētnieki; 

 lektori, pētnieki; 

 asistenti; 

 zinātniskie asistenti (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. lēmumu 

Nr.9).  

1.2. Atbilstoši Latvijas Republikas Augstskolu likumam akadēmiskie amati RA tiek 

ieņemti vēlēšanu kārtībā uz konkursa pamata. Docētāju kvalifikāciju un atbilstību 

amatam izvērtē konkursa komisija: fakultāšu konkursa komisija – asistenta, lektora, 

docenta amatos, RA Senāta konkursa komisija – asociētā profesora un profesora 

amatos, institūta zinātniskās padomes konkursa komisija – vadošā pētnieka, pētnieka, 

zinātniskā asistenta amatos (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. 

lēmumu Nr.9.  

1.3.  Fakultātes konkursa komisiju 3 cilvēku sastāvā no profesoru, asociēto profesoru un 

docentu vidus uz 3 gadiem ievēlē fakultātes Dome. Senāta konkursa komisiju, ne 

mazāk kā 5 cilvēku sastāvā uz 3 gadiem ievēlē Senāts. Institūta Zinātniskās padomes 

konkursa komisiju 3 cilvēku sastāvā uz 3 gadiem ievēlē Institūta Zinātniskā padome. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 27.11.2012. lēmumu Nr.11, 26.03.2013. 

lēmumu Nr.3) 

1.4. Uz konkursa komisijas sēdi var pieaicināt attiecīgo zinātņu pārstāvjus no citām RA 

fakultātēm vai citām augstskolām, kā arī radošo un profesionālo apvienību pārstāvjus.  

 

2. Docentu, lektoru, asistentu vēlēšanu kārtība RA 

2.1. Brīvajos docenta, lektora, asistenta amatos atbilstošās kvalifikācijas docētāju uz 6 

gadiem ievēlē fakultātes Dome vai RA Senāts. Akadēmisko personālu ievēlē Senāts, ja 

attiecīgajā zinātņu nozarē vai attiecīgo zinātņu grupā nav fakultātes, bet ir tikai 

nodaļas.  



  

 

2.2. Atklāto konkursu uz brīvajiem akadēmiskajiem amatiem izsludina RA Senāts. 

2.3. Senāta noteiktajā termiņā pēc konkursa izsludināšanas presē attiecīgā amata 

pretendents iesniedz RA Personāla daļā fakultātes/Senāta konkursa komisijai adresētu 

iesniegumu par atļauju piedalīties konkursā, kurā norāda, uz kādu amatu kādā zinātņu 

nozarē/apakšnozarē viņš pretendē. Personas vienā  konkursā var  pretendēt un 

dokumentus iesniegt tikai uz vienu akadēmisko amatu. Iesniegumam tiek pievienoti 

dokumenti atbilstoši noteikumiem par amata pretendenta kvalifikācijas novērtēšanas 

kritērijiem (skat 1.pielikumu) 

2.4. Personāla daļa pēc dokumentu pārbaudes iesniedz tos attiecīgai katedrai iepriekšējai 

izskatīšanai. 

2.5. Katedra nedēļas laikā izskata iesniegtos dokumentus un, pievienojot tiem katedras 

sēdes lēmumu ar izvērstu atzinumu par katru akadēmiskā amata pretendentu, kurā ir 

ieteikums "ievēlēt" vai "neievēlēt" pretendentu amatā, nodod tos tālākai izskatīšanai 

fakultātes Domes/Senāta priekšsēdētājam. 

2.6. Fakultātes Domes/Senāta priekšsēdētājs nodod dokumentus izskatīšanai 

fakultātes/Senāta konkursa komisijai un nozīmē Domes/Senāta sēdi, kurā notiks 

pretendentu iesniegumu izskatīšana un vēlēšanas. Līdz Domes/Senāta sēdei 

organizējamas visu pretendentu atklātās lekcijas Rēzeknes Augstskolā, kuras vērtē 

vismaz divi konkursa komisijas locekļi. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 

27.03.2007. lēmumu Nr.2.) 

2.7. Fakultātes/Senāta konkursa komisija izvērtē pretendentu uz akadēmiskajiem amatiem 

kvalifikāciju un atbilstību amatam pēc 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

2.8. Senāta konkursa komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas 

locekļiem. Lēmumu par atļauju pretendentam piedalīties vēlēšanās fakultātes/Senāta 

konkursa komisija pieņem ar balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās 

vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Protokolā tiek fiksēti arī Fakultātes 

Domes/Senāta konkursa komisijas locekļu īpašie viedokļi par pretendentiem. (Ar 

grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 26.03.2013. lēmumu Nr.3.) 

2.9. Domes/Senāta sēdē ir tiesības izskatīt jautājumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos, 

ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 domnieku/ senatoru. Ievēlot docentus, Domes locekļu 

sastāvam jāatbilst promocijas padomes prasībām. Ja Domes locekļu sastāvs neatbilst 

promocijas padomes prasībām, tad  akadēmisko personālu ievēlē Senāts. (Ar 

grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. lēmumu Nr.9) 

2.10. Uz Domes/Senāta sēdi priekšsēdētājs uzaicina akadēmisko amatu pretendentus. 

Pretendenta piedalīšanās sēdē nav obligāta. 

2.11. Pirms pārrunām ar akadēmisko amatu pretendentiem Domes/Senāta sēdē 

Fakultātes/Senāta konkursa komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks iepazīstina 

Domi/Senātu ar pretendentu dokumentiem un vienu no iespējamiem slēdzieniem: 

 pretendents atbilst amata kritērijiem, atļaut piedalīties konkursa vēlēšanām; 

 pretendents neatbilst amata kritērijiem, neatļaut piedalīties konkursa vēlēšanām. 

2.12. Galīgo lēmumu par pretendenta  iekļaušanu vēlēšanu biļetenos, atklāti balsojot, 

pieņem Dome/Senāts ar vienkāršu balsu vairākumu. 

2.13. Vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot. Par ievēlētu skaitās persona, par kuru ir nobalsojuši 

vairāk kā puse no Domes/Senāta sēdē klātesošajiem domniekiem/senatoriem.  

2.14. Vēlēšanu rezultātus apstiprina Senāts.  

 



  

 

3. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanu kārtība RA 

3.1. Profesoru un asociēto profesoru amatu skaitu RA attiecīgās zinātņu nozarēs atbilstoši 

nepieciešamībai un finansiālajām iespējām nosaka RA Senāts, pamatojoties uz 

fakultāšu ierosinājumiem.  

3.2. Konkursu uz profesora un asociētā profesora amatiem izsludina RA Senāts.  

3.3. Senāta noteiktajā termiņā pēc konkursa noteikumu izsludināšanas presē pretendenti 

iesniedz Personāla daļā Senāta konkursa komisijai adresētu iesniegumu un dokumentu 

paketi, kas apliecina pretendenta atbilstību asociētā profesora vai profesora amatam.  

3.4. Senāta konkursa komisija izanalizē iesniegto materiālu atbilstību noteiktajiem 

kritērijiem (skat. 2.,3. pielikumus) un balsojot pieņem lēmumu par pretendenta 

dokumentu virzīšanu izskatīšanai Senātā vai noraidīšanu. 

3.5. Senāta sēdē Senāta konkursa komisijas priekšsēdētājs iepazīstina Senātu ar pretendenta 

dokumentiem un vienu no iespējamiem komisijas slēdzieniem: 

 virzīt dokumentus izskatīšanai attiecīgās nozares profesoru padomē; 

 atteikt dokumentu virzīšanu tālākai izskatīšanai. 

3.6. Senāts pēc ziņojuma apspriešanas, atklāti balsojot, pieņem galīgo lēmumu par 

pretendenta dokumentu virzīšanu tālākai izskatīšanai vai noraidīšanu. 

 

4. Vadošo pētnieku, pētnieku, zinātnisko asistentu vēlēšanu kārtība  

(ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. lēmumu Nr.9) 

4.1.Zinātnisko institūciju akadēmisko personālu – vadošos pētniekus,    pētniekus, zinātniskos 

asistentus atklātā konkursā uz 6 gadiem ievēlē attiecīgā institūta zinātniskā padome 

(turpmāk Padome) un apstiprina RA Senāts (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 

01.11.2011. lēmumu Nr.9). 

4.2.Atklātu konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot laikrakstos. 

4.3.Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt  personas ar doktora zinātnisko  grādu atbilstošā 

zinātnes nozarē.  

4.4.Vadošā pētnieka amata pretendenta kvalifikācijai jāatbilst 1.pielikuma 7.punktā 

noteiktajiem vadošā pētnieka kritērijiem (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 

19.06.2012. lēmumu Nr.6)..  

4.5.Uz pētnieka amatu  var pretendēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Pārējiem 

pētnieka amata pretendenta kvalifikācijas rādītājiem jāatbilst 1.pielikuma 8.punktā 

noteiktajiem pētnieka kritērijiem. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. 

lēmumu Nr.9, 19.06.2012. lēmumu Nr.6). 

4.6.Uz zinātniskā asistenta amatu var pretendēt personas ar  vismaz maģistra grādu. Pārējiem 

zinātniskā asistenta amata pretendenta kvalifikācijas rādītājiem jāatbilst 1.pielikuma 
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.punktā noteiktajiem zinātniskā asistenta kritērijiem. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA 

Senāta 01.11.2011. lēmumu Nr.9, 19.06.2012. lēmumu Nr.6). 

4.7.Pretendentu kvalifikācijas atbilstību vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta 

amatam izvērtē zinātniskās padomes konkursa komisija pēc 1.pielikumā noteiktajiem 

kritērijiem. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. lēmumu Nr.9, 

19.06.2012. lēmumu Nr.6). 

4.8. Zinātniskās padomes konkursa komisija lēmumu par atļauju piedalīties vēlēšanās pieņem 

ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Protokolā tiek fiksēti arī komisijas locekļu 

īpašie viedokļi. 



  

 

4.9.Padome ir tiesīga izskatīt jautājumu par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos, ja sēdē 

piedalās vismaz 2/3 no padomes locekļiem (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 

19.06.2012. lēmumu Nr.6). 

4.10. Uz Padomes sēdi tiek aicināti akadēmiskā amata pretendenti. Pretendentu piedalīšanās 

sēdē nav obligāta. 

4.11. Ja pretendents atbilst amata kritērijiem, galīgo lēmumu par viņa iekļaušanu vēlēšanu 

biļetenos  Padome pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. 

4.12. Vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot. Par ievēlētu skaitās persona, par kuru ir nobalsojuši 

vairāk kā puse no Padomes klātesošajiem  locekļiem. 

4.13. Vēlēšanu rezultātus apstiprina Senāts. 

4.14. Jaunizveidotā institūta akadēmisko personālu  ievēlē attiecīgās  fakultātes Dome (ja 

institūts ir šīs fakultātes struktūrvienība)  vai RA zinātnes padome (ja institūts ir 

augstskolas struktūrvienība). Vēlēšanu rezultātus apstiprina RA Senāts. Vēlēšanu 

reglaments  atbilst punktos 4.4.-4.10.  noteiktajai kārtībai. 

 

5. Balsošanas kārtība 

5.1. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo domnieku/ senatoru/ padomnieku vienkāršu 

balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 locekļu 

sastāvā. 

5.2. Amata pretendenta vārdu un uzvārdu ieraksta vēlēšanu biļetenā. Vienā biļetenā 

uzvārdu alfabēta secībā ieraksta visus amata kandidātus, ja viņi pretendē uz vienu un to 

pašu vakanci (skat.4.pielikumu). 

5.3. Ja struktūrvienībā izsludināts konkurss uz vairākām vietām vienā akadēmiskajā amatā, 

tad biļetenā uzrāda arī vakanto vietu skaitu. 

5.4. Balsu skaitīšanas komisija saņem no Domes/ Senāta/ Padomes sekretāra sagatavotus 

biļetenus un pret parakstu domnieku/ senatoru/ padomnieku  reģistrācijas lapā izdala tos 

domniekiem/ senatoriem/ padomniekiem. 

5.5. Balsojot domnieki/ senatori/ padomnieki savu attieksmi pret amata pretendenta 

ievēlēšanu pauž, svītrojot biļetenā vienu no vārdiem - "ievēlēt" vai "neievēlēt", kas 

biļetenā atrodas līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot biļetenā tādu 

pretendentu skaitu, kas nav lielāks par vakanto vietu skaitu. 

5.6. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj 

konstatēt balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī kuros 

balsots par vairāk pretendentiem, nekā ir vakanto vietu.  

5.7. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi klātesošo 

balsstiesīgo domnieku/ senatoru/ padomnieku balsu. 

5.8. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu piedalās divi un vairāki 

pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi nepieciešamo balsu, tajā 

pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās tie divi pretendenti, kuri ieguvuši 

visvairāk balsu vai arī vairāki pretendenti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu. 

5.9. Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša akadēmiskā amata vietām un 

pretendentu skaits biļetenā ir lielāks par šo vietu skaitu, bet vēlēšanās vajadzīgais 

pretendentu skaits nav ieguvis nepieciešamo balsu vairākumu ievēlēšanai visās vakancēs, 

cik uzrādītas biļetenā, tad notiek vēlēšanu otrā kārta. Tajā vairs nepiedalās tie pretendenti, 

kuri ieguvuši nepieciešamo balsu vairākumu.  



  

 

5.10. Ja punktos  5.8., 5.9. minētajos gadījumos arī vēlēšanu otrā kārtā pretendenti nav 

ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā akadēmiskajā amatā, tad Dome/ 

Senāts/ Padome, atklāti balsojot, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

5.11. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā par katru 

amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un ziņo Domei/ 

Senātam/Padomei. 

5.12. Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par vēlēšanu rezultātiem Dome/ Senāts 

apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo Domes/ Senāta/Padomes locekļu balsu 

vairākumu.  

 

6. Vēlēšanu rezultātu noformēšanas kārtība 

6.1.Fakultātes Domes vai Institūta Padomes sekretārs 3 darba dienu laikā pēc 

vēlēšanām akadēmiskajos  amatos iesniedz Senātam: 

6.1.1. noformētu Domes/Padomes sēdes lēmumu; 

6.1.2. apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu; 

6.1.3. pretendentu raksturojošo dokumentu paketi. 
6.2.Senāta sekretārs 10 darba dienu laikā pēc vēlēšanām akadēmiskajos amatos    iesniedz RA 

Personāldaļā: 

6.2.1. noformētu Senāta sēdes lēmumu; 

6.2.2.apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu (ja Senātā notikušas aizklātas     

         vēlēšanas); 

6.2.3.pretendentu raksturojošo dokumentu paketi.  

6.3.Personāla daļa paziņo pretendentam konkursa rezultātus triju dienu laikā pēc Senāta 

lēmuma saņemšanas. 

6.4.Ja 7 dienu laikā nav iesniegtas apelācijas, tad Personāla daļa sagatavo darba līgumu, 

norādot darba slodzes apjomu, darba attiecību uzsākšanas datumu un ievēlēšanas termiņu.  

6.5.Darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu paraksta rektors. 

 

7. Apelācijas kārtība 

7.1. Apelāciju par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents iesniedz RA    rektoram ne 

vēlāk kā 7 darba dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. 

7.2. Apelāciju 1 mēneša laikā izskata ar rektora rīkojumu izveidota komisija. Nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti eksperti, kuri dod rakstisku slēdzienu. 

7.3. Apelācijas iesniedzējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc komisijas slēdziena tiek 

rakstiski paziņots rektora lēmums. 



  

 

1. pielikums 

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji 

1. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un atbilstība akadēmiskajam amatam tiek vērtēta pēc 

šādiem kritērijiem (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 19.06.2012. lēmumu Nr.6): 

a) izglītība un iegūtā kvalifikācija, tās atbilstība attiecīgajam amatam; 

b) tālākās izglītības gaitā (maģistratūrā, doktorantūrā, dažādos kursos) iegūtās 

zināšanas,  kvalifikācija, maģistra un doktora grādi;  

c) akadēmiskā un praktiskā darba stāžs, tā atbilstība amatam un zinātnes nozarei, šajā 

darba posmā sasniegtie rezultāti;  

d) izslēgts ar RA Senāta 01.11.2011. lēmumu Nr.9. 

e) zinātniski pētnieciskā darba rezultāti (publikācijas), kā arī metodiskās izstrādnes 

(mācību līdzekļi, programmas u.c. materiāli); 

f) studentu aptauju rezultāti, īpaši, ja notiek atkārtota ievēlēšana līdzšinējā amatā vai 

docētājs pretendē uz augstāku amatu; 

g) pretendentiem uz mākslas specialitāšu docētāju amatu tiek ņemta vērā piedalīšanās 

izstādēs vai koncertdarbība. 

2.Kritēriji atbilstībai asistenta amatam (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. 

lēmumu Nr.9): 

a) vismaz maģistra grāds; 

 b) ja nav maģistra grāda, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos – 

vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžs atbilstoši docējamajam priekšmetam; 

c) vismaz 2 zinātniskās publikācijas un vismaz 2 uzstāšanās ar referātiem konferencēs 

vai semināros.     
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. Kritēriji atbilstībai zinātniskā asistenta amatam (iestrādāts ar RA Senāta 01.11.2011. 

lēmumu Nr.9): 

a) vismaz maģistra grāds; 

b) vismaz 2 zinātniskās publikācijas un vismaz 2 uzstāšanās ar referātiem 

starptautiskajās konferencēs vai semināros (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 

19.06.2012. lēmumu Nr.6). 

3. Kritēriji atbilstībai lektora amatam: 

a) vismaz maģistra grāds attiecīgajā zinātnes nozarē (ar grozījumiem, kas veikti ar RA 

Senāta 01.11.2011. lēmumu Nr.9); 

b) mācību metodiskās izstrādnes vai to projekti: lekciju konspekti, programmas, 

metodiskie norādījumi, demonstrācijas materiāli, laboratorijas darbi utt.; 

c) vismaz 4 zinātniskās publikācijas un vismaz 4 uzstāšanās ar referātiem konferencēs 

vai semināros (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. Senāta lēmumu 

Nr.9, 19.06.2012. lēmumu Nr.6);  

d) ja nav maģistra akadēmiskā grāda, profesionālo studiju programmu profila 

priekšmetos – vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžs specialitātē atbilstoši 

docējamajam priekšmetam (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. 

lēmumu Nr.9).     

4. Kritēriji atbilstībai docenta amatam: 

4.1.Doktora grāds (grozījumi ar RA Senāta 27.09.2011. lēmumu Nr.2). 

4.2.Publicētie vai izstrādātie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi, lekciju konspekti, 

uzdevumu, laboratorijas darbu krājumi un citi mācību metodiskie materiāli – 

kopskaitā ne mazāk par 3 pēdējo sešu gadu laikā. 

4.3.Zinātniskās darbības rezultāti – zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti, patenti 

un izgudrojumi, uzstāšanās konferencēs ar referātiem – kopskaitā ne mazāk par 6  

publikācijām pēdējo sešu gadu laikā un ne mazāk par 6 referātiem konferencēs (ar 

grozījumiem, kas veikti ar 01.11.2011. Senāta lēmumu Nr.9, 19.06.2012. lēmumu 

Nr.6); 



  

 

4.4.Starpaugstskolu Latvijā un starptautiskie zinātniskie un pedagoģiskie sakari un – 

sadarbības līgumi, kopējā darbība projektos, zinātnisko un mācību  metodisko tēmu 

izpildē, lekciju lasīšana u.c. 

4.5.Ja nav zinātniskā grāda, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos pirmajā 

ievēlēšanas reizē: 

(a) vismaz 7 gadu praktiskā darba stāžs specialitātē vadītāja amatā (saskaņā ar LR 

profesiju klasifikatoru) pēdējos desmit gados (ar grozījumiem, kas veikti ar RA 

Senāta 26.02.2008. lēmumu Nr.11); 

(b) dokumentāls apliecinājums par kvalifikācijas paaugstināšanu pēdējo triju gadu 

laikā; 

(c) publicētie vai izstrādātie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi, lekciju 

konspekti, uzdevumu, laboratorijas darbu krājumi un citi mācību metodiskie 

materiāli – kopskaitā ne mazāk par 3 pēdējo sešu gadu laikā. 

(d) atkārtotas ievēlēšanas gadījumā profesionālā docenta zinātniskajai un 

akadēmiskajai kvalifikācijai jāatbilst 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5.(a) punktos 

noteiktajām prasībām. 

5. Kvalifikācijas atbilstība profesora un asociētā profesora amatam tiek regulēta ar 

attiecīgiem noteikumiem atbilstoši Augstskolu likumam ( sk. pielikumus 2., 3.). 

6. Ar pensionēto akadēmisko personālu rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirto 

finansējumu var slēgt individuālus līgumus, arī līgumus par zinātnisko pētījumu veikšanu, 

paredzot konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai 

(ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 01.11.2011. lēmumu Nr.9).  

 

7. Kritēriji atbilstībai vadošā pētnieka amatam (iestrādāts ar RA Senāta 19.06.2012. lēmumu 

Nr.6): 

7.1.  doktora grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē), 

7.2. zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 6 publikācijas 

citējamajos avotos 6 pēdējo gadu laikā), 

7.3. profesionālais darba stāžs atbilstošajā zinātņu nozarē vai akadēmiskais darba stāžs 

(kopumā ne mazāk par 5 gadiem), 

7.4. līdzdalība vai vadība valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 6 gadu laikā 

vismaz 2), 

7.5. uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā vismaz 6). 

 

8. Kritēriji atbilstībai pētnieka amatam (iestrādāts ar RA Senāta 19.06.2012. lēmumu Nr.6): 

8.1. doktora vai maģistra grāds (izsludinātajā zinātņu nozares apakšnozarē), 

8.2. zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz 4 publikācijas 

citējamajos avotos 6 pēdējo gadu laikā), 

8.3.  pieredze (līdzdalība) valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo 6 gadu laikā 

vismaz 1), 

8.4. uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā vismaz 4). 



  

 

2.pielikums 

 
Par asociētā profesora, profesora amata pretendentu kvalifikācijas atbilstību amatam 

 

1.Profesora amatā RA var ievēlēt personu ar doktora grādu un ne mazāk kā trīs gadu darba 

pieredzi asociētā profesora vai profesora amatā. Asociētā profesora amatā var ievēlēt 

personu ar doktora grādu. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 26.02.2008. lēmumu 

Nr.11.)  

2.Mākslas specialitātēs asociētā profesora amatā var ievēlēt arī personas, kuru 

mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti vai profesionālā darbība atbilst RA Senāta 

pieņemtajam nolikumam “Par akadēmiskajiem amatiem RA”. 

3.Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko 

kvalifikāciju  un  organizatorisko  kompetenci  novērtē attiecīgas nozares profesoru 

padome pēc AIP izstrādātajiem kritērijiem (3. pielikums). 

4.Profesoru padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse balsstiesīgo padomes 

locekļu. Lēmumu par profesora vai asociētā profesora ievēlēšanu uz attiecīgajām 

vakantajām vietām pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pārrunām ar visiem attiecīgā 

amata pretendentiem nozaru profesoru padome pieņem ar klātesošo balsu vairākumu, 

aizklāti balsojot. 

5.Padomes galīgais lēmums par profesora vai asociētā profesora ievēlēšanu tiek iesniegts 

RA rektoram. Pamatojoties uz nozaru profesoru padomes lēmumu, rektors uz ievēlēšanas 

periodu noslēdz darba līgumu ar profesoru vai asociēto profesoru. 

 

 

 

 



  

 

3. pielikums 
 

Profesora un asociētā profesora amata pretendenta 

zinātniskās  un pedagoģiskās kvalifikācijas  un 

organizatoriskās  kompetences  novērtēšanas kritēriji 

 

PEDAGOĢISKĀ  KVALIFIKĀCIJA UN KOMPETENCE (pēdējo 6 gadu laikā) 

Galvenā prasība – pietiekama kompetence studiju procesā amata nosaukumam atbilstošā 

nozarē. 

1. Akadēmiskā slodze studējošo izglītošanā; 

2. Doktorandu darbu vadīšana; 

3. Maģistrantu darbu vadīšana; 

4. Lekcijas un semināri; 

5. Studiju kursu programmu izstrādāšana; 

6. Studiju programmu izstrādāšana un vadīšana; 

7. Referāti akadēmiskajās konferencēs; 

8. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un nodošana publicēšanai vai izdotie 

darbi; 

9. Kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un ārzemju augstskolās, zinātniski pētnieciskajās 

vai profesionālajās iestādēs; 

10. Lekcijas Latvijas un ārzemju augstskolās. 

 

ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA (pēdējo 6 gadu laikā) 

Galvenā prasība – atbilstoša kvalifikācija zinātniski pētnieciskajā darbā vai mākslinieciskajā 

jaunradē un spēja to padziļināt. 

Zinātniskās kvalifikācijas vērtējums: 

1. LZP un citu valsts pētījumu projektu un programmu (apakšprogrammu) vadīšana, 

līdzdalība LZP un citos valsts pētījumu projektos un programmās; 

2. Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadīšana, līdzdalība starptautiski finansētos 

pētījumu projektos; 

3. Zinātnisko līgumdarbu izpildes vadīšana vai līdzdalība to izpildē; 

4. LZP un starptautisko projektu un programmu eksperts; 

5. Vadība vai līdzdalība starptautiskajos mākslinieciskās jaunrades un sporta projektos, 

izstādēs, konkursos; 

6. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu Latvijā un ārzemēs 

(profesoriem – 5 konferencēs, asociētiem profesoriem – 3 konferencēs); 

7. Publicētie zinātniskie raksti, kas iekļauti LZP starptautiski atzīto recenzējamo zinātnisko 

izdevumu sarakstā (profesoriem – 5, asociētiem profesoriem – 3); 

8. Iegūtie patenti un licences. 

 

ORGANIZATORISKĀ   KOMPETENCE 

1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis; 

2. Starptautisko konferenču orgkomitejas priekšsēdētājs vai loceklis; 

3. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis; 

4. Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadītājs; 

5. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadītājs vai 

līdzdalībnieks; 

6. Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, 

padomdevējs. 

 

Profesora amata pretendentam nepieciešama atbilstība vismaz 5 kritērijiem no sadaļā 

„Pedagoģiskā kvalifikācija un kompetence”(asociētajam profesoram – vismaz 4), 3 no sadaļā 



  

 

„Zinātniskā kvalifikācija” un 3 no sadaļā „Organizatoriskā kompetence” (asociētajam 

profesoram attiecīgi 2 un 1 minētajām prasībām.  

Pretendenta atbilstību šiem kritērijiem novērtē RA Senātā apstiprināta Konkursa komisija.  

 

 

 

 

4. pielikums  

 

B I Ļ E T E N S 
 

vēlēšanām _______________________________________________________ 

amatā  

____________________________________________________________________

_ 

(fakultātes vai institūta) 

Domē   ______. gada “ _____” ___________________. 

 

Izsludināto vakanto vietu skaits  - _____________________ 

  

 

 

Nr. 

p. k. 
Pretendenta vārds uzvārds   

1.   ievēlēt neievēlēt 

2.   ievēlēt neievēlēt 

3.   ievēlēt neievēlēt 

 

 Ja atbalstāt amata pretendentu, jānosvītro vārds  „neievēlēt‟. 

 Ja neatbalstāt amata pretendentu, jānosvītro vārds „ievēlēt‟. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


