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Nolikums par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos 

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek ievēlētas personas akadēmiskajos amatos 

darbam Latvijas Kristīgajā Akadēmijā, turpmāk tekstā LKrA. 

1.2. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmisko un profesionālo 

kvalifikāciju, tās atbilstību zinātnes un mākslas nozares (apakšnozares) prasībām. 

1.3. Akadēmiskie amati Latvijas Kristīgajā Akadēmijā ir: 

1.3.1 profesors, 

1.3.2. asociētais profesors, 

1.3.3. docents, 

1.3.4. vadošais pētnieks 

1.3.5. lektors, pētnieks 

1.3.6. asistents 

1.4. Augstskolas akadēmiskais personāls veic zinātnisko pētījumu, mākslinieciskās 

jaunrades darbu un izglīto studējošo. Akadēmiskā personāla uzdevumu apjomu 

nosaka augstskola. 

1.5. Akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām nav piemērojama Darba likuma 45. 

panta 1.daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums. Darba līgumu ar 

akadēmiskā amatā ievēlētu personu (docentu, lektoru, asistentu) slēdz rektors. 

 

II. PRETENDENTI UZ AKADĒMISKAJIEM AMATIEM 

2.1. Akadēmiskajos amatos LKrA kā pilnā, tā arī nepilnā slodzē var ievēlēt gan Latvijas 

Republikas, gan ārvalstu pilsoņus, kuru akadēmiskā izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilst zinātnes vai mākslas nozares prasībām studiju un pētniecības 

darbam LKrA. 

2.2. Akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā ar aizklātu balsošanu. 

2.3. Asistentu, pētnieku, lektoru, docentu un vadošo pētnieku amatu skaitu nosaka rektors 

atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām. Profesoru, asociēto profesoru 

amatu skaitu un sarakstu attiecīgās zinātnes apakšnozarēs pēc apstiprināšanas arī nosaka 

rektors atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām pēc apstiprināšanas LKrA 

Senātā. 

2.4. Personas var vienlaicīgi pretendēt un dokumentus iesniegt tikai uz vienu akadēmiskā 

amata vietu. 

2.5. Docentu, lektoru, asistentu, vadošo pētnieku un pētnieku vēlēšanas, aizklāti balsojot, 

notiek Senāta sēdē ne vēlāk kā 3 (triju) mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas. 

Konkursu izsludina akadēmijas mājaslapā. 

2.6. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek attiecīgās zinātņu 

nozares profesoru padomē ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no konkursa 

izsludināšanas dienas. 

 

  



III. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UZ AKADĒMISKAJIEM AMATIEM 

 

3.1. Profesora un asociēto profesoru ievēlēšanas procedūra 

3.1.1. Uz vakantajām profesoru un asociēto profesoru vietām tiek izsludināts atklāts 

konkurss. 

3.1.2. Pretendenti profesora vai asociētā profesora amatā ievēlē attiecīgās nozares profesoru 

padome. Nozares profesoru padome iepazīstas ar nepieciešamajiem dokumentiem un 

pēc pārrunām ar pretendentu atklāti balsojot par katru pretendentu pieņem lēmumu. 

Pieņemto lēmumu personas, kuras nav LKrA personāla sastāvā, var apstrīdēt 

Augstskolu likuma 10.panta 5.daļā noteiktajā kārtībā, bet augstskolas personāls – šī 

likuma 26.panta 8.daļā noteiktajā kārtībā. 

3.1.3. Katram pretendentam, kas kandidē uz profesora amata vietu, ir jāsaņem neatkarīgs 

starptautisks vērtējums, kuru organizē attiecīgās nozares profesoru padome. 

3.1.4. Nozares profesoru padome profesora vai asociētā profesora vēlēšanu rezultātus, 

lēmumu par personas ievēlēšanu profesora vai asociētā profesora amatā un ievēlētās 

personas novērtējumu iesniedz rektoram. Rektoram tiek iesniegts nozares profesoru 

padomes debašu protokols, kā arī pretendenta raksturojums un novērtējums. 

 

3.2. Docenta amata kandidāti: 

3.2.1. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes apakšnozarei 

atbilstošas publikācijas, kā arī mācību līdzekļi, kura zinātniskā un akadēmiskā darba 

stāžs kopumā nav mazāks par 3 gadiem, no tiem vismaz viens akadēmiskā darba gads 

augstskolā vai tam pielīdzināts akadēmiskā darba apjoms. 

3.2.2. Mākslas specialitātēs docenta amatā var ievēlēt arī personas bez doktora zinātniskā 

grāda, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti ir Latvijā vai ārvalstīs 

vispāratzīti un kuru mākslinieciskās jaunrades vai mākslas pedagoģiskā darba 

pieredze ir ne mazāk kā 7 gadi. 

3.2.3. Profesionālajās studiju programmās docenta amatā var ievēlēt personu bez zinātniskā 

grāda, kurai ir atbilstoša augstākā izglītība un praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā 

ne mazāks kā 7 gadi. 

3.2.4. Docentu saskaņā ar Augstskolu likuma 32.panta nosacījumiem atklātā konkursā uz 

sešiem gadiem ievēlē Senāts, un uz tās lēmuma pamata rektors slēdz ar viņu darba 

līgumu uz ievēlēšanas laiku. 

3.2.5. Līdz ar ievēlēšanu amatā docents iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus vai 

mākslinieciskās jaunrades procesu un veikt izglītošanas darbu atbilstoši docenta štata 

vietas nosaukumam. 

3.2.6. Docentu galvenos uzdevumus nosaka amata apraksts. 

 

3.3. Lektora amata kandidāti: 

3.3.1. Uz lektora amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds, zinātnes 

nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kas spēj 

patstāvīgi lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas 

darbus. 

3.3.2. Mākslas specialitātēs lektora amatā var ievēlēt arī personas bez doktora zinātniskā 

grāda, kurai ir atbilstoša augstākā izglītība un kuru mākslinieciskās jaunrades darba 

rezultāti ir Latvijā vai ārvalstīs vispāratzīti un kuru mākslinieciskās jaunrades vai 

mākslas pedagoģiskā darba pieredze ir ne mazāk kā 5 gadi. 

3.3.3. Profesionālajās studiju programmās lektora amatā var ievēlēt personu bez zinātniskā 

grāda, kurai ir atbilstoša augstākā izglītība un praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā 

ne mazāks kā 5 gadi. 

3.3.4. Lektoru atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē Senāts, un uz tās lēmuma pamata 

rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz ievēlēšanas laiku. 

3.3.5. Līdz ar ievēlēšanu amatā lektors iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus vai 

mākslinieciskās jaunrades procesu un veikt izglītošanas darbu atbilstoši lektora štata 



vietas nosaukumam. 

3.3.6. Lektoru galvenos uzdevumus nosaka amata apraksts. 

 

3.4. Asistenta amata kandidāti: 

3.4.1. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds un kas 

spēj vadīt praktiskās nodarbības, veikt individuālo zinātnisko darbu. 

3.4.2. Mākslas specialitātēs asistenta amatā var ievēlēt arī personas bez doktora zinātniskā 

grāda, kurai ir atbilstoša augstākā izglītība un kuru mākslinieciskās jaunrades darba 

rezultāti ir Latvijā vai ārvalstīs vispāratzīti un kuru mākslinieciskās jaunrades vai 

mākslas pedagoģiskā darba pieredze ir ne mazāk kā 5 gadi. 

3.4.3. Profesionālajās studiju programmās asistenta amatā var ievēlēt personu bez zinātniskā 

grāda, kurai ir atbilstoša augstākā izglītība un praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā 

ne mazāks kā 5 gadi. 

3.4.4. Asistentu atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē Senāts, un uz tās lēmuma pamata 

rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz ievēlēšanas laiku. 

3.4.5. Ja asistentam nav doktora grāda, tas viņu ievēlē ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 

3.4.6. Viesasistentu var pieņemt darbā bez ievēlēšanas, darba līgums noslēdzams uz laiku, 

kas nepārsniedz divus gadus. 

3.4.7. Asistentu galvenos uzdevumus nosaka amata apraksts. 

3.5. Pētnieka un vadošā pētnieka amata kandidāti: 

3.5.1. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds, 

zinātniskas publikācijas un kas spēj veikt individuālu zinātniski pētniecisko darbu, kā 

arī iesaistīt pētniecības darbā citus akadēmiskos darbiniekus un studējošos. 

3.5.2. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes 

nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, kura spēj patstāvīgi veikt zinātniskos 

pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu un kam zinātniskā un akadēmiskā 

darba stāžs kopumā nav mazāks par 3 gadiem. 

3.5.3. Viespētnieku var pieņemt darbā bez ievēlēšanas, darba līgums noslēdzams uz laiku, 

kas nepārsniedz divus gadus. 

 

IV. ZINĀTNISKĀS UN PEDAGOĢISKĀS KVALIFIKĀCIJAS 

NOVĒRTĒŠANA 

 

4.1. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta, kā arī amatā esoša profesora vai 

asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, mākslinieciskā darba 

jaunrades rezultātus novērtē profesoru nozares padome. 

4.2. Docenta, lektora, vai asistenta amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalitāti 

novērtē Senāts. 

4.3. Profesora vai asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju rezultātus 

novērtē ne retāk kā 6 gados. Novērtējumu veic nozares profesoru padome ne vēlāk kā 6 

mēnešus pirms profesora vai asociētā profesora darba līguma termiņa beigām, ja viņš ir 

izteicis vēlmi turpināt darbu attiecīgajā amatā. Augstskola ne retāk kā reizi divos gados 

vērtē profesora vai asociētā profesora darba sniegumu. 

 

  



V. PIETEIKŠANĀS UZ AKADĒMISKAJĀM VĒLĒŠANĀM UN 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

5.1.Pēc konkursa izsludināšanas pretendents ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā iesniedz 

Personāla daļā šādus dokumentus: 

5.1.1. iesniegumu par piedalīšanos konkursā. 

5.1.2. izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas), nepieciešamības gadījumā uzrāda 

oriģinālus. 

5.1.3. apliecinājumu par darba stāžu (gadījumā, ja kandidāts pretendē uz akadēmisko 

amatu mākslas specialitātē vai profesionālajā programmā). 4.1.4. zinātnisko 

publikāciju saraksts. 

5.1.4. 2 rekomendācijas. 

5.1.5. CV 

5.1.6. ja kandidātam nav doktora zinātniskā grāda, tad klāt jāiesniedz zinātniski 

pētnieciskā darba tēma ar norādītiem darba izstrādes posmiem. 

5.1.7. Ja augstākā izglītība vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, klāt jāiesniedz izziņu 

par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst 

ārvalstīs iegūtais diploms. 

5.1.8. Citi dokumenti, ko vēlas klāt pievienot pretendents, lai parādītu kādus īpašus 

sasniegumus zinātnē, mākslā vai akadēmiskajā darbībā. 

5.1.9. Augstskolai ir tiesības nepieciešamības gadījumā lūgt iesniegt vēl citus 

dokumentus. 
 

VI.  BALSOŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo Senāta locekļu vienkāršu balsu vairākumu, 

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

6.2. 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. 

6.3. Ja izsludināts konkurss uz vairākām viena akadēmiskā amata vietām, tad biļetenā uzrāda 

arī vakanto vietu skaitu. 

6.4. Balsu skaitīšanas komisija saņem no Senāta sekretāra sagatavotus biļetenus un pret 

parakstu locekļu reģistrācijas lapā izdala tos locekļiem. 

6.5. Balsojot Senāta locekli 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. 

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

konstatēt balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī 

kuros balsots par vairāk pretendentu, nekā ir vakanto vietu. 

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

balsstiesīgo Senāta locekļu balsu. 

6.8. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu piedalās divi pretendenti un 

neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi klātesošo balsstiesīgo Senāta locekļu 

(domnieku) balsu, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās abi 

pretendenti. 

6.9. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā vai administratīvā amata vietu piedalās trīs 

un vairāki pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi nepieciešamo 

balsu, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otra kārta, kurā piedalās tie divi pretendenti, kuri 

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

6.10. 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. Vēlēšanu otrā kārtā uz 

atlikušajām vakancēm piedalās tie pretendenti, kuri ieguvuši lielāko balsu skaitu, pie 

tam vēlēšanu otrā kārtā piedalās par vienu pretendentu vairāk nekā vēl ir vakances, ja 

pretendentu skaits pārsniedz atlikušo vakanču skaitu. 

 

VII. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 

 

7.1. Apelācijas sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents vai cita 

ieinteresētā persona iesniedz rektoram ne vēlāk kā 10 dienas pēc vēlēšanām. 

7.2. Apelācijas sūdzību 1 mēneša laikā izskata ar Rektora rīkojumu izveidota komisija. 

Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti eksperti, kuri dod rakstisku slēdzienu. 

7.3. Komisijas slēdziens ir galīgs. Apelācijas iesniedzējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā 

pēc komisijas slēdziena tiek rakstiski paziņots Rektora lēmums. 

 

VIII. VĒLĒŠANU REZULTĀTU NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

8.1. Senāta sekretārs 3 darba dienu laikā pēc vēlēšanām akadēmiskajos amatos iesniedz 

Personāla daļā: 

8.2. Noformētu sēdes galīgo lēmumu. 

8.3. Apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu. 

8.4. Pretendentu raksturojošo dokumentu paketi. 

8.5. Ja 10 dienu laikā apelācijas sūdzības nav iesniegtas, tad Personāla daļa sagatavo darba 

līgumu un nodod to Rektoram parakstīšanai. 

8.6. Ja ir iesniegtas apelācijas sūdzības, tad darba līgumu sagatavo un nodod parakstīšanai 5 

dienu laikā pēc pretendentam pozitīva apelācijas komisijas lēmuma saņemšanas 

Personāla daļā. 

8.7. Ja vēlēšanu rezultātā līdz šim amatā esošajam darbiniekam darba termiņš izbeidzas, 

tad maiņām jānotiek akadēmiskā gada semestra beigās 


