
SENĀTA LĒMUMS 

no RTU 2007. gada 26. marta Senāta sēdes (protokols Nr.512) 
 

Par zinātnieku ievēlēšanas kārtību akadēmiskajos amatos Rīgas Tehniskajā 

universitātē 
 

Apstiprināt nolikumu par zinātnieku ievēlēšanu akadēmiskajos amatos Rīgas Tehniskajā 

universitātē. 

 

Nolikums par zinātnieku ievēlēšanu akadēmiskajos amatos Rīgas Tehniskajā 

universitātē 
  

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk - 

RTU) notiek atbilstoši Zinātniskās darbības likumam, Augstskolu likumam, RTU Satversmei 

un šim nolikumam. 

1.2. RTU zinātnieku akadēmiskie amati ir vadošais pētnieks, pētnieks un asistents. 

1.3. Zinātniekus akadēmiskajos amatos ievēl atklātā konkursā. 

1.4. Vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot, fakultāšu 

domēs vai to institūtu (centru) padomēs, kuru nolikumos tas ir paredzēts, ne vēlāk kā trīs 

mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas. 

1.5. Zinātniekus akadēmiskajos amatos ievēl uz 6 gadiem. 

  

2. Prasības vadošā pētnieka, pētnieka un asistenta amatu pretendentiem 
2.1. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei 

atbilstošas zinātniskās publikācijas, kura spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un vadīt 

zinātniski pētniecisko darbu, un kam zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav 

mazāks par 5 gadiem. Pēdējo 6 gadu laikā jābūt publicētām vismaz 5 zinātniskajām 

publikācijām LZP atzītos izdevumos. 

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

publikācijas un kas spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu. Pēdējo 6 gadu laikā jābūt 

publicētām vismaz 2 zinātniskajām publikācijām LZP atzītos izdevumos. 

2.3. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir augstākā izglītība. 

  

3. Ievēlēšanas kārtība vadošā pētnieka, pētnieka un asistenta amatos 
3.1. Pēc fakultātes vai institūta (centra) ierosinājuma RTU izsludina konkursu Latvijas 

Vēstnesī uz zinātnieku akadēmiskajiem amatiem ar pilnu vai nepilnu slodzi. 

3.2. Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz 

RTU Personālvadības un lietvedības daļā šādus dokumentus: 

3.2.1. rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā; 

3.2.2. dokumentu norakstus, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos 

un zinātniskos grādus (norakstus apstiprina darba vieta vai, salīdzinot ar pretendenta 

uzrādītajiem dokumentu oriģināliem, RTU Personālvadības un lietvedības daļa); 

3.2.3. ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds ir iegūts ārvalstīs, tad 

nepieciešama izziņa, kādam Latvijā piešķiramajam akadēmiskajam grādam vai diplomam 

atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic 

Akadēmiskās informācijas centrs); 

3.2.4. zinātnieka akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumu (curriculum vitae), 

kurā norādīti arī zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto 



zinātnisko darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (1.pielikums), kā arī citus dokumentus, kurus 

pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju; 

3.2.5. ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, iesniedz arī valsts valodas prasmi 

apliecinošu dokumentu; 

3.3. RTU Personālvadības un lietvedības daļa reģistrē iesniegtos dokumentus un triju dienu 

laikā pēc iesniegšanas termiņa izbeigšanās vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu amatu 

pretendentu dokumentus nodod attiecīgās fakultātes domes vai institūta (centra) padomes 

priekšsēdētājam. 

3.4. Domes vai institūta (centra) padomes priekšsēdētājs ierosina attiecīgās struktūrvienības 

vadītājam dot motivētu atzinumu par zinātnieka akadēmiskā amata pretendentu. 

  

4. Balsošanas kārtība 
4.1. Jautājumu par zinātnieku ievēlēšanu akadēmiskajos amatos fakultātes domes vai institūta 

(centra) padomes sēdē ir tiesības izskatīt, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 balsstiesīgo locekļu. 

Uz fakultātes domes vai institūta (centra) sēdi priekšsēdētājs uzaicina zinātnieku akadēmiskā 

amata pretendentus. Sēdes laikā par katru amata pretendentu ziņo domes vai padomes 

sekretārs. Notiek diskusija. Sēdes gaita tiek protokolēta. 

4.2. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pārrunām ar visiem attiecīgā amata pretendentiem 

dome vai padome, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu par ievēlēšanu un akadēmiskā nosaukuma 

piešķiršanu zinātniekam vai arī neievēlēšanu. 

4.3. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo domes vai padomes locekļu vienkāršu balsu 

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

4.4. Vēlēšanu zīmē (2.pielikums) ieraksta amata pretendenta vārdu un uzvārdu. Vienā vēlēšanu 

zīmē ieraksta visus amata kandidātus uzvārdu alfabētiskā secībā, ja viņi pretendē uz vienu un 

to pašu vakanci. 

4.5. Ja struktūrvienībā izsludināts konkurss uz vairākām viena akadēmiskā amata vietām, tad 

vēlēšanu zīmē uzrāda arī vakanto vietu skaitu. 

4.6. Balsu skaitīšanas komisija saņem no domes vai padomes sekretāra sagatavotas vēlēšanu 

zīmes un izdala tās domes vai padomes locekļiem, par ko tie parakstās. 

4.7. Fakultātes domes vai institūta (centra) padomes locekļi pauž savu attieksmi pret zinātnieka 

akadēmiskā amata pretendenta ievēlēšanu, svītrojot vēlēšanu zīmē vienu no vārdiem - "ievēlēt" 

vai "neievēlēt", kas vēlēšanu zīmē atrodas līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot 

vēlēšanu zīmē tādu pretendentu skaitu, kas nav lielāks par vakanto vietu skaitu. 

4.8. Vēlēšanu zīmes, kas neatbilst noteiktajam paraugam, ir saplēstas, neļauj konstatēt 

balsotāja attieksmi pret visiem iekļautajiem pretendentiem vai arī kurās balsots par vairāk 

pretendentiem, nekā ir vakanto vietu, ir atzīstamas par nederīgām. 

4.9. Par amatā ievēlētu atzīstams tāds pretendents, par kuru balsojusi vairāk nekā puse 

klātesošo balsstiesīgo domes vai padomes locekļu. 

4.10. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu zinātnieka akadēmiskā amata vietu piedalās divi 

pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi no klātesošo balsstiesīgo domes 

vai padomes locekļu balsīm, tad tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās abi 

pretendenti. 

4.11. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu zinātnieka akadēmiskā amata vietu piedalās trīs un 

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

balsīm, tad 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. 

4.12. Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša zinātnieka 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 vēlēšanu zīmē, tad notiek vēlēšanu otrā kārta. Tajā vairs nepiedalās tie pretendenti, 



kuri ieguvuši nepieciešamo balsu vairākumu. No atlikušajiem pretendentiem vēlēšanu otrajā 

kārtā uz atlikušajām vakancēm piedalās tie pretendenti, kuri ieguvuši lielāko balsu skaitu 

vēlēšanu pirmajā kārtā, turklāt vēlēšanu otrajā kārtā piedalās par vienu pretendentu vairāk nekā 

vēl ir vakances, ja pretendentu skaits pārsniedz atlikušo vakanču skaitu. 

4.13. Ja punktos 4.10., 4.11. minētajos gadījumos arī vēlēšanu otrajā kārtā pretendenti nav 

ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā zinātnieka akadēmiskajā amatā, tad 

fakultātes dome vai institūta (centra) padome, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu par turpmāko 

rīcību. 

4.14. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā (3.pielikums) 

par katru amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un ziņo 

fakultātes domei vai padomei. 

4.15. Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par vēlēšanu rezultātiem fakultātes dome vai 

institūta (centra) padome apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo domes vai 

padomes locekļu balsu vairākumu. Par konkursa rezultātiem domes vai padomes sekretārs 

paziņo pretendentiem. 

  

5. Apelācijas kārtība 
5.1. Apelāciju par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents iesniedz rakstiski RTU 

rektoram ne vēlāk kā 10 dienas pēc vēlēšanām. 

5.2. Apelācijas sūdzību 1 mēneša laikā izskata ar RTU rektora rīkojumu izveidota komisija. 

Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti eksperti, kuri dod rakstisku slēdzienu. 

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

pēc komisijas slēdziena tiek rakstiski paziņots tās lēmums. 

  

6. Vēlēšanu rezultātu noformēšanas kārtība 
6.1. Fakultātes domes vai institūta (centra) padomes sekretārs trīs darba dienu laikā pēc 

zinātnieka vēlēšanām akadēmiskajā amatā RTU Personālvadības un lietvedības daļā iesniedz: 

6.1.1. noformētu sēdes galīgo lēmumu; 

6.1.2. apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu; 

6.1.3. pretendentu raksturojošos dokumentus. 

6.2. Ja desmit dienu laikā pēc vēlēšanām nav iesniegtas apelācijas sūdzības, tad atbilstošās 

struktūrvienības iesniedz RTU Personālvadības un lietvedības daļā sagatavotos darba līgumus. 

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

darba dienu laikā pēc pretendentam pozitīva apelācijas komisijas lēmuma saņemšanas RTU 

Personālvadības un lietvedības daļā. 

  

Anulēt RTU darbinieku un vadības orgānu vēlēšanu nolikuma (27.06.1994., prot.Nr.395) 

punktus, kas attiecas uz zinātnieku ievēlēšanas kārtību akadēmiskajos amatos. 

  

Senāta priekšsēdētāja M.Jure 

  

Gatavo: R.Kleine 

  

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums 

RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumā(Curriculum Vitae) 

iekļaujamās ziņas 
  

1. Vispārīgās ziņas 

        Vārds, uzvārds; 

        Personas kods; 

        Dzimšanas vieta; 

        Dzīves vietas adrese; 

        Izglītība; 

        Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi; 

        Nodarbošanās; 

        Valodu lietošanas prasmes; 

        Citas būtiskas ziņas (pēc pretendenta ieskatiem). 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

                  starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs; 

                  Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un 

programmu dalībnieks vai vadītājs; 

                  Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs; 

                  nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs; 

                  saņemtie patenti un licences; 

                  nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

                                                publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos, 

                                                raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi); 

                                                monogrāfijas; 

                                                mācību grāmatas; 

                  citas publikācijas; 

                  piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 

(referātu autori, nosaukums, konferences nosaukums, tās norises laiks un vieta); 

                  piedalīšanās ar referātu citās konferencēs; 

                  cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem). 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem) 

                  vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju); 

                  recenzētie promocijas darbi (norādot personas); 

                  studiju programmas vadīšana; 

                  vadītie maģistra darbi (skaits); 

                  vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits); 

                  studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos); 

                  Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks; 

                  sagatavotie mācību līdzekļi; 

                  tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 

augstskolās un pētniecības iestādēs; 

                  cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem). 

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

                  LZA un ārvalstu ZA locekļi; 

                  Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi, zinātnisko 

žurnālu redkolēģijas locekļi; 

                  Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekļi 

                  Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas 

un programmu komiteju vadītāji un locekļi; 



                  citi augstskolā veicamie pienākumi (piemēram, prodekāns, Senāta loceklis, 

Konventa loceklis, darbs dažādās komisijās u.tml.). 

                  Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikums 

 

VĒLĒŠANU ZĪME 
  

aizklātai balsošanai vēlēšanām ____<amata nosaukums>____ amatā 

_____<struktūrvienība>____ 

_____<fakultātes (institūta, centra) nosaukums>________ domes (padomes) sēdē 

200___. gada ____. _________, protokola Nr. _____ 

  

Izsludināto vakanto zinātnieku akadēmiskā amata vietu skaits - ____ (________) 
  

Nr. Pretendenta vārds un uzvārds 
Balsojums 
(svītrot lieko) 

1.   ievēlēt neievēlēt 

2.   ievēlēt neievēlēt 

3.   ievēlēt neievēlēt 

4.   ievēlēt neievēlēt 

  

Balsojumu par katru pretendentu iegūst, izsvītrojot vārdu “ievēlēt” vai “neievēlēt” 

(pārsvītrojot lieko). 

  

Jāatstāj nepārsvītrots vārds „ievēlēt” tādam pretendentu skaitam, kas nav lielāks par vakanto 

vietu skaitu. 

  

Vēlēšanu zīme ir nederīga, ja tajā: 

- ir vairāk balsojumu „ievēlēt” nekā vakanto vietu skaits, 

- nav norādīts balsojums par kādu no pretendentiem, 

- vēlēšanu zīme ir bojāta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. pielikums 

  

APSTIPRINĀTS 

Domes (Padomes) ___.___.___ sēdē, protokola Nr. ______ 

Domes (Padomes) priekšsēdētājs:_____________________ 

(paraksts) 

  

Rīgas Tehniskās universitātes _____________________________________ fakultātes domes 

(institūta, centra padomes) ____.____._____ sēdes 

balsu skaitīšanas komisijas protokols 

par vēlēšanām vadošā pētnieka (pētnieka, asistenta) amatā 

_______________________________________________________________ 

(apakšnozares un struktūrvienības nosaukums) 

  

Domes (Padomes) sastāvā ir ___ locekļi. Domes (Padomes) sēdē piedalās ___ locekļi. 

Komisija izdalīja locekļiem ____ vēlēšanu zīmes. Palika neizdalītas ___ vēlēšanu zīmes. 

  

Vēlēšanu dati: 

Nr. 
Pretendenta vārds 

un uzvārds 

Urnā atrasto 

vēlēšanu zīmju skaits 

Balsu skaits 

ievēlēt neievēlēt 
Nederīgas vēlēšanu 

zīmes 

1.           

2.           

  

Vēlēšanu rezultāti: 
Komisija konstatē, ka vadošā pētnieka (pētnieka, asistenta) amatā 

__________________________________________________________________ 

( apakšnozares un struktūrvienības nosaukums) 

uz 6 gadiem ir ievēlēts(_): 

__________________________________________________________________ jo viņš(_) 

ir ieguvis(__) nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks par pusi no klātesošo balsstiesīgo domes 

(padomes) locekļu skaita. 

  

Amatā nav ievēlēts(_): 

__________________________________________________________________ 

jo viņš(_) nav ieguvis(_) nepieciešamo balsu skaitu. 

  

Komisijas priekšsēdētājs: __________________________________________ 

(paraksts)                    (vārds, uzvārds) 

Sekretārs: ________________________________________________________ 

(paraksts)                     (vārds, uzvārds) 

Locekļi: _________________________________________________________        

(paraksts)                      (vārds, uzvārds) 

  

 


