
Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 

dekāna vēlēšanu reglamenta apstiprināšana  

 

Ievērojot Rīgas Tehniskās universitātes, turpmāk – RTU, Materiālzinātnes un lietišķās 

ķīmijas fakultātes (turpmāk – MLĶF) nolikuma, kas apstiprināts ar RTU Senāta 

2015.gada 23. februāra lēmumu “Par RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes nolikuma grozījumiem” (protokols Nr. 587), 5.4. punktu, kā arī RTU 

Satversmes 12. un 40.pantu, Augstskolu likuma 24.panta pirmo daļu, atstiprināt RTU 

MLĶF dekāna vēlēšanu reglamentu.  

 2018. gada 15. martā MLĶF domes lēmums (protokola Nr.64) par reglamenta 

korekcijām 

 

Apstiprināts 

2018.gada 11.janvāra 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes  

domes sēdē (protokols Nr.60)  

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Reglaments nosaka RTU MLĶF dekāna amata kandidātu izvirzīšanas kārtību 

un balsošanas procedūru. 

2. RTU MLĶF dekāna vēlēšana var notikt, ja domes sēdē piedalās vismaz 2/3 

(divas trešdaļas) no domes locekļiem. 

3. Dekāna vēlēšanas notiek ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms amatā esošā dekāna 

pilnvaru termiņa beigām. 

4. Atbilstoši RTU Satversmei, dekānu uz 5 (pieciem) gadiem, bet ne vairāk kā 

divus termiņus pēc kārtas ievēlē RTU MLĶF dome. 

5. Dome ne vēlāk kā 2 (divus mēnešus) pirms vēlēšanām nosaka tās domes sēdes 

datumu, kurā notiks dekāna vēlēšanas un ievieto to RTU portālā ORTUS un 

MLĶ fakultātes mājās lapā. 

6. Domes balsojuma rezultātā ievēlēto dekānu, atbilstoši RTU iekšējās kārtības 

noteikumiem, virza apstiprināšanai RTU Senātā. Pēc Senāta balsojuma ar 

dekānu var tikt slēgts darba līgums. 

 

II MLĶF dekāna vēlēšanu komisija 

 

7. RTU dekāna vēlēšanu organizēšanai MLĶF dome izvirza un atklāti balsojot 

apstiprina dekāna vēlēšanu komisiju (turpmāk tekstā – Vēlēšanu komisija) trīs 

MLĶF darbinieku sastāvā.  

Par Vēlēšanu komisijas locekli nevar būt dekāna amata kandidāts. Gadījumā, ja 

par dekāna amata kandidātu tiek izvirzīts Vēlēšanu komisijas loceklis, tad 

MLĶF dome lemj par citas personas iekļaušanu Vēlēšanu komisijas sastāvā 

dekāna amata kandidāta vietā. Vēlēšanu komisija savā darbībā ievēro RTU 

Satversmi, MLĶF dekāna vēlēšanu reglamentu un citus saistošos normatīvos 

aktus. 

8. Vēlēšanu komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi tās locekļi. Vēlēšanu 

komisijas pirmo sēdi sasauc MLĶF domes priekšsēdētājs. Pirmajā sēdē 

Vēlēšanu komisijas locekļi no sava vidus, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu 

vairākumu, ievēl Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. 



9. Vēlēšanu komisijas darbu vada un tās sēdes sasauc Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājs. Vēlēšanu komisijas sēdes ir atklātas un tiek protokolētas.  

10. Vēlēšanu komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, balsojot 

atklāti vai aizklāti, ja aizklātu balsošanu pieprasa Vēlēšanu komisijas sēdes 

dalībnieku vairākums.  

11. Vēlēšanu komisijas sēžu protokolus paraksta visi Vēlēšanu komisijas locekļi, 

pēc Vēlēšanu komisijas pilnvaru beigām tos nodod MLĶF domes sekretāram.  

12. Vēlēšanu komisija uzsāk savu darbu ar tās izveidošanas dienu un beidz līdz ar 

dekāna ievēlēšanu. 

13. Vēlēšanu komisija paziņo par dekāna amata kandidātu izvirzīšanas sākuma un 

beigu datumu MLĶF mājas lapā, RTU portālā ORTUS, izvieto paziņojumu uz 

fakultātes ziņojumu dēļa. 

14. Pēc pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām Vēlēšanu komisija divu darba 

dienu laikā pārbauda visu iesniegto pieteikumu dokumentu un dekāna amata 

kandidātu atbilstību dekāna vēlēšanu reglamentā noteiktajām prasībām, un 

rakstiski (elektroniski) paziņo savu lēmumu dekāna amata kandidātiem un 

pieteikuma iesniedzējiem.  

15. Lēmumu par dekāna vēlēšanām pielaistajiem dekāna amata kandidātiem, viņu 

CV un fakultātes attīstības koncepciju Vēlēšanu komisija izziņo MLĶF mājas 

lapā, RTU portālā ORTUS  un uz MLĶF ziņojumu dēļa. 

16. Vēlēšanu komisija organizē dekāna vēlēšanām pielaisto dekāna amata 

kandidātu tikšanos ar MLĶF kolektīviem, nodrošinot visiem kandidātiem 

vienādas iespējas izklāstīt savu fakultātes attīstības koncepciju. Kandidātu 

uzstāšana notiek lozēšanās kārtībā.  

 

 

III Dekāna amata kandidātu izvirzīšanas nosacījumi 

17. MLĶF Dekāna amata kandidātus vēlēšanām iesaka MLĶF struktūrvienību 

pilnsapulces un RTU MLĶF Studentu pašpārvalde iesniedzot Vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētājam izrakstu no pilnsapulces protokola. Arī profesors vai 

asociētais profesors var pats izvirzīt savu kandidatūru, ja to atbalsta ne mazāk 

kā 15 (piecpadsmit) MLĶF domes locekļi. Par MLĶF dekānu var ievēlēt 

fakultātes strādājošu profesoru vai asociēto profesoru, kura nepārtraukts darba 

stāžs RTU ir ne mazāks par pieciem gadiem. 

18. Visos gadījumos par dekāna amata kandidātu ieteikšanu dekāna vēlēšanām ir 

jāinformē dekāna Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. 

19. Dekāna amata kandidātam ir jāiesniedz dekāna Velēšanu komisijai  pieteikums, 

fakultātes attīstības koncepcija, kas balstīta uz pieņemto RTU  attīstības 

stratēģiju  un fakultātes attīstības koncepciju un īss dzīves apraksts (Curriculum 

Vitae). Pieteikumā ir jābūt iekļautām šādām ziņām: dekāna amata kandidāta 

vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, ieņemamais amats, darba stāžs profesora vai 

asociētā profesora amatā, un kandidāta izvirzītājs. Kandidāta paraksts uz 

pieteikuma apliecina viņa piekrišanu balotēties.  

20. Dekāna Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc 

dekāna amata kandidātu pieteikšanas termiņa beigām MLĶF domes locekļiem 

un RTU rektoram elektroniski nosūta informāciju par saņemtajiem dekāna 

amata kandidātiem – vārds, uzvārds, fakultātes attīstības koncepcija un īss 

dzīves apraksts (Curriculum Vitae). 

IV Vēlēšanu norises kārtība un balsošanas procedūra 



 

21. MLĶF domes sēdes, kurā notiek dekāna vēlēšanas, norises kārtība: 

21.1. Sēdi vada domes priekšsēdētājs. 

21.2. Domes sekretārs veic domes sēdes dalībnieku reģistrēšanu un informē 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju par reģistrēto dalībnieku skaitu.  

21.3. Domes sēdes darba kārtībā iekļaujami šādi jautājumi: 1) Vēlēšanu 

komisijas ziņojums par vēlēšanām pielaistajiem (prasībām 

atbilstošiem) dekāna amata kandidātiem, 2) balsu skaitīšanas komisijas 

vēlēšanas, 3) dekāna vēlēšanas, 4) balsošanas rezultātu apstiprināšana. 

21.4. Atklāti balsojot no domes locekļu vidus tiek izveidota Balsu 

skaitīšanas komisija. Balsu skaitīšanas komisija pārliecinās, ka 

vēlēšanu kaste ir tukša, un aizzīmogo to.  

21.5. Balsu skaitīšanas komisijas locekļi izdala vēlēšanu zīmes. Zīmes 

saņemšanu klātesošie domes locekļi apliecina, parakstoties domes 

sēdes darbu reģistrācijas lapā. 

21.6. Klātesošie domes sēdes dalībnieki, aizklāti balsojot, izsaka savu 

attieksmi par katru no kandidātiem, nosvītrojot vai atstājot vēlēšanu 

zīmē attiecīgā kandidāta vārdu un uzvārdu. 

21.7. Domes locekļi aizpildītās vēlēšanu zīmes iemet slēgtā vēlēšanu kastē. 

21.8. Pēc balsošanas pabeigšanas Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā 

veic balsu skaitīšanu, sastāda vēlēšanu rezultātu protokolu, fiksējot 

balsošanas rezultātus. Protokolu paraksta visi Balsu skaitīšanas 

komisijas locekļi. 

21.9. Ja no biļetena nav viennozīmīgi saprotama balsotāja griba, tas tiek 

atzīts par nederīgu, nederīgos biļetenus komisija atsevišķi atzīmē 

protokolā. 

22. Balsu skaitīšanas komisijas vadītājs ziņo domei par Balsu skaitīšanas komisijas 

pieņemtajiem lēmumiem un nolasa Balsu skaitīšanas komisijas protokolu. 

23. Par ievēlētu tiek uzskatīts kandidāts, ja par to nobalsojuši vismaz puse plus 

viena balss no klātesošajiem domes locekļiem.  

24. Domes sēdes dalībnieki, atklāti balsojot, apstiprina balsošanas rezultātu.. 

25. Gadījumā, ja domes sēdē neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai 

nepieciešamo balsu skaitu, Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka atkārtotas 

balsošanas laiku tajā pašā dienā par jau pieteiktajiem kandidātiem.  

26. Gadījumā, ja arī šā reglamenta noteiktajā kārtībā atkārtotā balsošanā dekānu 

ievēlēt neizdodas, Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka jaunu sēdi dekāna 

ievēlēšanai ne ātrāk kā 5 (piecas) darba dienas un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienas no iepriekšējās balsošanas.  

27. Ja arī nākamajā sēdē dekāns netiek ievēlēts, dekāna vēlēšanas tiek turpinātas ar 

jaunu kandidātu izvirzīšanu saskaņā ar šo reglamentu. 

 

 

MLĶF domes priekšsēdētājs                          prof. V.Kokars 

MLĶF domes sekretāre                                  I.Juhņeviča 

 


