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NOLIKUMS PAR VĒLĒŠANĀM AKADĒMISKAJOS AMATOS 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ 

Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru kabineta 25.02.2021. 
noteikumiem Nr.129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora 
vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba 
rezultātu novērtēšanas kārtība”, Daugavpils Universitātes Satversmi (25.11.2013. nolikuma 
redakcijā). (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Akadēmiskajos amatos Daugavpils Universitātē (turpmāk DU) var ievēlēt gan Latvijas 
Republikas, gan ārvalstu pilsoņus, kuru akadēmiskā izglītība un profesionālā kvalifikācija 
atbilst zinātnes vai mākslas nozares prasībām studiju un pētniecības darbam DU un kuri 
pārvalda valsts valodu un profesionālo angļu valodu. 

(29.09.2001. nolikuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti 09.09.2008.,25.11.2013., kas 
stājas spēkā 26.11.2013.) 

1.2. Akadēmiskie amati DU ir profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks, docents, 
lektors, pētnieks, asistents, zinātniskais asistents. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., 

kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

1.3. Akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā. 

1.4. Asistentu, lektoru, docentu amatu skaitu pēc fakultātes Domes ierosinājuma nosaka 
rektors atbilstoši veicamajam studiju darba apjomam (ar grozījumiem, kas izdarīti 
25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013.). 

1.5. Pētnieku, vadošo pētnieku un zinātnisko asistentu amatu skaitu pēc institūta/Zinātniskās 
padomes ierosinājuma nosaka rektors atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma 
iespējām (ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013; ar 
grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.). (ar grozījumiem, kas 
izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

1.6. Asociēto profesoru amatu skaitu attiecīgās zinātnes vai mākslas apakšnozarēs nosaka 
rektors atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām pēc apstiprināšanas DU 
Senātā (ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013.). 

1.7. Pēc apstiprināšanas DU Senātā profesoru amatu skaitu attiecīgās zinātnes vai mākslas 
apakšnozarēs nosaka DU rektors atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām (ar 
grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013.). (ar grozījumiem, kas 
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izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.). 
1.8. Docentu, vadošo pētnieku, lektoru, pētnieku, asistentu un zinātnisko asistentu vēlēšanas,  

atklāti balsojot, notiek fakultāšu Domēs vai zinātnisko institūtu Zinātniskajās padomēs ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas. Ievēlot docentus un 
vadošos pētniekus, Domes vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes locekļu 
kvalifikācijai jāatbilst promocijas padomes prasībām. Docentu un vadošo pētnieku 
vēlēšanu rezultāti tiek apstiprināti DU Senāta sēdē (ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., 
kas stājas spēkā 26.11.2013.; ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 
08.05.2015.). (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

1.9. Ja fakultātes Domes vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes locekļu kvalifikācija 
neatbilst promocijas padomes kvalifikācijai, vēlēšanas docenta un vadošā pētnieka 
amatos, atklāti balsojot, notiek DU Senātā (ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas 
spēkā 26.11.2013.; ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.). (ar 
grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

1.10. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas, atklāti balsojot, notiek attiecīgās zinātņu 
nozares profesoru padomē. Nozaru profesoru padomes darbojas saskaņā ar “Nolikumu 
par profesoru padomēm DU”. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 
01.06.2021.) 

1.11. (Izslēgts ar Senāta 25.11.2013. lēmumu). 

1.12. Docentus, vadošos pētniekus, lektorus, pētniekus, asistentus un zinātniskos asistentus 
ievēlē uz sešiem gadiem. Asistentus, ja viņiem nav doktora grāda, ievēlē ne vairāk kā 
divas reizes pēc kārtas. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

 Profesorus un asociētos profesorus ievēlē uz sešiem gadiem. Pēc sešu gadu darba līguma 
termiņa beigām, ja profesora vai asociētā profesora zinātniskā un pedagoģiskā 
kvalifikācija vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti novērtēti kā atbilstoši 
Augstskolu likuma 34. panta prasībām, tiek noslēgts otrs secīgs darba līgums uz sešiem 
gadiem. Turpmāk, ja zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija vai mākslinieciskās 
jaunrades darba rezultāti novērtējums ir pozitīvs, darba līgums ar profesoru un asociēto 
profesoru tiek slēgts uz nenoteiktu laiku. (29.09.2001. nolikuma redakcijā ar grozījumiem, kas 
izdarīti 09.09.2008., kas stājas spēkā 09.09.2008.)(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas 
stājas spēkā 01.06.2021.) 

2. PRASĪBAS AKADĒMISKO AMATU PRETENDENTIEM 

2.1. Uz asistenta un zinātniskā asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai 
doktora grāds un kas spēj veikt pētniecības darbu, vadīt seminārus, prakses, veikt studentu 
zināšanu pārbaudi. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

2.2. 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, organizēt pārbaudījumus savā studiju programmā. 

2.3. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds, zinātniskas 
publikācijas un kas spēj veikt individuālu zinātnisko darbu. 

2.4. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei 
atbilstošas publikācijas vai mācību līdzekļi, kura var vadīt studiju kursu gan bakalaura, 
gan maģistra studiju programmās un kurai kopumā zinātniskā un pedagoģiskā darba stāžs 
nav mazāks par 5 gadiem. Uz docenta amatu mākslas specialitātēs izņēmuma kārtā var 
pretendēt arī personas, kurām nav doktora grāda, bet katru tādu konkrētu gadījumu izskata 
Senāts 

2.5. 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 pētnieciskā darba stāžs nav 
mazāks par 5 gadiem. 

2.6. Uz asociētā profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes 
nozarei atbilstošas publikācijas, mācību līdzekļi, kura aktīvi veic zinātnisko darbu, vada 
citu zinātnisko darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai, un kurai zinātniskā un 
akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par 5 gadiem. Uz asociētā profesora amatu 
mākslas specialitātēs var pretendēt arī personas, kurām nav doktora grāda, bet katru tādu 

https://likumi.lv/ta/id/37967#p34
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konkrētu gadījumu izskata Senāts. 
2.7. Uz profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, kura ir savā nozarē 

starptautiski atzīts speciālists un kam ir zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās 
publikācijas, kura aktīvi veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības vai 
mākslinieciskās jaunrades darbu un vada pētniecisko darbību, nodrošina augstas 
kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē un kam akadēmiskā un 
zinātniskā darba stāžs kopumā nav mazāks par 10 gadiem, un no tiem ne mazāk kā triju 
gadu darba pieredze ir asociētā profesora amatā. 

3. PRASĪBAS AKADĒMISKO AMATU PRETENDENTIEM PROFESIONĀLO 
STUDIJU 
PROGRAMMĀS 

Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskās iemaņas un zināšanas, profesionālo studiju 
profila priekšmetos var ievēlēt akadēmisko personālu bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, bet 
katru konkrētu gadījumu izskata Senāts: 

3.1. asociētā  profesora  amatā  ar  atbilstošu  augstāko  izglītību  un  vismaz  10  gadu  praktiskā   
darba pieredzi attiecīgajā nozarē; 

3.2. docenta amatā ar atbilstošu augstāko izglītību, bet  ar vismaz 7 gadu  praktiskā darba 
pieredzi attiecīgajā nozarē; 

3.3. lektora vai asistenta amatā ar atbilstošu augstāko izglītību, bet ar vismaz 5 gadu praktiskā 
darba pieredzi. 

3.4. lai ievēlētu profesionālo studiju programmu akadēmisko personālu bez zinātniskā vai 
akadēmiskā grāda, Senāts ar savu lēmumu apstiprina prasības, kas izvirzāmas šādu amatu 
pretendentiem. 

4.        IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA AKADĒMISKAJOS AMATOS 

4.1. Ja ir brīvi akadēmiskie amati vai tajos attiecīgajā semestrī beidzas ievēlēšanas termiņš, 
Administratīvā daļa pēc struktūrvienību ierosinājuma izsludina atklātu konkursu. 
(29.09.2001. nolikuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas spēkā 
26.11.2013.) 

4.2.Atklātā konkursa izsludināšanu uz brīvajiem profesora un asociētā profesora amatiem pēc 
struktūrvienības ierosinājuma nosaka Senāts. (29.09.2001. nolikuma redakcijā ar grozījumiem, 
kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013.) 

4.3. Atklāta konkursa izsludināšanu uz brīviem docenta, lektora un asistenta amatiem izsludina 
pēc Studiju padomes lēmuma par attiecīgo amatu saglabāšanu, ieviešanu vai mainīšanu 
attiecīgajās struktūrvienībās. Atklātā konkursa izsludināšanu uz brīviem pētnieka, un 
vadošā pētnieka un zinātniskā asistenta amatiem ierosina pēc Zinātnes padomes lēmuma 
par attiecīgo amatu saglabāšanu, ieviešanu vai mainīšanu attiecīgajās struktūrvienībās (ar 

grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013.). (ar grozījumiem, kas izdarīti 
31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.4.Atklātā konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas 
dienas iesniedz DU Administratīvā daļā šādus dokumentus: 

 

4.4.1. iesniegumu par piedalīšanos konkursā; 
4.4.2. dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos 

grādus (kopijas apstiprina darba vietā vai salīdzinot ar pretendenta uzrādītajiem 
dokumentu oriģināliem Administratīvajā daļā); 

4.4.3. ja bakalaura, maģistra, doktora vai profesionālais diploms iegūts ārvalstīs, 
Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības 
dokumentam un piešķirtajam akadēmiskajam un zinātniskajam grādam tas var (ja 
var) tikt pielīdzināts; 

4.4.4. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumu (curriculum vitae) 
(1.pielikums); 

4.4.5. pēdējos sešos gados publicēto darbu sarakstu, starptautiskās darbības, zinātniskās 
un pedagoģiskās kvalifikācijas, kā arī organizatoriskās kompetences kritēriju 
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izpildes kopsavilkumu (ar grozījumiem, kas izdarīti 15.06.2015., kas stājas spēkā 
16.06.2015.); 

4.4.6. citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk 
raksturotu savu kvalifikāciju; 

4.4.7. ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, iesniedz arī valsts valodas 
prasmi apliecinošu dokumentu. 
(29.09.2001.   nolikuma   redakcijā   ar   grozījumiem,   kas   izdarīti   25.11.2013.,   kas   stājas   
spēkā 26.11.2013.). 

4.5. Administratīvā daļā reģistrē iesniegtos dokumentus un triju dienu laikā pēc iesniegšanas 
termiņa izbeigšanās: 

4.5.1. profesora vai asociētā profesora amata pretendentu dokumentus nodod attiecīgās 
Profesoru padomes priekšsēdētājam; 

4.5.2. docentu, vadošo pētnieku, lektoru, pētnieku, asistentu, zinātnisko asistentu amatu 
pretendentu dokumentus nodod attiecīgās fakultātes Domes (Senāta) vai zinātniskā 
institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājam. 
(29.09.2001.   nolikuma   redakcijā   ar   grozījumiem,   kas   izdarīti   25.11.2013.,   kas   stājas   
spēkā 26.11.2013.; ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.). 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.6. Pēc profesora vai asociētā profesora amata pretendentu dokumentu saņemšanas nozares 
Profesoru padome: 

4.6.1. (Izslēgts ar Senāta 15.06.2015. lēmumu). 
4.6.2. (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
4.6.3. (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
4.6.4.organizē pretendentiem uz profesora amata vietu neatkarīgu starptautisko 
vērtējumu; 

    4.6.5. ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc konkursa izsludināšanas organizē atklātu sēdi. 
Profesoru padomes sastāvā ir ne mazāk kā pieci DU ievēlēti attiecīgās nozares vai apakšnozares 
profesori un to paplašina tiktāl, lai vismaz viena trešdaļa no Profesoru padomes locekļiem ir 
attiecīgās nozares profesori, bet kuri nestrādā DU. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas 
stājas spēkā 01.06.2021.) 
Lai Profesoru padome būtu lemttiesīga, tajā jāpiedalās vairāk nekā pusei no balsstiesīgo 
padomes locekļu. Uz sēdi tiek uzaicināti visi attiecīgās amata vietas pretendenti (ar grozījumiem, 
kas izdarīti 15.06.2015., kas stājas spēkā 16.06.2015.). (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas 
stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.7. Profesoru padomes sēdē: 

4.7.1.sekretārs iepazīstina klātesošos ar pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un 
ekspertu slēdzieniem; 

4.7.1.1 Profesoru padomes locekļi novērtē profesora vai asociētā profesora amata 
pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju vai mākslinieciskās jaunrades 
darba rezultātus, pamatojoties uz dokumentiem, to atvasinājumiem un dokumentētu 
informāciju, kas apliecina atbilstību MK 25.02.2021. noteikumu Nr.129 “Profesora 
vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā 
profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades 
darba rezultātu novērtēšanas kārtība” (turpmāk Noteikumi) 3. un 4. punktā 
minētajiem kritērijiem par pēdējiem sešiem gadiem, izņemot Hirša indeksa 
minimumu. Atbilstību Hirša indeksam var novērtēt neierobežotā laikposmā (bez 
pašcitēšanas) ar nosacījumu, ka vismaz viena no Noteikumu 3.1.1. apakšpunktā 
minētajām publikācijām ir publicēta pēdējo sešu gadu laikā; (31.05.2021. nolikuma 
redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.7.2. pēc pārrunām ar visiem pretendentiem var tikt izteikts argumentēts katra 
pretendenta vērtējums; 

https://likumi.lv/ta/id/321300#p3
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4.7.3. lēmumu par profesora vai asociētā profesora ievēlēšanu uz vakantajām vietām 
profesoru padome pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot par katru pretendentu. 
Profesoru padomes ārvalstu locekļi tās darbā var piedalīties neklātienē, iepazīstoties 
ar dokumentiem un rakstveidā paziņojot savu viedokli par visiem pretendentiem, kā 
arī to, par kuru pretendentu viņi balso. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas 
stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.8. Pēc   docentu,   vadošo   pētnieku,   lektoru,   pētnieku,   asistentu, zinātnisko asistentu 
amatu   pretendentu   dokumentu saņemšanas fakultātes Dome (Senāts) vai zinātniskā 
institūta Zinātniskā padome(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 
01.06.2021): 

4.8.1. visu zināšanai izliek pretendentu sarakstu uz attiecīgo akadēmisko amatu, uzrādot 
amatu un vakanču skaitu, kā arī pretendenta vārdu un uzvārdu, zinātnisko grādu un 
pašreiz ieņemamo amatu, kopējo zinātniskā un pedagoģiskā darba stāžu; (ar 
grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.8.2. ierosina fakultātes, institūta struktūrvienības (katedras, departamenta, centra) 
akadēmiskajam personālam dot motivētu atzinumu par katru akadēmiskā amata 
pretendentu; (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.8.3. ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc dokumentu saņemšanas organizē atklātu Domes vai 
zinātniskā institūta Zinātniskās padomes sēdi, kurā piedalās ne mazāk kā 2/3 
domnieku / zinātnisko padomju locekļu un uz kuru tiek uzaicināti visi akadēmisko 
amatu pretendenti.(ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.) 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

4.9. Fakultātes Domes (Senāta) vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes sēdē: 

4.9.1. sekretārs iepazīstina klātesošos ar pretendentu dokumentiem un struktūrvienību 
atzinumiem; 

4.9.2. pēc pārrunām ar visiem attiecīgā amata pretendentiem, atklāti balsojot, pieņem 
lēmumu par ievēlēšanu vai neievēlēšanu attiecīgajā amatā. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.) (ar grozījumiem, kas 

izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

 

5.        BALSOŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Profesoru padomes, Domes, Senāta vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes locekļi 

atklāti balso par katru akadēmiskā amata pretendentu. (31.05.2021. nolikuma redakcijā, kas stājas 

spēkā 01.06.2021.) 

5.2. Profesoru padomes, Domes, Senāta vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes sekretārs 
fiksē balsojumu akadēmiskā amata pretendentu ievēlēšanas protokolā (4.pielikums). 
(31.05.2021. nolikuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.) 
5.3. Ja struktūrvienībā izsludināts konkurss uz vairākām viena akadēmiskā amata vietām, tad 

balsojums par katra akadēmiskā amata pretendentiem tiek fiksēts atsevišķā ievēlēšanas 

protokolā. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 
5.4.(svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
5.5.(svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
5.6.(svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
5.7. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi klātesošo balsstiesīgo 

Profesoru padomes (Domes, Senāta, zinātniskā institūta Zinātniskās padomes) locekļu 
balsu (ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.). 

5.8. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu piedalās divi pretendenti un 
neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi klātesošo balsstiesīgo Profesoru padomes 
(Domes, Senāta, zinātniskā institūta Zinātniskās padomes) locekļu balsu, tajā pašā sēdē 
notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās abi pretendenti (ar grozījumiem, kas izdarīti 
07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.). 
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5.9. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmisko amata vietu piedalās trīs 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. 

5.10. Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša akadēmiskā amata vietām un 
pretendentu skaits 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 skaitu. Vēlēšanu otrā kārtā piedalās par vienu pretendentu vairāk nekā 
ir vakanču. 

5.11. Ja punktos 5.8., 5.9., 5.10., paredzētajos gadījumos Profesoru padomes darbā piedalās 
ārvalstu locekļi, kuri savu vērtējumu atsūtījuši, tad padomes sekretārs ziņo šiem locekļiem 
par radušos situāciju un lūdz viņiem izteikt savu vērtējumu no jauna. Vēlēšanas tiek 
atkārtotas ne vēlāk kā pēc 2 nedēļām. 

5.12. Ja punktos 5.8., 5.9., 5.10. minētajos gadījumos arī vēlēšanu otrā kārtā pretendenti nav 
ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā akadēmiskajā amatā, tad 
profesoru padome (Dome, Senāts, zinātniskā institūta Zinātniskās padome), pieņem 
lēmumu par turpmāko rīcību (ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 
08.05.2015.). 

5.13. (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
5.14. Akadēmiskā amata pretendentu ievēlēšanas protokolu par vēlēšanu rezultātiem Profesoru 

padome (Dome, Senāts, zinātniskā institūta Zinātniskā padome) apstiprina, atklāti balsojot, 
ar vienkāršu klātesošo locekļu balsu vairākumu. Par konkursa rezultātiem Profesoru 
padomes (Domes, Senāta, zinātniskā institūta Zinātniskās padomes) sekretārs paziņo 
pretendentiem (ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas stājas spēkā 08.05.2015.). (ar 
grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

 
6. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 

 6.1. Apelācijas   sūdzību   par   vēlēšanu   procedūras   pārkāpumiem   pretendents   vai   cita   
ieinteresēta persona iesniedz DU rektoram ne vēlāk kā 10 dienas pēc vēlēšanām. 

 6.2. Apelācijas     sūdzību     1     mēneša     laikā     izskata     ar     rektora     rīkojumu   izveidota     
komisija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti eksperti, kuri dod rakstisku slēdzienu. 

 6.3. Komisijas  slēdziens ir  galīgs.  Apelācijas iesniedzējam ne vēlāk  kā trīs darba  dienu laikā  
pēc komisijas slēdziena tiek rakstiski paziņots rektora rīkojums. 

7. VĒLĒŠANU REZULTĀTU NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Nozares profesoru padomes sekretārs 3 darba dienu laikā pēc vēlēšanām profesora vai 
asociētā profesora amatos iesniedz DU rektoram profesora vai asociētā profesora vēlēšanu 
rezultātus, lēmumu par personas ievēlēšanu profesora vai asociētā profesora amatā, 
ievēlētās personas novērtējumu, profesoru padomes debašu protokolu, pilnīgu attiecīgā 
amata pretendentu sarakstu,  katra pretendenta raksturojumu un novērtējumu. (ar 
grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 

7.1.1.  (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
7.1.2.  (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
7.1.3.  (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
7.1.4. (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
7.1.5. (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 

7.2.Domes (Senāta) vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes sekretārs 3 darba dienu laikā 

pēc vēlēšanām akadēmiskajos amatos iesniedz Administratīvajā daļā: 
 7.2.1. noformētu sēdes galīgo lēmumu; 
 7.2.2. apstiprinātu akadēmiskā amata pretendentu ievēlēšanas protokolu; (ar grozījumiem, 

kas izdarīti 31.05.2021., kas stājas spēkā 01.06.2021.) 
 7.2.3. pretendentu raksturojošo dokumentu paketi.(29.09.2001. nolikuma redakcijā ar 

grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013.; ar grozījumiem, kas izdarīti 07.05.2015., kas 

stājas spēkā 08.05.2015.). 
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7.3.Ja 10 dienu laikā apelācijas sūdzības nav iesniegtas, tad Administratīvā daļa sagatavo darba 
līgumu un nodod to rektoram parakstīšanai (29.09.2001. nolikuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti 

25.11.2013., kas stājas spēkā 26.11.2013.). 
7.4.Ja ir iesniegtas apelācijas sūdzības, tad darba līgumu sagatavo un nodod parakstīšanai 5 
dienu laikā pēc pretendentam pozitīva apelācijas komisijas lēmuma saņemšanas 
Administratīvajā daļā (29.09.2001. nolikuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2013., kas stājas 

spēkā 26.11.2013.). 
7.5.Ja vēlēšanu rezultātā līdz šim amatā esošajam darbiniekam darba termiņš beidzas, tad 
darbinieku maiņām jānotiek semestra beigās. 
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1.pielikums 

PARAUGS 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀ AMATA PRETENDENTA 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CV) 

I.VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Dzimšanas gads 
Adrese (pieraksta un dzīves vietas), telefons, e-pasts 
Pārvalda svešvalodas 
Izglītība 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
Nodarbošanās 
Cits 

II.ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem) 

• LZP un citu valstu finansēto pētījumu projektu, programmas dalībnieks vai vadītājs 
• Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 
• Līgumdarbu darbinieks vai vadītājs 
• Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis 
• Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (norādīt pilnu nosaukumu, līdzautorus, 

izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādīt arī publicēšanai 
pieņemtos darbus) 

o raksti recenzētos izdevumos 
o monogrāfijas 
o mācību grāmatas 
o mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos) 
o populārzinātniskas publikācijas 

• Citas publikācijas 
• Saņemtie patenti un licences 
• Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) starptautiskās zinātniskās konferencēs un 

kongresos (norādīt pasākuma norises vietu un laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, 
tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp) 

• Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs 
• Cits 

III.PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie promocijas darbi (personas, norādot, kuras ir aizstāvējušas disertāciju) 
Vadītie maģistra darbi (skaits) 
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits) 
Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos) 
Darbs studiju programmas padomē (kurā) 
Izstrādātie studiju kursi (uzrādīt, ja tiek realizēti programmā, kurā) 
Izstrādātās studiju programmas (uzrādīt, ja ir apstiprinātas DU Senātā vai akreditētas) 
Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā) 
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs 
Lekcijas, skolās u.c. ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 
Cits 
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IV.ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem  

DU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs 
vai loceklis 

Starptautisko un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents 
Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas, centra u.c. dibinātājs vai 
vadītājs 
Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs 
vai līdzdalībnieks 
Oficiāli    apstiprināts    valstisko,    pašvaldību    vai    ražošanas    uzņēmumu    konsultants,    padomdevējs 
zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā 
Cits 
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2. pielikums  

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.05.2021., un stājas spēkā 01.06.2021.) 

 

 

 

PROFESORA/ ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA PRETENDENTA  

________________________________________________________________________ 
  (vārds, uzvārds) 

ZINĀTNISKĀS UN PEDAGOĢISKĀS KVALIFIKĀCIJAS VAI MĀKSLINIECISKĀS 

JAUNRADES NOVĒRTĒŠANAS LAPA 
 

Kritēriji 

 

(saskaņā ar MK 25.02.2021. 

noteikumiem Nr.129) 

Kvantitatīvais vērtējums Kvalitātes 

vērtējums 

Pamatojums 

minimums faktiskais (izcili, ļoti labi, 

labi, 

apmierinoši 

vai 

neapmierinoši) 

1. Zinātniskā kvalifikācija 4(3;0)* 
(0;0)** 

   

1.1. Anonīmi recenzēto zinātnisko 

publikāciju zinātniskajos žurnālos 

vai konferenču ziņojumu 
izdevumos, kuri indeksēti 

datubāzē SCOPUS vai Web of 

Science Core Collection (arī 
attiecīgajā Latvijas zinātnes 

nozarē) vai iekļauti datubāzē 

ERIH+ vai recenzēto zinātnisko 

monogrāfiju minimālais skaits 
atbilst MK 25.02.2021. 

noteikumos Nr.129 norādītajam 

skaitam 

atbilstoši MK 

25.02.2021. 

noteikumiem 
Nr.129  

   

1.2. Uzstāšanās ar referātu 

starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs Latvijā un ārvalstīs 

5(3;0)* 

(0;0)** 

   

1.3. Pētniecības un attīstības 
projektu zinātniskā vadība vai 

zinātniskā līdzdalība to īstenošanā 

1(1;0)* 
(0;0)** 

   

1.4. Piešķirtas Latvijas Zinātnes 

padomes eksperta tiesības 

    

1.5. Promocijas darbu 

recenzēšana 

2(1;0)* 

(0;0)** 

   

1.6. Iegūtas intelektuālā īpašuma 

tiesības 

    

1.7. Zinātnisko līgumdarbu 

vadība vai līdzdalība to īstenošanā 

    

1.8. Zinātniskās kvalifikācijas 

celšana ārvalstu augstskolās un 
zinātniskajās institūcijās 

    

2. Pedagoģiskā kvalifikācija 4(3;2)* 

(4;3)** 

   

2.1. Doktorantu darba vadība un 
aizstāvēto promocijas darbu skaits 

1(1;1)* 
(1;1)** 

   

2.2. Maģistrantu darbu vadība un 

aizstāvēto maģistra darbu skaits 
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2.3. Nodarbību vadība doktora 

studiju programmā, izņemot 
ārvalstu studentus 

    

2.4. Nodarbību vadība maģistra 

studiju programmā, izņemot 

ārvalstu studentus 

    

2.5. Nodarbību vadība ārvalstu 

studentiem Latvijā 

    

2.6. Nodarbību vadība ārvalstu 

augstskolās 

    

2.7. Sagatavotie mācību līdzekļi, 

tai skaitā mācību līdzekļu 

nodošana publicēšanai 

    

2.8. Pedagoģiskās kvalifikācijas 
paaugstināšana Latvijas un 

ārvalstu augstskolās vai 

zinātniskajās institūcijās 

    

     

3. Mākslinieciskā jaunrade 0(0;0)* 

(4;4)** 

   

3.1. Mākslinieciskās jaunrades 
darba rezultātu atbilstība 

starptautiskai izcilībai atbilstošajā 

mākslinieciskās jaunrades jomā 

    

3.2. Mākslinieciskās jaunrades 
darba rezultātiem ir ievērojama 

nozīme nacionālajā kultūrā un 

mākslā 

    

3.3. Mākslinieciskās jaunrades 
darba rezultāti demonstrē 

starptautisku sadarbību vai iesaisti 

sabiedrībai nozīmīgu problēmu un 
jautājumu risināšanā vai 

aktualizācijā 

    

3.4.  Mākslinieciskās jaunrades 

darba rezultāti atspogiuļo spēju 
piedalīties, vadīt vai īstenot 

starptautiskus vai starptautiski 

finansētus mākslinieciskās 
jaunrades projektus 

    

3.5. Mākslinieciskās jaunrades 

darba rezultāti veicina mākslas un 

kultūras, mākslas izglītības vai 
pētniecības, tai skaitā 

mākslinieciskās pētniecības, 

norises, to popularitāti un 
atpazīstamību sabiedrībā 

    

     

4. Ar zinātnisko, pedagoģisko 

vai mākslinieciskās jaunrades 

darbu saistītais 

organizatoriskais darbs 

3(2;2)* 

(2;2)** 

   

4.1. Nozares profesoru padomes, 

promocijas padomes, Zinātnes 
padomes vai zinātniskās padomes 

vadība vai līdzdalība tās darbībā 
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4.2. Pētniecības un attīstības 

projektu vadība 

1(1;1)* 

(1;1)** 

   

4.3. Starptautisko konferenču 
organizācijas komitejas vadība 

vai līdzdalība starptautisko 

zinātnisko konferenču 
organizēšanā 

    

4.4. Zinātnisko izdevumu 

redakcijas kolēģijas vadība vai 

līdzdalība to darbībā vai anonīmi 
recenzēta zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 

konferenču ziņojumu izdevumā, 
zinātnisko rakstu recenzēšana 

izdevumos, kuri indeksēti 

datubāzē SCOPUS vai Web of 
Science Core Collection vai 

iekļauti datubāzē ERIH+ 

    

4.5. Starptautisko zinātnisko, 

akadēmisko vai mākslas nozaru 
apvienību vadība vai līdzdalība to 

darbībā 

    

4.6. Nacionāla un starptautiska 

mēroga zinātnisko, akadēmisko 
vai mākslinieciskās jaunrades 

konkursu, festivālu un citu 

līdzvērtīgu pasākumu 
organizācijas komitejas vadība 

vai līdzdalība nacionāla un 

starptautiska mēroga zinātnisko, 
akadēmisko vai mākslinieciskās 

jaunrades konkursu, festivālu un 

citu līdzvērtīgu pasākumu 

organizēšanā 

    

     

KOPVĒRTĒJUMS:     

 

* Kopējais minimālais kritēriju skaits, pēc kuriem novērtē amatā esoša profesora vai profesora amata pretendenta un amatā 

esoša asociētā profesora un asociētā profesora amata pretendenta, kā arī asociēto profesoru, kas atbilst Augstskolu likuma 30. 

panta trešajai daļai, darbības atbilstību zinātniskās kvalifikācijas, pedagoģiskās kvalifikācijas un ar zinātnisko, pedagoģisko vai 

mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu atbilstību kritērijiem. 

** Kopējais minimālais kritēriju skaits, pēc kuriem novērtē amatā esoša profesora mākslas specialitātē vai profesora amata pretendenta 

mākslas specialitātē, amatā esoša asociētā profesora mākslas specialitātē un asociētā profesora amata pretendenta mākslas specialitātē 

pedagoģiskās kvalifikācijas, mākslinieciskās jaunrades un ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto 

organizatorisko darbu atbilstību kritērijiem. 

 
 

Profesoru padomes loceklis _____________________________

 _______________________________ 

                             (paraksts)    (paraksta atšifrējums) 

 

___________________ 
 (datums) 
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3a. pielikums 

               (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
  

3b. pielikums 

           (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
   

3c. pielikums 

           (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
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4.pielikums 

 
APSTIPRINĀTS 

Domes/ Zinātniskās padomes/ Senāta ______________ sēdē Nr._______ 
       (datums) 

Domes/ Zinātniskās padomes/ Senāta priekšsēdētājs: ________________________ 
(paraksts, atšifrējums) 

 

 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 

DOMES/ ZINĀTNISKĀS PADOMES/ SENĀTA 

AKADĒMISKĀ AMATA PRETENDENTU IEVĒLĒŠANAS PROTOKOLS 

 

par vēlēšanām __________________________________________________________ amatā 
(struktūrvienības nosaukums, amats) 

 

Domes/ Zinātniskās padomes/ Senāta sastāvā ir ___________ locekļi. 

Domes/ Zinātniskās padomes/ Senāta sēdē piedalās ___________ locekļi. 

 

Vēlēšanu dati: 

Pretendenta vārds, uzvārds Balsu skaits 

 ievēlēt neievēlēt 

   

   

Vēlēšanu rezultāti: 

__________________________________________________________ amatā uz 6 gadiem ir  
(struktūrvienības nosaukums, amats) 

 

ievēlēts __________________________________________________, jo viņš ir ieguvis  
(vārds, uzvārds) 

 

nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks nekā puse no klātesošo balsstiesīgo sēdes dalībnieku 

skaita. 

 

Amatā nav ievēlēts __________________________________________________, jo viņš nav  
(vārds, uzvārds) 

ieguvis nepieciešamo balsu skaitu. 

 

Sekretārs: _____________________________ ____________________________ 
  (paraksts)           (paraksta atšifrējums) 
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    4a. pielikums  

             (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
 

   4b. pielikums 

             (svītrots ar 31.05.2021. DU Senāta lēmumu Nr.3/1.) 
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5.pielikums 

PARAUGS 

 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 

___________________________________PROFESORU PADOMES  
(nozare) 

 LĒMUMS 

Daugavpilī 

 

20_______.gada __________________ Nr. _______________ 

 

 

DU ___________________________________________ profesoru padome, kuras sastāvā ir 

                                                                       (nozare) 

 

____________________dalībnieki, no tiem sēdē reģistrējušies _____________________ dalībnieki, ir  

 

izvērtējusi ____________________________________________________   

     (vārds, uzvārds) 

zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu atbilstību MK 

25.02.2021. notekumos Nr.129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša 

profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās 

jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība” notektajiem kritērijiem un saskaņā ar iegūto vērtējumu 

skaitliskā izteiksmē, 

 

Nr.p.k. 
Profesoru padomes locekļa 

vārds, uzvārds Vērtējums 

1.   

2.   

3.   

Kopējais vērtējums:  

 

kā arī pamatojoties uz DU profesoru padomes  _________ debašu protokolu Nr._____  
 (datums) 

konstatēja, ka 
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_____________________________________________ zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai  
                               (vārds, uzvārds) 

mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti ATBILST / NEATBILST MK noteikumu Nr. 129 

noteiktajiem profesora / asociēta profesora amata kritērijiem. 

 

 
 

 

Priekšsēdētājs _____________________________ ____________________________ 
       (paraksts)            (paraksta atšifrējums) 

 

Sekretārs: _____________________________ ____________________________ 
  (paraksts)           (paraksta atšifrējums) 

 

 


	DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
	___________________________________PROFESORU PADOMES
	(nozare)
	LĒMUMS
	Daugavpilī

