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Apstiprināts 11.12.2018.  Senāta sēdē,  
protokols Nr.01/7-4 

 

 

 

 

NOLIKUMS  

PAR AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IEVĒLĒŠANU KONKURSA KĀRTĪBĀ 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Šis Nolikums nosaka kārtību, kādā AS „Transporta un sakaru institūts” (turpmāk tekstā – TSI) 

notiek ievēlēšana akadēmiskajos amatos – profesors, asociētais profesors, docents, lektors, 

asistents. TSI akadēmiskais personāls tiek ievēlēts atklātā konkursā no pretendentiem, kuri 

vislabāk atbilst konkursa nosacījumiem. Nolikumā par vakantu amata vietu tiek uzskatīta tāda 

amata vieta, uz kuru tiek izsludināts konkurss. 

1.2. Personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos gada laikā var notikt tikai katedrai apstiprinātā 

amata vietu saraksta un budžeta ietvaros. Neplānotas izmaiņas var tikt izdarītas tikai ar TSI valdes 

rakstisku piekrišanu. Plānojot izmaiņas akadēmiskā personāla amata vietu sarakstā uz nākamo 

budžeta gadu, katedru vadītājiem ir jāparedz gada laikā ievēlamā akadēmiskā personāla skaits, 

norādot attiecīgo amatu un ievēlēšanas termiņu, un jāpamato šīs ievēlēšanas nepieciešamība. Šīs 

izmaiņas ir jāsaskaņo ar attiecīgās fakultātes dekānu.    

1.3. Par konkursa ievēlēšanai akadēmiskajos amatos organizēšanu un norisi TSI atbild Senāts, 

Senāta Konkursa komisija un administrācija. Konkursa izsludināšanas procedūras tehnisko 

nodrošinājumu un komunikāciju ar pretendentiem realizē Personāla daļa. 

1.4. Konkursa mērķis – izvēlēties un ievēlēt tādu akadēmisko personālu, kurš atbilstu attiecīgajam 

akadēmiskajam amatam noteiktajām kvalifikācijas, darba pieredzes prasībām, būtu apveltīts ar 

nepieciešamo kompetences līmeni, un kurš būtu konkurētspējīgāks salīdzinot ar citiem 

pretendentiem. 

1.5. Konkursa uzdevumi: 

- nodrošināt  ievēlēšanas procesa atklātību,  lai  tajā  varētu  piedalīties  visi  konkursa  

noteikumiem atbilstošie pretendenti, 

- piedāvāt visiem pretendentiem vienādas iespējas savas kvalifikācijas un kompetences 

demonstrēšanai; 

- nodrošināt pretendentu objektīvu un taisnīgu novērtējumu. 

1.6. Pretendentam izvirzītās prasības dalībai konkursā: 

- Latvijas Republikas Izglītības likumā, Augstskolu  likumā  un  TSI Satversmē  noteiktās  

vispārējās  prasības  akadēmiskajam personālam, 

- prasības akadēmiskā personāla kvalifikācijai un kompetencei, kas noteiktas attiecīgajos 

amata aprakstos, 

- konkursa organizatoru noteiktās papildus prasības. 

1.7. Ievēlēšana profesora un asociētā profesora akadēmiskajos amatos notiek attiecīgās nozares 

Profesoru padomē. Ievēlēšanu docenta, lektora, asistenta akadēmiskajos amatos organizē un 

realizē TSI. 

1.8. Ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu TSI noslēdz darba līgumu uz  ievēlēšanas termiņu – 

6 (sešiem) gadiem.  
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2. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IEVĒLĒŠANAS AKADĒMISKAJOS AMATOS 

ORGANIZĒŠANAS UN NORISES KĀRTĪBA 

 

2.1. Ievēlēšanas procedūra akadēmiskajos amatos ietver: 

2.1.1.   katedras vadītāja sagatavota un saskaņota ar fakultātes dekānu, mācību prorektoru un 

rektoru iesnieguma iesniegšana Personāla daļā par nepieciešamību organizēt konkursu 

uz  akadēmisko amatu; 

2.1.2.   akadēmiskā personāla amata konkursa izsludināšana; 

2.1.3.   pretendentu pieteikumu dokumentu pieņemšana; 

2.1.4.   pretendentu dokumentu atbilstības noteiktajām prasībām sākotnējā izvērtēšana 

Personāla daļā; 

2.1.5.   pretendentu  pedagoģisko prasmju izvērtējums fakultātē – atklātās nodarbības 

novadīšana, pēc kuras dekāns, katedras vadītājs sniedz atzinumu, rekomendāciju; 

2.1.6.   pretendentu sniegtās informācijas un profesionālo spēju izvērtējums Senāta Konkursa 

komisijā;       

2.1.7. Senāta Konkursa komisijas locekļu balsojums un rekomendācija Senātam par 

pretendenta ievēlēšanu/ neievēlēšanu akadēmiskajā amatā.     

2.2. Konkurss tiek izsludināts uz pastāvīgā akadēmiskā personāla vakantajām amata vietām vai 

tādām amata vietām, kuras, sakarā ar akadēmiskā personāla ievēlēšanas termiņa beigām šajos 

amatos, būs vakantas pēc 2 - 3 mēnešiem, atbilstoši attiecīgajai katedrai apstiprinātajām amata 

vietām un budžetam. 

2.3. Lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņem TSI rektors. 

2.4. Personāla daļa publicē paziņojumu par konkursa izsludināšanu TSI interneta mājas lapas 

vakanču sadaļā mājas lapas darba valodās un darba sludinājumu portālā, ar kuru TSI noslēgts 

līgums. Konkursa izsludināšanas paziņojumā ir jānorāda akadēmiskā amata nosaukums, uz kuru 

tiek izsludināts konkurss, akadēmiskā amata pretendentam izvirzīto prasību pilns apraksts, 

ievērojot fakultātes prasības un likumdošanas normas, iesniedzamo dokumentu saraksts un 

dokumentu iesniegšanas beigu termiņš. Dokumentu iesniegšanas termiņš tiek noteikts ne mazāks 

kā 30 dienas no konkursa izsludināšanas paziņojuma publicēšanas brīža. 

 Pretendenti, kuri vēlas piedalīties konkursā, Personāla daļā iesniedz šādus dokumentus: 

2.5.1.   TSI rektoram adresētu pieteikumu; 

2.5.2.   dzīves un darba gājuma aprakstu (CV) latviešu un angļu valodās; 

2.5.3.   dokumentu kopijas - augstākās izglītības diploms, zinātniskā grāda un zinātniskā 

nosaukuma diploms (ja šie dokumenti pieprasīti atbilstoši konkursa noteikumiem), 

uzrādot oriģinālus un zinātnisko publikāciju kopijas par pēdējiem 6 (sešiem) gadiem. 

Ārzemēs iegūtiem dokumentiem jābūt AIC atzinumam. Zinātņu doktora diplomam 

jābūt apstiprinātam nozares Promocijas padomē; 

2.5.4.   apliecības par valsts valodas prasmi (pretendentiem, kuri izglītību nav ieguvuši valsts 

valodā) kopiju, uzrādot oriģinālu; 

2.5.5.   akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas 

pašnovērtējumu, atbilstoši Augstākās izglītības padomes apstiprināto „Rekomendāciju 

par profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību un par pretendentu 

kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem” (1.pielikums). Šī pati pašnovērtējuma forma ir 

jāiesniedz arī pretendentiem uz ievēlēšanu docenta vai lektora amatā, aizpildot 

attiecīgās ailes, kuras attiecas uz konkrētā amata kvalifikāciju.  

Papildus minētajiem dokumentiem, pretendents var pievienot citus kompetenci apliecinošus 
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dokumentus (to kopijas) pēc savas izvēles (sertifikātus, licences, rekomendācijas utt.). 

2.6. Personāla daļa nepieciešamības gadījumā sniedz pretendentiem iespēju iepazīties ar darba 

nosacījumiem vakantajā akadēmiskajā amatā, kā arī informē pretendentus par Senāta Konkursa 

komisijas norises datumu un laiku. 

2.7. Personāla daļa, konsultējoties ar attiecīgās katedras vadītāju, trīs darba dienu laikā pēc 

dokumentu saņemšanas no pretendenta novērtē to pilnīgumu, ticamību un tajos sniegtās 

informācijas atbilstību publicētajām konkursa prasībām, un iesniedz  pretendenta dokumentus 

Senāta Konkursa komisijas priekšsēdētājam. Senāta Konkursa komisijas priekšsēdētājs nosaka 

Konkursa komisijas sēdes datumu. 

2.8. Pēc dokumentu saņemšanas Senāta Konkursa komisijas priekšsēdētājs nodod ziņas par 

pretendentu tās katedras vadītājam, kurā ir vakantais akadēmiskais amats, un uzdod organizēt 

pretendentu kompetences pārbaudi. 

2.9. Senāta Konkursa komisijas priekšsēdētājs nosaka 1 (vienu) ekspertu no TSI akadēmiskā 

personāla vidus, kurš ir kompetents attiecīgajā nozarē, lai detalizētāk izvērtētu pretendentu 

iesniegtos dokumentus. 

2.10. Senāta Konkursa komisijas sēde tiek organizēta Senāta Konkursa komisijas priekšsēdētāja 

noteiktajā laikā, bet ne ātrāk kā pēc 2 (divām) nedēļām pēc konkursa dokumentu iesniegšanas 

termiņa beigām . Uz Konkursa komisijas sēdi tiek pieaicināti: 

- katedru vadītāji un fakultāšu dekāni, kurās ir izsludināti vakantie amati, 

- rektors, mācību prorektors, 

- eksperti, kuri ir izvērtējuši pretendentu iesniegtos dokumentus, 

- pretendenti, 

- Personāla daļas pārstāvis.     

2.11. Senāta Konkursa komisija savā sēdē novērtē pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās un 

organizatoriskās kompetences atbilstību publicētajām konkursa prasībām, uzklausa ekspertu un 

katedru vadītāju vērtējumu, kā arī veic personīgas pārrunas ar pretendentu. Nepieciešamības 

gadījumā Senāta Konkursa komisija var pieprasīt papildus informāciju par pretendentu. Senāta 

Konkursa komisija atbild Senāta priekšā par komisijas lēmuma pamatotību, kura apstiprina 

sniegtās informācijas atbilstību izvirzītajām konkursa prasībām. 

2.12. Senāta Konkursa komisija ar savu lēmumu izvirza piemērotākos pretendentus ievēlēšanai 

akadēmiskajā amatā, iesniedzot Senātam motivētu atzinumu (saraksta veidā, sākot ar 

atbilstošākajiem) par visiem amata pretendentiem, vai arī vēršas pie rektora ar priekšlikumu rīkot 

atkārtotu konkursu, sakarā ar atbilstošu pretendentu trūkumu. 

2.13. Senāta Konkursa komisija ar balsu vairākumu pieņem lēmumu par katru pretendentu 

atsevišķi, pie nosacījuma, ka sēdē piedalās vairāk nekā puse tās biedru. 

2.14. Senāta Konkursa komisijas lēmumi tiek ierakstīti protokolā. Konkursa komisijas izvirzītā(-o) 

pretendenta(-u) dokumenti tiek iesniegti Senāta priekšsēdētājam, jautājuma par ievēlēšanu 

akadēmiskajā amatā iekļaušanai tuvākās Senāta sēdes darba kārtībā. 

2.15. Uz Senāta Konkursa komisijas lēmuma pamata, Senāta sekretārs sagatavo katram 

akadēmiskajam amatam atsevišķu biļetenu aizklātajai balsošanai. Ja vēlēšanas izsludinātas vienā 

katedrā uz vairākām viena un tā paša akadēmiskā amata vietām, tiek noformēts viens biļetens  

norādot vakanto vietu skaitu (2. pielikums). Vienādo biļetenu skaitam  jābūt vienādam ar senatoru 

skaitu. 
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2.16. Lēmumu par ievēlēšanu profesora un asociētā profesora amatā pieņem attiecīgās nozares 

Profesoru padome, atbilstoši šajā padomē spēkā esošajām procedūrām. Senāts savā sēdē, 

pamatojoties uz Senāta Konkursa komisijas lēmumu, kā arī uz pretendenta iesniegtajiem 

dokumentiem, pārrunām ar pretendentu, atklāti balsojot ar klātesošo senatoru balsu vairākumu 

pieņem lēmumu rekomendēt vai nerekomendēt pretendentu ievēlēšanai profesora vai asociēta 

profesora amatā attiecīgās nozares Profesoru padomē. Senāta sekretārs trīs darba dienu laikā pēc 

Senāta sēdes sagatavo Senāta sēdes protokola izrakstu ar lēmumu par rekomendēšanu ievēlēšanai 

attiecīgās nozares Profesoru padomē, un iesniedz to Personāla daļā.  

2.17. Lēmumu par kandidāta ievēlēšanu docenta, lektora vai asistenta akadēmiskajā amatā pieņem 

Senāta sēdē aizklāti balsojot. 

Senāta sēdes aizklātās  balsošanas procedūra: 

2.18.1. pirms balsošanas sākuma Senāts ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot no 

klātesošo senatoru vides ievēl Balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā un tās 

priekšsēdētāju; 

2.18.2.  Balsu skaitīšanas komisija pārbauda Senāta sekretāra sagatavoto biļetenu pareizību un 

nosaka to skaitu, ņemot vērā klātesošo Senāta locekļu skaitu. Liekie biļeteni tiek 

iznīcināti; 

2.18.3. Balsu skaitīšanas komisija publiski pārbauda balsošanas urnu un aizblombē to pirms 

aizklātās balsošanas sākuma. Senāta sekretārs izdala biļetenus Senāta locekļiem; 

2.18.4. Senāta locekļi balso, izdarot atzīmi biļetenā pretī katram kandidātam ailē ierakstot 

„par” vai „pret”; 

2.18.5. pēc balsošanas procesa beigām Balsu skaitīšanas komisija izņem biļetenus no urnas, 

saskaita kopējo biļetenu skaitu urnā, un balsu „par” vai „pret” skaitu katram 

pretendentam atsevišķi. Ja ne par vienu no pretendentiem balsu „par” skaits 

nepārsniedz 50%, notiek otrā balsošanas kārta, uz kuru tiek izvirzīti tie 2 (divi) 

pretendenti, kuri savākuši lielāko balsu „par” skaitu. Balsu skaitīšanas rezultāti par 

katru balsošanas kārtu tiek ieprotokolēti (3.pielikums); 

2.18.6. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs protokolus nolasa Senātam. Senāts ar 

vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot apstiprina protokolus; 

2.18.7. Balsu skaitīšanas komisijas protokoli tiek pievienoti Senāta sēdes protokolam; 

2.18.8. par ievēlētu akadēmiskajā amatā tiek uzskatīts tas pretendents, kuram balsu skaits 

„par” pārsniedz balsu skaitu „pret”; 

2.18.9. ja par kandidātu nodoto balsu skaits „par” un „pret” ir vienāds, tiek veikta atkārtota 

aizklātā balsošana. Ja arī atkārtotas balsošanas gadījumā balsu skaits „par” nepārsniedz 

balsu skaitu „pret”, kandidāts tiek uzskatīts par neievēlētu akadēmiskajā amatā. 

2.19. Senāta sekretārs trīs darba dienu laikā pēc Senāta sēdes iesniedz Personāla daļā Senāta sēdes 

protokola izrakstu par ievēlēšanas akadēmiskajos amatos konkursa rezultātiem. Personāla daļa 

glabā konkursa pretendentu iesniegtos dokumentus. 

2.20. Personāla daļa trīs darba dienu laikā pēc Senāta sēdes protokola izraksta saņemšanas, paziņo 

pretendentam Senāta sēdes lēmumu un ievēlētajiem docētājiem 5 (piecu) darba dienu laikā 

sagatavo nepieciešamās izmaiņas līgumos vai noslēdz darba līgumus. Profesora vai asociētā 

profesora vēlēšanu gadījumā dokumentus nodod pretendentam, to iesniegšanai attiecīgajā 

Profesoru padomē. 

2.21. Pretenziju gadījumā par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem, pretendents 5 darba dienu laikā 

pēc vēlēšanām var iesniegt TSI Senāta priekšsēdētājam rakstisku sūdzību. Tās izskatīšanai Senāta 

priekšsēdētājs izveido komisiju un nosaka sūdzības izskatīšanas termiņu – ne ilgāk kā 1 mēnesis. 

Senāta priekšsēdētāja parakstīta atbilde sūdzības iesniedzējam tiek nosūtīta rakstiski.  
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1.pielikums  

TSI akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums 
 
 

Pretendenta vārds, uzvārds, zinātniskais grāds: ______________________________________________________________ 
 

 
Kritērijs 

20__.-20__. gados (6 gadi)  
Piezīme 

Skaits Konkrēto rezultātu uzskaitījums 

    

1. Zinātniskās kvalifikācijas vērtēšanā:     

    

1.1. Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri 
iekļauti Latvijas Zinātnes padomes 
apstiprināšanā vispāratzīti recenzējamo 
zinātnisko izdevumu sarakstā (profesoriem - 
piecas publikācijas, asociētajiem 
profesoriem - trīs publikācijas) 

   

1.2. Piedalīšanās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs (ar jebkādu 
referātu) Latvijā un ārvalstīs (profesoriem - 
piecās konferencēs, asociētajiem 
profesoriem - trijās konferencēs) 

   

1.3. Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts 
pētījumu projektu un programmu vadība vai 
līdzdalība to īstenošanā 
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1.4. Starptautiski finansētu pētījumu 
projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 

   

1.5. Zinātnisko līgumdarbu vadība vai 
līdzdalība to īstenošanā 

   

1.6. Eksperta darbība Latvijas Zinātnes 
padomes un starptautiskajos projektos un 
programmās 

   

1.7. Starptautisku mākslinieciskās jaunrades 
un sporta projektu vadība vai līdzdalība to 
īstenošanā, kā arī līdzdalība izstādēs un 
konkursos 

   

1.8. Saņemtie patenti un licences    

 
 

   

2. Pedagoģiskās kvalifikācijas vērtēšanā:    

    

2.1. Doktorantu darbu vadība    

2.2. Maģistrantu darbu vadība    

2.3. Lekciju un semināru vadība    

2.4. Studiju kursu (priekšmetu) programmu 
izstrāde 

   

2.5. Studiju programmu izstrāde un vadība   
 

2.6. Piedalīšanās ar referātiem    
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akadēmiskajās konferencēs 

2.7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu 
sagatavošana un to nodošana publicēšanai 
vai izdotie darbi 

   

2.8. Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas 
augstskolās vai zinātniskās pētniecības 
iestādē 

   

2.9. Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās    

    

3. Organizatoriskās kompetences vērtēšanā 
(saistībā ar akadēmisko un sabiedrisko 
darbību): 

   

3.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai 
koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to 
darbībā; 

   

3.2. Starptautisko konferenču organizācijas 
komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā; 

   

3.3. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas 
vadība vai līdzdalība to darbībā; 

   

3.4. Augstskolas, fakultātes, institūta, 
profesoru grupas, katedras, laboratorijas 
vadība; 

   

3.5. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai 
mākslas nozaru apvienību vadība vai 
līdzdalība to darbībā; 

   

3.6. Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un 
citu juridisko vai fizisko personu dibināto 
uzņēmējsabiedrību konsultants. 

   

 
 

 
20___. gada __. ___________        _____________________ (Vārds, uzvārds) 

Paraksts 
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2.pielikums 

 

 

 

 

 

                                           ________________________________ 

(Senāta sēdes datums) 

 

 

VELĒŠANU AIZKLĀTAS 

BALSOŠANAS BIĻETENS  

 

 

_______________________________ 

 

(amata nosaukums) 

 

 

 

Izsludināto 

vakanto 

amata vietu 

skaits 

Kandidāta vārds, uzvārds „par” „pret” 

    

   
   
   

 

Balsotājs savu attieksmi pret pretendentu izsaka ievelkot krustiņu ailē  „par” vai „pret”. 

Biļetens tiek uzskatīts par derīgu, ja balsu „par” skaits līdzinās vai ir mazāks par 

vakanto amata vietu skaitu. 
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3.pielikums 

 

Transporta un sakaru institūta Senāta sēdes 

Balsu skaitīšanas komisijas 

protokols 

Rīgā 

 
________________________        __________ 

 

Sēdē  piedalās  ______ TSI Senāta  locekļi no  to kopējā skaita ___, tajā skaitā Balsu skaitīšanas komisijas 

locekļi: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

Darba kārtība: 

vēlēšanas _______ amatā ________________________ katedrā. 

Vēlēšanās   pretendē: 

_____________________ 

_____________________ 

 

Vēlēšanām izgatavoti ___ biļeteni, kuros norādīts minētais kandidāts uz vakanto amata vietu. 

 Izsniegti   ___ biļeteni 

Neizdalīti    ___ biļeteni 

Urnā pēc tās atvēršanas  ___ biļeteni 

Par nederīgiem atzīti  ___ biļeteni 

 

Balsošanas par kandidātu,           rezultāti:  “par”  “pret”    

(vārds, uzvārds)                ____  ____    

 (vārds, uzvārds)                ____  ____   

Pamatojoties uz balsošanas rezultātiem: 

______________________ katedrā ___________ amatā  ievēlēts: (vārds, uzvārds) 

 

 Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs:    ________________________________ 

                  Komisijas locekļi:     ________________________________ 

       _________________________________ 


