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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA 
 NOLIKUMS  

PAR ZINĀTNISKO DARBINIEKU,  
KAS VEIC ZINĀTNISKO PĒTIJUMU DARBĪBU,   

IEVĒLĒŠANU AKADĒMISKAJOS AMATOS  
 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Atbilstoši LR likumiem „Zinātniskās darbības likums”, „Augstskolu likums” un Transporta un 
sakaru institūta (TSI) Satversmei, TSI zinātniskie darbinieki, kuri veic zinātnisko pētījumu 
darbību, tiek pieskaitīti akadēmiskajam personālam un konkursa kārtībā ievēlēti akadēmiskajos 
amatos: 
• vadošais pētnieks; 
• pētnieks; 
• zinātniskais asistents. 

1.2. Nolikums attiecas uz TSI laboratorijām, katedrām vai citām struktūrvienībām (tālāk tekstā – 
struktūras), kuras veic zinātnisko darbību. 

1.3. Akadēmisko personālu, kas veic zinātnisko pētījumu darbību, akadēmiskajos amatos ievēlēt uz 
sešiem gadiem atklāta konkursa rezultātā.  

1.4.  Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt tikai personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā 
var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.  

1.5. Personu vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatā var ievēlēt tikai vienā 
zinātniskajā institūcijā. 

 
2. KĀRTĪBA, KĀDĀ ZINĀTNISKOS DARBINIEKUS IEVĒL AKADĒMISKAJOS 

AMATOS  
2.1. Konkursa izsludināšanas ievēlēšanai vadošā pētnieka, pētnieka, zinātniskā asistenta amatos 

mērķis ir izvēlēties personas ar dziļām profesionālām un teorētiskām zināšanām, kuras spējīgas 
nodrošināt izvēlētās jomas zinātnisko pētījumu darbu augstu organizācijas un realizācijas 
līmeni. 

2.2. TSI izsludina konkursu ievēlēšanai vakantajos vadošā pētnieka, pētnieka, zinātniskā asistenta 
amatos.  
Lēmumu par konkursa pasludināšanu pieņem rektors, pamatojoties uz Zinātņu un attīstības 
prorektora priekšlikuma. TSI Senāts pieņem lēmumu par konkursa pasludināšanu un nosaka tā 
norises termiņu. Konkursa norisi nodrošina TSI Zinātnes un doktorantūras padome.  
Informāciju par konkursa pasludināšanu, ne mazāk kā mēnesi pirms tā norises, publicē TSI 
mājas lapā. 

2.3. Konkursā var piedalīties visas personas, kuras atbilst amata kritērijiem un vēlas tikt ievēlētas, 
neatkarīgi no darba vietas. 

2.4. Personas, kuras vēlas piedalīties konkursā, iesniedz TSI rektoram adresētu iesniegumu ar 
pievienotiem dokumentiem: 
• pretendenta dzīves un darba gājums (CV) latviešu un angļu valodās; 
• dokumentu kopijas (pases, augstākās izglītības diploma, zinātņu  doktora diploma, 

akadēmiskā nosaukuma diploma, apliecības par valsts valodas prasmi (pretendentiem, kas 
izglītību nav ieguvuši valsts valodā); 

• publikāciju sarakstu (par pēdējiem 5 gadiem); 



• zinātnisko projektu, grantu sarakstu, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu 
laikā, norādot savu lomu projektos); 

• citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc viņa izvēles (sertifikātu, licenču 
kopijas, rekomendācijas vēstules utt.). 

Dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām TSI Personāla daļā pamatojoties uz iesniegtajiem 
oriģināliem. 

2.5. Konkursa dalībnieki iesniedz dokumentus Personāla daļā mēneša laikā pēc konkursa 
pasludināšanas dienas. Personāla daļa nedēļas laikā pēc dokumentu saņemšanas novērtē to 
pilnīgumu un kvalitāti, pretendenta formālo atbilstību izvirzītajām prasībām un iesniedz 
dokumentus TSI zinātniskās un doktorantūras padomei (turpmāk- Padome). 

2.6. TSI Zinātnes un doktorantūras padomes sēdē Padomes priekšsēdētājs iepazīstina ar katra 
pretendenta iesniegtajiem dokumentiem. Kandidātus apspriež brīvas diskusijas formā, kuras 
gaitā tiek novērtēta viņu zinātniskā un profesionālā kvalifikācija un atbilstība amata prasībām. 
Atbilstības amatam novērtēšanas kritēriji ir sekojoši: 
• zinātniskais grāds un akadēmiskais nosaukums; 
• dalība starptautiska un valsts mēroga projektu realizācijā;  
• darba pieredze specialitātē; 
• zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanas faktu apliecinoši dokumenti; 
• dalība zinātnisko pētījumu darbā un tā vadīšana (saskaņā ar grantiem un līgumiem); 
• kandidāta publicētās monogrāfijas, zinātniskie raksti, izgudrojumi pēdējo 6 gadu laikā 

(saskaņa ar LZP klasifikāciju); 
• dalība zinātniskajās konferencēs; 
• dalība zinātniskajos semināros; 
• dalība starpaugstskolu, nozaru, republikānisko un starptautisko zinātnes organizācijuun 

struktūru darbā. 
2.7. Atklāti balsojot tiek pieņemts lēmums par katra kandidāta atbilstību izvirzītajām amata 

prasībām un katra kandidāta ierakstīšanu aizklātas balsošanas biļetenā. 
2.8. Katram konkursam pieteiktajam amatam tiek aizpildīts aizklātās balsošanas biļetens 

(1.pielikums).  
2.9. Par aizklātās balsošanas biļetenu sagatavošanu atbild TSI zinātnes un doktorantūras padomes 

sekretārs. 
2.10. Pirms aizklātās balsošanas sākšanas, Padome ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot ievēl 

Balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā. Balsu skaitīšanas komisija no sava 
sastāva atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl balsu skaitīšanas komisijas 
priekšsēdētāju.  

2.11. Padomes locekļi individuāli pieņem lēmumu un pauž savu viedokli par noteikta kandidāta 
ievēlēšanu atstājot viņa uzvārdu biļetenā, vai neievēlēšanu- svītrojot viņa uzvārdu.  
Ja balsotājs atstājis biļetenā neizsvītrotus vairāk uzvārdus, nekā vakanto amatu skaits, tiek 
uzskatīts, ka balsotājs viennozīmīgi nav paudis savu gribu un biļetens tiek uzskatīts par 
nederīgu.  
Biļetens ar visiem izsvītrotajiem uzvārdiem ir derīgs, jo balsotājs ir skaidri paudis savu gribu kā 
„pret visiem” un visi kandidāti balsojumā saņem „pret”. 

2.12. Pēc balsošanas procesa beigām un urnas atvēršanas, saskaita kopējo biļetenu skaitu urnā un 
balsu “par” un “pret” skaitu katram kandidātam atsevišķi. Pēc balsošanas rezultātiem par katru 
biļetenu veidu tiek sastādīts atsevišķs balsu skaitīšanas komisijas protokols (2. pielikums), kura 
tiek iekļauti visi tie kandidāti, kuri bija ierakstīti biļetenā, balsošanas rezultāti par katru 
kandidātu un slēdziens par vēlēšanu rezultātiem. 

2.13. Protokolus Padomei nolasa balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs. Padome atklāti balsojot 
ar vienkāršu balsu vairākumu apstiprina balsu skaitīšanas komisijas protokolus.  
Šie protokoli, kā arī biļeteni, tiek pievienoti Padomes sēdes protokolam. Attiecīgo balsošanas 
protokola kopiju pievieno ievēlētā kandidāta konkursa lietai.  
Balsu skaitīšanas komisija gatavo jaunus biļetenus, kas analoģiski pirmās kārtas biļeteniem. 



2.14. Padomes lēmums par konkursa rezultātiem ir tiesisks (ar juridisku spēku), ja balsošanā 
piedalījās ne mazāk par 2/3 Padomes locekļu.  
Par amatā ievēlētu tiek atzīts pretendents, kurš ieguvis vairāk par pusi klātesošo Padomes 
locekļu balsu. 

2.15. Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša akadēmiskā amata vietām un pretendentu 
skaits biļetenā ir lielāks par šo vietu skaitu, bet vēlēšanu gaitā vajadzīgais pretendentu skaits nav 
ieguvis nepieciešamo balsu vairākumu ievēlēšanai visās biļetenā norādītajās vakancēs, notiek 
atkārtota balsošana (otrā kārta). Tajā vairs nepiedalās pretendenti, kuri ieguvuši nepieciešamo 
balsu vairākumu.  
Vēlēšanu otrā kārtā uz atlikušajam vakancēm piedalās pretendenti, kuri ieguvuši lielāko balsu 
skaitu. Turklāt vēlēšanu otrajā kārtā piedalās par vienu pretendentu vairāk nekā vakances, ja 
pretendentu skaits pārsniedz atlikušo vakanču skaitu. 

2.16. Ja vēlēšanu otrajā kārtā pretendenti nav ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai 
attiecīgajā akadēmiskajā amatā, tad Padome atklāti balsojot, pieņem lēmumu par turpmāko 
rīcību. 

2.17. Konkurss tiek uzskatīts par nenotikušu, ja nav iesniegti pieteikumi vai kandidāti neatbilst 
izvirzītajām prasībām, vai noteiktajā laikā nav iesnieguši nepieciešamos dokumentus. Padome 
pieņem lēmumu par jauna konkursa norises lietderību un termiņiem. 

2.18. Konkursa rezultātus pasludina ar rektora rīkojumu. Par konkursa rezultātiem Personāla daļa  
informē tā dalībniekus rakstveidā. 

2.19. Personas, kas veic zinātnisko darbību un ievēlētas konkursa kārtībā, katru gadu tiek atestētas 
saskaņā ar attiecīgo nolikumu. 

2.20. Apelācijas sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem, pretendents iesniedz rektoram 10 
darba dienu laika pēc vēlēšanām. Apelācijas sūdzību mēneša laika izskata ar rektora rīkojumu 
izveidota komisija 

2.21. Komisijas slēdziens ir galīgs. Apelācijas iesniedzējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laika pēc 
komisijas slēdziena tiek rakstiski paziņots rektora lēmums. 

2.22. Padomes sekretārs trīs darba dienu laika pēc vēlēšanām iesniedz Personāla daļā noformētu sēdes 
protokolu, balsu skaitīšanas protokolus, pretendentu dokumentus. 

 
 

          
Nolikumu „Transporta un sakaru institūta nolikums par zinātnisko darbinieku,  

kas veic zinātnisko pētījumu darbību, ievēlēšanu akadēmiskajos amatos” 

pieņem, izdara grozījumus vai atceļ Senāts. 

 

 
 
 



1. pielikums 
 
 
 

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA  
ZINĀTNES UN DOKTORANTŪRAS PADOME  

 
 

Aizklātas balsošanas vēlēšanu biļetens  
 
 

_________________________________ amatā 
(amata nosaukums) 

 
 

20__.gada  “____.”____________ ZDP sēde,     protokols Nr._____ 
                   
 
 
 

 

Izsludināto 
vakanto amatu vietu skaits 

 

Kandidāta vārds un uzvārds 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

_________ 

 
 

 
  
 
 Balsošana notiek, atstājot vai svītrojot kandidātu vārdus un uzvārdus. 
 
  
 Biļetens tiek uzskatīts par derīgu, ja atstāto kandidātu uzvārdu skaits ir vienāds vai  
mazāks par vakanto amatu vietu skaitu. 

                                                                                               
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            2. pielikums 
 

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA  
ZINĀTNES UN DOKTORANTŪRAS PADOME 

Balsu skaitīšanas komisijas 

protokols  
Rīgā 

 ___________________                                                                        Nr. ______ 
 

  Sēdē piedalās ______ ZDP locekļi no to kopējā skaita ____ , to skaitā Balsu skaitīšanas 
komisijas locekļi: 
    

 1._____________________________________________ 
 2._____________________________________________ 
 3._____________________________________________ 
            4._____________________________________________ 
 5._____________________________________________ 
 
 Darba kārtībā: Augstskolas akadēmiskā personāla vēlēšanas vakantajos amatos. 
 
Ievēlēšanai _________________________________________________________amatā 
balotējas šādi kandidāti: 
  _______________________________________________ 
             _______________________________________________ 
  _______________________________________________ 
  _______________________________________________ 
  _______________________________________________ 
    
  Vēlēšanām izgatavoti                  _____ biļeteni 
  Izsniegti                                       _____ biļeteni 
             Neizdalīti                                     _____ biļeteni 
  Urnā, pēc tās atvēršanas atradās  _____ biļeteni 
             Par nederīgiem atzīti                   _____ biļeteni 
 
             Balsošanas, par katru kandidātu,  rezultāti:            “par”   “pret” 
   __________________________________         ______  ______ 
   __________________________________          ______  ______ 
              __________________________________          ______  ______ 
              __________________________________          ______  ______ 
              __________________________________          ______  ______ 
  
              ____________________________________________ amatā ievēlētas šādas personas: 

              ___________________________________ 
              ___________________________________ 
              ___________________________________ 
              ___________________________________ 
   ___________________________________ 
  
  Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs ___________________________ 
                                         Komisijas locekļi ___________________________ 
        ___________________________ 
        ___________________________ 
        ___________________________ 
                         (paraksti, to atšifrējumi) 


