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Latvijas Lauksaimniecības universitātes
nolikums par akadēmiskajiem amatiem
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par akadēmiskajiem amatiem (turpmākNolikums) nosaka vēlēšanu kārtību akadēmiskajos amatos, kā arī emeritus goda
nosaukuma piešķiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk - LLU).
1.2. Ievēlēšana atbilstošā akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un profesionālās
kvalifikācijas atbilstību gan studiju, gan pētniecības darbam.
1.3. Nolikuma izstrādē izmantots Augstskolu likums, Zinātniskās darbības likums, Izglītības
likums, LLU Satversme, Darba likums un citi normatīvie akti.
1.4. LLU akadēmiskie amati šā Nolikuma izpratnē ir profesors, asociētais profesors, docents,
vadošais pētnieks, lektors, pētnieks un asistents.
1.5. Profesoru, asociēto profesoru un docentu amatu vietu skaitu attiecīgās zinātnes
apakšnozarēs atbilstoši finansējuma iespējām un nepieciešamībai atbilstošu studiju
programmu īstenošanai nosaka Senāts saskaņā ar LLU attīstības stratēģiju.
1.6. Lektoru un asistentu amatu vietu skaitu nosaka atbilstoši fakultātes īstenotajām studiju
programmām un studējošo skaitam, finansiālajām iespējām pēc fakultātes dekāna
ierosinājuma un pēc studiju prorektora priekšlikuma apstiprina rektors.
1.7. Vadošo pētnieku un pētnieku amata vietu skaitu nosaka atbilstoši struktūrvienību
zinātnisko pētījumu vajadzībām un finansiālajām iespējām pēc fakultātes dekāna
ierosinājuma apstiprina zinātņu prorektors.
1.8. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā notiek atklāta konkursa kārtībā uz sešiem gadiem.
1.9. Personu var ievēlēt tikai vienā profesora, asociētā profesora, docenta, lektora vai asistenta
akadēmiskajā amatā un tikai vienā augstskolā, un šādā amatā ievēlētu personu vienlaikus
var ievēlēt vadošā pētnieka vai pētnieka amatā un tikai vienā zinātniskajā institūcijā.
1.10. Akadēmiskajā amatā pirmo reizi ievēlētajam profesoram, asociētajam profesoram,
docentam un vadošajam pētniekam LLU piešķir attiecīgu akadēmisko nosaukumu,
izsniedzot atbilstošu LLU diplomu.
1.11. Sasniedzot pensijas vecumu, pēc fakultātes domes ierosinājuma profesoram vai
asociētajam profesoram par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā atbilstoši Nolikumam
LLU Senāts var piešķirt goda nosaukumu – emeritus profesors. Šajā gadījumā rektors ar
personu var slēgt darba līgumu uz kārtējo studiju gadu.
1.12. Ja Universitātē ir brīvs vai uz laiku brīvs akadēmiskais amats, LLU Senāts pēc fakultātes
domes ierosinājuma var nolemt neizsludināt konkursu. Šajā gadījumā rektors uz laiku līdz
diviem gadiem var pieņemt darbā viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu,
vieslektoru vai viesasistentu.
1.13. Ar pensionēto akadēmisko personālu rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirto
finansējumu var slēgt individuālus līgumus, arī līgumus par zinātnisko pētījumu veikšanu,
paredzot konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai.
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2. Prasības akadēmisko amatu pretendentiem
2.1. Akadēmiskā personāla galvenie pienākumi saskaņā ar Augstskolu likumu un Zinātniskās
darbības likumu ir noteikti LLU darba līgumos.
2.2. Uz profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, kura ir savā nozarē
starptautiski atzīts speciālists, kurai ir zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas,
mācību grāmatas vai mācību līdzekļi, kura aktīvi veic zinātnisko darbu un nodrošina
augstas kvalitātes studijas atbilstošajā zinātnes nozarē un kurai ir vismaz triju gadu
akadēmiskā darba stāžs asociētā profesora vai profesora amatā.
2.3. Uz asociētā profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei
atbilstošas zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas vai mācību līdzekļi, kura aktīvi veic
zinātnisko darbu un kurai ir vismaz divu gadu akadēmiskā darba stāžs augstskolā.
2.4. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstošas
publikācijas, kura spēj lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbus, veikt individuālu pētniecisko darbu un kurai ir vismaz viena gada
akadēmiskā darba stāžs augstskolā.
2.5. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, kura ir savā nozarē
starptautiski atzīts speciālists, kurai ir nozarei atbilstošas publikācijas, kura aktīvi veic
zinātnisko darbu.
2.6. Uz lektora amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds, nozarei atbilstošas
zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kura spēj lasīt lekciju kursus, vadīt
seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus.
2.7. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds, nozarei atbilstošas
zinātniskas publikācijas un kura spēj veikt individuālu pētniecisko darbu.
2.8. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds atbilstošajā zinātnes
nozarē, kura spēj vadīt praktiskās nodarbības un līdzdarboties pētnieciskajā darbā.
2.9. Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskās iemaņas un zināšanas, profesionālo studiju
programmu kursos asociētā profesora vai docenta amatu var ieņemt arī persona ar augstāko
izglītību bez zinātniskā grāda, bet lektora vai asistenta amatu – arī bez akadēmiskā grāda,
ja tai ir pasniedzamajam studiju kursam atbilstošs praktiskā darba stāžs:
2.9.1. asociētā profesora amatā – persona bez zinātniskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs
attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā desmit gadi;
2.9.2. docenta amatā – persona bez zinātniskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs
attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā septiņi gadi;
2.9.3. lektora vai asistenta amatā – persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba
stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi.
2.10. Docentiem, lektoriem un asistentiem praktiskā darba stāžam var pielīdzināt:
2.10.1. profesionālo organizāciju piešķirtās licences vai sertifikātus (docentiem- 7 gadi,
lektoriem, asistentiem – 5 gadi);
2.10.2. līdzdalību izstrādātajos projektos specialitātē (docentiem – 7 projekti, lektoriem,
asistentiem – 5 projekti);
2.10.3. darbību prodekāna amatā (docentiem- 7 gadi, lektoriem, asistentiem – 5 gadi);
2.10.4. darbību valsts nozīmes profesionālo organizāciju atbrīvoto valdes locekļu amatos
(docentiem- 7 gadi, lektoriem, asistentiem – 5 gadi).
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3. Vēlēšanu organizācija akadēmiskajos amatos
3.1. Pamatojoties uz saņemtajiem akadēmisko struktūrvienību ierosinājumiem par vakantajām
akadēmisko amatu vietām, Personāldaļa sagatavo sludinājuma projektu un iesniedz
Akadēmiskā personāla un struktūrpolitikas komisijai (turpmāk tekstā – Komisija)
izskatīšanai. Pēc Komisijas sēdes lēmuma Personāldaļa sagatavo projektu par vakantajām
profesoru, asociēto profesoru un docentu amata vietām zinātņu nozarēs un apakšnozarēs un
iesniedz LLU Senātam apstiprināšanai. Par pārējo vakanto akadēmisko amatu vietām
Personāldaļa sagatavo rektora rīkojuma projektu.
3.2. Saņemot LLU Senāta lēmumu par vakanto profesoru, asociēto profesoru un docentu amata
vietām, rektora rīkojumu par pārējo vakanto akadēmisko amatu vietām, Personāldaļa
sagatavo sludinājuma projektu un izsludina atklātu konkursu uz vakantajām akadēmiskā
amata vietām, publicējot sludinājumu Latvijas dienas presē un LLU portālā.
3.3. Atklātā konkursā uz akadēmisko amatu pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
sludinājuma publicēšanas iesniedz Personāldaļā šādus dokumentus:
3.3.1. iesniegumu rektoram par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanto amata vietu
attiecīgajā zinātnes nozarē un apakšnozarē;
3.3.2. dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu; ja
augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, – izziņu par
to, kādam Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst
ārvalstīs iegūtais diploms. Ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi veic Akadēmiskās
informācijas centrs (izdodot izziņu);
3.3.3. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumu (curriculum vitae) pēc LLU
Studiju padomē apstiprinātas formas (1. pielikums), pēdējos sešos gados publicēto
darbu sarakstu, starptautiskās darbības, zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas,
kā arī organizatoriskās kompetences kritēriju izpildes kopsavilkumu;
3.3.4. profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu
kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā
un zinātniskā darba stāžu;
3.3.5. valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja nepieciešams).
3.4. Personāldaļa reģistrē iesniegtos dokumentus un iesniedz Komisijai izskatīšanai. Komisija
izvērtē pretendentu formālo atbilstību un iesaka sadalījumu pa nozaru profesoru padomēm.
Pēc Komisijas sēdes lēmuma Personāldaļa sagatavo rektora rīkojuma projektu un 3 darba
dienu laikā nodod:
3.4.1. atbilstošās nozares LLU profesoru padomes priekšsēdētājam - profesora un asociētā
profesora amata pretendentu iesniegtos dokumentus, vienlaicīgi informējot
fakultātes domes priekšsēdētāju par profesora un asociētā profesora amata
pretendentiem;
3.4.2. fakultātes domes priekšsēdētājam – docenta, vadošā pētnieka, lektora, pētnieka,
asistenta amata pretendentu dokumentus;
3.4.3. ja vēlēšanas paredzētas profesoru padomē citā Latvijas augstskolā, – profesora vai
asociētā profesora amata pretendentu iesniegtos dokumentus pēc saskaņošanas ar
Zinātņu prorektoru Personāldaļa nosūta attiecīgajai augstskolai. Akadēmiskajā
amatā ievēlētajai personai LLU sedz vēlēšanu izdevumus. Par finansēšanas kārtību
ar akadēmiskā amata pretendentu LLU slēdz līgumu.
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3.5. Akadēmiskā amata pretendents profesoru padomei iesniedz:
3.5.1. profesora amatam divas dokumentu paketes:
3.5.1.1. starptautisko darbību apliecinošus dokumentus (zinātnisko rakstu kopijas,
dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta darbību starptautiskos projektos,
apliecinājumu par nolasītajiem lekciju kursiem u.c.);
3.5.1.2. dokumentus, kas apliecina pretendenta zinātnisko kvalifikāciju (zinātnisko
rakstu kopijas, projektu un programmu titullapu kopijas u.c.); pedagoģisko
kvalifikāciju (vadīto promocijas un maģistra darbu nosaukumu saraksts un šo darbu
stadija, kursu programmas, akadēmisko konferenču programmas u.c.) un
organizatorisko kompetenci;
3.5.2. asociētā profesora amatam pretendents dokumentu paketi, kas apliecina viņa
zinātnisko kvalifikāciju, pedagoģisko kvalifikāciju un organizatorisko kompetenci.
Asociētā profesora amata pretendents var iesniegt arī dokumentu paketi, kas
apliecina viņa starptautisko darbību;
3.5.3. profesora un asociētā profesora amata pretendenta darbības koncepciju, par kuru
pretendents ziņo profesoru padomes sēdē;
3.5.4. profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās darbības
(publikāciju) kopsavilkumu, kura apjoms nepārsniedz 20 lappuses.
4. Profesoru un asociēto profesoru ievēlēšana amatā
4.1. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas atbilstošajās nozaru profesoru padomēs notiek,
aizklāti balsojot, ne vēlāk kā četrus mēnešus no konkursa izsludināšanas dienas.
4.2. Profesoru padomes priekšsēdētājs:
4.2.1. ierosina akadēmiskā amata pretendentam, kurš uz amatu pretendē pirmo reizi,
novadīt profesoru padomes sēdē atklāto lekciju. Ja uz vakanto akadēmiskā amata
vietu pretendē vairāk kā viens pretendents, par atklātās lekcijas norisi lemj
profesoru padome;
4.2.2. norīko trīs ekspertus (divus ekspertus no profesoru padomes t.sk. vienu kā vadošo
ekspertu) profesora vai asociētā profesora amata pretendentu dokumentu
izskatīšanai (dokumentu paketes nogādi ekspertiem nodrošina akadēmiskā amata
pretendents). Eksperti iepazīstas ar:
4.2.2.1. profesora amata pretendentu starptautiskās darbības rādītājiem un
zinātniskās, pedagoģiskās un organizatoriskās kvalifikācijas rādītājiem;
4.2.2.2. asociētā profesora amata pretendentu zinātniskās, pedagoģiskās un
organizatoriskās kvalifikācijas rādītājiem;
4.2.2.3. eksperti sagatavo rakstisku atzinumu par pretendenta kvalifikāciju un tās
atbilstību profesora, asociētā profesora amata prasībām;
4.3. Profesora amata pretendentam ir jāatbilst vismaz vienam no Augstākās izglītības padomes
(turpmāk tekstā - AIP) noteiktajiem starptautiskā vērtējuma kritērijiem:
4.3.1. vismaz divas publikācijas trijos gados starptautiski citējamos vai starptautiski
recenzējamos izdevumos;
4.3.2. strādājuši pētniecības darbā kādā no ārvalstu augstskolām vai zinātniski
pētnieciskiem institūtiem, publicējot vismaz vienu zinātnisku publikāciju
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starptautiski citējamos vai starptautiski recenzējamos izdevumos par šajā periodā
paveikto;
4.3.3. vismaz pusgadu strādājuši par mācībspēkiem vai nolasījuši vismaz vienu pilnu
studiju kursu kādā no ārvalstu augstskolām;
4.3.4. bijuši starptautisku pētniecisku vai augstākās izglītības projektu vadītāji vai
koordinatori, ja projekta apjoms ir vismaz 20 000 eiro.
4.4. Ja pretendenta darbības novērtējums neatbilst nevienam no šiem kritērijiem, tad attiecīgās
nozares profesoru padome, ievērojot AIP izstrādātos noteikumus, pieaicina ārvalstu
ekspertu, kas iepazīstas ar pretendenta nozīmīgākajām publikācijām un sniedz savu
atzinumu profesoru padomei. Ārvalstu eksperts var piedalīties starptautiskā novērtējuma
komisijas darbā neklātienē, paziņojot savu viedokli rakstiski.
4.5. Pēc pozitīva starptautiskā vērtējuma saņemšanas profesora amata pretendenta zinātniskās
un pedagoģiskās kvalifikācijas izaugsmi pēdējos sešos gados profesoru padome novērtē
atbilstoši zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences
kritērijiem (2. un 3.pielikums).
4.6. Profesoru un asociēto profesoru amatu pretendentiem nepieciešamā minimālā atbilstība
atsevišķu sadaļu prasībām (skat. tabulu):

Amati
Profesors
Asociētais
profesors

Minimālais kritēriju skaits kvalitātes sadaļās
pedagoģiskā
zinātniskā
personāla vadības spējas un
kvalifikācija un
kvalifikācija
organizatoriskā kvalifikācija
kompetence
3
5
3
2
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4.7. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta darbības atbilstību šajā Nolikumā
noteiktajiem zinātniskās, pedagoģiskās un organizatoriskās kompetences kritērijiem katrs
nozares profesoru padomes loceklis vērtē ar vienu no šādiem vērtējumiem: "izcili", "ļoti
labi", "labi", "apmierinoši" vai "neapmierinoši". Vērtējumu un vērtējuma īsu pamatojumu
ieraksta protokolā.
4.8. Profesoru padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo
padomes locekļu un divi no padomes norīkotajiem ekspertiem konkrētajām vēlēšanām. Uz
sēdi profesoru padomes sekretārs uzaicina visus attiecīgās amata vietas pretendentus.
4.9. Profesoru padomes sēdē klātesošajam pretendentam dod vārdu. Profesoru padome vērtē, kā
pretendents izprot amata uzdevumus zinātniskajā, pedagoģiskajā un akadēmiskajā jomā
(projekti, granti, lietišķie pētījumi, starptautiskā sadarbība, doktorantūra, zinātniskā un
akadēmiskā darba sasaiste, studiju kursi, studiju programmas, kursa darbi, studiju
noslēguma darbi, prakse u.c. jautājumi). Padomes sekretārs protokolē sēdes gaitu.
4.10. Pamatojoties uz profesoru padomes sēdes protokolu, profesoru padome, atklāti balsojot,
pieņem lēmumu par profesora vai asociētā profesora amata pretendenta iekļaušanu
vēlēšanu biļetenos.
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5. Docentu, vadošo pētnieku, pētnieku, lektoru un asistentu ievēlēšana amatā
5.1. Docenta, vadošā pētnieka, pētnieka, lektora, asistenta vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot,
fakultāšu domēs ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas.
5.2. Fakultātes domes priekšsēdētājs, no Personāldaļas saņemtos amata pretendentu
dokumentus nodod katedras/institūta vadītājam ar uzdevumu:
5.2.1. ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā katedras/institūta vadītājam organizēt pirmo reizi
pretendējošam akadēmiskā amata pretendentam nolasīt atklāto lekciju vai novadīt
atklāto praktisko semināru, laboratorijas darbu vai cita veida nodarbību ar
studentiem, nosakot to vietu un laiku. Iepriekš minēto nodarbību tematikai jāatbilst
attiecīgā akadēmiskā amata prasībām;
5.2.2. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms fakultātes domes sēdes sasaukt katedras/institūta
akadēmiskā personāla sapulci, uzaicinot visus amata pretendentus. Sapulces gaitu
protokolē;
5.2.3. ievērojot katra pretendenta sniegto informāciju par līdzšinējo zinātnisko,
pedagoģisko un organizatorisko darbu, vērtējot iesniegto publikāciju sarakstu, kā
arī iepazīstinot ar studentu aptaujas rezultātiem, akadēmiskā personāla sapulcei,
atklāti balsojot, sniegt motivētu atzinumu par katru pretendentu ar ieteikumu
„ievēlēt” vai „neievēlēt” amatā. Pretendentiem uz atkārtotu ievēlēšanu
akadēmiskajā amatā jāpaziņo arī par profesionālo pilnveidi iepriekšējā vēlēšanu
periodā, atbilstoši Senāta noteiktajai kārtībai. Pretendents, kurš ir attiecīgās
katedras/institūta darbinieks, balsošanā nepiedalās. Ja pretendents ir katedras
vadītājs vai institūta direktors, tad sapulci vada fakultātes dekāns, vai studiju
prorektors, kuri sapulcē piedalās bez lēmējtiesībām;
5.2.4. katedras/institūta vadītājam visu amata pretendentu iesniegtos dokumentus,
akadēmiskā personāla sapulces protokolu kopā ar motivētu atzinumu nodot
fakultātes domes sekretāram.
5.3. Fakultātes domes sekretārs ne vēlāk kā nedēļu pirms fakultātes domes sēdes domes
locekļiem dara zināmu pretendentu sarakstu. Sarakstā uzrāda struktūrvienības nosaukumu,
amatu un vakanču skaitu, kā arī pretendenta vārdu un uzvārdu, zinātnisko vai akadēmisko
grādu un ieņemamo amatu.
5.4. Jautājumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos fakultātes domes sēdē ir tiesības izskatīt,
ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas balsstiesīgo fakultātes domes locekļu Uz
fakultātes domes sēdi uzaicina akadēmisko amatu pretendentus. Sēdes gaitu protokolē.
5.5. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un klātesošo attiecīgā amata pretendentu uzklausīšanas
fakultātes dome, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu par ievēlēšanu vai neievēlēšanu
akadēmiskajā amatā.
6. Balsošanas kārtība profesoru padomē un fakultātes domē
6.1. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo profesoru padomes vai fakultātes domes locekļu
vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēl balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā
trīs locekļu sastāvā.
6.2. Vienā biļetenā ieraksta visus amata pretendentus uzvārdu alfabēta secībā, ja visi pretendē
uz vienu un to pašu vakanci konkrētajā apakšnozarē. Biļetenā uzrāda vakanto vietu skaitu
uz katru akadēmisko amatu konkrētajā apakšnozarē.
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6.3. Balsu skaitīšanas komisija saņem no profesoru padomes vai fakultātes domes sekretāra
sagatavotus biļetenus un, parakstoties profesoru padomes, fakultātes domes locekļiem
reģistrācijas lapā, izdala tos profesoru padomes vai fakultātes domes locekļiem.
6.4. Balsojot profesoru padomes vai fakultātes domes locekļi savu attieksmi pret amata
pretendentu pauž, svītrojot biļetenā vienu no vārdiem – "par" vai "pret", kas biļetenā
atrodas līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot biļetenā ne vairāk kā tik
pretendentu, cik ir vakanto vietu. Ja akadēmiskā amata pretendents ir attiecīgās profesoru
padomes vai fakultātes domes loceklis, tad balsojumā par savu kandidatūru viņš
nepiedalās.
6.5. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst izdalītajiem, ir saplēsti, neļauj konstatēt
balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī kuros balsots par
lielāku skaitu pretendentu, nekā ir vakanto vietu.
6.6. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi („par”) klātesošo
balsstiesīgo profesoru padomes vai fakultātes domes locekļu balsu.
6.7. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu konkrētajā apakšnozarē piedalās
divi pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi („par”) klātesošo
balsstiesīgo profesoru padomes vai fakultātes domes locekļu balsu, tad neviens no
pretendentiem nav ievēlēts.
6.8. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu konkrētajā apakšnozarē piedalās
trīs un vairāk pretendentu un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi („par”)
nepieciešamo balsu, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās divi
pretendenti, kuri ieguvuši visvairāk balsu, vai arī vairāki pretendenti, ja tie ieguvuši
vienādu balsu skaitu.
6.9. Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša akadēmiskā amata vietām
konkrētajā apakšnozarē un pretendentu skaits ir lielāks par šo vietu skaitu, bet vēlēšanās
vajadzīgais pretendentu skaits nav ieguvis nepieciešamo balsu vairākumu ievēlēšanai visās
vakancēs, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta. Tajā vairs nepiedalās tie pretendenti,
kuri ieguvuši nepieciešamo balsu vairākumu. Vēlēšanu otrā kārtā uz atlikušajām vakancēm
piedalās tie pretendenti, kuri ieguvuši lielāko balsu skaitu, turklāt vēlēšanu otrā kārtā
piedalās par vienu pretendentu vairāk nekā vakanto vietu skaits (ja pretendentu skaits
pārsniedz atlikušo vakanču skaitu).
6.10. Ja 6.8. un 6.9. punktā minētajos gadījumos arī vēlēšanu otrajā kārtā pretendenti nav
ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā akadēmiskajā amatā, tad
profesoru padome vai fakultātes dome, aizklāti balsojot, tajā pašā sēdē pieņem lēmumu par
turpmāko rīcību.
6.11. Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas rezultātus, ieraksta vēlēšanu rezultātus
protokolā par katru amata pretendentu, paraksta protokolu un ziņo profesoru padomei vai
fakultātes domei.
6.12. Balsu skaitīšanas protokolu par vēlēšanu rezultātiem profesoru padome vai fakultātes dome
apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo profesoru padomes vai domes locekļu
balsu vairākumu.
6.13. Balsu skaitīšanas komisija vēlēšanu biļetenus kopā ar protokolu nodod profesoru padomes
vai fakultātes domes sekretāram.
6.14. Pamatojoties uz debašu protokolu un balsu skaitīšanas protokolu, profesoru padomes
lēmumu par profesora vai asociētā profesora amata pretendenta ievēlēšanu vai
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neievēlēšanu amatā noformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par
profesoru padomes lēmumu pretendentiem paziņo padomes sekretārs.
6.15. Par konkursa rezultātiem fakultātes domes sekretārs paziņo pretendentiem.
6.16. Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar sēdes protokolu pie profesoru padomes vai fakultātes
domes sekretāra.
7. Vēlēšanu rezultātu apstrīdēšana
7.1. Pretendents var apstrīdēt profesoru padomes vai fakultātes domes lēmumu 10 dienu laikā
no tā paziņošanas brīža, iesniedzot Lietvedības daļā iesniegumu, kas adresēts:
7.1.1. LLU Akadēmiskajai šķīrējtiesai (turpmāk – Šķīrējtiesa), ja pretendents vēlēšanu
norises brīdī ir augstskolas personāls sastāvā;
7.1.2. rektoram, ja pretendents vēlēšanu norises brīdī nav augstskolas personāla sastāvā;
7.2. Iesniegumā pretendents norāda argumentus, kas liecina par iespējamiem pārkāpumiem
profesoru padomes vai fakultātes domes darbā.
7.3. Iesniegumam pretendents pievieno dokumentus vai citus pierādījumus, ja tādi ir viņa
rīcībā, kam ir nozīme iesniegumā minēto faktu vērtēšanā.
7.4. Iesniegumu izskata viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.
7.5. Ja iesniegums adresēts rektoram, tad iesniegumu izskata ar rektora rīkojumu izveidota
komisija (Komisija). Nepieciešamības gadījumā pieaicina ekspertus, kuri dod rakstisku
atzinumu.
7.6. Vēlēšanu rezultātu tālāko noformēšanu aptur ar iesnieguma iesniegšanas brīdi līdz
Komisijas vai Šķīrējtiesas lēmumam.
7.7. Šķīrējtiesas vai Komisijas lēmumu paziņo iesnieguma iesniedzējam, Personāldaļai un
struktūrvienības vadītājam rakstveidā ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas. Šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
8. Vēlēšanu rezultātu noformēšana
8.1. Profesoru padomes sekretārs 5 darba dienu laikā pēc vēlēšanām iesniedz Personāldaļā par
katru ievēlēto profesora vai asociētā profesora amatā:
8.1.1. profesoru padomes lēmuma oriģinālu;
8.1.2. profesoru padomes sēdes protokola oriģinālu;
8.1.3. pretendentu (ievēlēto un neievēlēto) raksturojošo dokumentu paketi;
8.1.4. motivētas zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās darbības
profesoru padomes locekļu vērtējumu anketas;
8.1.5. balsu skaitīšanas protokola oriģinālu.
8.2. Fakultātes domes sekretārs piecu darba dienu laikā pēc vēlēšanām akadēmiskajos amatos
iesniedz Personāldaļā par katru ievēlēto akadēmiskajā amatā:
8.2.1. noformētu sēdes galīgo lēmumu;
8.2.2. balsu skaitīšanas protokola oriģinālu;
8.2.3. pretendentu (ievēlēto un neievēlēto) raksturojošo dokumentu paketi.
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8.3. Vēlēšanu biļetenu glabāšanu nodrošina profesoru padomes vai fakultātes domes sekretārs,
pārējos vēlēšanu dokumentus nodod Zinātniskajai sekretārei atbilstoši LLU Lietu
nomenklatūrai.
8.4. Ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu rektors slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku.
Personāldaļa sagatavo darba līgumus atbilstoši ievēlēšanas rezultātiem, kuri stājas spēkā ar
kārtējo studiju gadu.
9. Noslēguma jautājumi
9.1. Atzīt par spēku zaudējušiem LLU profesoru un asociēto profesoru vēlēšanu nolikumu
(apstiprināts Senātā 13.03.2003., lēmums Nr. 4-163) un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes akadēmisko amatu vēlēšanu nolikumu (apstiprināts Senātā 14.05.2003.,
lēmums Nr. 4-182).
9.2. Nolikums stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
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