LLU REKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS
1. Vēlēšanu organizēšana
1.1. Rektora vēlēšanu vispārējos principus un termiņus nosaka Latvijas Republikas
normatīvie akti un LLU Satversme.

1.2.

Rektora vēlēšanas organizē un vada LLU Senāta apstiprināta vēlēšanu komisija: tās
lielumu un sastāvu nosaka Senāts. Komisijas sastāvā nevar būt rektora amata kandidāti
un tiem tieši pakļauti darbinieki

1.3.
1.4.

Vēlēšanu dienu, pēc vēlēšanu komisijas priekšlikuma, nosaka Senāts.
Rektora amata kandidātus vēlēšanu komisijas noteiktajā periodā izvirza LLU fakultāšu
domes un struktūrvienību padomes no profesoriem, kas LLU nostrādājuši ne mazāk kā 5
gadus.

1.5.

Rektora amata kandidātus reģistrē LLU zinātniskā sekretāre pēc kandidātus izvirzījušo
institūciju attiecīgo sēžu protokolu saņemšanas.

1.6.

Vēlēšanu komisija novērtē izvirzīto kandidātu atbilstību šā nolikuma 1.4. punkta
prasībām un katram izvirzītajam pretendentam lūdz rakstisku piekrišanu piedalīties
vēlēšanās rektora amata kandidāta statusā.
Rektora amata kandidātu sarakstu vēlēšanu komisija izziņo LLU struktūrvienībās ne
vēlāk kā 15 dienas līdz vēlēšanām.

1.7.
1.8.

Līdz vēlēšanu dienai vēlēšanu komisija organizē un veicina kandidātu uzstāšanos un
apspriešanu presē un kolektīvā, rūpējoties par visu kandidātu vienādām iespējām.
Vēlēšanu dienā kandidātu kolektīva apspriešana nav pieļaujama.

1.9.

Katrs rektora amata kandidāts var izvirzīt savu uzticības personu, kurai ir tiesības
piedalīties balsu skaitīšanas komisijas darbā.

2. Vēlēšanu procedūra
2.1. Rektoru ievēlē no reģistrētajiem kandidātiem aizklātā balsošanā ar vairāk par ½ no
balsīm, piedaloties vismaz divām trešdaļām no LLU Konventa reģistrētā sastāva. Ja
kvoruma nav, vēlēšanu dienu pārceļ. Ja kvorums nesanāk atkārtoti, tad rektora vēlēšanu
tiesības nodod Senātam.

2.2.

LLU Konventa skaitlisko sastāvu uz vēlēšanu brīdi atbilstoši Satversmei apstiprina
Senāts, tā vārdisko sastāvu reģistrē vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 10 dienas pirms
vēlēšanām.

2.3.

Visus rektora amata kandidātus ieraksta kopējā biļetenā kandidātu uzvārdu alfabētiskā
secībā. Biļetens uzskatāms par derīgu, ja balsotājs tajā atstājis ne vairāk par vienu
kandidātu, pārējos izsvītrojot.

2.4.

Balsu skaitīšanu veic vēlēšanu dienā Konventa izvirzīta balsu skaitīšanas komisija, kuras
darbā ar novērotāju statusu var piedalīties arī rektora kandidātu uzticības personas.

2.5.

Ja neviens no kandidātiem vēlēšanu pirmajā kārtā neiegūst vairāk par pusi no
piedalījušos balsotāju balsu skaita, tad tajā pašā dienā notiek vēlēšanu otrā kārta. Otrajā
kārtā piedalās tie divi kandidāti, kuri pirmajā kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Ja vēl
kāds no kandidātiem ieguvis tādu pat balsu skaitu, tad arī viņš piedalās otrajā kārtā,
attiecīgi palielinot kandidātu skaitu.

2.6.

Ja neviens no kandidātiem otrajā kārtā neiegūst vairāk par pusi no piedalījušos balsotāju
balsu skaita, tad tajā pašā dienā notiek vēlēšanu trešā kārta, balsojot par kandidātu, kurš
otrajā kārtā ieguvis lielāko balsu skaitu, vai par visiem, starp kuriem lielākais balsu skaits
sadalījies vienādās daļās.

2.7.

Ja arī trešajā kārtā neviens no kandidātiem nesaņem vairāk par pusi no piedalījušos
balsotāju balsu skaita, tad Konvents uzdod Senātam organizēt jaunas rektora vēlēšanas.

2.8.

Nolikums stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.

