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APSTIPRINĀTS
ar LKA Senāta sēdes
lēmumu Nr. 5
06.02.2003
ar grozījumiem LKA Senāta sēdes
lēmumu Nr. 3
29.10.2004
ar grozījumiem LKA Senāta sēdes
lēmumu Nr. 5
20.03.2006
ar grozījumiem LKA Senāta sēdes
lēmumu Nr. 1
21.06.2007.
ar grozījumiem LKA Senāta sēdes Nr. 7
lēmumu Nr. 2
08.10.2012.

NOLIKUMS
„Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Latvijas Kultūras akadēmijā”
1. Vispārīgie noteikumi.
Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās kvalifikācijas un profesionālās
meistarības atbilstību zinātnes un mākslas nozares prasībām darbam Latvijas Kultūras akadēmijā
(turpmāk - LKA)
1.1. Akadēmiskie amati LKA ir:
profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori pētnieki, asistenti.
Docenta un asociētā profesora štata vietu skaitu un pozīcijas atbilstoši nepieciešamībai,
finansējuma iespējām un LKA izstrādātajām normām pēc LKA rektora ierosinājuma nosaka LKA
Senāts.
Profesora štatu vietu skaitu un pozīcijas LKA nosaka LKA Senāts.
Akadēmiskā personāla uzdevumus nosaka Nolikums par akadēmiskajiem amatiem.
1.2. Akadēmiskajos amatos LKA kā pilnā/pilnās, tā arī daļslodzē/daļslodzēs var ievēlēt gan
Latvijas Republikas, gan ārvalstu pilsoņus un apatrīdus, kas pārvalda valsts (latviešu) valodu.
1.3. Akadēmiskos amatos ievēl atklātā konkursa kārtā.
1.4. Vadošo pētnieku, pētnieku, docentu, lektoru un asistentu vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek
LKA Senātā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas.
1.5. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek LKA Profesoru padomē
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas.
1.6. Profesorus, vadošos pētniekus, asociētos profesorus, pētniekus, docentus, lektorus un
asistentus ievēl uz sešiem gadiem.
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1.7. Par profesoriem un asociētajiem profesoriem ievēlētajiem vienlaicīgi piešķir akadēmisko
nosaukumu „profesors”, par docentiem ievēlētajiem – akadēmisko nosaukumu „docents”. Viņiem
izsniedz atbilstošu LKA atestātu.
1.8. Sasniedzot pensijas vecumu, par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā atbilstoši Nolikumam
par emeritus nosaukuma piešķiršanu, ar LKA Senāta lēmumu profesoram un asociētajam
profesoram var piešķirt goda nosaukumu – „emeritus profesors”, docentam – „emeritus docents”.
Ar pensionēto akadēmisko personālu LKA rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirtu
finansējumu un ievērojot šī Nolikuma 1.3. punkta nosacījumus var slēgt individuālus līgumus,
paredzot konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai, bet ne
mazāku par LR Ministru kabineta noteiktajām likmēm.
2. Prasības akadēmisko amatu pretendentiem.
2.1. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kam ir vismaz maģistra grāds un kas spēj vadīt
praktiskās nodarbības vai piedalīties zinātnisko pētījumu veikšanā. Asistentu uzdevumus nosaka
katedra vai Zinātniskās pētniecības centrs. Ja asistentam nav doktora grāda, tad viņu var ievēlēt
ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
2.2. Uz lektora amatu var pretendēt persona, kam ir vismaz maģistra grāds, katedras profilam
atbilstošas zinātniskas publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kas spēj patstāvīgi lasīt
lekciju kursus, vadīt seminārus un praktiskās nodarbības. Mākslas specialitātēs ievēlēšanas
noteikumus reglamentē Nolikums par akadēmiskajiem amatiem. Lektoru uzdevumus nosaka
katedra.
2.3. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kam ir doktora grāds, vai personas, kuru
mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst LKA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem,
zinātnes apakšnozarei atbilstošas publikācijas un mācību līdzekļi.
2.4. Uz asociētā profesora amatu var pretendēt persona, kam ir doktora grāds, zinātnes nozarei
atbilstošas zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas vai mācību līdzekļi, kuri aktīvi veic
zinātnisko darbību, vai kuras mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst LKA Nolikumam
par akadēmiskajiem amatiem un kam zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks
par 5 gadiem.
2.5. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kam ir maģistra vai doktora grāds, zinātnes nozarei
atbilstošas publikācijas, dalība zinātniskos projektos un zinātniskās konferencēs nolasīti referāti.
2.6. Uz profesora amatu var pretendēt persona, kam ir doktora grāds, kas savā zinātnes nozarē ir
starptautiski atzīts speciālists un kam ir zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas,
mācību grāmatas vai mācību līdzekļi, kura aktīvi veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un vada vai ir vadījis zinātnisko kolektīvu.
Mākslas specialitātēs profesora amatā var ievēlēt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades
darba rezultāti atbilst Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Uz profesora amatu var
pretendēt persona, kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora
amatā
2.7. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kam ir doktora grāds, zinātnes nozarei
atbilstošas publikācijas, dalība starptautiskos zinātniskos projektos vai to vadība, starptautiskās
zinātniskās konferencēs nolasīti referāti un cita veida starptautiska sadarbība.
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2.8. Profesora vai asociētā profesora štata vietas pretendenta zinātnisko un pedagoģisko
kvalifikāciju novērtē LKA Profesoru padome.
Docenta un lektora štata vietas pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju novērtē
katedra.
Vadošā pētnieka, pētnieka amata vietas pretendenta zinātnisko kvalifikāciju novērtē LKA
Zinātniskā padome.
Asistenta amata vietas pretendenta zinātnisko un/vai pedagoģisko kvalifikāciju novērtē katedra
un/vai LKA Zinātniskā padome.
3. Ievēlēšanas kārtība akadēmiskajos amatos.
3.1. Ja ir brīva profesora štata vieta, LKA Senāts pieņem lēmumu par atklāta konkursa
izsludināšanu uz brīvo profesora štata vietu attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē.
Konkurss LKA administrācijai jāizsludina 2 nedēļu laikā pēc Senāta lēmuma pieņemšanas brīža.
Ja ir brīva asociētā profesora štata vieta, LKA Senāts pieņem lēmumu par atklāta konkursa
izsludināšanu uz brīvo asociētā profesora štata vietu attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē.
Konkurss LKA administrācijai jāizsludina 2 nedēļu laikā pēc Senāta lēmuma pieņemšanas brīža.
Ja ir brīva vadošā pētnieka, pētnieka vai asistenta amata vieta, LKA Senāts pieņem lēmumu par
atklāta konkursa izsludināšanu uz brīvo štata vietu. Konkurss LKA administrācijai jāizsludina 2
nedēļu laikā pēc Senāta lēmuma pieņemšanas brīža.
3.2. Konkursu izsludina Latvijas dienas presē uz akadēmiskā personāla amatiem, kuriem
attiecīgajā semestrī izbeidzas ievēlēšanas termiņš, kā arī uz vakantiem akadēmiskajiem amatiem.
Amatiem, kuriem paredzēta daļslodze, sludinājumā jāuzrāda slodzes daļa.
3.3. Konkursa pretendents var iesniegt dokumentus ievēlēšanai uz izsludināto vakanto vietu citā
LKA struktūrvienībā arī gadījumos, kad nav beidzies ievēlēšanas termiņš un darba līgums esošajā
LKA struktūrvienībā.
Konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas
iesniedz LKA Personāla daļā šādus dokumentus:
- iesniegumu par piedalīšanos konkursā,
- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos zinātniskos grādus (norakstus
apstiprina darba vieta vai, salīdzinot ar pretendenta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem,
LKA Personāla daļa),
- ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam
akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais grāds,
- dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae) atbilstoši LKA Personāldaļas izstrādātajai
formai,
- publicēto darbu un/vai mākslinieciskās jaunrades rezultātu sarakstu par pēdējiem sešiem
gadiem,
- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu
savu kvalifikāciju.,
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pretendenti uz Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētnieka, pētnieka un asistenta
amata vietām iesniedz pēdējo piecu gadu laikā īstenoto zinātnisko pētījumu projektu
sarakstu, svarīgāko zinātnisko publikāciju sarakstu, sarakstu par dalību starptautiskās
zinātniskās konferencēs un starptautisku sadarbību.

LKA Personāla daļa reģistrē iesniegtos dokumentus un triju dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa
beigām vadošā pētnieka, pētnieka, lektora, docenta, asistenta amata pretendentu dokumentus
nodod LKA Senātam.
Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta iesniegtos dokumentus LKA Personāla daļa
triju dienu laikā pēc to iesniegšanas termiņa beigām nodod LKA Profesoru padomei.
3.4. LKA Senāts
-izliek visu zināšanai pretendentu sarakstu, kuri piedalīsies LKA Senāta sēdē vai LKA Profesoru
padomē ievēlēšanai attiecīgajos akadēmiskajos amatos. Sarakstā uzrāda katedras, Zinātniskās
pētniecības centra amatu skaitu, kā arī pretendenta vārdu un uzvārdu, zinātnisko grādu un amatu,
tā kopējo zinātniskā un pedagoģiskā darba stāžu;
3.5. LKA katedra
-ne vēlāk kā 10 dienās pēc dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās katedras sēdē izskata
asistenta, lektora vai docenta akadēmiskā amata pretendenta iesniegumu un, atklāti vai aizklāti
balsojot, pieņem motivētu atzinumu par pretendenta/ pretendentu atbilstību attiecīgajam amatam
un ieteikumu LKA Senātam ievēlēt (neievēlēt) pretendentu amatā. Pretendents balsošanā
nepiedalās.
-katedras vadītājs var uzdot asistenta, lektora vai docenta akadēmiskā amata pretendentam nolasīt
atklāto lekciju, novadīt atklāto nodarbību vai semināru (atbilstoši amatam, uz kuru pretendē), kā
vērtējums tiek apspriests atbilstošās katedras sēdē un iesniegts LKA Senātā.
3.6. LKA Zinātniskā padome
- ne vēlāk kā 10 dienās pēc dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās Zinātniskās padomes
sēdē izskata asistenta, pētnieka vai vadošā pētnieka akadēmiskā amata pretendenta iesniegumu
un, atklāti vai aizklāti balsojot, pieņem motivētu atzinumu par pretendenta / pretendentu atbilstību
attiecīgajam amatam un ieteikumu LKA Senātam ievēlēt (neievēlēt) pretendentu amatā.
Pretendents balsošanā nepiedalās.
3.7. LKA Profesoru padomes darbību profesoru un asociēto profesoru vēlēšanās nosaka tās
nolikums.
4. Balsošanas kārtība.
4.1. LKA Senāta sēdē ir tiesības izskatīt jautājumu par vēlēšanām vadošā pētnieka, pētnieka,
docenta, lektora un asistenta akadēmiskajos amatos, ja tajā piedalās ne mazāk par 2/3 balsstiesīgo
senatoru. Uz LKA Senāta sēdi priekšsēdētājs uzaicina šo akadēmisko amatu pretendentus.
Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pēc pārrunām ar visiem attiecīgā amata pretendentiem LKA
Senāts aizklāti balsojot pieņem lēmumu.
4.2. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo senatoru vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot,
ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 locekļu sastāvā.
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4.3. Vadošā pētnieka, pētnieka, lektora vai docenta vai asistenta amata pretendentu vārdu un
uzvārdu ieraksta vēlēšanu biļetenā. Vienā biļetenā uzvārdu alfabēta secībā ieraksta visus viena
amata kandidātus, ja viņi pretendē uz vienu un to pašu vakanci.
Ja struktūrvienībā izsludināts atklāts konkurss uz vairākām vienādām akadēmiskā amata vietām,
tad biļetenā bez tam uzrāda arī vakanto vietu skaitu.
4.4. Balsu skaitīšanas komisija saņem no LKA Senāta sekretāra sagatavotus biļetenus un pret
parakstu senatoru reģistrācijas lapā izdala tos senatoriem.
4.5. Balsojot senatori savu attieksmi pret amata pretendenta ievēlēšanu pauž svītrojot biļetenā
vienu no vārdiem – „ievēlēt” vai „neievēlēt”, kas biļetenā atrodas līdzās pretendenta vārdam un
uzvārdam, un atstājot biļetenā ne lielāku pretendentu skaitu, cik ir izsludināto vakanto vietu.
4.6. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj konstatēt
balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai kuros balsots par vairāk
pretendentiem nekā ir vakanto vietu.
4.7. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi klātesošo balsstiesīgo
senatoru balsu.
4.8. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu piedalās trīs un vairāk pretendentu
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.
4.9. Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša akadēmiskā amata vietām vienā
struktūrvienībā un pretendentu skaits biļetenā 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 vairākumu. Vēlēšanu otrā kārtā uz atlikušām
vakancēm piedalās tie pretendenti, kuri ieguvuši lielāko balsu skaitu, pie tam vēlēšanu otrā kārtā
piedalās par vienu pretendentu vairāk nekā vēl ir vakances, ja pretendentu skaits pārsniedz
atlikušo vakanču skaitu.
4.10. Ja 4.8. - 4.9. punktā minētajos gadījumos arī vēlēšanu otrā kārtā pretendenti nav ieguvuši
nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā akadēmiskajā amatā, tad LKA Senāts, aizklāti
balsojot, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.
4.11. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu rezultātus, ieraksta tos protokolā par katru
amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un ziņo LKA Senātam.
4.12. Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par vēlēšanu rezultātiem LKA Senāts apstiprina,
atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo senatoru balsu vairākumu.
4.13. LKA Profesoru padomes lēmumu par ievēlēšanu profesora vai asociētā profesora amatā
LKA Senāts apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo senatoru balsu vairākumu.
4.14. Par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem protestu LKA rektoram var iesniegt 10 dienu laikā.
5.Vēlēšanu rezultāta noformēšana.
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5.1. Noformētu LKA Senāta sēdes lēmumu un apstiprinātu balsu skaitīšanas komisijas protokolu
par ievēlēšanu vadošā pētnieka, pētnieka, docenta, lektora un asistenta amatā, kā arī visus
dokumentus par pretendentiem LKA Senāta sekretārs ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc LKA Senāta
sēdes nodod LKA Personāla daļā.
5.2. Ja 4.14. punktā norādītajā termiņā protesti nav iesniegti, LKA Personāla daļa sagatavo darba
līgumu un nodod to LKA rektoram. Ja ir iesniegti protesti, tad darba līgumu sagatavo un nodod
parakstīšanai 5 dienu laikā pēc protesta izskatīšanas. LKA Personāla daļa, pamatojoties uz LKA
Profesoru padomes lēmumu, sagatavo un iesniedz LKA rektoram arī profesora un asociētā
profesora darba līgumu.

