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N O L I K U M S 
PAR VĒLĒŠANĀM AKADĒMISKAJOS AMATOS  

VIDZEMES AUGSTSKOLĀ 
  

1. Vispārīgie noteikumi 
 

 

1.1. Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (turpmāk – Nolikums) sagatavots saskaņā ar 
Augstskolu likumu un Zinātniskās darbības likumu, nosakot kārtību, kādā Vidzemes Augstskolā 
(turpmāk – ViA) tiek ievēlēts akadēmiskais personāls. 

1.2. ViA akadēmisko personālu veido: 
1.2.1. akadēmiskie amati, kas veic akadēmisko darbu: profesors, asociētais profesors, docents, 

lektors, asistents; 
1.2.2. akadēmiskie amati, kas veic zinātniski pētniecisko darbu: vadošais pētnieks, pētnieks, 

zinātniskais asistents. 
1.3. Akadēmiskie amati tiek nodrošināti vēlēšanu kārtībā uz konkursa pamata. Pretendenta kvalifikāciju un 

atbilstību amatam izvērtē: 
1.3.1. profesora, asociētā profesora amatam – uz sešiem gadiem ievēlē atbilstoša Profesoru padome 

attiecīgajā zinātnes nozarē. 
1.3.2. docenta amatam  - uz sešiem gadiem ievēlē fakultātes dome;  
1.3.3. lektora un asistenta amatiem – uz sešiem gadiem ievēlē fakultātes dome; 
1.3.4. vadošā pētnieka, pētnieka, zinātniskā asistenta amatiem - uz sešiem gadiem ievēlē institūta 

zinātniskā padome. 
1.4. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstību gan studiju, gan zinātniskās pētniecības darbam.  
1.5. Lēmumu par jaunām vai atkārtotām akadēmiskā amata vakancēm, atbilstoši nepieciešamībai un 

finansējuma iespējām, pieņem fakultātes dome vai institūta zinātniskā padome. Pirms lēmuma 
pieņemšanas par akadēmiskā amata vakancēm, to nepieciešamība un skaits ir jāsaskaņo ar 
akadēmisko/zinātnisko prorektoru. Fakultātes domes vai institūta zinātniskā padomes lēmumu kopā ar 
dekāna vai institūta direktora iesniegumu par akadēmisko amatu vietu izveidošanu iesniedz rektoram.  

1.6. Akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā. Personas vienlaicīgi var pretendēt un dokumentus 
iesniegt tikai uz vienu akadēmiskā amata vietu, kas veic akadēmisko darbu vai amata vietu, kas veic 
zinātniski pētniecisko darbu. 

1.7. Personu var ievēlēt tikai vienā akadēmiskajā amatā, kas veic akadēmisko darbu un vienā, kas veic 
zinātniski pētniecisko darbu. 

1.8. Konkursu izsludina oficiālajā vietnē “Latvijas Vēstnesis” uz akadēmiskā personāla amatiem, kuriem 
beidzas ievēlēšanas termiņš, kā arī uz vakantiem akadēmiskā personāla amatiem, norādot konkrētu 
zinātnes nozari un apakšnozari. 

1.9. Konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz ViA 
juristam-personāla speciālistam šādus dokumentus: 
1.9.1. iesniegumu par piedalīšanos konkursā; 
1.9.2. dokumentus, kas apliecina nepieciešamos zinātniskos grādus; 
1.9.3. dzīves un darba gājumu (curriculum vitae), publicēto darbu sarakstu, citus dokumentus, ko 

pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju; 
1.9.4. Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs. 

Pretendentiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, pirms pieteikšanās konkursam, veic 
izglītības vai akadēmisko grādu un diplomu ekspertīzi Latvijā, ja nepieciešams, arī dokumenta 
legalizāciju. Ekspertīzi veic Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (www.aic.lv), legalizāciju 
Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (www.mfa.gov.lv). Izdevumus par ārvalstīs iegūtā 
izglītības dokumenta ekspertīzi sedz izglītības dokumenta īpašnieks. 

1.10. ViA jurists-personāla speciālists reģistrē iesniegtos dokumentus un triju darba dienu laikā pēc 
iesniegšanas termiņa izbeigšanās pretendentu dokumentus nodod attiecīgajai fakultātei. 

1.11. Fakultātes dome vai institūta zinātniskā padome, izvērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus un 
novērtējuma anketu (skat.1.pielikumu), pieņem lēmumu par pretendenta ievēlēšanu vai neievēlēšanu 
attiecīgajā amatā. Pretendentu var uzaicināt uz fakultātes domes vai institūta zinātniskās padomes sēdi, 
bet viņš balsošanā nepiedalās.  

 

2. Profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtība 
 

2.1. Uz profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, kura ir savā nozarē starptautiski 
atzīts speciālists un kam ir zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, kura aktīvi veic 
mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas 
attiecīgajā zinātnes apakšnozarē un kam akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs kopumā nav mazāks 
par 10 gadiem, un no tiem ne mazāk kā triju gadu darba pieredze vēlēta asociētā profesora 
amatā ViA.  

http://www.aic.lv/
http://www.aic.lv/
http://www.aic.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
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2.2. Uz asociētā profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei 
atbilstošas zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas, mācību līdzekļi, kura aktīvi veic zinātnisko darbu, 
un kam zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par pieciem gadiem, no tiem 
vismaz divi akadēmiskā darba gadi vēlētā amatā ViA, vai tam pielīdzināts akadēmiskā darba 
apjoms. 

2.3. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko 
kvalifikāciju novērtē profesoru padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

2.4. Par konkursu uz profesora un asociētā profesora amatiem izsludināšanu lemj ViA attiecīgā studiju 
virziena padome, to apstiprina fakultātes dome. Noteiktajā termiņā pēc konkursa noteikumu 
izsludināšanas plašsaziņas līdzekļos, pretendenti iesniedz ViA juristam-personāla speciālistam 
iesniegumu adresētu ViA rektoram par piedalīšanos konkursā un dokumentu paketi, kas apliecina 
pretendenta atbilstību asociētā profesora vai profesora amatam. Studiju virziena padome izskata 
iesniegto materiālu atbilstību noteiktajiem kritērijiem (skat. 2., 3., 5.pielikumus) un balsojot pieņem 
lēmumu par pretendenta dokumentu virzīšanu izskatīšanai fakultātes domē. Studiju virziena direktors 
fakultātes domi iepazīstina ar pretendenta dokumentiem un vienu no iespējamiem komisijas 
slēdzieniem: 

2.4.1. virzīt dokumentus izskatīšanai attiecīgās nozares profesoru padomē; 
2.4.2. atteikt dokumentu virzīšanu tālākai izskatīšanai. 

2.5. Profesorus un asociētos profesorus ievēlē attiecīgās zinātņu nozares profesoru padome. Iesniegumus 
un tam pievienotos dokumentus ViA Rektorāts iesniedz attiecīgajā profesoru padomē ne vēlāk kā četru 
mēnešu laikā kopš ViA fakultātes domes lēmuma par pretendenta virzīšanu amatam. Profesoru un 
asociēto profesoru pretendentiem ir jāatbilst attiecīgās profesoru padomes nolikuma prasībām. 
Profesoru padomei iesniegtos dokumentus izskata attiecīgās Profesoru padomes nolikumā noteiktajā 
kārtībā. 
 

3. Profesoru un asociēto profesoru darba rezultātu izvērtēšanas kārtība 
 

3.1. Profesoru un asociēto profesoru darba rezultātus izvērtē attiecīgās nozares profesoru padome.  
3.2. Darba rezultātu novērtēšana notiek ne retāk kā reizi sešos gados, atbilstīgi šī nolikuma 3., 

5.pielikumiem. 
3.3. Uz noteiktu laiku amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskai un pedagoģiskai kvalifikācijai 

nepieciešamos darba rezultātus attiecīgās nozares profesoru padome novērtē ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms profesora vai asociētā profesora darba līguma termiņa beigām, ja viņš izteicis 
vēlmi turpināt darbu attiecīgajā amatā arī pēc darba līguma termiņa beigām.  

3.4. Lai izteiktu vēlmi turpināt darbu attiecīgajā amatā, pretendents, vismaz sešus mēnešus pirms 
profesora vai asociētā profesora darba līguma termiņa beigām, raksta iesniegumu rektoram, piesakoties 
atbilstības atkārtotai izvērtēšanai ieņemamam amatam. 

3.5. Ievēlēšanas periodā ViA ne retāk kā reizi divos gados vērtē profesora vai asociētā profesora darba 
sniegumu šādā kārtībā: 

3.5.1.  fakultātes domei apstiprināšanai profesora/asociētā profesora darba plānu diviem 
akadēmiskajiem gadiem (skat. 6.pielikumu), iespēju robežās norādot konkrētu informāciju par 
plānotajiem pasākumiem; 

3.5.2. atbilstošās fakultātes dome apstiprina profesora/asociētā profesora darba plānu, ja darba plānā 
paredzētie pasākumi atbilst fakultātes stratēģijai un studiju un zinātnisko virzienu attīstības 
prioritātēm. Fakultātes domei ir tiesības pieprasīt profesoram/asociētajam profesoram koriģēt 
un/vai papildināt izstrādāto darba plānu; 

3.5.3. profesors vai asociētais profesors viena mēneša laikā no fakultātes dekāna paziņojuma 
saņemšanas dienas iesniedz ViA Rektorātā dokumentus darba snieguma izvērtēšanai, 
pievienojot arī darba plānu nākamajam izvērtēšanas periodam;  

3.5.4. ViA Rektorātā saņemtos dokumentus reģistrē un nodod tos fakultātes domei izvērtēšanai. 
3.5.5. fakultātes domei, pēc profesora vai asociētā profesora darba snieguma izvērtēšanas ir tiesības 

rosināt nozares profesoru padomi pirms termiņa novērtēt profesora vai asociētā profesora 
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas atbilstību ieņemamajam amatam. 

3.6. Iesniegums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz attiecīgajā profesoru padomē ne vēlāk, kā četru 
mēnešu laikā kopš ViA fakultātes domes lēmuma par pretendenta ievēlēšanas termiņa pagarināšanu. 
Profesoru un asociēto profesoru pretendentiem ir jāatbilst attiecīgās profesoru padomes nolikuma  
atkārtotas izvērtēšanas prasībām.  

 

4. Docentu, lektoru, asistentu ievēlēšanas kārtība 
 

4.1. Konkursu uz brīvajiem akadēmiskiem amatiem, kas veic akadēmisko darbu, izsludina fakultātes dome 
(turpmāk - Dome). 

4.2. Akadēmiskos amatos docents, lektors, asistents ievēlē atbilstošas kvalifikācijas pretendentus uz sešiem 
gadiem atbilstošās fakultātes dome, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas dienas. 

4.3. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kam ir doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstošas 
zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi, kura var vadīt studiju kursu gan koledžas, gan 
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bakalaura, gan maģistra studiju programmās un kurai kopumā zinātniskā un pedagoģiskā darba stāžs 
nav mazāks par trīs gadiem, no tiem vismaz viens akadēmiskā darba gads ViA vai tam pielīdzināts 
akadēmiskā darba apjoms. Pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju izvērtē studiju virziena 
padome un Dome. 

4.4. Uz lektora amatu var pretendēt persona, kam ir maģistra vai doktora grāds, zinātnes nozarei 
atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kas spēj patstāvīgi lasīt lekciju 
kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. Pretendenta zinātnisko un 
pedagoģisko kvalifikāciju izvērtē studiju virziena padome un Dome. 

4.5. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kam ir maģistra vai doktora grāds, un kas spēj profesora un 
asociētā profesora vadībā lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas 
darbus. Pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju izvērtē studiju virziena padome un Dome. 

4.6. Noteiktajā termiņā pēc konkursa izsludināšanas, attiecīgā amata pretendents iesniedz ViA juristam-
personāla speciālistam rektoram adresētu iesniegumu par dalību konkursā, kurā norāda, uz kādu 
amatu, kādā zinātņu nozarē/apakšnozarē pretendē. Iesniegumam tiek pievienoti dokumenti atbilstoši 
noteikumiem par amata pretendenta kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem (skat. 1.pielikums) 

4.7. ViA jurists-personāla speciālists pēc dokumentu pārbaudes iesniedz tos attiecīgā Studiju virziena 
padomei pirmreizējai izskatīšanai. 

4.8. Studiju virziena padome tuvākā padomes sēdē izskata iesniegtos dokumentus un, pievienojot tiem 
Studiju virziena padomes sēdes lēmumu ar izvērstu atzinumu par katru akadēmiskā amata pretendentu, 
kurā ir ieteikums "ievēlēt" vai "neievēlēt" pretendentu amatā, nodod tos tālākai izskatīšanai un vēlēšanu 
organizēšanai tuvākā Domes sēdē. Līdz Domes sēdei studiju virziena padome organizē visu 
pretendentu atklātās lekcijas ViA, kuras vērtē vismaz divi studiju virziena padomes locekļi. Ja uz 
vakanto akadēmisko amatu pretendē ViA akadēmiskais personāls, kas iepriekšējā ievēlēšanas periodā 
bijis ievēlēts šādā pašā vai augstākā amatā, atklātā lekcija nav obligāta.  

4.9. Dome izvērtē pretendentu uz akadēmiskajiem amatiem kvalifikāciju un atbilstību amatam pēc 
1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

4.10. Domes sēdē ir tiesības izskatīt jautājumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos, ja tajā piedalās 
vismaz puse domnieku.  

4.11. Uz Domes sēdi priekšsēdētājs uzaicina akadēmisko amatu pretendentus. Pretendenta piedalīšanās 
sēdē nav obligāta. 

4.12. Pirms pārrunām ar akadēmisko amatu pretendentiem Domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks iepazīstina 
Domi ar pretendentu dokumentiem un vienu no iespējamiem slēdzieniem: 
4.12.1. pretendents atbilst amata kritērijiem, atļaut piedalīties konkursā; 
4.12.2. pretendents neatbilst amata kritērijiem, neatļaut piedalīties konkursā. 

4.13. Galīgo lēmumu par pretendenta iekļaušanu vēlēšanu biļetenos, atklāti balsojot, pieņem Dome ar 
vienkāršu balsu vairākumu. 

4.14. Vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot. Par ievēlētu skaitās persona, par kuru ir nobalsojuši vairāk kā puse 
no Domes sēdē klātesošajiem domniekiem. 

4.15. Vēlēšanu rezultātus apstiprina Dome. 
4.16. Akadēmiskā un zinātniskā personāla uzdevumus un uzdevumu apjomu katrā no abiem pamatdarbības 

veidiem nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti un ViA iekšējie normatīvie akti. 
 

5. Vadošo pētnieku, pētnieku, zinātnisko asistentu ievēlēšanas kārtība zinātniskajos institūtos 
 

5.1. Akadēmisko personālu, kas veic zinātniski pētniecisko darbu – vadošos pētniekus, pētniekus, 
zinātniskos asistentus atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē attiecīgā institūta zinātniskā padome 
(turpmāk - Padome).   

5.2. Padome pieņem lēmumu par atklāta konkursa izsludināšanu. 
5.3. Viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas, attiecīgā amata pretendents iesniedz ViA juristam-

personāla speciālistam Padomei adresētu iesniegumu par dalību konkursā, kurā norāda, uz kādu 
amatu, kādā zinātņu nozarē/apakšnozarē kandidāts pretendē. Persona vienā konkursā var pretendēt un 
dokumentus iesniegt tikai uz vienu akadēmisko amatu. Iesniegumam tiek pievienoti dokumenti atbilstoši 
1.9.punktā minētajām prasībām un amata pretendenta kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem. 

5.4. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora zinātniskais grāds, pētījumu profilam 
atbilstošas zinātniskās publikācijas un /vai patenti, kura spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, 
veidot zinātnisko projektu pieteikumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu un kam zinātniskā un 
akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par pieciem gadiem atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. 
Pretendenta zinātnisko kvalifikāciju izvērtē Padome atbilstoši 1.pielikuma 6.punktā noteiktajiem vadošā 
pētnieka kritērijiem. 

5.5. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona ar doktora grādu, kam ir zinātniskās publikācijas un/vai 
patenti un kura patstāvīgi spēj veikt zinātnisko darbu. Pretendenta zinātnisko kvalifikāciju izvērtē 
Padome un pētnieka amata pretendenta kvalifikācijas rādītājiem jāatbilst 1.pielikuma 8.punktā 
noteiktajiem pētnieka kritērijiem.  

5.6. Uz zinātniskā asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds un kas spēj veikt 
zinātnisko darbu atbilstoši Nolikuma 1. un 2.pielikumam. Pretendenta kvalifikāciju izvērtē attiecīgā 
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institūta zinātniskā padome. Zinātniskā asistenta amata pretendenta kvalifikācijas rādītājiem jāatbilst 
1.pielikuma 21.punktā noteiktajiem zinātniskā asistenta kritērijiem. Zinātniskā asistenta amatā var ievēlēt 
ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas. 

5.7. Padome lēmumu par dalību vēlēšanās pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Protokolā 
tiek fiksēti arī komisijas locekļu īpašie viedokļi.  

5.8. Padome ir tiesīga izskatīt jautājumu par ievēlēšanu zinātniskajos amatos, ja sēdē piedalās vismaz puse 
no padomes locekļiem. 

5.9. Uz Padomes sēdi var tikt aicināti amata pretendenti.  
5.10. Ja pretendents atbilst amata kritērijiem, galīgo lēmumu par viņa iekļaušanu vēlēšanu biļetenos Padome 

pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.  
5.11. Vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot. Par ievēlētu skaitās persona, par kuru ir nobalsojuši vairāk kā puse 

no Padomes klātesošajiem locekļiem.  
5.12. Jaunizveidota institūta akadēmisko personālu ievēlē ViA Zinātnes padomes izstrādātā nolikuma noteiktā 

kārtībā. 
6. Balsošanas kārtība 

 

6.1. Fakultātes domes vai institūta zinātniskās padomes sēdē ir tiesības izskatīt jautājumu par vēlēšanām 
akadēmiskajos un zinātniskajos amatos, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 balsstiesīgo locekļu, kuri 
pārstāv attiecīgo personālu. Balsojumā piedalās tikai akadēmiskā  un zinātniskā personāla pārstāvji. Uz 
fakultātes domes vai institūta zinātniskās padomes sēdi, priekšsēdētājs var uzaicināt amatu 
pretendentus. Fakultātes dome vai institūta zinātniskā padome pieņem lēmumu, aizklāti balsojot. 

6.2. Amata pretendenta vārdu un uzvārdu ieraksta vēlēšanu biļetenā (skat. 4.pielikumu). Vienā biļetenā 
uzvārdu alfabēta secībā ieraksta visus amata kandidātus, ja viņi pretendē uz vienu un to pašu vakanci. 
Ja struktūrvienībā izsludināts konkurss uz vairākām vienādām amata vietām, tad biļetenā bez tam 
uzrāda arī vakanto vietu skaitu. 

6.3. Balsošana pret amata pretendenta ievēlēšanu notiek, pasvītrojot biļetenā vienu no vārdiem - “ievēlēt” un 
“neievēlēt”, kas biļetenā atrodas līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot biļetenā ne lielāku 
pretendentu skaitu, cik ir izsludināto vakanto vietu. 

6.4. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj konstatēt balsotāja 
attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī kuros balsots par vairāk pretendentiem, 
nekā ir vakanto vietu. 

6.5. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi klātesošo balsstiesīgo balsu. 
6.6. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā vai zinātniskā amata vietu piedalās divi pretendenti un 

neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi klātesošo balsstiesīgo balsu, tajā pašā sēdē notiek 
vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās abi pretendenti. 

6.7. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā vai zinātniskā amata vietu piedalās trīs un vairāk 
pretendenti 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. 

6.8. Ja 6.6. un 6.7.punktos minētajos gadījumos arī vēlēšanu otrā kārtā pretendenti nav ieguvuši 
nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā amatā, tad fakultātes dome vai institūta zinātniskā 
padome, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

6.9. Par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem 10 darba dienu laikā var iesniegt protestu rektoram.  
 

7. Vēlēšanu un kvalifikācijas izvērtēšanas rezultātu noformēšanas kārtība 
 

7.1. Noformētu fakultātes domes vai institūta zinātniskā padomes sēdes lēmumu fakultātes domes sēžu 
protokolists vai institūta direktora asistents pēc sēdes nodod ViA juristam-personāla speciālistam ne 
vēlāk kā 10 darba dienu laikā.  

7.2. ViA jurists-personāla speciālists 10 darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas paziņo pretendentiem 
konkursa rezultātus. 

7.3. Ja 10 darba dienu laikā nav iesniegta apelācija, tad ViA jurists-personāla speciālists sagatavo darba 
līguma projektu un nodod to rektoram parakstīšanai. 

7.4. Darba tiesisko attiecību ar profesoru un asociēto profesoru nodibināšana un izbeigšana noteikta ar 
Augstskolu likuma  35.1 pantu. 

 

8. Apelācijas kārtība 
 

8.1. Apelāciju par vēlēšanu procedūras un kvalifikācijas izvērtēšanas procedūras pārkāpumiem pretendenti 
uz akadēmiskajiem amatiem, izņemot profesorus un asociētos profesorus, iesniedz ViA Akadēmiskajai 
šķīrējtiesai 10 darba dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu 
var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

8.2. Profesoru un asociēto profesoru amatu kandidāti apelāciju iesniedz attiecīgās Profesoru padomes 
nolikumā noteiktajā kārtībā. 
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1.PIELIKUMS 

  

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJAS UN ATBILSTĪBAS AMATAM KRITĒRIJI 

1. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un atbilstība akadēmiskajam amatam tiek vērtēta pēc šādiem 
kritērijiem: 

1.1. izglītība un iegūtā kvalifikācija, tās atbilstība attiecīgajam amatam; 
1.2. akadēmiskā un praktiskā darba stāžs, tā atbilstība amatam un zinātnes nozarei, šajā darba 

posmā sasniegtie rezultāti; 
1.3. zinātniski pētnieciskā darba rezultāti (publikācijas), kā arī metodiskās izstrādnes (mācību 

līdzekļi, programmas u.c. materiāli); 
1.4. studentu aptauju rezultāti, īpaši, ja notiek atkārtota ievēlēšana amatā vai docētājs pretendē uz 

augstāku amatu; 
1.5. pretendentiem uz mākslas specialitāšu docētāju amatu tiek ņemta vērā piedalīšanās izstādēs 

vai koncertdarbība; 
1.6. vismaz reizi sešos gados akadēmiskajam personālam obligāti nepieciešams paaugstināt savu 

zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības vai zinātnes 
iestādēs vai arī atbilstošos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās un līdz ievēlēšanas termiņa 
beigām akadēmiskajā amatā jāapgūst profesionālās pilnveides programmas par inovācijām 
augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko 
stundu apjomā (tai skaitā vismaz 60 kontaktstundas). Profesionālā pilnveide var ietvert 
profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti un piedalīšanos 
konferencēs un semināros, ko apliecina iesniegtie dokumenti. Bez kvalifikācijas 
paaugstināšanas akadēmiskā personāla amata kandidatūra netiek pieņemta izskatīšanai 
kārtējam konkursam vai atkārtotai kvalifikācijas izvērtēšanai. 

2. Kritēriji atbilstībai asistenta amatam: 
2.1. doktora vai maģistra grāds; 
2.2. ja nav maģistra grāda, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos – vismaz piecu 

gadu praktiskā darba stāžs atbilstoši docējamam priekšmetam, iesniedzot profesionālās 
pieredzes un stāžu apliecinošus dokumentus; 

2.3. vismaz viena zinātniskā publikācija un/vai vismaz viena uzstāšanās ar referātu konferencē vai 
seminārā pēdējo sešu gadu laikā. 

3. Kritēriji atbilstībai zinātniskā asistenta amatam: 
3.1. maģistra grāds; 
3.2. vismaz viena zinātniskā publikācija un/vai vismaz viena uzstāšanās ar referātu starptautiskajā 

konferencē vai seminārā pēdējo sešu gadu laikā. 
4. Kritēriji atbilstībai lektora amatam: 

4.1. doktora vai maģistra grāds; 
4.2. mācību metodiskās izstrādnes vai to projekti: lekciju konspekti, programmas, metodiskie 

norādījumi, demonstrācijas materiāli, laboratorijas darbi utt. – kopskaitā ne mazāk par trīs 
pēdējo sešu gadu laikā; 

4.3. vismaz trīs zinātniskās publikācijas un vismaz trīs uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai 
semināros pēdējo sešu gadu laikā; 

4.4. ja nav maģistra grāda, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos – vismaz piecu 
gadu praktiskā darba stāžs specialitātē atbilstoši docējamam priekšmetam, iesniedzot 
profesionālās pieredzes un stāžu apliecinošus dokumentus. 

5. Kritēriji atbilstībai docenta amatam: 
5.1. doktora grāds; 
5.2. publicētie vai izstrādātie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi, lekciju konspekti, uzdevumu, 

laboratorijas darbu krājumi un citi mācību metodiskie materiāli – kopskaitā ne mazāk par trīs 
pēdējo sešu gadu laikā; 

5.3. zinātniskās darbības rezultāti – zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti, patenti un 
izgudrojumi, uzstāšanās konferencēs ar referātiem – kopskaitā ne mazāk par četrām 
publikācijām pēdējo sešu gadu laikā un ne mazāk par četriem referātiem konferencēs; 

5.4. starptautiskās un starpaugstskolu sadarbības pieredze (īstenoti sadarbības projekti, līgumi, 
vieslekcijas, stažēšanās u.c.) 

5.5. ja nav doktora grāda, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos pirmajā ievēlēšanas 
reizē: 

5.5.1. vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs specialitātē vadītāja amatā (saskaņā ar 
LR profesiju klasifikatoru) pēdējos 10 gados; 

5.5.2. dokumentāls apliecinājums par kvalifikācijas paaugstināšanu pēdējo trīs gadu laikā; 
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5.5.3. publicētie vai izstrādātie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi, lekciju konspekti, 
uzdevumu, laboratorijas darbu krājumi un citi mācību metodiskie materiāli – 
kopskaitā ne mazāk par trīs pēdējo sešu gadu laikā. 

6. Kritēriji atbilstībai vadošā pētnieka amatam: 
6.1. doktora grāds; 
6.2. izsludinātajai zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz sešas publikācijas 

starptautiski citējamajos avotos un/vai zinātniskās monogrāfijas pēdējo sešu gadu laikā); 
6.3. profesionālais darba stāžs atbilstošajā zinātņu nozarē vai akadēmiskais darba stāžs (kopumā 

ne mazāk par pieciem gadiem); 
6.4. starptautiska un vai valsts mēroga projektu vadība vai darba pakas vadība  (pēdējo sešu gadu 

laikā vismaz divos; pirmajā ievēlēšanas reizē – vismaz vienā); 
6.5. uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo sešu gadu laikā vismaz sešas). 
6.6. ir sagatavots vismaz viens pētniecības projekta pieteikums pēdējo sešu gadu laikā 

(pretendenta vadībā vai ar būtisku ieguldījumu). 
7. Kritēriji atbilstībai pētnieka amatam: 

7.1. doktora grāds; 
7.2. izsludinātajai zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas (vismaz četras publikācijas 

citējamajos avotos pēdējo sešu gadu laikā); 
7.3. pieredze (līdzdalība) valsts un starptautiskā mēroga projektos (pēdējo sešu gadu laikā vismaz 

vienā) kritērijs stājas spēkā ar otro ievēlēšanas reizi; 
7.4. uzstāšanās starptautiskajās konferencēs (pēdējo sešu gadu laikā vismaz četros). 

8. Kvalifikācijas atbilstība profesora un asociētā profesora amatam noteikta Nolikuma 2., 3. un 
5.pielikumā.  
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2. PIELIKUMS 

PAR ASOCIĒTĀ PROFESORA, PROFESORA AMATA PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS 
ATBILSTĪBU AMATAM 

 
1. Profesora amatā ViA var ievēlēt personu ar doktora grādu un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredzi 

asociētā profesora vai profesora amatā. Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu ar doktora 
grādu.  

2. Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju un 
organizatorisko kompetenci novērtē attiecīgas nozares profesoru padome atbilstoši Ministru Kabineta 
25.02.2021. noteikumiem Nr.129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā 
esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās 
jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”. 

3. Nozares profesoru padome profesora vai asociētā profesora vēlēšanu rezultātus, lēmumu par 
personas ievēlēšanu profesora vai asociētā profesora amatā un ievēlētās personas novērtējumu 
iesniedz rektoram. Papildus rektoram tiek iesniegts nozares profesoru padomes debašu protokols, 
pilnīgs attiecīgā amata pretendentu saraksts, kā arī katra pretendenta raksturojums un novērtējums.  
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3. PIELIKUMS 

PROFESORA VAI ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA PRETENDENTA UN AMATĀ ESOŠA 
PROFESORA VAI ASOCIĒTĀ PROFESORA ZINĀTNISKĀS UN PEDAGOĢISKĀS 

KVALIFIKĀCIJAS VAI MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES DARBA REZULTĀTU UN 
ORGANIZATORISKĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritērijs 
Profesors 

(ar Dr.grādu) 

Asociētais 
profesors 

(ar Dr.grādu) 

Asociētais 
profesors 

(profesionālais- 
Augstskolu 

likuma 
30.panta trešā 

daļa) 

1. Zinātniskā kvalifikācija: pozitīvs novērtējums 
vismaz 4 (četros) 

kritērijos 

pozitīvs 
novērtējums 

vismaz 3 (trīs) 
kritērijos 

Nevērtē 

1.1. anonīmi recenzēto zinātnisko publikāciju zinātniskajos 
žurnālos vai konferenču ziņojumu izdevumos, kuri 
indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core 
Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+, minimālais skaits 
un SCOPUS vai Web of Science Core Collection datubāzē 
attiecīgajā Latvijas zinātnes nozarē norādītā Hirša indeksa 
minimums vai recenzēto zinātnisko monogrāfiju minimālais 
skaits 

atbilstoši šī 
nolikuma 

5.pielikumam 

atbilstoši šī 
nolikuma 

5.pielikumam 
 

1.2. uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs Latvijā un ārvalstīs 

vismaz piecās 
konferencēs 

vismaz trijās 
konferencēs 

 

1.3. pētniecības un attīstības projektu zinātniskā vadība vai 
zinātniskā līdzdalība to īstenošanā kā zinātniskais 

vadītājs vai kas 
veic vadošā 

pētnieka 
pienākumus 
vismaz vienā 

pētniecības un 
attīstības projektā 

kas vadošā 
pētnieka vai 

pētnieka 
pienākumus 
veic vismaz 

viena 
pētniecības un 

attīstības 
projekta 

īstenošanā 

 

1.4. piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības;    

1.5. promocijas darbu recenzēšana 
vismaz divi 
recenzēti 

promocijas darbi 

vismaz viens 
recenzēts 
promocijas 

darbs 

 

1.6. iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas, 
piemēram, ar izgudrojumu patentu (ieskaitot papildu 
aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības 
līdzekļiem), pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, preču 
zīmi, dizainparaugu, autortiesībām vai blakustiesībām, 
augu šķirni, kā arī šo īpašumu tiesību atsavināšana vai 
licencēšana un tehnoloģiju tiesību nodošana, lai tirgū 
ieviestu jaunu produktu vai pakalpojumu, ņemot vērā 
ražošanu un pārdošanu, kas nepieciešama komerciālu 
panākumu sasniegšanai (komercializācija); 

   

1.7. zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā    

1.8. zinātniskās kvalifikācijas celšana ārvalstu augstskolās un 
zinātniskajās institūcijās 

   

2. Pedagoģiskā kvalifikācija: 
pozitīvs novērtējums 

vismaz 4 (četros) 

pozitīvs 
novērtējums 

vismaz 3 (trīs) 
kritērijos 

pozitīvs 
novērtējums 

vismaz 2 (divos) 
kritērijos 

2.1. doktorantu darbu vadība un aizstāvēto promocijas darbu 
skaits 

promocijas darba 
vadītājs vismaz 

vienam 
promocijas 

darbam, par kuru 
ir piešķirts 

zinātnes doktora 
grāds 

promocijas 
darba vadītājs 
vismaz vienam 

promocijas 
darbam 

 

2.2. maģistra darbu vadība un aizstāvēto maģistra darbu skaits    

2.3. nodarbību vadība doktora studiju programmā, izņemot 

ārvalstu studentus 
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2.4. nodarbību vadība maģistra studiju programmā, izņemot 

ārvalstu studentus 
   

2.5. nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā    

2.6. nodarbību vadība ārvalstu augstskolās    

2.7. sagatavotie mācību līdzekļi, tai skaitā mācību līdzekļu 
nodošana publicēšanai 

   

2.8. pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un 
ārvalstu augstskolās vai zinātniskajās institūcijās 

   

3. Mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti:    

3.1. atbilstība starptautiskai izcilībai atbilstošajā 
mākslinieciskās jaunrades jomā; 

   

3.2.  ir ievērojama nozīme nacionālajā kultūrā un mākslā;    

3.3. demonstrē starptautisku sadarbību vai iesaisti sabiedrībai 
nozīmīgu problēmu un jautājumu risināšanā vai 
aktualizācijā; 

   

3.4. atspoguļo spēju piedalīties, vadīt vai īstenot starptautiskus 
vai starptautiski finansētus mākslinieciskās jaunrades 
projektus; 

   

3.5. veicina mākslas un kultūras, mākslas izglītības vai 
pētniecības, tai skaitā mākslinieciskās pētniecības, 
norises, to popularitāti un atpazīstamību sabiedrībā 

   

4. Organizatoriskais darbs: pozitīvs novērtējums 
vismaz 3 (trīs) 

kritērijos 

pozitīvs 
novērtējums 

vismaz 2 (divos)  
kritērijos 

pozitīvs 
novērtējums 

vismaz 2 (divos) 
kritērijos 

4.1. nozares profesoru padomes, promocijas padomes, 
augstskolas vai zinātniskās institūcijas zinātnes padomes 
vai tās struktūrvienības zinātniskās padomes vadība vai 
līdzdalība tās darbībā; 

   

4.2. pētniecības un attīstības projektu vadība; 

projekta vadītājs 
vai projekta 
koordinators 

vismaz vienam 
pētniecības un 

attīstības 
projektam 

projekta 
vadītājs, 
projekta 

koordinators 
vai projekta 

vadītāja 
asistents 

vismaz vienam 
pētniecības un 

attīstības 
projektam 

 

4.3. starptautisko konferenču organizācijas komitejas vadība 
vai līdzdalība starptautisko zinātnisko konferenču 
organizēšanā; 

   

4.4. zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai 
līdzdalība to darbībā vai anonīmi recenzēta zinātniskā 
publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu 
izdevumā, zinātnisko rakstu recenzēšana izdevumos, kuri 
indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core 
Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+; 

   

4.5. starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru 
apvienību vadība vai līdzdalība to darbībā; 

   

4.6. nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko 
vai mākslinieciskās jaunrades konkursu, festivālu un citu 
līdzvērtīgu pasākumu organizācijas komitejas vadība vai 
līdzdalība nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, 
akadēmisko vai mākslinieciskās jaunrades konkursu, 
festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu organizēšanā; 
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4. PIELIKUMS 

  

Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla vēlēšanu 

B I Ļ E T E N S 

Datums:  

Fakultātes/institūta nosaukums: 

Amata nosaukums: 

Izsludināto vakanto vietu skaits:  

Nr. 
p.k. 

Pretendenta vārds uzvārds Balsojums 

1.  ievēlēt neievēlēt 

2.  ievēlēt neievēlēt 

3.  ievēlēt neievēlēt 

 
· Ja atbalstāt amata pretendentu, jānosvītro vārds  ‘neievēlēt’. 
·  Ja neatbalstāt amata pretendentu, jānosvītro vārds ‘ievēlēt’. 
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5. PIELIKUMS 

PROFESORA VAI ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA PRETENDENTA UN AMATĀ ESOŠA PROFESORA 
VAI ASOCIĒTĀ PROFESORA ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS, ZINĀTNISKĀS MONOGRĀFIJAS UN TO 

MINIMĀLAIS SKAITS 

Zinātnes nozares* 

Zinātnisko publikāciju un 
zinātnisko monogrāfiju 

kritēriji zinātniskās 
kvalifikācijas 
novērtēšanai 

Profesora amata 
pretendents vai amatā 

esošs profesors 

Asociētā profesora amata 
pretendents vai amatā 

esošs asociētais 
profesors 

zinātnisko 
publikāciju 

skaits 

Hirša 
indekss 

zinātnisko 
publikāciju 

skaits 

Hirša 
indekss 

1. Dabaszinātnes: 
1.1. matemātika; 
1.2. datorzinātne un 

informātika; 
1.3. fizika un astronomija; 
1.4. ķīmija; 
1.5. zemes zinātnes; fiziskā 

ģeogrāfija un vides 
zinātnes; 

1.6. bioloģija; 
1.7. citas dabaszinātnes 

Anonīmi recenzēta 
zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

5 3 4 2 

vai   

recenzēta zinātniskā 
monogrāfija 

un 
anonīmi recenzēta 

zinātniskā publikācija 
zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

1 – 
1 vai nodota 
publicēšanai 

– 

3 3 2 2 

2. Inženierzinātnes un tehnoloģiju 
zinātnes: 

2.1. būvniecības un transporta 
inženierzinātnes; 

2.2. elektrotehnika, elektronika; 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas; 

2.3. mašīnbūve un mehānika; 
2.4. ķīmijas inženierzinātne; 
2.5. materiālzinātne; 
2.6. medicīniskā inženierija; 
2.7. vides inženierija un 

enerģētika; 
2.8. vides biotehnoloģija; 
2.9. rūpnieciskā biotehnoloģija; 
2.10. nanotehnoloģija; 
2.11. citas inženierzinātnes un 

tehnoloģijas, tai skaitā 
pārtikas un dzērienu 
tehnoloģijas 

Anonīmi recenzēta 
zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

5 3 4 2 

vai   

recenzēta zinātniskā 
monogrāfija 

un 
anonīmi recenzēta 

zinātniskā publikācija 
zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

1 – 
1 vai nodota 
publicēšanai 

– 

3 3 4 2 

3. Medicīnas un veselības 
zinātnes: 

3.1. medicīnas bāzes zinātnes, 
tai skaitā farmācija; 

3.2. klīniskā medicīna; 
3.3. veselības un sporta 

zinātnes; 
3.4. medicīniskā biotehnoloģija; 
3.5. citas medicīnas un veselības 

zinātnes, tai skaitā tiesu 
medicīniskā ekspertīze 

Anonīmi recenzēta 
zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

5 3 4 2 

vai   

recenzēta zinātniskā 
monogrāfija 

un 

1 – 
1 vai nodota 
publicēšanai 

– 

3 3 4 2 
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anonīmi recenzēta 
zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

4. Lauksaimniecības, meža un 
veterinārās zinātnes: 

4.1. lauksaimniecības un 
zivsaimniecības zinātnes, 
mežzinātne; 

4.2. dzīvnieku un piena 
lopkopības zinātne; 

4.3. veterinārmedicīnas zinātne; 
4.4. lauksaimniecības 

biotehnoloģija; 
4.5. citas lauksaimniecības, 

meža un veterināro zinātņu 
nozares 

Anonīmi recenzēta 
zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

4 1 3 1 

vai   

recenzēta zinātniskā 
monogrāfija 

un 
anonīmi recenzēta 

zinātniskā publikācija 
zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection 

1 – 
1 vai nodota 
publicēšanai 

– 

2 1 1 1 

5. Sociālās zinātnes: 
5.1. psiholoģija; 
5.2. ekonomika un 

uzņēmējdarbība; 
5.3. izglītības zinātnes; 
5.4. socioloģija un sociālais 

darbs; 
5.5. tiesību zinātne; 
5.6. politikas zinātne; 
5.7. sociālā un ekonomiskā 

ģeogrāfija; 
5.8. plašsaziņas līdzekļi un 

komunikācija; 
5.9. citas sociālās zinātnes, tai 

skaitā starpnozaru sociālās 
zinātnes un militārā zinātne 

Anonīmi recenzēta 
zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection vai iekļauts 

datubāzē ERIH+ 

4 1 3 1 

vai   

recenzēta zinātniskā 
monogrāfija 

un 
anonīmi recenzēta 

zinātniskā publikācija 
zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection vai iekļauts 

datubāzē ERIH+ 

1 – 
1 vai nodota 
publicēšanai 

– 

2 1 1 – 

6. Humanitārās un mākslas 
zinātnes: 

6.1. vēsture un arheoloģija; 
6.2. valodniecība un 

literatūrzinātne; 
6.3. filozofija, ētika un reliģija; 
6.4. mūzika, vizuālās mākslas un 

arhitektūra; 
6.5. citas humanitārās un 

mākslas zinātnes, tai skaitā 
radošās industrijas zinātnes 

Anonīmi recenzēta 
zinātniskā publikācija 

zinātniskajā žurnālā vai 
konferenču ziņojumu 

izdevumā, kas indeksēts 
datubāzē SCOPUS 

vai Web of Science Core 
Collection vai iekļauts 

datubāzē ERIH+ 

3 – 2 – 

vai   

recenzēta zinātniskā 
monogrāfija 

1 – 
1 vai nodota 
publicēšanai 

– 

* Piezīme. Zinātnes nozares klasifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.49 
"Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm". 

 

https://likumi.lv/ta/id/296661-noteikumi-par-latvijas-zinatnes-nozarem-un-apaksnozarem


Apstiprināts Vidzemes Augstskolas Senāta sēdē 
2022.gada 26.janvārī, lēmums Nr.1/7.1. 

 

 13 

6.PIELIKUMS 

PROFESORA/ASOCIĒTĀ PROFESORA ______________________DARBA PLĀNS 
(Zin.grāds, vārds, uzvārds) 

Kritērijs 
20__./20__. 

ak.g. 
20__/20__. 

ak.g. 

Atzīme 
par 

izpildi 

1. Zinātniskā kvalifikācija 

1.1. anonīmi recenzēto zinātnisko publikāciju zinātniskajos žurnālos vai konferenču 
ziņojumu izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of Science 
Core Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+, minimālais skaits un SCOPUS vai 
Web of Science Core Collection datubāzē attiecīgajā Latvijas zinātnes nozarē 
norādītā Hirša indeksa minimums vai recenzēto zinātnisko monogrāfiju 
minimālais skaits 

   

1.2. uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un 
ārvalstīs 

   

1.3. pētniecības un attīstības projektu zinātniskā vadība vai zinātniskā līdzdalība to 
īstenošanā 

   

1.4.  piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības    

1.5.  promocijas darbu recenzēšana    

1.6.  iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas, piemēram, ar izgudrojumu 
patentu (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības 
līdzekļiem), pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, preču zīmi, dizainparaugu, 
autortiesībām vai blakustiesībām, augu šķirni, kā arī šo īpašumu tiesību 
atsavināšana vai licencēšana un tehnoloģiju tiesību nodošana, lai tirgū ieviestu 
jaunu produktu vai pakalpojumu, ņemot vērā ražošanu un pārdošanu, kas 
nepieciešama komerciālu panākumu sasniegšanai (komercializācija) 

   

1.7.  zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā    

1.8.  zinātniskās kvalifikācijas celšana ārvalstu augstskolās un zinātniskajās 
institūcijās 

   

2. Pedagoģiskā kvalifikācija 

2.1. doktorantu darbu vadība un aizstāvēto promocijas darbu skaits    

2.2. maģistra darbu vadība un aizstāvēto maģistra darbu skaits    

2.3. nodarbību vadība doktora studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus    

2.4. nodarbību vadība maģistra studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus    

2.5. nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā    

2.6. nodarbību vadība ārvalstu augstskolās    

2.7. sagatavotie mācību līdzekļi, tai skaitā mācību līdzekļu nodošana publicēšanai    

2.8. pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai 
zinātniskajās institūcijās 

   

3. Mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti: 

3.1. atbilstība starptautiskai izcilībai atbilstošajā mākslinieciskās jaunrades jomā    

3.2. ir ievērojama nozīme nacionālajā kultūrā un mākslā    

3.3. demonstrē starptautisku sadarbību vai iesaisti sabiedrībai nozīmīgu problēmu 
un jautājumu risināšanā vai aktualizācijā 

   

3.4. atspoguļo spēju piedalīties, vadīt vai īstenot starptautiskus vai starptautiski 
finansētus mākslinieciskās jaunrades projektus 

   

3.5. veicina mākslas un kultūras, mākslas izglītības vai pētniecības, tai skaitā 
mākslinieciskās pētniecības, norises, to popularitāti un atpazīstamību 
sabiedrībā 

   

4. Organizatoriskais darbs: 

4.1. nozares profesoru padomes, promocijas padomes, augstskolas vai zinātniskās 
institūcijas zinātnes padomes vai tās struktūrvienības zinātniskās padomes 
vadība vai līdzdalība tās darbībā 

   

4.2. pētniecības un attīstības projektu vadība    

4.3. starptautisko konferenču organizācijas komitejas vadība vai līdzdalība 
starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā 

   

4.4. zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā vai 
anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču 
ziņojumu izdevumā, zinātnisko rakstu recenzēšana izdevumos, kuri indeksēti 
datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē 
ERIH+ 

   

4.5. starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai 
līdzdalība to darbībā; 

   

 


