Atvasinātas publiskas personas
“Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts”
nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos

Pieņemti Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta
Zinātniskās padomes sēdē, Rīgā, 2012. gada 27. janvārī.

Nolikums nosaka personu ievēlēšanu akadēmiskajos amatos Atvasinātā publiskā personā
“Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” (turpmāk institūts) un ir sastādīts saskaņā ar
Zinātniskās darbības likumu, institūta nolikumu un institūta Zinātniskās padomes nolikumu.
Personu ievēlēšana tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Mainoties šo normatīvo aktu prasībām mainās arī ievēlēšanas akadēmiskajos amatos
kārtība.
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un profesionālās
kvalifikācijas atbilstību zinātnes nozares prasībām zinātniskajai darbībai institūtā.
1.2. Akadēmiskie amati institūtā ir vadošais pētnieks, pētnieks un zinātniskais asistents.
1.3. Ierosinājumu izsludināt akadēmisko amatu Zinātniskajai padomei izsaka zinātniskās
programmas, programmas sadaļas vai projekta vadītājs, informējot padomi par iespēju
iesaistīt amatā ievēlēto personu zinātnisko programmu un projektu izpildē.
1.4. Zinātniskā padome lemj par akadēmiskā amata konkursa izsludināšanu, nosakot zinātņu
nozari, apakšnozari un zinātniskās darbības virzienu, kurā tiek izsludināts konkurss.
Zinātniskā padome lemj vai ievēlēšana attiecīgajā akadēmiskajā amatā (vadošā pētnieka,
pētnieka vai zinātniskā asistenta) notiks, uzaicinot akadēmiskā amatu pretendentus
piedalīties Zinātniskās padomes sēdē un uzklausot pretendentu īsus ziņojumus, vai arī
ievēlēšana notiks bez pretendentu uzaicināšanas un uzklausīšanas, iepazīstoties tikai ar
iesniegtajiem dokumentiem.
1.5. Akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā. Personas var vienlaicīgi pretendēt un
dokumentus iesniegt tikai uz vienu akadēmiskā amata vietu.
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1.6. Vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek
institūta Zinātniskajā padomē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no konkursa izsludināšanas
dienas. Akadēmisko amatu vēlēšanās balsošanas tiesības ir Zinātniskās padomes locekļiem.
1.7. Zinātniskā padomes locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēlē
Akadēmisko amatu konkursa komisiju ne mazāk kā 3 locekļu sastāvā. Komisijas locekļi ar
vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēlē komisijas priekšsēdētāju. Komisija
darbojas patstāvīgi un tiek pārvēlēta, beidzoties Zinātniskās padomes darbības termiņam.
Komisijas locekļi var tikt pārvēlēti, ja kāds no komisijas locekļiem lūdz viņu atbrīvot no
pienākumiem vai nevar pildīt pienākumus. Ja kāds no komisijas locekļiem nevar piedalīties
tikai kādā no komisijas vai Zinātniskās padomes sēdēm, Zinātniskā padome ievēl komisijas
locekli tikai uz attiecīgās sēdes un ar to saistāmo darbību izpildes laiku.
2. Prasības akadēmisko amatu pretendentiem
2.1. Uz zinātniskā asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir augstākā izglītība un kas
spēj veikt zinātnisko darbību.
2.2. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds,
zinātniskas publikācijas un/vai patenti un kas patstāvīgi spēj veikt zinātnisko darbību.
2.3. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes
nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas un/vai patenti, kura spēj patstāvīgi veikt
zinātnisko darbību, vadīt zinātnisko projektu un vadīt citu zinātnisko darbinieku zinātnisko
darbību zinātnisko projektu ietvaros un kurai zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā
nav mazāks par 3 gadiem.
3. Ievēlēšanas kārtība akadēmiskajos amatos
3.1. Pēc Zinātniskās padomes lēmuma par akadēmiskā amata konkursa izsludināšanu, tiek
publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis”. Dokumentu iesniegšanas termiņš tiek
noteikts, ne mazāks par 1 mēnesi no sludinājuma publicēšanas. Konkurss līdzās šim
paziņojumam var tikt izsludināts vai popularizēts arī citos veidos.
3.2. Atklāta konkursa pretendents līdz noteiktā termiņa beigām institūta sekretariātā
personīgi iesniedz dokumentus. Dokumenti tiek iesniegti slēgtā aploksnē ar uzrakstu „Amatu
konkursam” un norādot uz kādu amatu pretendē (vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā
asistenta).
3.3. Konkursam tiek iesniegti šādi dokumenti:
3.3.1. iesniegums par piedalīšanos konkursā;
3.3.2. akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (curriculum vitae - CV), kurā
norādīta arī zinātniskās darbības, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze (projekti,
kuru vadīšanā vai izpildē pretendents ir piedalījies pēdējo sešu gadu laikā);
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3.3.3. augstāko izglītību, augstākās izglītības turpināšanu un zinātniskos grādus apliecinošu
dokumentu kopijas. Kopijas nav jāiesniedz institūta darbiniekiem, kuriem šādu dokumentu
kopijas ir jau iepriekš iesniegtas institūta personāla daļā. Šādā gadījumā informācijai par
pretendenta augstāko izglītību, augstākās izglītības turpināšanu un zinātnisko grādu jābūt
norādītai akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumā;
Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu apliecinošu
dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs. Iesniedzot konkursam šādus
dokumentus, jābūt pievienotai Akadēmiskās informācijas centra izziņai par veikto ekspertīzi.
Pamatojoties uz šo izziņu, Zinātniskā padome lemj par ārvalstīs izsniegto izglītības un
akadēmiskā grāda dokumentu atzīšanu.
3.3.4. pēdējos sešos gados būtiskāko publicēto zinātnisko darbu un iegūto patentu saraksts,
norādot, kuri zinātniskie darbi ir ietverti Web of Science – Science Citation Index Expanded un
vai Scopus datubāzēs;
3.3.5. pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citus dokumentus un informāciju, lai pilnīgāk
raksturotu savu kvalifikāciju.
3.4. Pretendents ir tiesīgs līdz noteiktā termiņa beigām mainīt vai papildināt iesniegto
informāciju, iesniedzot jaunus dokumentus slēgtā aploksnē ar uzrakstu „Amatu konkursam”
un norādot uz kādu amatu pretendē. Šādā gadījumā aploksnē jābūt pievienotam arī
iesniegumam, kurā norādīts kāds dokuments tiek mainīts vai iesniegts papildus.
3.5. Dokumentu iesniegšana tiek uzskatīta par pretendenta apliecinājumu, ka viņa paustās
ziņas un informācija ir patiesas.
3.6. Triju darba dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām pretendentu dokumentus
sekretariāts nodod institūta Akadēmisko amatu konkursa komisijas priekšsēdētājam.
3.7. Akadēmisko amatu konkursa komisija triju darba dienu laikā organizē sagatavošanas
sēdi, ko vada komisijas priekšsēdētājs. Tajā piedalās arī institūta Zinātniskais sekretārs.
Sagatavošanas sēdes laikā tiek atvērti konverti ar iesniegtajiem dokumentiem, pārbaudīts
iesniegto dokumentu atbilstība normatīvo aktu un nolikuma prasībām un sagatavots
pretendentu saraksts vai saraksti. Vienā sarakstā tiek ietverti visi kandidāti, kas piesakās uz
attiecīgo akadēmisko amatu (vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta) attiecīgajā
zinātņu nozarē. Sarakstā alfabētiskā uzvārdu secībā norāda pretendenta vārdu un uzvārdu
un zinātnisko grādu. Komisija sagatavo arī citu informāciju par pretendentiem, kura sekmētu
vēlēšanu raitu norisi.
3.8 Akadēmisko amatu konkursa komisijas priekšsēdētājs nodod pretendentu sarakstu vai
sarakstus Zinātniskās padomes priekšsēdētājam, kurš izsludina Zinātniskās padomes sēdi.
Zinātniskās padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar katra pretendenta iesniegtajiem
dokumentiem līdz Zinātniskās padomes sēdei. Ja ir paredzēts uzklausīt pretendentu īsus
ziņojumus, Zinātniskās padomes priekšsēdētājs uzaicina pretendentus piedalīties
izsludinātajā Zinātniskās padomes sēdē.
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3.9. Zinātniskās padomes sēdē notiek ievēlēšana akadēmiskajos amatos. Sēdes gaita tiek
protokolēta. Par konkursa izsludināšanu, izziņošanu un iepriekš veikto darbu sagatavošanas
sēdē ziņo Akadēmisko amatu konkursa komisijas priekšsēdētājs, informējot par saņemto
pieteikumu skaitu un katra pretendenta un tā iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo
aktu un nolikuma prasībām.
Ja ir konstatēta pretendenta un vai tā iesniegto dokumentu neatbilstība normatīvo aktu un
nolikuma prasībām, Zinātniskā padome lemj par attiecīgā pretendenta pielaišanu vēlēšanām.
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs informē pie vēlēšanām nepielaistos klātesošos
pretendentus un ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā nosūta informāciju klāt neesošajiem pie
vēlēšanām nepielaistiem pretendentiem, norādot iemeslus, kādēļ pretendents nav pielaists
pie vēlēšanām.
Zinātniskā padome tiek informēta par iesniegtajiem ārvalstīs izsniegtajiem izglītības un
akadēmisko grādu dokumentiem un tiem veikto ekspertīzi. Zinātniskā padome lemj par
ārvalstīs izsniegto izglītības un akadēmiskā grāda dokumentu atzīšanu.
3.10. Ja vēlēšanas attiecīgajā amatā ir paredzētas, iepazīstoties tikai ar iesniegtajiem
dokumentiem, Akadēmisko amatu konkursa komisijas pārstāvis informē par katru
pretendentu, viņa zinātnisko grādu, iegūto augstāko izglītību un augstākās izglītības
turpināšanu, pašreiz ieņemamo amatu, zinātniskā darba stāžu un publicēto zinātnisko darbu
un iegūto patentu skaitu, kā arī būtiskākajiem zinātniskās darbības, pedagoģiskā un
organizatoriskā darba pieredzi raksturojošajiem faktiem. Salīdzinošo informāciju par
pretendentiem iepriekš apkopo tabulas veidā, kura tiek izdalīta Zinātniskās padomes
locekļiem un ir pieejama arī citiem sēdes dalībniekiem. Zinātniskās sēdes dalībnieki var
izteikties par katru pretendentu.
3.11. Ja vēlēšanas attiecīgajā amatā ir paredzētas, uzklausot pretendentu īsus ziņojumus,
Akadēmisko amatu konkursa komisijas pārstāvis piesaka katru pretendentu un informē par
pretendenta zinātnisko grādu, iegūto augstāko izglītību un augstākās izglītības turpināšanu,
pašreiz ieņemamo amatu, zinātnisko darba stāžu un publicēto zinātnisko darbu un iegūto
patentu skaitu. Salīdzinošo informāciju par pretendentiem iepriekš apkopo tabulas veidā,
kurā tiek izdalīta Zinātniskās padomes locekļiem un ir pieejama arī citiem sēdes
dalībniekiem. Pretendents īsā ziņojumā, par kura ilgumu vienādu visiem attiecīgā amata
pretendentiem lemj Zinātniskā padome, informē par savu iepriekšējo zinātnisko darbību,
pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredzi, kā arī izsaka redzējumu par mērķiem un
aktivitātēm to sasniegšanai akadēmiskajā amatā uz kuru pretendē. Zinātniskās sēdes
dalībnieki var uzdot jautājumus pretendentam un izteikties par katru pretendentu. Ja
pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz sēdi, par viņu informē Akadēmisko
amatu konkursa komisijas pārstāvis līdzīgā kārtībā, kāda domāta, ja vēlēšanas attiecīgajā
amatā ir paredzētas, iepazīstoties tikai ar iesniegtajiem dokumentiem.
3.12. Zinātniskā padome, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu par ievēlēšanu vai neievēlēšanu
akadēmiskā amatā.
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4. Balsošanas kārtība
4.1. Akadēmisko amatu konkursa komisijas darbojas kā balsu skaitīšanas komisija.
4.2. Amata pretendentu vārdus un uzvārdus alfabētiskā kārtībā ieraksta vēlēšanu biļetenā.
Vienā biļetenā tiek ietverti visi pretendenti, kas piesakās uz attiecīgo akadēmisko amatu
(vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta) attiecīgajā zinātņu nozarē.
4.3. Akadēmisko amatu konkursa komisija sagatavo biļetenus un izdala tos pret parakstu
Zinātniskās padomes locekļiem.
4.4. Balsojot Zinātniskās padomes locekļi savu attieksmi pret katru amata pretendenta
ievēlēšanu pauž svītrojot biļetenā vienu no vārdiem - "ievēlēt" vai "neievēlēt", kas biļetenā
atrodas līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot biļetenā tādu pretendentu
skaitu, kas nav lielāks par vakanto vietu skaitu.
4.5. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas saplēsti vai arī, kuros balsots par vairāk
pretendentiem, nekā ir vakanto vietu. Biļetens ir nederīgs attiecībā pret tiem kandidātiem,
pret kuriem nevar konstatēt balsotāja attieksmi.
4.6. Atbilstoši uz attiecīgo akadēmisko amatu (vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā
asistenta) attiecīgajā zinātņu nozarē izsludināto vietu skaitam, par attiecīgajā akadēmiskajā
amatā ievēlētiem atzīstami pretendenti, kas saņēmuši visvairāk balsu un ir saņēmuši pusi vai
vairāk klātesošo Zinātniskās padomes locekļu balsu.
4.7. Tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otra kārta, ja: 1) vēlēšanās uz vienu un to pašu
akadēmiskā amata vietu divi vai vairāki amata pretendenti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu,
bet atlikušo vakanto vietu skaits ir mazāks; 2) vairāki pretendenti nav ieguvuši pusi klātesošo
balsu, bet visas vakances attiecīgajā amatā nav ievēlētas. Vēlēšanu otrās kārtas biļetenā
ietver visus iepriekšējā kārtā neievēlētos pretendentus. Pārējie vēlēšanu nosacījumi netiek
mainīti.
4.8. Akadēmisko amatu konkursa komisija apkopo vēlēšanu datus, sagatavojot sekojošus
protokolus: par balsošanas biļetenu saņemšanu, par izsniegto un saņemto biļetenu skaitu,
par akadēmisko amatu vēlēšanu rezultātiem. Akadēmisko amatu konkursa komisija ziņo
Zinātniskai padomei par vēlēšanu rezultātiem.
4.9. Akadēmisko amatu konkursa komisijas protokolu par akadēmisko amatu vēlēšanu
rezultātiem Zinātniskā padome apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo Zinātniskās
padomes locekļu balsu vairākumu. Par konkursa rezultātiem Zinātniskās padomes
priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem pretendentiem un ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā tiek
nosūtīta informācija klāt neesošajiem pretendentiem.
5. Apelācijas kārtība
5.1. Apelācijas sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents vai cita
ieinteresētā persona iesniedz Zinātniskās padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā 10 dienas
pēc vēlēšanām.
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5.2. Apelācijas sūdzību 10 dienu laikā pēc saņemšanas izskata institūta Zinātniskā padome.
5.3. Zinātniskās padomes slēdziens ir galīgs. Zinātniskās padomes slēdziens tiek rakstiski
paziņots apelācijas iesniedzējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Zinātniskās padome
slēdziena.
6. Vēlēšanu rezultātu noformēšanas kārtība
6.1. Zinātniskās padomes lēmums ir pamats, lai ievēlētā persona un Personāla daļa uzsāktu
darba līguma noslēgšanu. Ievēlēto pretendentu konkursam iesniegtie dokumenti tiek nodoti
Personāla daļā.
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