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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Mākslas akadēmijas Padomes sēdē 
2022. gada 6. jūnijā  

Protokola nr. 5.  
 

Padomes priekšsēdētājs V.Ernštreits 

  

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS 

REKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS 
  

1. Vispārējie principi 
1.1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un Augstskolu likuma 

14². panta pirmās daļas devīto punktu un Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – Akadēmijas) 

Satversmes 4.2. pantu, Akadēmijas rektoru (turpmāk – rektoru) atklātā konkursā izvirza Latvijas 

Mākslas akadēmijas padome (turpmāk - Padome) un ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce (turpmāk 

– Satversmes sapulce) uz pieciem gadiem. 
1.2. Rektora vēlēšanas tiek organizētas saskaņā ar šo Padomē apstiprināto Nolikumu. 
1.3. Šis Nolikums nosaka: 

1.3.1 rektora amata kandidātiem izvirzāmās prasības un viņu novērtēšanas kārtību; 
1.3.2 rektora amata kandidātu atlases procedūru; 
1.3.3 lēmuma pieņemšanas kārtību par rektora kandidātu izvirzīšanu ievēlēšanai Satversmes     

sapulcē; 
1.3.4 rektora ievēlēšanas kārtību; 
1.3.5 kārtību, kādā dokumentējama un publiskojama informācija par atlases un izvirzīšanas 

procedūru un rezultātiem. 
1.4. Nolikums ir saistošs rektora atlases un izvirzīšanas procesā iesaistītajām personām, tostarp 

personām, kuras vēlas iesniegt vai ir iesniegušas pieteikumu konkursam uz rektora amatu. 
1.5. Jautājumus saistībā par to, kā Padome izvirza rektora amata kandidātu/-us ievēlēšanai Satversmes 

sapulcē, un kuri var rasties šajā Nolikumā neparedzētajos gadījumos, izskata un izlemj Padome. 
  

2. Rektora amata kandidātam izvirzāmās prasības un kandidāta novērtēšanas kārtība 
2.1. Rektora amata kandidātam izvirzāmās prasības izriet no: 

2.1.1. augstskolu likumā noteiktajiem ierobežojumiem; 
2.1.2. rektoram kā Akadēmijas augstākajai amatpersonai, kas īsteno Akadēmijas vispārējo 

administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu, noteiktajām kompetencēm. 
2.2. Rektora amata kandidātam uzstādāmās prasības: 

2.2.1. rektora amata kandidāts ir ieguvis zinātnes vai profesionālo doktora grādu mākslās vai ievēlēts 

par profesoru mākslas jomā jebkurā Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības institūcijā (doktora 

grāds uzskatāms par priekšrocību); 
2.2.2. rektora amata kandidāts ir guvis vērā ņemamu pieredzi vai sasniegumus zinātnē, augstākajā 

izglītībā vai mākslās (pieredze un sasniegumi vizuālajā mākslā, arhitektūrā un mūzikā vai radošajās 

industrijās uzskatāma par priekšrocību); 
2.2.3. rektora amata kandidāts ir ieguvis vadības pieredzi (institūcijas vadītājs, vadītāja vietnieks vai 

struktūrvienības vadītājs) organizācijā, kuras pamatdarbība ir vismaz vienā no šādām jomām: 
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2.2.3.1. augstākā izglītība; 
2.2.3.2. kultūra (mākslas joma tiks uzskatīta par priekšrocību); 
2.2.3.3. zinātne (mākslas, dizaina jomas tiks uzskatīta par priekšrocību); 
2.2.3.4. valsts vai pašvaldību institūcija vai tās dibināta kapitālsabiedrība, kuras kompetence ir 

saistīta ar augstākās izglītības, mākslas, mākslas izglītības vai zinātnes jomu; 
2.2.4. rektora amata kandidāts ievēlēšanas gadījumā nebūtu ievēlēts uz trešo rektora termiņu pēc 

kārtas; 
2.2.5. rektora amata kandidāts pārzina valsts valodu (vismaz C1 līmenī atbilstoši Eiropas vienotās 

valodu prasmes noteikšanas sistēmai) un vismaz divas svešvalodas, no kurām viena ir angļu valoda 

(vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai); 
2.2.6. rektora amata kandidātam piemīt nevainojama reputācija; 
2.2.7. rektora amata kandidātam ir izpratne par izglītības sistēmu kopumā un kultūrizglītības sistēmu 

Latvijā; 
2.2.8. rektora amata kandidātam ir redzējums par Akadēmijas mērķiem, akadēmijas vietu un 

attīstības virzību Latvijas un Eiropas kontekstā, cilvēkresursu, finanšu resursu un infrastruktūras 

efektīvu pārvaldību, un rektora amata kandidāts spēj to prezentēt, argumentējot un balstot spēkā 

esošajā normatīvajā regulējumā un Akadēmijas pieejamajos resursos; 
2.2.9. rektora amata kandidāts ir motivēts darbam Akadēmijā, izprot Akadēmijas pamatuzdevumus 

un rektora lomu to veikšanā; 
2.2.10. rektora amata kandidāts nav Padomes loceklis. 

3. Rektora amata kandidātu atlases procedūra 
3.1. Kārtējās rektora vēlēšanas Padome organizē (uzsāk rektora amata kandidātu atlases procedūru) 

vismaz sešus mēnešus pirms rektora pilnvaru izbeigšanās. 
3.2. Rektora amata kandidātu atbilstību rektora amata prasībām vērtē un noslēdz ar Padomes balsojumu 

par rektora amata kandidāta/-u virzīšanu ievēlēšanai Satversmes sapulcē. 
3.3. Rektora amata kandidātu atlases procedūra sastāv no šādiem posmiem: 

3.3.1. vakances izsludināšana – nodrošina Personāldaļa; 
3.3.2. iesniegto pieteikumu reģistrēšana – nodrošina Personāldaļa; 
3.3.3. iesniegto pieteikumu izvērtēšana (atlases 1.kārta), lai konstatētu pretendenta atbilstību 

Nolikuma 2.2.1.-2.2.6. punktā noteiktajām prasībām un tām atbilstošos virzītu uz atlases 2. kārtu – 

nodrošina Personāldaļa un Padome; 
3.3.4. pretendentu izvērtēšana (balstoties pretendenta motivācijas vēstulē sniegtajā informācijā, kā 

arī uz pretendenta pausto un prezentēto redzējumu vai sniegtajām atbildēm intervijas laikā, lai 

konstatētu pretendenta atbilstību Nolikuma 2.2.7.-2.2.9. punktā noteiktajām prasībām – izvērtēšana 

atlases 2. kārtā) – nodrošina Padome; 
3.3.5. balsojums par Akadēmijas Padomes vairākuma atbalstu un rektora amata kandidāta/-u 

virzīšanu ievēlēšanai Satversmes sapulcē – nodrošina Padome; 
3.3.6. rektora ievēlēšanas procedūra – nodrošina Satversmes sapulce. 

3.4. Rektora amata vakanci izsludina Akadēmijas mājaslapā un Latvijas Vēstnesī, norādot: 
3.4.1. informāciju par rektora amata kompetenci un rektora amata termiņu; 
3.4.2. prasības rektora amata kandidātiem; 
3.4.3. iesniedzamos dokumentus: 
 – CV Europass formā, kurā jāatspoguļo ziņas par kandidāta profesionālo un akadēmisko karjeru, 

zinātniskajiem sasniegumiem un / vai sasniegumiem mākslās, darba pieredzi mākslas nozarē un 

vadības darbā, svešvalodu prasmi un citām prasmēm, kas kandidāta ieskatā var būt noderīgas 

augstskolas rektora darbā; 
– motivācijas/ pieteikuma vēstuli; 
– dokumentu, kas apliecina rektora amata kandidāta ievēlēšanu profesora akadēmiskajā amatā 

mākslas jomā un/ vai zinātnes vai profesionālo doktora grādu mākslās apliecinošu dokumentu. Ja 

zinātniskais vai profesionālā doktora grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī izziņa par to, kādam 

Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais grāds vai diploms atbilst; 
3.4.4. dokumentu iesniegšanas termiņu – nosakāms ne īsāks par 14 kalendārajām dienām no 

vakances izsludināšanas dienas; 
3.4.5. dokumentu iesniegšanas kārtību; 
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3.4.6. informāciju par to, ka rektors ir valsts amatpersona; 
3.4.7. informāciju par plānoto atalgojumu; 
3.4.8. informāciju par to, ka iesniegto pieteikumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana, kā arī lēmuma 

publicēšana notiks saskaņā ar šo Nolikumu; 
3.4.9. kontaktinformāciju saziņai jautājumu vai neskaidrību gadījumā un citu nepieciešamo 

informāciju; 
3.4.10. citu Padomes ieskatā būtisku informāciju. 

3.5. Pretendents iesniedz dokumentus valsts valodā sludinājumā norādītajā termiņā un kārtībā. 

Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem pievienojams tulkojums valsts valodā (var būt arī notariāli 

neapliecināts). 
3.6. Iesniedzot dokumentus, pretendents apliecina piekrišanu savu personas datu apstrādei. 
3.7. Personāldaļa reģistrē pieteikumus to iesniegšanas secībā. Ja pieteikums ir nepilnīgs (t.sk., nav 

iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tie ir neskaidri vai svešvalodā), Personāldaļas vadītājs 2 darba 

dienu laikā par to informē pretendentu, un nereģistrē pieteikumu līdz brīdim, kad nepilnības ir 

novērstas. 
3.8. Trīs darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Personāldaļas vadītājs 

pieteikumus kopā ar reģistru nodod Padomes priekšsēdētājam un nodrošina iespēju Padomes locekļiem 

iepazīties ar rektora amata kandidātu iesniegtajiem pieteikumiem. 

 
3.9. Atlases 1.kārta: 

3.9.1. Padomes locekļi izvērtē visu rektora amata kandidātu iesniegtos dokumentus, lai konstatētu 

kandidātu atbilstību Nolikuma 2.2.1.-2.2.6. un 2.2.10. punktā noteiktajām prasībām; 
3.9.2. Atlases 1. kārtas Padomes sēde ir slēgta – sēdē piedalās tikai Padomes locekļi un Padomes 

pieaicinātas personas; 
3.9.3. Padome ar atklātu balsojumu un vienkāršu balsu vairākumu (rēķinot no klātesošajiem 

Padomes locekļiem) pieņem lēmumu par tiem pretendentiem, kuri atbilst Nolikuma 2.2.1.-2.2.6. un 

2.2.10 punktos noteiktajām prasībām un tiek virzīti uz atlases 2. kārtu - interviju; 
3.9.4. Tos pretendentus, par kuriem Padome ir lēmusi, ka tie atbilst Nolikuma 2.2.1.-2.2.6. un 2.2. 

10 punktos noteiktajām prasībām, Padomes sekretārs uzaicina uz interviju ar Padomes locekļiem; 
3.9.5. Tos pretendentus, par kuriem Padome ir lēmusi, ka tie neatbilst Nolikuma 2.2.1.-2.2.6. un 2.2. 

10 punktos noteiktajām prasībām, Padomes sekretārs informē par Padomes pieņemto lēmumu un tā 

pamatojumu. 

 
3.10. Atlases 2.kārta: 

3.10.1. Padome organizē un nodrošina interviju ar rektora amata kandidātiem, kuri atbilst Nolikuma 

2.2.1.-2.2.6. un 2.2.10 punktos noteiktajām prasībām un ir izvirzīti uz 2. atlases kārtu. 
3.10.2. Atlases 2. kārtas Padomes sēde ir slēgta – sēdē piedalās tikai Padomes locekļi un Padomes 

pieaicinātās personas. 
3.10.3. Intervijas mērķis ir: 

3.10.3.1. pārliecināties par pretendenta izpratni par izglītības sistēmu kopumā un kultūrizglītības 

sistēmu Latvijā; 
3.10.3.2. uzzināt pretendenta redzējumu par Akadēmijas mērķiem, akadēmijas vietu un attīstības 

virzību Latvijas un Eiropas kontekstā, cilvēkresursu, finanšu resursu un infrastruktūras efektīvu 

pārvaldību; pārliecināties, ka rektora amata kandidāts spēj prezentēt savu redzējumu, 

argumentējot un balstot spēkā esošajā normatīvajā regulējumā un Akadēmijas pieejamajos 

resursos; 
3.10.3.3. noskaidrot pretendenta motivāciju darbam rektora amatā, izpratni par Akadēmijas 

pamatuzdevumiem un rektora lomu to veikšanā, kā arī pretendenta spējas pildīt amata 

pienākumus. 

 
3.11. Padomei ir tiesības pieprasīt no rektora amata kandidāta vai institūcijām papildu dokumentus vai 

informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par rektora amata kandidāta atbilstību izvirzītajām 

prasībām. 
3.12. Padomei ir tiesības izslēgt rektora amata kandidātu no turpmākas dalības konkursā, ja: 
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3.12.1. rektora amata kandidāts nav iesniedzis pieteikumu sludinājumā norādītajā termiņā vai nav 

iesniedzis visus sludinājumā norādītos dokumentus; 
3.12.2. rektora amata kandidāts, vismaz vienu dienu iepriekš nesaskaņojot, neierodas uz 

novērtēšanas atlases 2. kārtas norisi uzaicinājumā norādītajā laikā; 
3.12.3. pirmajā atlases kārtā tiek konstatēts, ka rektora amata kandidāts neatbilst Nolikuma 2.2.1. - 

2.2.6. un 2.2.10. punktos noteiktajām prasībām; 
3.12.4. rektora amata kandidāts ir rīkojies necienīgi vai apzināti sniedzis nepatiesu informāciju. 

4. Padomes lēmums par rektora amata kandidātu izvirzīšanu balsošanai Satversmes sapulcē 
4.1. Pēc atlases 2. kārtas Padome slēgtā sēdē ar atklātu balsojumu un klātesošo balsu vairākumu pieņem 

lēmumu par rektora amata kandidāta/u izvirzīšanu balsošanai Satversmes sapulcē. 
4.2. Balsojums veicams par katru no kandidātiem, kurš ir izvirzīts novērtēšanas atlases 2. kārtai. 
4.3. Balsošanai Satversmes sapulcē pēc Padomes lēmuma virzāms viens vai vairāki 2. atlases kārtas 

rektora amata kandidāti, kuri ieguvuši Padomes klātesošo balsu vairākuma atbalstu. 
4.4. Padome pēc atlases 2. kārtas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms vēlēšanām Satversmes sapulcē, 

publiski izsludina to rektora amata kandidātu sarakstu, kas tiek virzīti balsošanai Satversmes sapulcē, 

kā arī nodod Satversmes sapulces priekšsēdētājam rektora amata kandidāta/-u iesniegtos pieteikumus 

(tikai to kandidātu pieteikumus, kurus Padome izvirzījusi balsošanai Satversmes sapulcē). 
4.5. Ja neviens no kandidātiem negūst Padomes vairākuma atbalstu virzīšanai Satversmes sapulcē, 

konkurss noslēdzas bez rezultāta un tiek organizēta jauna vakances izsludināšana un kandidātu 

pieteikumu iesniegšana. 

5. Rektora ievēlēšanas procedūra Satversmes sapulcē 
5.1. Rektoru ievēlē uz pieciem gadiem Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ne vairāk kā divas reizes 

pēc kārtas, atbilstoši šim Nolikumam. 
5.2. Satversmes sapulces locekļiem ne vēlāk kā 5 kalendārās dienas pirms vēlēšanām tiek nodrošināta 

piekļuve to rektora amata kandidātu iesniegtajiem dokumentiem, kuri tiek virzīti balsošanai Satversmes 

sapulcē. 
5.3. Padomes priekšsēdētājs sagatavo ziņojumu un sniedz informāciju Satversmes sapulces sēdē par 

viena vai vairāku Satversmes sapulcei izvirzīto rektora amata kandidātu iesniegto dokumentu atbilstību 

Nolikumā noteiktajām prasībām. 
5.4. Satversmes sapulces priekšsēdētājs sadarbībā ar vietnieku un sekretāru sagatavo vēlēšanu biļetenus 

aizklātai balsošanai pirms izziņotās Satversmes sapulces sēdes. 
5.5  Satversmes sapulce ir pilntiesīga, ja tās darbā piedalās vairāk nekā 50% ievēlēto Sapulces 

dalībnieku. 
5.6. Satversmes sapulces sēdi vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai tā vietnieks un protokolē 

Satversmes sapulces sekretārs. 
5.7. Satversmes sapulces vadītājs, tai sākot darbu, ierosina balsot par tās reglamentu, ar to apstiprinot 

turpmāko Satversmes sapulces norisi. 
5.8. Satversmes sapulces pēc tās vadītāja ierosinājuma ievēl Balsu skaitīšanas komisiju, kura nodrošina 

un realizē visu balsošanas procesu. Balsu skaitīšanas komisija tiek izveidota no septiņiem ievēlētiem un 

apstiprinātiem Satversmes sapulces dalībniekiem. Balsu skaitīšanas komisijas pienākumos ietilpst: 

vēlēšanu biļetenu skaitīšana, vēlēšanu protokolu sagatavošana un vēlēšanu rezultātu paziņošana 

Satversmes sapulcei pēc katras vēlēšanu kārtas. 
5.9. Sākot izskatīt jautājumu par rektora vēlēšanām, Sapulces vadītājs dod vārdu sarakstā iekļautajiem 

Pretendentiem, kuri ne ilgāk kā 15 minūšu laikā izklāsta savu piedāvāto Latvijas Mākslas akadēmijas 

vadības un attīstības koncepciju un atbild uz Satversmes sapulces dalībnieku jautājumiem. 
5.10. Pēc visu Pretendentu uzstāšanās Satversmes sapulces vadītājs aicina sapulces dalībniekus izteikties 

debatēs, nosakot sekojošu debašu reglamentu: 
– pirmā uzstāšanās 5 minūtes; 
– atkārtota uzstāšanās 3 minūtes; 
– pieteikšanās debatēm notiek rakstiski; 
– pēc Satversmes sapulces vadītāja vai Satversmes sapulces dalībnieku ierosinājuma, Satversmes 

sapulces var balsot par debašu pārtraukšanu. 
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5.11. Pirms biļetenu saņemšanas un balsošanas, vēlēšanu komisija iepazīstina Satversmes sapulces ar 

vēlēšanu biļetenu formu, detalizēti ar piemēru paskaidro darbības ar biļetenu, nosauc gadījumus, kādos 

biļetens tiek uzskatīts par nederīgu. 
5.12. Kad visi Satversmes sapulces dalībnieki, parakstoties sarakstā, ir saņēmuši vēlēšanu biļetenus un 

nobalsojuši, Balsu skaitīšanas komisija atsevišķā telpā veic balsu skaitīšanu un sagatavo vēlēšanu 

protokolu, fiksējot balsošanas rezultātus. Protokolu paraksta visi Balsu skaitīšanas komisijas locekļi, kas 

piedalās komisijas darbā. Rektora ievēlēšanu Satversmes sapulces apstiprina atklāti balsojot. 
5.13. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs paziņo Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātus. 

Rektora amata pretendents ir ievēlēts, ja par viņu ir nobalsojuši vairāk par 50% Sapulces dalībnieku, 

kuri ir saņēmuši vēlēšanu biļetenus. Vēlēšanu biļetenus saņēmušo Satversmes sapulces dalībnieku skaits 

nevar būt mazāks par 50% +1 ievēlētajiem Satversmes sapulces dalībniekiem. 
5.14. Ja neviens pretendents nav saņēmis vairāk kā 50% Satversmes sapulces dalībnieku, kuri ir 

saņēmuši vēlēšanu biļetenus, balsu, tad nekavējoties tiek izsludināta nākamā vēlēšanu kārta, kuru, atklāti 

balsojot, apstiprina Satversmes sapulces. 
5.15. Nākamajā kārtā var piedalīties divi pretendenti, kuri ir ieguvuši lielāko balsu skaitu. 
5.16. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs paziņo Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātus. Ja 

neviens pretendents atkal nav saņēmis vairāk kā 50% Satversmes sapulces dalībnieku, kuri ir saņēmuši 

vēlēšanu biļetenus, balsu, tad nekavējoties tiek izsludināta nākamā vēlēšanu kārta, kuru, atklāti balsojot, 

apstiprina Satversmes sapulces, kurā tiek balsots par pretendentu, kurš ir ieguvis lielāko balsu skaitu. 
5.17. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs paziņo Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātus. Ja 

neviens no kandidātiem arī otrreiz aizklātā balsošanā negūst nepieciešamo balso skaitu, vēlēšanas 

noslēdzas bez rezultāta. 
5.18. Satversmes sapulce ar lēmumu nosaka vēlēšanu procedūru un apstiprina vēlēšanu rezultātus. 
5.19. Ja Padomes virzītie viens vai vairāki kandidāti Satversmes sapulcē negūst balsu vairākumu, tad 

Satversmes sapulce ne ātrāk kā pēc nedēļas nosaka Satversmes sapulces sēdes datumu un laiku, kurā 

Padome virza vēl vienu no konkursa rezultātā izraudzītajiem rektora amata kandidātiem rektora 

ievēlēšanai Satversmes sapulcē (ja tāds ir). Šādā gadījumā, ja arī šis rektora amata kandidāts Satversmes 

sapulcē negūst balsu vairākumu, Padome sešu mēnešu laikā rīko jaunu atklātu starptautisku konkursu, 

lai izraudzītos nākamo rektora amata kandidātu. 
5.20. Ja Satversmes sapulce nav lemttiesīga, par ievēlētu tiek uzskatīts Padomes virzītais kandidāts. Ja 

Padome virzījusi vairākus kandidātus, Padome sasauc sapulci, kurā izraugās no tiem rektoru. 
5.21. Jaunievēlētais rektors stājas amatā pēc iepriekšējā rektora pilnvaru termiņa beigām vai, ja 

iepriekšējā rektora pilnvaru termiņš ir beidzies pirms jauna rektora ievēlēšanas, pēc darba tiesisko 

attiecību nostiprināšanas. 
5.22. Ja rektora vēlēšanu procedūras laikā beidzas rektora pilnvaru termiņš, līdz jauna rektora 

ievēlēšanai, bet ne ilgāk kā vienu gadu, rektora pienākumus pilda Padomes ieceltais rektora vietas 

izpildītājs. 

 
6. Kārtība, kādā dokumentējama un publiskojama informācija par atlases un izvirzīšanas 

procedūru un rezultātiem 
6.1. Akadēmija saņemtos pretendentu pieteikumus nepublisko, jo rektora amata pretendentu iesniegtie 

dokumenti ir ierobežotas pieejamības informācija, kurai ir tiesības piekļūt Padomei, Personāldaļas 

darbiniekiem un attiecībā uz tiem kandidātiem, kuri tiek virzīti balsošanai Satversmes sapulcē – arī 

satversmes sapulces locekļiem, kā arī strīdus gadījumā strīdā iesaistītajām pusēm, ciktāl tas 

nepieciešams savu interešu aizstāvībai un strīda izskatīšanas institūcijai – Akadēmijas akadēmiskajai 

šķīrējtiesai jeb tiesu instancei, kas izskata strīdu. 
6.2. Visas 6.1. punktā uzskaitītās personas apņemas neizpaust citām personām to rīcībā esošo 

informāciju attiecībā uz atlases procesu un pretendentiem tā norises laikā, kā arī pēc tā. Informācijas 

izpaušana un publicēšana notiek tikai saskaņā ar šajā Nolikumā noteikto. 
6.3. Personāldaļas vadītājs līdz ar iesniegto pieteikumu nodošanu Padomei, ievieto informāciju 

Akadēmijas personāla mājaslapā par kopējo pretendentu skaitu, nesniedzot sīkāku informāciju par 

pretendentu personībām. 
6.4. Padomes sekretārs uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas atlases 1. kārtā, nodrošina to pretendentu vārdu 

publicēšanu Akadēmijas mājaslapā, kuri atbilst Nolikuma 2.2.1.-2.2.6. un 2.2.10. punktos noteiktajām 

prasībām un tiek virzīti uz atlases 2. kārtu. 
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6.5. Padomes sekretārs, uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par rektora amata kandidātu izvirzīšanu 

balsošanai Satversmes sapulcē, nodrošina rezultātu publicēšanu, norādot izvirzītā kandidāta/-u vārdu 

un uzvārdu. 
6.6. Satversmes sapulces priekšsēdētājs pēc lēmuma pieņemšanas par kandidāta ievēlēšanu rektora 

amatā vai konkursa noslēgšanās bez rezultāta, Satversmes sapulces lēmumu publicē Akadēmijas 

mājaslapā un Latvijas Vēstnesī. 
6.7. Vienas nedēļas laikā pēc rektora vēlēšanām Satversmes sapulces priekšsēdētājs informē Izglītības 

un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju par rektora vēlēšanu rezultātiem. 
6.8. Satversmes sapulces sekretārs 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kandidāta 

ievēlēšanu rektora amatā nodod Personāldaļas vadītājai Satversmes sapulces sēdes protokola izrakstu 

par rektora ievēlēšanu. Personāldaļas vadītājs dokumentāciju ievieto personas lietā. Pēc pretendenta 

pieprasījuma, Personāldaļas vadītājs var izsniegt pretendentam tikai izrakstu no sēžu protokolu lemjošās 

daļas, kas attiecas uz personu, kura pieprasījusi informāciju. 

 
7. Noslēguma jautājumi 
7.1. Balstoties uz Satversmes sapulces lēmumu par kandidāta ievēlēšanu rektora amatā, Padome slēdz 

ar rektoru darba līgumu un nosaka rektora darba pienākumus. Padome nosaka Rektora atalgojumu un 

novērtē rektora darbību. 

  

 

 


