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NOLIKUMS
par vēlēšanām administratīvajos amatos
Daugavpils Universitātē
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Vēlētie administratīvie amati Daugavpils Universitātē (DU) ir katedras vadītājs, pētniecības
laboratorijas vadītājs, nodaļas vadītājs, prodekāns, dekāns, institūta direktors, prorektors,
rektors.
1.2. Administratīvajos amatos DU kā pilnā, tā arī daļslodzē var ievēlēt Latvijas Republikas
pilsoņus un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņu pase, kā arī personas,
kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā. Administratīvo amatu
pretendentiem jāpārvalda valsts valodu.
1.3. Administratīvā amata pretendentu var ievēlēt tikai vienā administratīvajā amatā pilnā vai
daļslodzē.
1.4. Visos administratīvajos amatos, izņemot prodekāna un prorektora amatus, ievēlē atklāta
konkursa kārtībā, publicējot sludinājumu Latvijas presē.
1.5. Rektora, prorektora, institūta direktora, dekāna, pētniecības laboratorijas vadītāja un
nodaļas vadītāja amatos ievēlē pilnā slodzē, prodekāna un katedras vadītāja amatos ievēlē
daļslodzē (0.5 slodzes).
1.6. Izņēmuma gadījumā rektoram ir tiesības administratīvajā amatā uz 1 gadu nozīmēt
personu, kurai ir atbilstošs akadēmiskais vai zinātniskais grāds.
2.

KATEDRU UN PĒTNIECĪBAS LABORATORIJU VADĪTĀJU AMATU
PRETENDENTU IZVIRZĪŠANAS UN IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Fakultāšu katedru vadītājus atklātā konkursā no profesoriem, asociētiem profesoriem,
docentiem un vadošiem pētniekiem uz 6 gadiem un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas
(vadošos pētniekus un docentus tikai vienu reizi) ievēlē fakultāšu Domes. Nodaļu katedru
vadītājus ievēlē DU Senāts.
2.2. Pētniecības laboratoriju vadītājus atklātā konkursā no profesoriem, asociētiem profesoriem,
docentiem un vadošajiem pētniekiem uz 6 gadiem un ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas
ievēlē fakultāšu Domes. Vismaz pusi no pētniecības laboratorijas vadītāja slodzes sastāda
pētniecības darbs.
2.3. Katedras un pētniecības laboratorijas vadītāja pamatdarba vieta ir Daugavpils Universitāte.
2.4. Atklātā konkursa pretendenti ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa sludinājuma
publicēšanas iesniedz DU Personāla daļā šādus dokumentus:
2.4.1. iesniegumu DU rektoram par piedalīšanos konkursā;
2.4.2. dokumentu kopijas, kas apliecina pretendentu zinātniskos un akadēmiskos grādus;
2.4.3. dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae) (pielikums Nr.1);
2.4.4. katedras vai pētniecības laboratorijas turpmākās darbības programmu;
2.4.5. citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu
savu kvalifikāciju.
2.5. Personāla daļa reģistrē iesniegtos dokumentus un 3 darba dienu laikā pēc iesniegšanas
termiņa izbeigšanās pretendentu dokumentus nodod attiecīgo fakultāšu Domju (nodaļu
Padomju) sekretāriem.
2.6. Fakultāšu Domju (nodaļu Padomju) priekšsēdētāji 2 nedēļu laikā pēc dokumentu
saņemšanas organizē katedru un pētniecības laboratoriju vadītāju amatu pretendentu

apspriešanu attiecīgo katedru vai pētniecības laboratoriju personāla sēdēs, kur pretendents
iepazīstina klātesošos ar katedras vai laboratorijas turpmākās darbības programmu.
2.7. Katedras vai laboratorijas personāla sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot
par katru amata pretendentu atsevišķi, izlemj jautājumu par pretendentu izvirzīšanu
katedras vai laboratorijas vadītāja amatā. Izrakstu no sēdes protokola 3 darba dienu laikā
iesniedz attiecīgās fakultātes Domē (nodaļas Padomē).
2.8. Nodaļas Padomes sekretārs gan pretendenta iesniegtos dokumentus, gan izrakstu no
katedru sēžu protokoliem iesniedz DU Senātā vēlēšanām.
3.

DEKĀNU, INSTITŪTU DIREKTORU UN NODAĻU VADĪTĀJU AMATU
PRETENDENTU IZVIRZĪŠANAS UN IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Dekānus, institūtu direktorus un nodaļu vadītājus atklātā konkursā no profesoriem,
asociētiem profesoriem, docentiem vai vadošajiem pētniekiem ievēlē uz 5 gadiem un ne
vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Dekānus un institūtu direktorus ievēlē fakultāšu un
institūtu Domes, nodaļu vadītājus – Senāts.
3.2. Dekānu, institūtu direktoru un nodaļu vadītāju pamatdarba vieta ir Daugavpils Universitāte.
3.3. Dekānu, institūtu direktoru un nodaļu vadītāju amatu pretendentus ne vēlāk kā viena
mēneša laikā pēc konkursa sludinājuma publicēšanas izvirza katedras, pētniecības
laboratorijas savās personāla sēdēs vai fakultāšu (nodaļu) studentu kopsapulcēs (ne mazāk
kā puse no pilnā laika studējošo skaita). Amata pretendents var izvirzīt arī pats sevi, ja to
rakstiski atbalsta ne mazāk kā 25 attiecīgās fakultātes, institūta vai nodaļas akadēmiskā
personāla locekļu.
3.4. Lēmumus vai iesniegumus par izvirzīšanu, kā arī rakstisku piekrišanu piedalīties vēlēšanās
pretendenti iesniedz DU Personāla daļā, klāt pievienojot šādus dokumentus:
3.4.1. dokumentu kopijas, kas apliecina pretendentu zinātniskos un akadēmiskos grādus;
3.4.2. dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae) (pielikums Nr.1)
3.4.3. fakultātes, institūta vai nodaļas turpmākās darbības programmu.
3.5. Personāla daļa reģistrē iesniegtos dokumentus un 3 darba dienu laikā, pēc iesniegšanas
termiņa izbeigšanās, pretendentu dokumentus nodod attiecīgo fakultāšu, institūtu Domēs
(nodaļu Padomēs).
3.6. Pēc dokumentu saņemšanas fakultāšu Domes (nodaļu Padomes) 2 nedēļu laikā organizē
amatu pretendentu tikšanos ar fakultāšu, institūtu vai nodaļu kolektīviem, kur amatu
pretendenti iepazīstina klātesošos ar savas darbības programmām.
3.7. Pēc nodaļu vadītāju amatu pretendentu apspriešanas nodaļu kolektīvos, viņu iesniegtie
dokumenti tiek nodoti DU Senātā vēlēšanām.
4.

4.7.

PRODEKĀNU UN PROREKTORU AMATU PRETENDENTU IZVIRZĪŠANAS UN
IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Prodekānus no fakultātes profesoriem, asociētiem profesoriem, docentiem, vadošiem
pētniekiem vai lektoriem ievēlē fakultāšu Domēs pēc fakultātes dekāna priekšlikuma ar
vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot.
Prodekānus ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz dekānu ievēlēšanas termiņu.
Gadījumā, kad dekāns izbeidz savu pienākumu pildīšanu pirms ievēlēšanas termiņa,
prodekānu ievēlēšanu veic no jauna līdz ar jauna dekāna ievēlēšanu.
Prorektorus no Universitātes profesoriem, asociētiem profesoriem, docentiem vai vadošiem
pētniekiem pēc rektora priekšlikuma ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē DU Senāts,
aizklāti balsojot.
Prorektorus ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz rektora ievēlēšanas termiņu.
Gadījumā, kad rektors izbeidz savu pienākumu pildīšanu pirms ievēlēšanas termiņa,
prorektoru ievēlēšanu veic no jauna līdz ar jauna rektora ievēlēšanu.
Prodekānu un prorektoru pamatdarba vieta ir Daugavpils Universitāte.

5.

BALSOŠANAS KĀRTĪBA

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.1. Pēc administratīvo amatu pretendentu dokumentu saņemšanas fakultātes Dome (Senāts) ne
vēlāk kā nedēļu pirms Domes (Senāta) sēdes dara zināmu amata pretendentu sarakstu.
Sarakstā uzrāda pretendentu uzvārdus (alfabētiskā secībā), vārdus, zinātniskos grādus,
kopējo zinātniskā darba stāžu un amatu, uz kuru viņi pretendē.
5.2. Domes (Senāta) sēdei ir tiesības izskatīt jautājumus par vēlēšanām administratīvajos
amatos, ja tajā piedalās ne mazāk par 2/3 domnieku (senatoru).
5.3. Uz Domes (Senāta) sēdi tiek uzaicināti visi amatu pretendenti. Domes (Senāta) sēdē par
katru amata pretendentu ziņo Domes (Senāta) priekšsēdētājs. Pretendenti ziņo par savām
turpmākās darbības programmām, un tās tiek apspriestas.
5.4. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo domnieku (senatoru) balsu vairākumu, atklāti
balsojot, ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā.
5.5. Balsu skaitīšanas komisija saņem no Domes (Senāta) sekretāra sagatavotus noteikta
parauga biļetenus (pielikums Nr. 2a, 2b), kur visi viena amata pretendenti ierakstīti vienā
biļetenā uzvārdu alfabētiskajā secībā, un pret parakstu domnieku (senatoru) reģistrācijas
lapā izdala tos domniekiem (senatoriem).
5.6. Balsojot domnieki (senatori) savu attieksmi pret pretendenta ievēlēšanu pauž, svītrojot
biļetenā vienu no vārdiem “ievēlēt” vai “neievēlēt”, kas biļetenā atrodas līdzās pretendenta
uzvārdam un vārdam, un atstājot biļetenā vienu pretendentu.
5.7. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj
konstatēt balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai tajos ir
balsots par diviem un vairāk pretendentiem.
5.8. Par ievēlētu atzīstams pretendents, kas ir saņēmis visvairāk balsu un viņa saņemto balsu
skaits ir lielāks par pusi no klātesošo domnieku (senatoru) skaita.
5.9. Ja savstarpēji konkurē 2 pretendenti un iegūst vienādu balsu skaitu vai arī mazāk par pusi
no klātesošo domnieku (senatoru) skaita, tad notiek vēlēšanu otrā kārta. Ja arī otrā kārtā
amatā neviens netiek ievēlēts, tad Dome (Senāts), atklāti balsojot, pieņem lēmumu par
tālāko rīcību.
5.10. Ja vēlēšanās piedalās vismaz 3 pretendenti un neviens neiegūst vairāk par pusi klātesošo
domnieku (senatoru) balsu, tad notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās tie 2 pretendenti,
kas ir ieguvuši visvairāk balsu.
5.11. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā (pielikums Nr.3a,
3b), konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un ziņo Domei (Senātam).
5.12. Balsu skaitīšanas protokolu par vēlēšanu rezultātiem Dome (Senāts) apstiprina, atklāti
balsojot, ar vienkāršu klātesošo domnieku (senatoru) balsu vairākumu. Par konkursa
rezultātiem Domes (Senāta) sekretārs paziņo amatu pretendentiem.
5.13. Fakultāšu un institūtu Domju lēmumus par vēlēšanām administratīvajos amatos apstiprina
DU Senāts ar klātesošo senatoru balsu vairākumu.
6. APELĀCIJAS KĀRTĪBA
6.1. Apelāciju par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents vai cita ieinteresēta persona
iesniedz DU rektoram ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc vēlēšanām.
6.2. Apelāciju 5 darba dienu laikā izskata ar rektora rīkojumu izveidota komisija.
6.3. Komisijas slēdziens nav apstrīdams, tas tiek paziņots iesniedzējam rakstiski 3 darba dienu
laikā.
7. VĒLĒŠANU REZULTĀTU NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Domes (Senāta) sekretārs 3 darba dienu laikā pēc vēlēšanām administratīvajos amatos
iesniedz Personāla daļā:
7.1.1. noformētu sēdes galīgo lēmumu;
7.1.2. apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu;
7.1.3. pretendentu raksturojošo dokumentu paketi.
7.2. Ja 10 darba dienu laikā apelācijas nav iesniegtas, tad Personāla daļa sagatavo darba līgumus
un nodod tos rektoram parakstīšanai.

7.3. Ja ir iesniegtas apelācijas, tad darba līgumu sagatavo un nodod parakstīšanai 5 darba dienu
laikā pēc pretendentam pozitīva apelācijas komisijas lēmuma saņemšanas.
8.

REKTORA AMATA PRETENDENTA IZVIRZĪŠANAS UN VĒLĒŠANAS
KĀRTĪBA
8.1. Saskaņā ar DU Satversmes 30.punkta Daugavpils Universitātes rektoru ievēlē no
profesoriem Satversmes sapulce atklātā konkursā uz 5 gadiem un ne vairāk kā divas reizes
pēc kārtas.
8.2. Uz ievēlēšanu DU rektora amatā var pretendēt profesori, kuri ievēlēti profesora amatā pēc
Augstskolu likuma 33.panta.
8.3. Saskaņā ar Augstskolu likuma 17.pantu Satversmes sapulcē ievēlēto rektoru apstiprina
Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma.
8.4. Ja rektors netiek apstiprināts Ministru kabinetā Universitāte 2 mēnešu laikā atkārtoti
organizē rektora vēlēšanas.
8.5. Ministru kabineta neapstiprinātais rektora amata kandidāts atkārtotajās vēlēšanās
nepiedalās.
8.6. Rektora amata pretendentus izvirza DU Senāts, fakultātes (nodaļas) savās akadēmiskā
personāla kopsapulcēs, fakultāšu (nodaļu) studējošo kopsapulcēs (ne mazāk kā puse no
pilnā laika studējošo skaita). Rektora amata pretendents var arī izvirzīt pats sevi vai arī
piekrist pretendēt, ja to rakstiski atbalsta ne mazāk ka 50 DU akadēmiskā personāla
locekļu.
8.7. Rektora amata pretendentu izvirzīšana notiek viena mēneša laikā pēc konkursa sludinājuma
publicēšanas Latvijas Republikas presē un beidzas ne vēlāk kā mēnesi pirms Satversmes
sapulces sasaukšanas.
8.8. Rektora vēlēšanas organizē Senāts, izveidojot rektora vēlēšanu komisiju.
8.9. Lēmumus vai iesniegumus par rektora amata pretendentu izvirzīšanu Senāts, fakultātes
(nodaļas), studējošo kopsapulces iesniedz Personāla daļā ne vēlāk kā mēnesi pirms
Satversmes sapulces, kurā notiks rektora vēlēšanas. Līdztekus rektora amata pretendenti
iesniedz:
8.9.1. rakstisku piekrišanu piedalīties vēlēšanās;
8.9.2. savu Daugavpils Universitātes vadības programmu;
8.9.3. dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae) (pielikums Nr.1).
8.10. Pēc dokumentu iesniegšanas Personāla daļa 1 darba dienas laikā tos nodod rektora vēlēšanu
komisijai.
9. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES REKTORA VĒLĒŠANU KOMISIJA
9.1. Rektora vēlēšanu komisija visus jautājumus risina komisijas sēdēs. Sēžu gaita tiek
protokolēta.
9.2. Pretendentu iesniegtās DU vadības programmas vēlēšanu komisija sagatavo kopējai
publiskošanai.
9.3. Pēc dokumentu saņemšanas vēlēšanu komisija 2 darba dienu laikā pārbauda iesniegto
dokumentu atbilstību šā nolikuma punktu 8.7. un 8.9. prasībām un reģistrē rektora amata
pretendentus vēlēšanām rektora amatā.
9.4. Ja iesniegtajos dokumentos vai rektora amata pretendentu izvirzīšanas organizatoriskā
norisē tiek konstatētas kļūdas vai nepilnības, komisija dod iespēju iesniedzējam atklāto
trūkumu novēršanai 3 darba dienu laikā.
9.5. Ja dokumenti neatbilst rektora amata pretendentam izvirzītajām prasībām, iesniedzējs
netiek reģistrēts vēlēšanām rektora amatā.
9.6. Lēmumus par rektora amata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību un pretendentu
reģistrāciju vēlēšanām rektora amatā vēlēšanu komisija pieņem, atklāti balsojot ar klātesošo
balsu vairākumu (ne mazāk kā 2/3).
9.7. Apelācijas par vēlēšanu komisijas darbību rektora amata pretendentu reģistrācijas
procedūrā izskata DU Senāts 3 darba dienu laikā pēc pretendentu izvirzīšanas termiņa
beigām.

9.8. Pēc rektora amata pretendentu reģistrācijas vēlēšanu komisija veic vēlēšanu sagatavošanu:
9.8.1. rakstiski informē par rektora amata pretendentiem, viņu DU vadības programmām un
dzīves un darba gājumiem;
9.8.2. organizē pretendentu tikšanos ar DU personālu;
9.8.3. sagatavo noteikta parauga (pielikums Nr.4) balsošanas biļetenus, kuros uzvārdu
alfabētiskajā secībā ieraksta visus rektora amata pretendentus;
9.8.4. sagatavo noteikta parauga (pielikums Nr.5) balsu skaitīšanas komisijas protokolu.
9.9.
Pēc rektora vēlēšanām 7 darba dienu laikā vēlēšanu komisija pieņem apelācijas par
vēlēšanu procedūras pārkāpumiem, 5 darba dienu laikā izskata tos un par rezultātiem ziņo
Senātam, kas pieņem galīgo lēmumu apelācijas jautājumā.
9.10. Pēc rektora vēlēšanām vēlēšanu komisija nodod sēžu protokolus DU Senātā un līdz ar to
beidz savu darbību.
10. BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANĀM REKTORA AMATĀ
10.1. Satversmes sapulcei ir tiesības vēlēt rektoru, ja tajā piedalās un vēlē ne mazāk kā 2/3 no
tās delegātu kopskaita.
10.2. Satversmes sapulces sākumā rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ziņo par
pretendentu reģistrāciju.
10.3. Rektora amata pretendentu apspriešanā katrs pretendents informē par savu darbības
programmu un sapulce to apspriež.
10.4. Rektora vēlēšanas notiek aizklāti. Satversmes sapulce ar balsu vairākumu, atklāti
balsojot, ievēlē balsu skaitīšanas komisiju.
10.5. Balsu skaitīšanas komisija saņem no Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balsošanas
biļetenus un pret parakstu reģistrācijas lapā izdala tos Satversmes sapulces delegātiem.
10.6. Balsojot Satversmes sapulces delegāti attieksmi pret pretendenta ievēlēšanu pauž,
svītrojot biļetenā vienu no vārdiem – “ievēlēt” vai “neievēlēt” un atstājot biļetenā ne
vairāk kā vienu “ievēlēt”.
10.7. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj
konstatēt balsotāja attieksmi pret katru pretendentu vai kuros vārds “ievēlēt” atstāts
vairāk par vienu reizi.
10.8. Par ievēlētu rektora amatā atzīstams pretendents, kurš saņēmis vairāk par pusi balsu no
Satversmes sapulces delegātu skaita, kas piedalījušies vēlēšanās.
10.9. Ja vēlēšanās rektora amatā piedalās 3 un vairāk pretendentu un neviens no viņiem nav
ieguvis punktā 10.8. noteikto balsu skaitu, notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās 2
pretendenti, kuri ieguvuši visvairāk balsu, vai arī vairāki pretendenti, ja tie ieguvuši
vienādu balsu skaitu.
10.10. Ja vēlēšanās rektora amatā piedalās divi pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis
punktā 10.8. noteikto balsu skaitu, notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās 1 pretendents,
kurš ieguvis visvairāk balsu vai arī abi pretendenti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu.
10.11. Ja punktos 10.9. un 10.10. paredzētajos gadījumos arī otra vēlēšanu kārta nedod rezultātu,
Satversmes sapulce lemj par turpmāko darbību, atklāti balsojot.
10.12. Ja vēlēšanās rektora amatā piedalās 1 pretendents un viņš nav ieguvis punkta 10.8.
noteikto balsu skaitu, tiek izsludinātas jaunas rektora vēlēšanas, kurās šis pretendents
vairs nepiedalās.
10.13. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā par katru rektora
amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus un ziņo tos Satversmes sapulcei.
10.14. Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par vēlēšanu rezultātiem Satversmes sapulce
apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.

1.pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
ADMINISTRATĪVĀ AMATA PRETENDENTA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
(CV)
I.VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Vārds, uzvārds
Personas kods
Dzimšanas gads
Adrese (pieraksta un dzīves vietas), telefons, e-pasts
Pārvalda svešvalodas
Izglītība
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Nodarbošanās
Cits
II.ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

LZP un citu valstu finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs
Līgumdarbu darbinieks vai vadītājs
Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis
Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (norādīt pilnu nosaukumu, līdzautorus, izdevumu,
publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādīt arī publicēšanai pieņemtos darbus)
o raksti recenzētos izdevumos
o monogrāfijas
o mācību grāmatas
o mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos)
o populārzinātniskas publikācijas
Citas publikācijas
Saņemtie patenti un licences
Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) starptautiskās zinātniskās konferencēs un
kongresos (norādīt pasākuma norises vietu un laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus,
tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp)
Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs
Cits

III.PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)
Vadītie promocijas darbi (personas, norādot, kuras ir aizstāvējušas disertāciju)
Vadītie maģistra darbi (skaits)
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits)
Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos)
Darbs studiju programmas padomē (kurā)
Izstrādātie studiju kursi (uzrādīt, ja tiek realizēti programmā, kurā)
Izstrādātās studiju programmas (uzrādīt, ja ir apstiprinātas DU Senātā vai akreditētas)
Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā)
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs
Lekcijas, skolās u.c. ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs
Cits

IV.ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem)
DU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju
vadītājs vai loceklis
Starptautisko un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents
Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas, centra u.c. dibinātājs
vai vadītājs
Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību
vadītājs vai līdzdalībnieks
Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs
zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā
Cits

2a. pielikums

BIĻETENS
Vēlēšanām________________________________________________ amatā
______________________________________________________________
(fakultātes un struktūrvienības nosaukums)
Daugavpils Universitātes Senātā _____. gada ___________________
Izsludināto vakanto vietu skaits - _______________________
Amata pretendentu vārds un uzvārds
1.______________________________ ievēlēt, neievēlēt
2.______________________________ ievēlēt, neievēlēt
3.______________________________ ievēlēt, neievēlēt

2b. pielikums

BIĻETENS
Vēlēšanām_________________________________________________amatā
______________________________________________________________
(fakultātes un struktūrvienības nosaukums)
Daugavpils Universitātes __________________________________________
(fakultātes nosaukums)
Domē ________. gada _______________________
Izsludināto vakanto vietu skaits - _______________________
Amata pretendentu vārds un uzvārds
1.______________________________ ievēlēt, neievēlēt
2.______________________________ ievēlēt, neievēlēt
3.______________________________ ievēlēt, neievēlēt

3a. pielikums
APSTIPRINĀTS
Senāta ___ .___ .___ sēdē, protokols Nr.____
Senāta priekšsēdētājs:___________________
(paraksts)
Daugavpils Universitātes
Senāta ____.____.____ sēdes
balsu skaitīšanas komisijas protokols
par vēlēšanām________________________________________________________amatā
_________________________________________________________________________
(struktūrvienības nosaukums)
Senāta sastāvā ir _____ senatori. Senāta sēdē piedalās_____ senatori. Komisija par
katru amata pretendentu izdalīja senatoriem_____ biļetenus. Palika neizdalīti biļeteni.
Vēlēšanu dati:
pretendentu vārds, uzvārds

urnā atrasto
biļetenu skaits

balsu skaits
ievēlēt

neievēlēt

nederīgi biļeteni

Vēlēšanu rezultāti:
Komisija konstatē, ka _________________________________________________ amatā
_________________________________________________________________________
(struktūrvienības nosaukums)
uz _______ gadiem ir ievēlēts (_):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
jo viņš (_) ir ieguvis (_) nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks nekā puse no klātesošo
balsstiesīgo senatoru skaita.
Amatā nav ievēlēts (_):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
jo viņš (_) nav ieguvis (_) nepieciešamo balsu skaitu.
Komisijas priekšsēdētājs:___________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Sekretārs:_______________________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Locekļi: _________________________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

3b. pielikums
APSTIPRINĀTS
Domes___ .___ .___ sēdē, protokols Nr.____
Domes priekšsēdētājs:___________________
(paraksts)
Daugavpils Universitātes
_________________________________________________________________fakultātes
Domes ____.____.____ sēdes
balsu skaitīšanas komisijas protokols
par vēlēšanām________________________________________________________amatā
_________________________________________________________________________
(struktūrvienības nosaukums)
Domes sastāvā ir _____domnieki. Domes sēdē piedalās_____ domnieki. Komisija par
katru amata pretendentu izdalīja domniekiem_____ biļetenus. Palika neizdalīti biļeteni.
Vēlēšanu dati:
pretendentu vārds, uzvārds

urnā atrasto
biļetenu skaits

balsu skaits
ievēlēt

neievēlēt

nederīgi biļeteni

Vēlēšanu rezultāti:
Komisija konstatē, ka _________________________________________________ amatā
_________________________________________________________________________
(struktūrvienības nosaukums)
uz _______ gadiem ir ievēlēts (_):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
jo viņš (_) ir ieguvis (_) nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks nekā puse no klātesošo
balsstiesīgo domnieku skaita.
Amatā nav ievēlēts (_):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
jo viņš (_) nav ieguvis (_) nepieciešamo balsu skaitu.
Komisijas priekšsēdētājs:____________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Sekretārs: ________________________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Locekļi:__________________________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

4. pielikums

BIĻETENS
Vēlēšanām rektora amatā Daugavpils Universitātē
Daugavpils Universitātes Satversmes sapulcē 200__.gada
Izsludināto vakanto vietu skaits
Amata pretendentu uzvārds un vārds.
1.

ievēlēt, neievēlēt

2.

ievēlēt, neievēlēt

3.

ievēlēt, neievēlēt

4.

ievēlēt, neievēlēt

5. pielikums
APSTIPRINĀTS
Satversmes sapulces
.gada
protokols Nr.____
Satversmes sapulces priekšsēdētājs:___________________
(paraksts)
Daugavpils Universitātes
Satversmes sapulces ____.____.____
balsu skaitīšanas komisijas protokols
par vēlēšanām rektora amatā
Daugavpils Universitātē
Satversmes sapulcē ir _____ delegāti. Satversmes sapulcē piedalās_____ delegāti. Komisija par
katru amata pretendentu izdalīja delegātiem______ biļetenus. Palika neizdalīti ________
biļeteni.
Vēlēšanu dati:
pretendentu vārds, uzvārds

urnā atrasto
biļetenu skaits

balsu skaits
ievēlēt

neievēlēt

nederīgi biļeteni

Vēlēšanu rezultāti:
Komisija konstatē, ka rektora amatā Daugavpils Universitātē
uz _______ gadiem ir ievēlēts (_):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
jo viņš (_) ir ieguvis (_) nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks nekā puse no Satversmes
sapulcē balsojušo delegātu skaita.
Amatā nav ievēlēts (_):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
jo viņš (_) nav ieguvis (_) nepieciešamo balsu skaitu.
Komisijas priekšsēdētājs ___________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Sekretārs:________________________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Locekļi:_________________________________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

