
  APSTIPRINĀTS 

Daugavpils Universitātes padomes sēdē 

2023. gada 5. janvārī  protokols Nr. 1 

 

Daugavpils Universitātes rektora vēlēšanu nolikums 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 14.2panta pirmās daļas  

9. punktu un Daugavpils Universitātes Satversmi 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Daugavpils Universitātes (turpmāk tekstā – DU) rektora vēlēšanu nolikums (turpmāk teksta – 

Nolikums) nosaka DU rektora vēlēšanu sagatavošanas un norises kārtību. 

1.2. Rektoru Augstskolu likumā un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ievēl Satversmes sapulce uz 

pieciem gadiem. Rektora amata kandidātus izraugās DU padome (turpmāk – Padome), nominējot 

vienu vai vairākus rektora amata kandidātus uz Satversmes sapulces sēdi. 

2. Vēlēšanu sagatavošana 

2.1. DU rektora vēlēšanas Padome organizē ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms rektora pilnvaru termiņa 

beigām. 

2.2. Sludinājums par konkursu uz DU rektora amata vietu latviešu un angļu valodā tiek ievietots DU 

mājas lapā www.du.lv, oficiālajā vietnē “Latvijas Vēstnesis”.  

2.3. Dokumentu iesniegšanas termiņš ir vismaz 1 mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas. 

Sludinājumā tiek norādīta informācija par rektora amata kandidātam noteiktajām prasībām, 

iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikuma iesniegšanas termiņu un vietu, kā arī citu informāciju pēc 

Padomes ieskatiem. 

2.4. Rektora amata kandidāts dokumentus konkursam var iesniegt vienā no šādiem veidiem:  

2.4.1. elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi padome@du.lv ar norādi “Daugavpils 

Universitātes rektora amata konkursam.”;  

2.4.2. pašrocīgi parakstītus, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Daugavpils Universitātes 

rektora amata konkursam.”, iesniedzot DU Administratīvajā daļā Vienības ielā 13, 226. kab., 

Daugavpilī.  

2.5. Atlases konkursā tiek iekļauti tikai pieteikumu iesniegšanas termiņā saņemtie rektora amata 

kandidātu pieteikumi. 

http://www.du.lv/
mailto:padome@du.lv


2.6. Rektora amata kandidātam: 

2.6.1. tiek izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības (ja kāda no obligātajām minimālajām 

prasībām netiek izpildīta, rektora amata kandidāts netiek tālāk vērtēts): 

2.6.1.1. nevainojama reputācija (t.i., nav iemesla pamatotām šaubām par pretendenta 

nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo); 

2.6.1.2. zinātnes doktora grāds kādā no DU Satversmē noteiktajām DU stratēģiskās 

specializācijas jomās ietilpstošajām zinātnes nozarēm un/vai apakšnozarēm; 

2.6.1.3. vismaz 5 gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā, vēlams akadēmiskā vidē pēdējo 

10 gadu laikā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai 

profesionāli pildītu rektora uzdevumus konkrētajā amatā; 

2.6.1.4. valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā 

apjomā (C1 vai augstāks līmenis), angļu valodas prasmes (vismaz B1 līmenī); 

2.6.1.5. vismaz 5 gadu pieredze vietējā un/vai starptautiskā privātā un/vai publiskā 

finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem (kopējais projektu 

finansējums nav mazāks par 0,5 milj. euro);  

2.6.1.6. vismaz 5 gadu zinātniskās vai akadēmiskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā 

līmenī starptautiskās nozaru organizācijās, asociācijās. 

2.6.2. tiek izvirzītas šādas papildu prasības: 

2.6.2.1. plaša akadēmiskā darba pieredze (t. i. lekciju un vieslekciju vadīšana, studiju 

virzienu, programmu vadība, pārstāvniecība maģistra un bakalaura darbu aizstāvēšanas 

komisijās, pārstāvniecība promocijas padomē u.c.) 

 2.6.2.2. pieredze zinātnē, zinātnes pārvaldībā, starptautiskajos zinātniskajos projektos,  

promocijas darbu vadīšanā, dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs; 

2.6.2.3. pieredze augstākās izglītības pārvaldībā (zinātniskās institūcijas, pētnieciskās 

institūcijas, valsts pārvaldes augstākās izglītības institūcijas, privātā sektora augstākās 

izglītības institūcijas); 

2.6.2.4. pieredze zināšanu pārneses nodrošināšanā; 

2.6.2.5. pieredze sadarbības veidošanā nacionālā un starptautiskā mērogā (institucionālā 

sadarbība, dalība starptautisku zinātnisko konferenču orgkomitejās, starptautiskajos 

zinātniskajos tīklojumos u.c.) 



2.6.2.6. praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā, pārvaldības procesu un 

pārmaiņu vadībā (iestādes stratēģijas izstrādes vadība un īstenošana u.c.). 

2.6.2.7. orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas 

vadīšana un stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu. 

2.7. Rektora amata kandidātam jāiesniedz šādi dokumenti: 

2.7.1. motivācijas vēstuli, iekļaujot tajā informāciju par atbilstību 2.6. punktā norādītajām 

prasībām,  

2.7.2. DU rektora kandidāta apliecinājumu (Pielikums Nr. 1); 

2.7.3. dzīves gājuma aprakstu – Europass CV (to papildinot ar kandidāta akadēmiskās un 

zinātniskās darbības aprakstu saskaņā ar piemēru Pielikums Nr. 2); 

2.7.4. redzējumu par DU stratēģisko attīstību turpmākajos piecos gados (tēžu formā līdz 4000 

zīmēm); 

2.7.5. augstāko izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas. 

2.8. DU Padome izveido Rektora atlases un izvērtēšanas komisiju (turpmāk tekstā – Komisija), kurā 

līdzās Padomes locekļiem iekļauti arī Senāta deleģēts pārstāvis un Satversmes sapulces 

priekšsēdētājs. Visi komisijas locekļi ir ar balsstiesībām. 

3. Pretendentu vērtēšana 

3.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izskata un izvērtē Komisija 10 darba dienu laikā pēc 

pieteikšanās termiņa beigām. 

3.2. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentiem Komisijas noteiktajā termiņā novērst iesniegto 

dokumentu nepilnības vai iesniegt papildu informāciju, kā arī vērsties citās institūcijās, lai precizētu 

ar pretendentu saistītu informāciju. 

3.3. Pretendentu izvērtēšana notiek divās kārtās – 1. kārtā Komisija vērtē pretendentu un iesniegto 

dokumentu atbilstību ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteiktajām 

prasībām. Izvērtēšanas rezultātā Komisija pieņem lēmumu par pretendentu virzīšanu izvērtēšanai 2. 

kārtā, ja konstatē atbilstību noteiktajām prasībām vai nevirza pretendentu izvērtēšanai 2. kārtā, ja 

konstatē neatbilstību noteiktajām prasībām. 

3.4. Konkursa 2. kārtai izvirzītie pretendenti divu nedēļu laikā pēc attiecīga DU Padomes 

pieprasījuma nosūtīšanas sagatavo izvērstu redzējumu par DU stratēģisko attīstību, galvenajiem 

nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, 



kā arī iespējamos risinājumus DU darbībai turpmākajos piecos gados un prezentāciju ar uzstāšanos 

laiku līdz 15 minūtēm. Prezentāciju un sagatavoto ziņojumu iesūta Padomei 3 darba dienas pirms 

noteiktā intervijas datuma. Intervijas ilgums katram rektora amata kandidātam līdz 1 stundai. 

3.5. Izvērtēšanas 2. kārtā Padome vērtē pretendentu: 

3.5.1. kompetenci atbilstoši šī nolikuma 2.6. punktā noteiktajām prasībām; 

3.5.2. pretendentu iesniegto izvērsto redzējumu par DU stratēģisko attīstību turpmākajos piecos 

gados;  

3.6. Pretendentu vērtēšanas kārtību nosaka Padome. 

3.7. Padome ir tiesīga intervēt pretendentus slēgtās Padomes sēdēs klātienē vai attālināti. Intervijas 

laikā Padomes locekļi uzdod visiem pretendentiem vienādus jautājumus vienādā secībā, ievērojot 

vienlīdzīgas attieksmes principu. Ja intervijas laikā Padomes locekļiem rodas papildus jautājumi 

pretendentam, Padomes locekļi ir tiesīgi uzdot papildus jautājumus. 

3.8. Intervijas laikā katrs Padomes loceklis izvērtē Kandidāta zināšanu, kompetenču kopumu un 

atbilstību DU rektora amatam noteiktajiem kritērijiem, kā arī kandidāta redzējuma kopainu, analītisko 

dziļumu, izmantotos datus un argumentācijas pamatotību un piešķir atbilstošu punktu skaitu saskaņā 

ar apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, aizpildot novērtēšanas veidlapu.  

3.9. Pēc pretendentu izvērtēšanas 2. kārtā Padome pieņem lēmumu virzīt konkursa rezultātā 

izraudzītus vienu vai vairākus rektora amata kandidātus ievēlēšanai Satversmes sapulcē. Par savu 

lēmumu Padome divu darba dienu laikā informē Satversmes sapulces priekšsēdētāju. 

 

4. Vēlēšanu norise 

4.1. Padomes izvirzītajiem DU rektora amata kandidātiem tiek organizēta tikšanās ar DU personālu 

un studentiem. 

4.2. DU Satversmes sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc atlases 2. kārtas noslēguma. 

4.3. Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse locekļu. 

4.4. Satversmes sapulce, atklāti balsojot, ievēlē Balsu skaitīšanas komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā. 

4.5. Pirms balsošanas Balsu skaitīšanas komisija pārliecinās, ka vēlēšanu urna ir tukša, to pilnīgi 

aizver (izslēdzot iespēju tajā jebko ievietot), un parakstās uz lapas, uz kuras ir DU zīmogs un ar kuru 

Vēlēšanu urna tiek aizzīmogota. 



4.6. Satversmes sapulces sēdes dalībnieki, uzrādot delegāta mandātu vai personu apliecinošu 

dokumentu, pēc parakstīšanās vēlēšanu dalībnieku reģistrācijas lapā, saņem vēlēšanu zīmi, kurā 

alfabēta secībā ir ierakstīti vēlēšanām nominētie rektora amata kandidāti vai kandidāts. 

4.7. Ja pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no kandidātiem nav ieguvis nepieciešamo balsu skaitu, 

vēlēšanas tiek atkārtotas, katrā nākošajā kārtā balsojumā neiekļaujot to kandidātu, kurš iepriekšējā 

kārtā saņēmis vismazāko balsu skaitu. 

4.8. Iepriekšējā punktā noteiktajā gadījumā vēlēšanas tiek rīkotas vienā vai vairākās kārtās līdz 

brīdim, kamēr: 

4.8.1. viens no kandidātiem ir ieguvis nepieciešamo balsu skaitu vai 

4.8.2. atlicis tikai viens kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, tomēr tas nesasniedz 

ievēlēšanai nepieciešamo – šajā gadījumā par vienu atlikušo kandidātu rīko atsevišķu 

balsošanas kārtu.  

4.9. Rektors ir ievēlēts, ja par kandidātu nobalso vairāk nekā puse no visiem Satversmes sapulces 

locekļiem. 

4.10. Jaunievēletais rektors stājas amatā pēc iepriekšējā rektora pilnvaru termiņa beigām. 

4.11. Ja Padomes virzītie viens vai vairāki kandidāti Satversmes sapulcē negūst balsu vairākumu, 

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

ievēlēšanai Satversmes sapulcē. 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. 

4.12. Normatīvajos aktos un šajā nolikumā neatrisinātus jautājumus izlemj Padome un Satversmes 

sapulce – atbilstoši to kompetencei. 

  



Pielikums Nr. 1 

Daugavpils Universitātes rektora vēlēšanu nolikumam 

(apstiprināts Daugavpils Universitātes padomes sēdē  

2023. gada 5.janvārī protokols Nr. 1) 

 

DU rektora amata atlases konkursa kandidāta  

APLIECINĀJUMS 

   

Es   

/vārds, uzvārds/  

kā kandidāts Daugavpils Universitātes (DU) 2023. gada DU rektora amata kandidātu atlases konkursā 

apliecinu, ka: 

1. Esmu iepazinies un man ir saprotams DU rektora vēlēšanu nolikums; 

2. Pilnībā atbilstu DU rektora vēlēšanu nolikumā kandidātam izvirzāmajām obligātajām prasībām, 

proti:  

1) man ir augstākā izglītība un zinātnes doktora grāds. Zinātnes nozare – _____________;  

2) nevainojama reputācija;  

3) pieredze un sasniegumi zinātnē un zinātnes vadībā; 

4) latviešu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz B1 

līmenī; 

5) ievēlēšanas gadījumā man ir izpildāmas visas Imigrācijas likuma un ar to saistītās 

normatīvās reglamentācijas prasības; 

6) darba pieredze vadošā amatā akadēmiskā vidē; 

7) pieredze starptautiskās organizācijās. 

3. Piekrītu:  

1) ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos 

ierobežojumus un novērsīšu jebkādas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tikšu ievēlēts 

rektora amatā;  

2) valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem; 

3) līdz cita kandidāta dalības oficiālai izziņošanai neizpaudīšu ziņas vai netiešas norādes par cita 

kandidāta dalību atlases konkursā, ja šāda informācija nonāks manā rīcībā.   

4. Apliecinu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbildu par iesniegto dokumentu un tajos 

ietverto ziņu pareizību, kā arī šajā apliecinājumā norādīto saistību izpildi.  

____________________________________    ________________________ 

/vārds, uzvārds/     /paraksts/ 

  



Pielikums Nr. 2 

Daugavpils Universitātes rektora vēlēšanu nolikumam 

(apstiprināts Daugavpils Universitātes padomes sēdē  

2023. gada 5.janvārī protokols Nr. 1) 

 

PIEMĒRS DU REKTORA KANDIDĀTA AKADĒMISKĀS UN ZINĀTNISKĀS 

PIEREDZES ATSPOGUĻOŠANAI CV 

 

ZINĀTNISKĀ PIEREDZE 

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS/ MONOGRĀFIJAS (pēdējo 5 gadu laikā) 

Publicēšanas 

gads 

Autors(-i) Publikācijas/ 

monogrāfijas 

nosaukums 

Zinātniskā 

izdevuma 

nosaukums un 

ietekmes faktors 

(ja attiecināms) 

Datu bāze, 

kurā 

indeksēts 

izdevums 

(ja 

attiecināms) 

Tīmekļa 

saite uz 

avotu (ja 

attiecināms) 

      

 

SPĒKĀ UZTURĒTIE PATENTI  

Patenta 

piešķiršanas 

datums 

Patenta nosaukums Patenta 

numurs 

Autors / -i 

    

 

DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS (pēdējo 5 gadu laikā) 

Datums Konferences nosaukums, referāta nosaukums, organizētājvalsts 

  

 

DALĪBA STARPTAUTISKAJOS ZINĀTNISKAJOS PROJEKTOS (pēdējo 5 gadu laikā) 

Projekta nosaukums un Nr.  

Projekta realizācijas laiks  

Projekta programma  

Amata nosaukums  

Galvenie amata pienākumi un atbildības 

joma 

 

Projekta budžets  

Projekta finansējuma avots  

 

PROMOCIJAS DARBU ZINĀTNISKĀ VADĪŠANA 

Aizstāvēšanās gads vai 

plānotais aizstāvēšanās 

gads 

Doktoranta vārds, uzvārds 

Promocijas darba nosaukums 

  



 

PIEREDZE ZINĀŠANU PĀRNESES NODROŠINĀŠANĀ  

Pētījumi un inovācijas sabiedrības kopējā labuma vairošanai (apraksta formā līdz 600 zīmēm) 

 

 

 

AKADĒMISKĀ PIEREDZE (pēdējo 5 gadu laikā) 

Periods Augstākās izglītības 

iestādes nosaukums 

Vadītā studiju kursa 

nosaukums 

Studiju līmenis KP 

     

     

 

PĀRSTĀVNIECĪBA PADOMĒS, KOMISIJĀS, KOMITEJĀS, STARPTAUTISKĀS 

NOZARU ORGANIZĀCIJĀS (ASOCIĀCIJĀS) (pēdējo 5 gadu laikā) 

Pārstāvniecības 

periods 

Padomes, komisijas, komitejas, starptautiskās nozaru organizācijas 

(asociācijas) nosaukums 

  

 

 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA (tīklojumi, konsorciji, sadarbības līgumi) 

Periods vai līguma noslēgšanas 

datums un termiņš 

Nosaukums 

  

 

PĀRSTĀVNIECĪBA KONFERENČU ORGKOMITEJĀS  (PROGRAMMAS VAI RĪCĪBAS 

KOMITEJĀ), ŽURNĀLU VAI ZINĀTNISKO RAKSTU KRĀJUMU REDKOLĒĢIJĀ 

Periods  Konferences/ žurnāla/ zinātnisko rakstu 

krājuma nosaukums 

Piezīmes 

   

 

     

 

 


