
 
 

APSTIPRINĀTS  
Liepājas Universitātes padomes 
2022.gada 23.decembra sēdē, prot. Nr. 25 
 

 
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES REKTORA VĒLĒŠANU NOLIKUMS 

  
Izdots saskaņā ar  

Augstskolu likuma 17.pantu un  
Liepājas Universitātes Satversmes 15. punktu 

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1. Liepājas Universitātes (turpmāk – LiepU) rektora vēlēšanu nolikums (turpmāk – Nolikums) 

nosaka rektora amata kandidātu izvirzīšanas un rektora ievēlēšanas kārtību. 
 
2. Nolikumu, tā papildinājumus vai grozījumus apstiprina LiepU Padome.  
  
3. Rektors ir LiepU augstākā amatpersona, kas īsteno LiepU vispārējo administratīvo vadību un 

bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu. 
 
4. Rektora kompetence ir noteikta Augstskolu likumā un LiepU Satversmē.  
 
5. Kārtējās LiepU rektora vēlēšanas LiepU Padome organizē ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms 

rektora pilnvaru termiņa beigām.1  
 
6. Sludinājums par konkursu uz LiepU rektora amata vietu tiek ievietots: 

6.1. latviešu un angļu valodā - LiepU oficiālajā mājas lapā www.liepu.lv; 
6.2. latviešu valodā - oficiālajā vietnē “Latvijas Vēstnesis”; 
6.3. angļu valodā - portālā EURAXESS; 
6.4. citās platformās - pēc LiepU Padomes ieskatiem.  

 
7. LiepU rektora amata kandidātu pieteikšanās notiek vismaz viena mēneša laikā pēc konkursa 

sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”. 
 

8. LiepU rektora amata kandidātus atklāta starptautiska konkursa rezultātā izraugās LiepU 
Padome. Konkurss tiek organizēts un kandidātu atlase (turpmāk – atlase) noris trijās kārtās. 

 
II. REKTORA AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS  

 
9. Uz LiepU rektora amata vietu var kandidēt ikviena persona (turpmāk – kandidāts), kura atbilst 

rektora amata prasībām: 
9.1. zinātnes doktora grāds; 
9.2. pieredze un sasniegumi zinātnē; 
9.3. pieredze un sasniegumi augstākās izglītības vai inovāciju jomā; 
9.4. darba pieredze vadošā amatā vismaz 3 gadi; 
9.5. darba pieredze starptautiskā vidē; 
9.6. nevainojama reputācija; 

 
1 Šis termiņš neattiecas uz 2022. gada un 2023. gada LiepU rektora amata konkursu 
 

http://www.liepu.lv/
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9.7. latviešu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē un angļu valodas prasmes vismaz 
C līmeņa 1. pakāpē; 

9.8. stratēģiska un analītiska domāšana; 
9.9. komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmes un pieredze. 
 

10. Piesakoties rektora amata konkursam, kandidāts sludinājumā norādītajā kārtībā iesniedz:  
10.1. motivācijas vēstuli, iekļaujot informāciju par atbilstību 9. punktā izvirzītajiem 

kritērijiem, t. sk. apliecinājumu par nevainojamu reputāciju, kā arī tēžu formā – 
redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību; 

10.2. izglītību, akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošus dokumentus kopijas, kas  
apstiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

10.3. dzīves un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), iekļaujot zinātnisko publikāciju 
sarakstu vai citus apliecinājumus par darbību zinātnes un augstākās izglītības vai 
inovāciju jomā. 
 

III. ATLASES 1.KĀRTA 
 

11. LiepU Padome izveido Rektora atlases un izvērtēšanas komisiju, kurā līdzās Padomes 
locekļiem iekļauti arī Satversmes sapulces, Senāta, Studentu padomes un arodbiedrības 
pārstāvji. 
 

12. LiepU Padomes izveidotā Rektora atlases un izvērtēšanas komisija 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām:  
12.1. ņemot vērā kandidātu iesniegtos dokumentus: 

12.1.1. izvērtē kandidātu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma 9. punkta un 10. 
punkta prasībām un kritērijiem (atbilst/neatbilst, ir/nav norādīts); 

12.1.2. skalā no 1 līdz 5 (kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums) saskaņā ar 
Nolikuma 9. un 10.punktā noteiktajām prasībām un kritērijiem novērtē 
kandidātu atbilstību rektora amata prasībām un redzējumu par LiepU stratēģisko 
attīstību; 

12.2. virza ne vairāk kā 5 visaugstāko vidējo vērtējumu ieguvušos kandidātus uz konkursa 2. 
kārtu. 
 

III. ATLASES 2.KĀRTA 
 

13. Atlases 2. kārtai izvirzītie kandidāti divu nedēļu laikā sagatavo izvērstu redzējumu par LiepU 
stratēģisko attīstību šādās jomās:  
13.1. studiju programmu attīstība un studiju kvalitāte, studentu skaita pieaugums un 

motivācijas veicināšana, akadēmiskā personāla motivēšana un kvalifikācijas celšana, 
doktorantūras attīstība;  

13.2. fundamentālo un lietišķo pētījumu, un mākslinieciskās jaunrades attīstība, starptautiski 
recenzējamu publikāciju, monogrāfiju, patentu, mākslinieciskās jaunrades darbu 
izstrāde, projektu piesaistes iespējas, zināšanu un tehnoloģiju pārnese tautsaimniecībā, 
sadarbība ar politikas veidotājiem un nozarēm, pētniecības un radošās darbības 
infrastruktūras nodrošināšana;  

13.3. vietējā, nacionālā un starptautiskā mēroga sadarbība studijās un zinātnē;  
13.4. finansiālās ilgtspējas nodrošināšana, finansējuma piesaistīšana LiepU, mūžizglītības 

piedāvājuma attīstība;  
13.5. LiepU reputācijas veidošana, darbs ar dažādām sabiedrības grupām un absolventiem. 

 
14. Padome organizē darba interviju, kurā kandidāti prezentē Rektora atlases un izvērtēšanas 

komisijai savu izvērsto redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību, kā arī atbild uz jautājumiem.  
Rektora atlases un izvērtēšanas komisija skalā no 1 līdz 5 (kur 1 ir zemākais un 5 augstākais 
vērtējums) novērtē kandidātu: 
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14.1. sagatavoto izvērsto redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību (50% no otrās kārtas 
vērtējuma); 

14.2. vadības prasmes (20% no otrās kārtas vērtējuma); 
14.3. komunikācijas prasmes (15% no otrās kārtas vērtējuma); 
14.4. finanšu vadības prasmes (15% no otrās kārtas vērtējuma). 

 
15. Rektora atlases un izvērtēšanas komisija, apkopojot atlases 1. un 2. kārtas novērtējuma 

rezultātus, virza vienu vai vairākus kandidātus (prioritārā secībā, atbilstoši iegūtajam 
vērtējumam) izskatīšanai LiepU padomē.  
 

16. LiepU Padome virza vienu vai vairākus kandidātus (prioritārā secībā) ievēlēšanai LiepU 
Satversmes sapulcē, sniedzot šādu informāciju:  
16.1. kandidātu dzīves un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae; nenorādot pretendenta 

personas kodu, kontaktinformāciju un citu informāciju, kuru neļauj publiskot tiesību 
akti); 

16.2. kandidātu izvērsto redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību (pilnā apjomā); 
16.3. Rektora atlases un izvērtēšanas komisijas veiktā novērtējuma rezultātus par 

izvirzītajiem kandidātiem. 
17. Pēc LiepU padomes lēmuma nosūtīšanas Satversmes sapulcei informācija par kandidātiem tiek 

publiskota.  
 

18. LiepU Padome piedāvā iespēju kandidātiem tikties ar LiepU personālu pirms rektora 
vēlēšanām Satversmes sapulcē.   

 
III. ATLASES 3.KĀRTA 

 
19. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc atlases 2. kārtas noslēguma tiek sasaukta LiepU Satversmes 

sapulces sēde, kurā notiek rektora vēlēšanas. 
 

20. LiepU rektora vēlēšanas notiek klātienes Satversmes sapulces sēdē, organizējot aizklāto 
balsojumu. 

 
21. Satversmes sapulces sēde, kurā  notiek rektora vēlēšanas, ir lemttiesīga, ja tajā klātienē piedalās 

vairāk kā puse (26) Satversmes sapulces locekļu.  
 
22. Ja piedalās mazāks Satversmes sapulces locekļu skaits, Satversmes  sapulces priekšsēdētājs 

nosaka atkārtotu datumu Satversmes sapulces sasaukšanai. Starp šīm Satversmes sapulces 
sēdēm jābūt vismaz 1 (vienas) nedēļas starplaikam. 

 
23. Satversmes sapulces sēdi vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai tā vietnieks un protokolē 

Satversmes sapulces sekretārs. 
 

24. Sākot izskatīt jautājumu par rektora vēlēšanām, Satversmes sapulces vadītājs dod vārdu 
sarakstā iekļautajiem kandidātiem, kuri izklāsta savu piedāvāto redzējumu par Liepājas 
Universitātes stratēģisko attīstību un atbild uz Satversmes sapulces locekļu jautājumiem. 
Kandidātu uzklausīšana notiek individuāli, bez citu kandidātu esamības telpā. 

 
25. Pēc visu kandidātu  uzstāšanās, Satversmes sapulces priekšsēdētājs aicina Satversmes sapulces 

locekļus izteikties debatēs, nosakot sekojošu debašu reglamentu: 
25.1. pirmā uzstāšanās 5 minūtes; 
25.2. atkārtota uzstāšanās  2 minūtes; 
25.3. pieteikšanās debatēm notiek, piesakoties pie Satversmes sapulces sekretāra; 
25.4. pēc Satversmes sapulces vadītāja vai Satversmes sapulces locekļu ierosinājuma, 

Satversmes sapulce var balsot par debašu pārtraukšanu. 
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26. Satversmes sapulces priekšsēdētājs sadarbībā ar vietnieku un sekretāru sagatavo vēlēšanu 

biļetenus aizklātai balsošanai pirms izziņotās Satversmes sapulces sēdes. Visi kandidāti uz 
rektora amatu alfabēta secībā tiek ierakstīti vienā vēlēšanu biļetenā. 

 
27. Satversmes sapulce pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma ievēl Balsu skaitīšanas komisiju, kura 

nodrošina un realizē visu balsošanas procesu. Balsu skaitīšanas komisija tiek izveidota no trīs 
ievēlētiem un apstiprinātiem Satversmes sapulces locekļiem. Balsu skaitīšanas komisijas 
pienākumos ietilpst: vēlēšanu biļetenu skaitīšana, vēlēšanu protokolu sagatavošana un 
vēlēšanu rezultātu paziņošana Satversmes sapulcei. 

 
28. Pirms biļetenu saņemšanas un balsošanas, Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina Satversmes 

sapulces dalībniekus ar vēlēšanu biļetenu formu, detalizēti ar piemēru paskaidro darbības ar 
biļetenu, nosauc gadījumus, kādos biļetens tiek uzskatīts par nederīgu. 

 
29. Kad visi Satversmes sapulces dalībnieki, parakstoties sarakstā, ir saņēmuši vēlēšanu biļetenus 

un nobalsojuši, Balsu skaitīšanas komisija balsošanas telpā veic balsu skaitīšanu un sagatavo 
vēlēšanu protokolu, fiksējot balsošanas rezultātus. Par nederīgām tiek atzīti tie vēlēšanu 
biļeteni, kuri neatbilst balsu skaitīšanas komisijas sagatavotajiem vēlēšanu biļeteniem, ir 
saplēsti vai kā citādi bojāti un neļauj konstatēt balsotāja attieksmi pret katru balsošanas biļetenā 
iekļauto kandidātu, kā arī tādi, kuros atstāts vairāk par vienu kandidātu vai visi kandidāti ir 
svītroti.  

 
30. Lai novērstu kļūdas balsu skaitīšanā, balsu skaitīšanas komisija ievēro t.s. četru acu principu – 

balsu skaitīšana vai tās daļa netiek uzticēta vienam balsu skaitīšanas komisijas loceklim, 
komisijas locekļi kontrolē viens otru. 

 
31. Protokolu paraksta visi Balsu skaitīšanas komisijas locekļi, kas piedalās komisijas darbā. Balsu 

skaitīšanas procesu pārrauga Satversmes sapulces priekšsēdētājs un LiepU padomes locekļi. 
 
32. Pirms Satversmes sapulces balsojuma paziņošanas, zālē tiek ieaicināti kandidāti.  
 
33. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs paziņo Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātus.  

Rektors ir ievēlēts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no visiem LiepU Satversmes sapulces 
locekļiem. 
 

34. Ja LiepU Satversmes sapulcē 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. Šajā 
gadījumā vēlēšanas tiek rīkotas tajā pašā dienā, vienā vai vairākās kārtās līdz brīdim, kamēr:  
34.1. viens no kandidātiem ir ieguvis nepieciešamo balsu skaitu vai 
34.2. atlicis tikai viens kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, tomēr tas nesasniedz 

ievēlēšanai nepieciešamo – šajā gadījumā par vienu atlikušo kandidātu rīko atsevišķu 
balsošanas kārtu. 

 
35. Ja Padome izvirzījusi vienu kandidātu, kurš balsojumā neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, 

par šo kandidātu atsevišķu papildus balsošanas kārtu nerīko. 
 

36. Balsojuma rezultātus apstiprina LiepU Satversmes sapulce, atklāti balsojot, ar vienkāršu 
klātesošo Satversmes sapulces locekļu balsu vairākumu. 

 
37. Rektoru ievēlē uz pieciem gadiem, un ne vairāk kā divas reizes. 
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38. Jaunievēlētais rektors stājas amatā pēc iepriekšējā rektora pilnvaru termiņa beigām – vienu 
mēnesi pēc ievēlēšanas rektora amatā.  

 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 
 

39. Atzīt par spēku zaudējušu LiepU nolikumu “Liepājas Universitātes rektora vēlēšanu 
nolikums” (apstiprināts LiepU 2022.gada 15.jūnija Padomes sēdē, prot. Nr.11). 

 
 
 
Padomes priekšsēdētājs   (paraksts)     A.Grafs 
 


