
 1/3 

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA 

 
 APSTIPRINĀTS 

 Ar 2018. gada 4. aprīļa LJA Satversmes sapulces lēmumu 

Nr. 6, protokols Nr.1, REDAKCIJA – 0 

 

NOLIKUMS 

Rīgā 

 

04.04.2018.                                                                                                                Nr. 13 

 

Par Latvijas Jūras akadēmijas 

rektora vēlēšanām 

 

          1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka rektora vēlēšanu kārtību Latvijas Jūras akadēmijā (LJA)  

1.2. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstskolu likuma 14., 17. pantu 

un LJA Satversmes 15.2., 21. punktu. 

1.3. LJA rektora vēlēšanas organizē un vēlēšanu norisi nodrošina Rektora vēlēšanu komisija 

piecu cilvēku sastāvā. Rektora vēlēšanu komisiju no LJA profesoriem, asociētajiem 

profesoriem un darbiniekiem, kuriem ir zinātņu doktora grāds, izvirza LJA Akadēmiskā 

padome un apstiprina LJA Senāts. 

 

2. REKTORA AMATA PRETENDENTI 

1.4.  LJA rektora amata pretendentam:  

 jāatbilst Latvijas Republikas valsts amatpersonai izvirzītām prasībām,  

 jābūt profesoram vai ieguvušam doktora zinātnisko grādu,  

 jābūt vismaz 5 gadu akadēmiskā darba pieredzei augstākās izglītības iestādē, 

 jābūt darba stāžam ne mazākam par 5 gadiem jūrniecības nozarē. 

2.2. Pretendenti uz rektora amatu var pieteikties individuāli vai tos var izvirzīt LJA institūcijas 

un struktūrvienības, iesniedzot sēdes protokola izrakstu. 

2.3. LJA rektora amata pretendenti pēc atklātā konkursa izsludināšanas 20 (divdesmit) dienu 

laikā LJA Rektorātā iesniedz sekojošus dokumentus: 

- LJA Satversmes sapulces priekšsēdētājam adresētu iesniegumu, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu; 

- darba un dzīves gājumu (CV) ar izvērstu pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās, 

administratīvi organizatoriskās, profesionālās un sabiedriskās darbības aprakstu; 

- darbības programmu - LJA vadības un attīstības koncepciju, ne vairāk kā 8000 (astoņi 

tūkstoši) zīmes;  

- izglītības, zinātnisko un akadēmisko dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. 

 

3. PIRMSVĒLĒŠANU  DARBĪBA 

3.1. Lēmumu par konkursa izsludināšanu uz LJA rektora amatu, vēlēšanu datumu un Rektora 

vēlēšanu komisijas sastāvu pieņem LJA Senāts. Vēlēšanu datumam jābūt vismaz vienu 

mēnesi pirms rektora pilnvaru izbeigšanās, bet konkursa izziņošanas datumam vismaz 

vienu mēnesi pirms vēlēšanu datuma. 

3.2. Rektorāta atbildīgais darbinieks iereģistrē rektora amata pretendenta iesniegtos 

dokumentus un vienas darba dienas laikā iesniedz tos Rektora vēlēšanu komisijai.  

3.3. Rektora vēlēšanu komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentiem novērst iesniegto dokumentu 

nepilnības un/vai pieprasīt iesniegt papildu informāciju, kas saistīta ar pretendenta 

atbilstību izvirzītajām prasībām. Lēmumus par LJA rektora amata pretendenta atbilstību 

kandidāta statusam un pielaišanu rektora vēlēšanām pieņem Rektora vēlēšanu komisija ne 
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vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Rektora vēlēšanu komisija paziņo 

kandidātiem par viņu izvirzīšanu (vai neizvirzīšanu) vēlēšanām un publicē sēdes protokolu 

uz LJA ziņojumu stenda.  

3.4. Pretenziju gadījumā par Rektora vēlēšanu komisijas lēmumu rektora amata pretendents 

iesniedz sūdzību LJA Senāta priekšsēdētājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas. Sūdzību 5 (piecu) darba dienu laikā izskata LJA Vēlēšanu 

komisija, kas sniedz galīgo atzinumu par dokumentu atbilstību LJA rektora vēlēšanas 

reglamentējošo normu prasībām.  

3.5. Rektora vēlēšanu komisija nodrošina visiem LJA rektora amata kandidātiem vienādas 

iespējas tikties ar LJA personālu un iepazīstināt ar savu darbības programmu – LJA 

attīstības koncepciju. 

3.6. Rektora vēlēšanu komisija veic ar vēlēšanu norisi saistītus sagatavošanas darbus: informē 

LJA personālu un Satversmes sapulces locekļus par LJA rektora vēlēšanu laiku un vietu, 

kā arī sagatavo vēlēšanu biļetenus un citus ar vēlēšanām saistītos dokumentus. 

 

4. VĒLĒŠANU  NORISE 

4.1. LJA rektoru vēlē LJA Satversmes sapulce. Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja piedalās 

ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no tās sastāva.  

4.2. Atklāti balsojot, Satversmes sapulce ievēl balsu skaitīšanas komisiju 3 (trīs) cilvēku 

sastāvā, kura, atklāti balsojot, ievēl balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju. 

4.3. Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Satversmes sapulces locekļus iepazīstina ar 

vēlēšanām izvirzīto kandidātu iesniegtajiem dokumentiem, ieskaitot LJA vadības un 

attīstības koncepciju. 

4.4. Pirms balsošanas sākuma vārds tiek dots rektora amata kandidātiem atbildēm uz 

Satversmes sapulces locekļu jautājumiem. 

4.5. Rektora vēlēšanās Satversmes sapulce savu lēmumu pieņem, aizklāti balsojot, ar vienkāršu 

balsu vairākumu. 

 

5.   KANDIDĀTU  IEVĒLĒŠANAS  NOSACĪJUMI 

5.1. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, ir saplēsti, neļauj 

konstatēt balsotāja attieksmi pret katru biļetenā iekļauto kandidātu vai arī kuros atstāts 

vairāk nekā viens kandidāts. Par biļetena derīgumu vai nederīgumu lemj Balsu skaitīšanas 

komisija ar balsu vairākumu. 

5.2. Par ievēlētu rektora amatā atzīstams kandidāts, kurš saņēmis vairāk par pusi balsu no 

Satversmes sapulces dalībnieku skaita, kuri piedalījušies vēlēšanās (saņēmuši vēlēšanu 

biļetenus).  

5.3. Ja vēlēšanās uz rektora amatu piedalās trīs un vairāk kandidātu un neviens no viņiem nav 

saņēmis vairāk par pusi balsu, notiek vēlēšanu otra kārta, kurā piedalās tie divi kandidāti, 

kuri ieguvuši visvairāk balsu, vai arī vairāki kandidāti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu.  

5.4. Ja vēlēšanās uz rektora amatu piedalās divi kandidāti un neviens no viņiem nav saņēmis 

vairāk par pusi balsu, notiek vēlēšanu nākamā kārta, kurā piedalās viens kandidāts, kurš 

ieguvis visvairāk balsu, vai arī abi kandidāti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu. 

5.5. Ja pēc balsošanas kārtas, kurā piedalās tikai viens kandidāts, viņš nav saņēmis vairāk par 

pusi balsu skaitu no Satversmes sapulces dalībnieku skaita, kuri ir saņēmuši vēlēšanu 

biļetenus, tad Satversmes sapulce paziņo par jaunu Latvijas Jūras akadēmijas rektora 

vēlēšanu izsludināšanu, uzdodot Vēlēšanas komisijai organizēt jaunas LJA rektora 

vēlēšanas. 

 

 

6. VĒLĒŠANU  NORISES  UN  REZULTĀTU  DOKUMENTĒŠANA 
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6.1. Satversmes sapulces lēmumu par kandidāta ievēlēšanu LJA rektora amatā fiksē protokolā, 

kuru Satversmes sapulces priekšsēdētājs iesniedz Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijā. 

6.2. LJA Satversmes sapulces protokoli, balsu skaitīšanas protokoli un Satversmes sapulces 

lēmumi par ievēlēšanu rektora amatā glabājas pie Satversmes sapulces sekretāra saskaņā 

ar lietu nomenklatūru. 

6.3. Ievēlētās personas un pārējo rektora amata kandidātu iesniegtie dokumenti kopā ar 

Satversmes sapulces protokola kopiju par ievēlēšanu tiek nodoti LJA Personāla un 

juridiskajā daļā. 

 

 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs A.Gasparjans 

 

 

Satversmes sapulces sekretārs                                                                J.Ivanova                                                         

 

 
 
 


