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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
 

APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē 2013.gada 4.aprīlī 

                                                                                                                     protokols Nr.9 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un stājas spēkā 29.08.2013. 

 

Nolikums par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem 
 

 

1. Vispārīgie  noteikumi 
 

1.1. Šis nolikums pieņemts, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības 

likumu, Izglītības likumu, LSPA Satversmi, Darba likumu un citiem 

normatīvajiem aktiem. 

1.2. LSPA struktūrvienību vadītāji šī nolikuma izpratnē ir: Studiju departamenta 

vadītājs, katedras/profesoru grupas vadītājs, nodaļas vadītājs, laboratorijas 

vadītājs, centra vadītājs un citu akadēmisko pamatstruktūrvienību vadītāji. 

1.3. Šis nolikums reglamentē LSPA struktūrvienību vadītāju amatu vietu noteikšanu 

un ieņemšanu, kvalifikācijas prasības, uzdevumus un vēlēšanu kārtību. 

 

2. LSPA struktūrvienību vadītāju vietu noteikšanas, vēlēšanu un 

apstiprināšanas kārtība  
  
2.1. Pamats LSPA struktūrvienību vadītāja vietas noteikšanai ir LSPA 

struktūrvienības izveidošana vai reorganizācija. 

2.2. Prasības amata pretendentiem un darba uzdevumi noteikti LSPA struktūrvienību 

nolikumos. 

2.3. Tiesības piedalīties konkursā un pretendēt uz Studiju departamenta vadītāja un 

katedras/profesoru grupas vadītāja amatu ir pastāvīgā personāla locekļiem ar 

studiju, zinātniskā un organizatoriskā darba pieredzi augstskolā, iesniedzot 

LSPA struktūrvienības vadītāja amata pretendenta kvalifikācijas rādītājus 

(1.pielikums), attiecīgās struktūrvienības personāla balsojumu (2.pielikums) un 

struktūrvienības attīstības koncepciju (3. pielikums) 

2.3.1.  Studiju departamenta vadītāja amatā var ievēlēt personu ar doktora grādu 

vai likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā tam pielīdzinātu zinātnisko grādu.  

2.3.2. Katedras/profesoru grupas vadītāja amatā var ievēlēt personu ar doktora 

grādu vai ar vismaz 10 gadu darba stāžu LSPA. 

2.4. Studiju departamenta vadītāja, katedras/profesoru grupas vadītāja ievēlēšana 

notiek atklāta konkursa kārtībā.  

2.5. Nodaļas vadītāju, laboratorijas vadītāju un centra vadītāju apstiprina amatā ar 

rektora rīkojumu un viņu amata pienākumi ir noteikti attiecīgās struktūrvienības 

nolikumā. 

2.6. Lēmumu par konkursa organizēšanu uz Studiju departamenta vadītāja un 

katedras/profesoru grupas vadītāja amata vietu pieņem Senāts, ņemot vērā 

minētā amata iepriekšējo vēlēšanu termiņus.  

2.7. Konkurss uz vakanto amata vietu tiek izsludināts LSPA mājaslapā un ar rektora 

rīkojumu tiek izveidota komisija konkursa procedūras organizēšanai. 
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2.8. Studiju departamenta vadītāju un katedras/profesoru grupas vadītāju ievēlē 

Senāts uz pieciem gadiem ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.  

2.9. Rektors slēdz darba līgumu ar ievēlēto Studiju departamenta vadītāju, 

katedras/profesoru grupas vadītāju uz amata pilnvaru laiku (ievēlēšanas periodu) 

un viņu amata pienākumi tiek noteikti amata aprakstā. 

2.10. Struktūrvienību vadītāja amata pienākumu izpildītāju uz laiku līdz diviem 

gadiem ar LSPA rektora rīkojumu nosaka šajā Nolikumā noteiktajiem kritērijiem 

atbilstošu personu. 

2.11. Uzskatīt par spēku zaudējušu 2004.gada 1.aprīlī (protokols Nr.9) apstiprināto 

Nolikumu par LSPA vadības institūciju vadītāju ievēlēšanas kārtību.  

2.12. Nolikums par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem stājas spēkā ar 2013.gada 

4.aprīlī. 

          
 

LSPA 
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1. pielikums  

Nolikumam par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem 

Apstiprināts LSPA Senātā 2013.gada 4.aprīlī  

 

 

LSPA  struktūrvienības  vadītāja amata  pretendenta  kvalifikācijas  rādītāji 
 

Pretendents  _________________________________________________ 

_________________________________________________  amatam 
 

1. Pedagoģiskā kvalifikācija: 

 Pedagoģiskā darba stāžs (norādīt darba vietas un amatus): 

kopējais: ______________________________________________________________ 

Akadēmijā: ____________________________________________________________ 

 Lekcijas, semināri, praktiskie darbi, prakses utt. (kontaktstundas vidēji gadā): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Studiju kursu (programmu) izstrāde un vadīšana (norādīt, kādi): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Bakalauru un maģistru darbu vadīšana (skaits): ________________ 

 Promocijas darbu vadīšana (skaits) __________________________ 

 Mācību un metodisko līdzekļu sagatavošana (skaits): ____________ 

 Lekcijas un nodarbību konspekti (skaits): _____________________ 

 Kvalifikācijas celšana, stažēšanās (stundas, kur, kad) : ____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Zinātniskā kvalifikācija: 

 Zinātniskais grāds : ______________________________________________________ 

 Zinātniskā pētījuma tēma (ja vairākas, tad norādīt izpildes gadus) :  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Piedalīšanās konferencēs (kur, kad) : __________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Zinātniskās publikācijas (raksti, tēzes) (pievienot publikāciju sarakstu)  
 _______________________________________________________________________ 

3. Vadības un organizatoriskā kvalifikācija Vadības darba pieredze: 

Akadēmijā (domēs, padomēs, komisijās) (norādīt kādās):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ārpus akadēmijas (sabiedriskās, sporta u.c. organizācijās) (norādīt kādās):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20__.gada _________________    

 

Paraksts ___________________________ 
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2. pielikums  

Nolikumam par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem  

Apstiprināts LSPA Senātā 2013.gada 4.aprīlī  

 

________________________________ struktūrvienības  

personāla balsojums 
 

__________________________________________ 
(Vārds, uzvārds) 

vēlēšanām uz vakantu __________________________________________vadītāja vietu 

Ieņemamais amats ___________________________________________________ 

Zinātniskais (akadēmiskais) grāds, nosaukums ________________________________ 

Darba stāžs:  _______ _______ _______ 
  (kopējais) (augstskolas) (akadēmijā) 

 

 

Darba vērtējums  

par atskaites periodu no ___________________ līdz ____________________ 
 

Studiju darbs ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Metodiskais darbs ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zinātniski pētnieciskais darbs ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sporta darbs ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Organizatoriskais darbs ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Profesionālā pilnveide _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Audzināšanas darbs __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________ darba pilnveidošanas koncepcijas vērtējums   
(struktūrvienība) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(Aizklāts balsojums – obligāts šo vēlēšanu nosacījums) 

 

Balsošanas rezultāti: Izdalīti biļeteni _________,  “Par” _______, “Pret” ________ . 
 

Struktūrvienības slēdziens __________________________________________________ 

                               ________________________________________________________ 

Struktūrvienības sēdes protokols  Nr. ___  20__.g. “___” __________________  

 

Vadītājs:  __________________     
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3. pielikums  

Nolikumam par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem 

Apstiprināts LSPA Senātā 2013.gada 4.aprīlī  

 

 

Pretendenta _________________________________________________ 

 

 

Darbības  koncepcija  _______________________________________________  amatā  

 

__________________________________________________________________________ 
(galvenie darba pilnveides virzieni un saturs): 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

20__.gada _________________   Paraksts ___________________________ 

 

 


