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protokols Nr.7 
 

LSPA  AKADĒMISKĀ  PERSONĀLA  AMATU 

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. LSPA akadēmiskajam personālam ir visas tiesības un pienākumi, kuri noteikti LR 

Augstskolu likumā, LR Darba likumā, LR Izglītības likumā, LR Zinātniskās darbības 

likumā, LR Profesionālās izglītības likumā, LSPA Satversmē, LSPA Darba kārtības 

noteikumos, LSPA personāla ētikas kodeksā, šajā Nolikumā un citos normatīvajos aktos. 

1.2. LSPA akadēmiskais personāls - LSPA akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki. 

1.3. LSPA akadēmisko personālu veido:  

- profesori, 

- asociētie profesori, 

- docenti, vadošie pētnieki, 

- lektori, pētnieki, 

- asistenti, zinātniskie asistenti. 

1.4. Personu var ievēlēt tikai vienā - profesora, asociētā profesora, docenta, lektora vai 

asistenta - akadēmiskajā amatā LSPA. Šādā akadēmiskajā amatā ievēlēta persona 

akadēmisko darbu citā augstskolā vai koledžā var veikt, būdama viesprofesora, 

viesdocenta vai vieslektora amatā, saskaņojot ar LSPA rektoru. Šādā akadēmiskajā amatā 

ievēlētu personu vienlaikus var ievēlēt arī vadošā pētnieka vai pētnieka amatā. Nosakot 

akadēmiskā personāla vai to personu skaitu vai īpatsvaru LSPA, struktūrvienībā vai 

studiju programmas īstenošanā, kurām ir doktora zinātniskais grāds, ņem vērā tikai 

akadēmiskajos amatos ievēlētās personas. 

1.5. LSPA akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo 

izglītošanā. Uzdevumu apjomu katrā no abiem pamatdarbības veidiem nosaka LSPA 

Senāts, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. Akadēmiskais personāls 

profesionālajā darbībā ievēro ētiskumu, lojalitāti un apzinās LSPA vērtības. 

1.6. Darbības sadale atkarībā no ieņemamā amata tiek diferencēta pa veidiem: 

- Studiju darbs; 

- Zinātniski pētnieciskais darbs; 

- Metodiskais darbs; 

- Organizatoriskais darbs; 

- Sporta darbs; 

- Profesionālā pilnveide un speciālistu tālākizglītošana LSPA tālākizglītības 

programmu ietvaros. 

1.7. Akadēmiskais personāls ir atbildīgs par veicamo pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi atbilstoši LSPA realizējamajām studiju programmām un studiju grafikiem. 

1.8. Akadēmiskā personāla darba slodze stundās (saskaņā ar izglītības programmām) ir 600 – 

1000 stundas akadēmiskajā gadā. Katra konkrēta docētāja slodzi akadēmiskajam gadam 

plāno katedras/profesoru grupas vadītājs, to apstiprina studiju prorektors atbilstoši 

katedras/profesoru grupas uzdevumiem un piešķirtajām akadēmiskā personāla amata 

vietām. 
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1.9. Akadēmiskajam personālam profesionālo un amata pienākumu veikšanai jāpārvalda 

latviešu valoda augstākajā valodas prasmes līmenī (C līmenis), jāzina Latvijas un pasaules 

vēstures un kultūras pamati. Papildus valsts valodas zināšanām jāpārvalda vismaz divas 

svešvalodas, no kurām viena ir angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu valoda, svešvalodu 

zināšanas jābūt tādā B1, B2 līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu 

pildīšanai. 

 
2. Akadēmisko amatu kvalifikācijas prasības un uzdevumi 

 

2.1. Prasības visiem akadēmisko amatu pretendentiem ir nepārtraukta savas akadēmiskās 

un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana. 

2.2. Uz profesora amatu var pretendēt persona, kura ir savā nozarē starptautiski atzīts 

speciālists, kurai ir zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas 

vai mācību līdzekļi, kura aktīvi veic zinātnisko darbu un vada vai ir vadījusi zinātnisko 

kolektīvu, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un 

nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. Profesora amatā var 

ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā 

profesora vai profesora amatā.  

2.3. Līdz ar ievēlēšanu amatā profesors atbilstoši profesora amata nosaukumam iegūst 

tiesības vadīt zinātniskos pētījumus un veikt izglītojošo darbu. 

2.4. Profesoru galvenie uzdevumi ir: 

2.4.1. augsti kvalificētu lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju, nodarbību un 

pārbaudījumu vadīšana un pārraudzība savā studiju kursā; 

2.4.2. pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē, kas atbilst profesora štata vietas 

nosaukumam; 

2.4.3. doktora līmeņa studiju un pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē, kas 

atbilst profesora štata vietas nosaukumam; 

2.4.4. zinātnes nozarei atbilstošu zinātnisko publikāciju, mācību grāmatu vai mācību 

līdzekļu izstrāde un publicēšana; 

2.4.5. piedalīšanās studiju programmu, augstskolas un tās struktūrvienību darba un 

kvalitātes nodrošināšanā un vērtēšanā; 

2.4.6. jaunās zinātnieku un docētāju paaudzes gatavošana. 

2.5. Uz asociētā profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes 

nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas vai mācību līdzekļi, kura 

aktīvi veic zinātnisko un studiju darbu. 

2.6. Līdz ar ievēlēšanu amatā asociētais profesors atbilstoši asociētā profesora amata 

nosaukumam iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus un veikt izglītojošo darbu.  

2.7. Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir: 

2.7.1. pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē, kas atbilst asociētā profesora 

amata nosaukumam; 

2.7.2. pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; 

2.7.3. studiju darba nodrošināšana un vadīšana; 

2.7.4. zinātnes nozarei atbilstošu zinātnisko publikāciju, mācību grāmatu vai mācību 

līdzekļu izstrāde un publicēšana; 

2.7.5. piedalīšanās studiju programmu, augstskolas un tās struktūrvienību darba un 

kvalitātes nodrošināšanā. 

2.8. Asociēto profesoru amatu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām 

nosaka LSPA. 
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2.9. Profesionālo studiju programmu īstenošanai LSPA asociētā profesora amatu var 

ieņemt arī personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā 

darba pieredze attiecīgajā nozarē. 

2.10. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei 

atbilstošas publikācijas un kura spēj lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās 

nodarbības un laboratorijas darbus.  

2.11. Līdz ar ievēlēšanu amatā docents iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus un veikt 

izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata nosaukumam. 

2.12. Docentu galvenie uzdevumi ir: 

2.12.1. lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un 

pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās 

pamatkursos;  

2.12.2. pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst docenta amata nosaukumam; 

2.12.3. studējošo studiju darbu vadīšana; 

2.12.4. mācību grāmatu vai mācību līdzekļu un citu publikāciju izstrāde un publicēšana; 

2.12.5. piedalīšanās studiju programmu, augstskolas un tās struktūrvienību darba un 

kvalitātes nodrošināšanā;  

2.12.6. sporta u.c. LSPA pasākumu organizēšana. 

2.13. Docentu amatu skaitu nosaka LSPA. 

2.14. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona ar doktora zinātnisko grādu, kura 

ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kurai ir nozarei atbilstošas zinātniskās 

publikācijas, kura aktīvi veic zinātnisko darbu un vada vai ir vadījusi zinātnisko kolektīvu 

(zinātnieku grupu). 

2.15.  Vadošo pētnieku galvenie uzdevumi ir: 

2.15.1. patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus attiecīgajā zinātnes apakšnozarē; 

2.15.2. izstrādāt un publicēt zinātniskās publikācijas; 

2.15.3. vadīt citu zinātnieku pētniecības darbu. 

2.16. kvalificēti veikt zinātniskos pētījumus attiecīgā apakšnozarē. 

2.17.  Uz lektora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora vai maģistra grāds, 

nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kura spēj lasīt 

lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. 

2.18. Līdz ar ievēlēšanu amatā lektors iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus un veikt 

izglītošanas darbu atbilstoši lektora amata nosaukumam. 

2.19. Lektoru galvenie uzdevumi ir: 

2.19.1. lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un 

pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās 

pamatkursos;  

2.19.2. pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst lektora amata nosaukumam; 

2.19.3. studējošo studiju darbu vadīšana; 

2.19.4. mācību grāmatu vai mācību līdzekļu un citu publikāciju izstrāde un publicēšana; 

2.19.5. piedalīšanās studiju programmu, augstskolas un tās struktūrvienību darba 

nodrošināšanā;  

2.19.6. sporta u.c. LSPA pasākumu organizēšana. 

2.20. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona ar doktora zinātnisko grādu vai maģistra 

grādu, kurai ir nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas un kura spēj veikt individuālu 

zinātnisko darbu, tā galvenais uzdevums ir kvalificēti veikt zinātniskos pētījumus attiecīgā 

apakšnozarē un izstrādāt zinātniskās publikācijas. 

2.21. Uz asistenta vai zinātniskā asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora 

vai maģistra grāds un kura spēj vadīt praktiskās nodarbības, veikt individuālu zinātnisko 
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darbu. Ja personai nav doktora grāda, viņu var ievēlēt asistenta vai zinātniskā asistenta 

amatā ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.  

2.22. Asistentu un zinātnisko asistentu galvenie uzdevumi ir: 

2.22.1. studiju nodarbību vadīšana;  

2.22.2. pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst asistenta amata nosaukumam; 

2.22.3. kursa un bakalaura darbu vadīšana; 

2.22.4. piedalīšanās mācību un metodisko līdzekļu izstrādē; 

2.22.5. sporta u.c. LSPA pasākumu organizēšana. 

 
3. Akadēmiskā personāla tiesības un pienākumi 

 

3.1. Akadēmiskā personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un pētniecības 

darba brīvību, veicināt atklātumu LSPA pārvaldē un tās lietu kārtošanā. Akadēmiskam 

personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai LSPA spētu īstenot savus uzdevumus, lai 

netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba 

pienākumu izpilde.  

3.2. Akadēmiskais personāls ir tiesīgs izvēlēties mācību metodes.  

3.3. Pētniecības darba brīvība izpaužas akadēmiskā personāla tiesībās izvēlēties zinātniskās 

darbības tematiku un virzienu. 

3.4. Akadēmiskam personālam ir tiesības saskaņā ar LSPA satversmi noteiktā kārtībā 

piedalīties LSPA vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējo normatīvo aktu 

izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties 

LSPA koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam. 

3.5. Akadēmiskam personālam ir tiesības piedalīties LSPA pašpārvaldes institūciju vēlēšanās 

un tikt ievēlētam tajās. 

3.6. Akadēmiskais personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā 

kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka LSPA 

Senāts, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 

 
4. Noslēguma noteikumi 

 

4.1. LSPA Akadēmiskā personāla komisija izskata akadēmiskā personāla atbilstību 

ieņemamajam (ievēlētajam) amatam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  
4.2. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko 

kvalifikāciju novērtē Sporta zinātnes nozares profesoru padome Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 
4.3. Katram pretendentam, kas kandidē uz profesora amata vietu, ir jāsaņem neatkarīgs 

starptautisks vērtējums, kuru organizē Sporta zinātnes nozares profesoru padome. 

4.4. Docenta, lektora vai asistenta amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju 

novērtē LSPA Satversmes noteiktajā kārtībā. 

4.5. Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskās iemaņas un zināšanas, profesionālo studiju 

programmu profila priekšmetos docenta amatu ieņemt arī persona ar augstāko izglītību 

bez zinātniskā grāda, bet lektora vai asistenta amatu - arī bez zinātniskā un akadēmiskā 

grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs pietiekams praktiskā darba stāžs: 

4.5.1. docenta amatā - persona bez zinātniskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā 

jomā ir ne mazāks kā septiņi gadi; 

4.5.2. lektora vai asistenta amatā - persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba 

stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi. 
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4.6. Lai profesionālajā studiju programmā ievēlētu akadēmisko personālu bez zinātniskā vai 

akadēmiskā grāda, LSPA Senāts ar savu lēmumu apstiprina prasības, kas izvirzāmas šādu 

amatu pretendentiem. 

4.7. Vadošos viespētniekus un viespētniekus var pieņemt darbā bez ievēlēšanas. Šajā 

gadījumā darba līgums noslēdzams uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus. 

4.8. Ja LSPA ir brīvs vai uz laiku brīvs akadēmiskais amats, LSPA Senāts pēc Studiju domes 

ierosinājuma var nolemt neizsludināt konkursu, bet uz laiku līdz diviem gadiem pieņemt 

darbā viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru vai viesasistentu. 

4.9. Viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem, vieslektoriem un 

viesasistentiem ir tādas pašas tiesības, pienākumi un atalgojums kā profesoriem, 

asociētajiem profesoriem, docentiem, lektoriem un asistentiem, bet viņi nevar piedalīties 

vēlēto vadības institūciju darbā. 

4.10. LSPA uzaicinātie ārvalstu mācībspēki Latvijā maksā nodokļus, ir atbrīvoti no valsts 

nodevām par vīzām, kā arī saņem atļauju dzīvot un strādāt Latvijā darba līgumā 

paredzētajā laikā saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un Saeimas 

apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem. 

4.11. Ar pensionēto akadēmisko personālu LSPA rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu 

piešķirto finansējumu var slēgt individuālus līgumus, arī līgumus par zinātnisko pētījumu 

veikšanu, paredzot konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka 

kvalifikācijai. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, profesoriem un asociētajiem 

profesoriem sasniedzot pensijas vecumu, LSPA var piešķirt goda nosaukumu - emeritus 

profesors. 

4.12. Akadēmiskajos amatos atklātā konkursā ievēlētajām personām nav piemērojams 

Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums. Darba 

līgumu ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu (profesoru, asociēto profesoru, docentu, 

lektoru, asistentu) slēdz rektors uz ievēlēšanas laiku - sešiem gadiem.  

4.13. Augstskolas akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu 

atvaļinājums, bet ik pēc sešiem gadiem - apmaksāts sešu kalendāro mēnešu akadēmiskais 

atvaļinājums zinātniskiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus savas 

darbavietas. 

4.14. Akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu 

studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai. 

4.15. Profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir tiesības 

pieprasīt neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par 

viesprofesoriem vai vieslektoriem akadēmiskajos amatos citās augstskolās. 

4.16. LSPA izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību LSPA akadēmiskais personāls 

var apstrīdēt LSPA akadēmiskajā šķīrējtiesā. LSPA akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var 

pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

4.17. Atzīt par spēku zaudējušu LSPA Senāta sēdē 2004.gada 4.martā protokols Nr.8 

apstiprināto nolikumu „LSPA akadēmiskā personāla amatu nolikums”.  

4.18. Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 6.martu. 
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