
Apstiprināts LU MII Zinātniskās 
padomes sēdē 2015. gada  2. februārī  

 
Nolikums par direktora vēlēšanām Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūtā (LU MII). 

 

 

 
1. Vispārējie noteikumi. 

1.1. Direktora amata pienākumi un direktora ievēlēšana tiek veikta saskaņā ar 
Zinātniskās darbības likumā un LU MII Nolikumā (Ministru Kabineta 
24.11.2015 Rīkojums Nr.739  (prot.Nr.62 12.§))  noteikto. 

1.2. Uz LU MII direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss LU portālā un 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

1.3. LU MII direktoru amatā ievēl LU MII Zinātniska padome (LU MII ZP) uz 
pieciem gadiem un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. LU MII direktoru 
amatā pēc LU rektora priekšlikuma apstiprina LU Senāts. 

1.4. Ja direktors netiek ievēlēts vai apstiprināts, LU MII divu mēnešu laikā 
atkārtoti organizē direktora vēlēšanas. 

1.5. LU Senātā apstiprinātais direktora amata kandidāts uzsāk darbu direktora 
amatā pēc iepriekšējā direktora pilnvaru  termiņa beigām. 

 

2. Direktora amata pienākumu pildīšanas nosacījumi. 

2.1. Direktora amata pretendents uzņemas izpildīt saistības, kas noteiktas LU MII  

direktora amata pienākumu pildīšanas nosacījumos. 
2.2. Direktors pilda amatu atbilstoši valsts augstākās amatpersonas klasifikācijas 

kodam 1112 29 (vadītājs/ģenerāldirektors/ direktors/ priekšnieks/ 

priekšsēdētājs), kas noteikti  saskaņā ar  MK 18.05.2010 Noteikumiem Nr.461 
„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 
lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. Direktoram ir noteikta 15.algu grupa 
saskaņā ar MK 30.11.2010 noteikumiem Nr.1075  „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs” un pašlaik spēkā esošo saskaņojumu ar LU . 
2.3. Direktors ir augstākā amatpersona, kas īsteno institūta vispārējo administratīvo 

vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu (Zinātniskās darbības 
likuma 24. (1) pants).  

2.4. Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu 

izvērtējumu (zinātniskās darbības likuma 24. (13) pants un LU MII Nolikuma 
29. pants). 

2.5. Direktora kompetencē ietilpst (Zinātniskās darbības likuma 24. (12) pants un 
LU MII Nolikuma 27. pants): 

1) zinātniskā institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās 

funkcionēšanas nodrošināšana; 
2) zinātniskā institūta finanšu līdzekļu un tam īpašumā, valdījumā vai lietošanā 

nodotās valsts mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par to izmantošanu; 
3) zinātniskā institūta zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana; 
4) zinātniskā institūta attīstības programmu apstiprināšana; 

5) institūta vidējā termiņa darbības un ilgtermiņa attīstības stratēģijas, ikgadējo 
darbības plānu un gada budžetu sagatavošana; 

6) institūta iekļaušana un informācijas atjaunošana Zinātnisko institūciju reģistrā; 



7) informācijas sagatavošana  valsts budžeta finansējuma pieprasījumam 
zinātniskās darbības nodrošināšanai (bāzes finansējums, investīcijas u.c.); 

8) darba līgumu ar darbiniekiem noslēgšana;  
9)  administratīvo aktu un iekšējo normatīvo aktu izdošana; 

10) priekšlikumu sagatavošana par izmaiņām institūta struktūrā. 
 
2.6. Direktora un direktora vietnieku (ja tādi ir) darba līgumā tiek ietverta prasība 

rakstiski saskaņot ar LU MII ZP priekšsēdētāju tiesības veikt citus darba 
pienākumus ārpus LU MII katrai darba nepieciešamībai atsevišķi, kā arī 

rakstiski informēt LU MII personāla vadību par direktora dalību 
kapitālsabiedrībās, valdēs vai darbību citās institūcijās ar lēmējtiesībām, kā arī 
citām situācijām, kas var radīt interešu konfliktu pildot direktora (direktora 

vietnieka)  amata pienākumus. 
2.7. Direktora amata slodze (administratīvais darbs) nevar būt mazāks par 0.5 

slodzes (20 stundas nedēļā),  
2.8. Direktoram ir jāsaņem pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Direktors ir 

atbildīgs par likumā „Informācijas tehnoloģiju drošības likums”  institūtam 

noteikto pienākumu izpildi. 
2.9. Direktors un direktora vietnieki ir valsts amatpersonas.  

2.10. Direktors ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu institūtā.  
 
3. Iesniedzamie dokumenti  (ziņas sniedz par pēdējiem pieciem gadiem). 

3.1. Konkursā uz direktora amatu piedalās pretendenti, kuri sludinājumā noteiktajā 
termiņā ir iesnieguši sekojošus dokumentus:  

3.1.1. iesniegumu par to, ka direktora amata pretendents vēlas piedalīties 
vēlēšanās;  

3.1.2. dokumentu norakstus, kas apliecina akadēmiskos un zinātniskos grādus 

(norakstus pretendents vai nu apstiprina savā darbavietā, vai arī, salīdzinot 
ar oriģināliem, kopijas apstiprina LU MII); 

3.1.3. ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, 
pretendents iesniedz izziņu par to, kādam Latvijā piešķiramajam 
akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms. 

Ārvalstīs iegūto bakalaura, maģistra, doktora un profesionālo diplomu 
ekspertīzi veic un izsniedz izziņu Akadēmiskais informācijas centrs. 

Diploma tulkojumam valsts valodā jābūt notariāli apstiprinātam. 
3.1.4. direktora amata pretendenta dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), 

kurā ir norādīta pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā 

darba pieredze (darba vietas), publicēto darbu saraksts; 
3.1.5. personīgu apliecinājumu par piekrišanu šajā nolikumā izvirzītajiem darba 

nosacījumiem; 
3.1.6. LU MII attīstības vīziju (ne vairāk kā divas lapas) nosaucot arī direktora 

vietniekus, ja tādi pretendentam ir zināmi. 

3.1.7. Citus dokumentus, kas apliecina pretendenta un piedāvāto direktora 
vietnieku kompetenci, prasmes un zinātību. 

 
4. LU MII ir tiesības iesniegto informāciju pārbaudīt publiskos reģistros, kā arī  

pieprasīt papildus informāciju. 

5. Dokumentu iesniegšanas adrese: Latvijas Universitātes Matemātikas un 
informātikas institūts, Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, personāldaļā (227.telpa), 

uz aploksnes norādot: Direktora vēlēšanu konkursam. 



Papildus informācija: zvanot pa tālruni +371 67224730 vai elektroniski 
imcs@lumii.lv. 

 
6. Ievēlēšanas kārtība direktora amatā. 

6.1. Atklāta konkursa direktora amata pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz d irektora amata pretendentam 
iesniedzamo dokumentu paketi. 

6.2. Pretendenta iesniegtos dokumentus reģistrē LU MII lietvedībā, tālāk tos nodod 
LU MII personāla vadībai, kura savukārt tos iesniedz LU MII ZP sekretārei 

vēlēšanu procesa norisei. 
6.3. LU MII ZP priekšsēdētājs ne vēlāk kā nedēļu pirms vēlēšanām informē  LU 

MII ZP locekļus par sēdes laiku un direktora amata vēlēšanu norises kārtību. 

LU MII ZP locekļi var iepazīties ar pretendentu iesniegtiem dokumentiem pie  
LU MII ZP sekretāres. 

6.4. LU MII ZP priekšsēdētājs uzaicina direktora amata pretendentus uz LU MII 
ZP sēdi. Pretendenti ziņo par iesniegtajām attīstības vīzijām un tās tiek 
apspriestas. Sēdes gaita tiek protokolēta. Pēc pārrunām ar visiem attiecīgā 

amata pretendentiem LU MII ZP, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu.  
 

7. Balsošanas kārtība. 

7.1. Pirms aizklātas balsošanas no LU MII ZP locekļu vidus ar  vienkāršu balsu 
vairākumu, atklāti balsojot, ievēl balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 

personu sastāvā. 
7.2. Visi direktora amata pretendenti ierakstāmi vienā biļetenā uzvārda alfabētiskā 

kārtībā. 
7.3. Balsu skaitīšanas komisija saņem no LU MII ZP sekretāra sagatavotus 

biļetenus un pret parakstu LU MII ZP locekļu reģistrācijas lapā izdala tos LU 

MII ZP locekļiem. 
7.4. Balsojot LU MII ZP locekļi savu attieksmi pret amata pretendenta ievēlēšanu 

pauž, svītrojot biļetenā vienu no vārdiem – „ievēlēt” vai „neievēlēt”, kas 
biļetenā atrodas pretī pretendenta vārdam un uzvārdam. 

7.5. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktajam paraugam, ir 

saplēsti, neļauj konstatēt balsotāja attieksmi vai arī kuros balsots par vairāk 
nekā vienu pretendentu.  

7.6. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi 
klātesošo balsstiesīgo LU MII ZP locekļu balsu.  

7.7. Ja vēlēšanās piedalās vairāki pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis  

vairāk par pusi klātesošo balsstiesīgo LU MII ZP locekļu balsu, tajā pašā sēdē 
notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās divi pretendenti ar lielāko balsu skaitu. 

Ja arī šajā gadījumā neviens no pretendentiem neiegūst vairāk par pusi 
klātesošo balsu vairākumu, notiek vēl viena balsošana par pretendentu, kurš 
ieguvis visvairāk balsu. Ja balsošanas rezultātā arī šajā gadījumā negūst 

vairākuma atbalstu vai arī otrajā vēlēšanu kārtā divi pretendenti ieguvuši 
vienādu atbalstu, tad tiek izsludinātas  atkārtotas vēlēšanas. 

7.8. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā par 
katru amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un 
ziņo LU MII ZP sēdes dalībniekiem. 

7.9. Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par vēlēšanu rezultātiem LU MII ZP 
apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo LU MII ZP locekļu balsu 
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vairākumu. Par konkursa rezultātiem LU MII ZP padomes priekšsēdētājs 
paziņo pretendentiem. 

7.10. Ja uzvarējušais direktora amata kandidāts ir pieteicis direktora 
vietniekus, tad LU MII ZP lemj par katru direktora vietnieku atsevišķi. 

Saskaņojumu par direktora vietniekiem pieņem aizklātā balsošanā līdzīgā 
procedūrā kā direktora amata kandidātam.     

 

8. Apelācijas kārtība. 

8.1. Apelācijas sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents vai cita 

ieinteresētā persona iesniedz LU rektoram ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc 
vēlēšanām. Galīgo lēmumu pieņem rektors. 
 

9. Vēlēšanu rezultātu noformēšanas kārtība. 
9.1. LU MII ZP sekretārs 3 darba dienu laikā pēc direktora vēlēšanām iesniedz LU 

MII personāla vadībai: 
9.1.1. noformētu LU MII ZP sēdes lēmumu; 
9.1.2. apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu; 

9.1.3. pretendentu raksturojošos dokumentus, ja tādi tikuši  iesniegti; 
9.1.4. direktora amata pretendenta iesniegtos dokumentus. 

9.2. Ja vienlaicīgi ar direktora vēlēšanām direktora amata kandidāts LU MII ZP 
saskaņošanai ir pieteicis direktora vietniekus, tad LU MII ZP sekretāre 
direktora vēlēšanu sēdes dokumentācijai  pievieno: 

- LU MII ZP sēdes lēmumu par katra direktora vietnieka saskaņojumu 
darbam LU MII; 

- apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu;  
- pretendentu raksturojošos dokumentus, ja tādi tiek iesniegti; 
- direktora amata pretendenta iesniegtos dokumentus. 

9.3. Ja piecu darba dienu laikā apelācijas sūdzības par LU MII direktora vēlēšanām 
nav iesniegtas, tad LU MII personāla vadība sāk gatavot dokumentus LU 

rektoram un LU Senātam.   
 

LU MII Zinātniskās padomes priekšsēdētājs  Jānis Bārzdiņš 

 
 

LU MII Zinātniskās padomes sekretāre Vita Matule 
 


