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APSTIPRINĀTS  

ar Latvijas Kultūras akadēmijas 

Senāta sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 1 

2009. gada 9. februārī 

ar grozījumiem, kas apstiprināti 

ar Latvijas Kultūras akadēmijas 

Senāta sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 2 

2009. gada 9. martā,  

Senāta sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 10 

2014. gada 10. februārī. 

Nolikums par Latvijas Kultūras akadēmijas Rektora vēlēšanām 

1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk: Akadēmijas) Rektoru saskaņā ar 

Akadēmijas Satversmes 27. punktu ievēlē LKA Satversmes sapulce uz pieciem 

gadiem, turklāt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.  

2. Akadēmijā par Rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora grāds. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 17. panta 5. daļu Satversmes sapulcē ievēlēto 

Rektoru apstiprina LR Ministru kabinets. 

3. Rektora vēlēšanas organizē Akadēmijas Senāts, izveidojot Rektora vēlēšanu 

komisiju piecu cilvēku sastāvā.  

4. Rektora vēlēšanas Rektora vēlēšanu komisija izziņo, publicējot sludinājumu 

Akadēmijas mājas lapā, norādot: 

4.1. vispārīgu informāciju par Akadēmijas Rektora vēlēšanām; 

4.2. prasības Rektora amata pretendentam (saskaņā ar Augstskolu likuma 

17. pantu); 

4.3. šajā nolikumā norādītos iesniedzamos dokumentus; 

4.4. iesniegšanas vietu un laiku, kas noteikta ar šo nolikumu. 

5. Rektora amata pretendentus var izvirzīt:  

5.1. Akadēmijas Senāts; 

5.2. Akadēmijas katedras; 

5.3. Akadēmijas Studējošo pašpārvalde; 

5.4. pats pretendents; 

5.5. Akadēmijas vispārējais personāls. 

6. Rektora amata pretendentu izvirzīšana sākas ne vēlāk kā vienu mēnesi un beidzas 

ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Satversmes sapulces sasaukuma. Satversmes 

sapulci, kurā plānotas Rektora vēlēšanas, sasauc un tās datumu un laiku nosaka 

Senāts. 

7. Lēmumus vai iesniegumus par izvirzīšanu, kā arī rakstisku Rektora amata 

pretendenta piekrišanu piedalīties vēlēšanās iesniedz vai nosūta pa pastu Rektora 

vēlēšanu komisijai (adrese: Ludzas iela 24, Rīga, LV1003) ne vēlāk kā vienu 

nedēļu pirms Satversmes sapulces, kurā notiks Rektora vēlēšanas. 

8. Rektora amata pretendenti ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Satversmes sapulces 

iesniedz Rektora vēlēšanu komisijai rakstiski noformētu savu Akadēmijas vadības 
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programmu (ne vairāk kā 3 lpp. datorraksta A4 formāta lpp.) un dzīves un darba 

gājumu (Curriculum vitae). 

9. Rektora vēlēšanu komisija var pieprasīt pretendentiem novērst iesniegto dokumentu 

nepilnības, kā arī komisijas noteiktā termiņā iesniegt papildus informāciju, kas nav 

iesniegta saskaņā ar šo nolikumu. Komisija var vērsties citās institūcijās, lai 

precizētu informāciju par pretendenta atbilstību Augstskolu likumā un šajā 

nolikumā noteiktajām prasībām. 

10. Rektora vēlēšanu komisija var nepieņemt kandidāta iesniegtos dokumentus tikai 

tad, ja tie acīmredzami neatbilst Augstskolu likumā un šajā nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

11. Senāta izveidotā Rektora vēlēšanu komisija ir atbildīga par vēlēšanu materiālu 

savlaicīgu publiskošanu un sagatavošanas darbu vēlēšanu norisei Akadēmijas 

Satversmes sapulcē. Rektora vēlēšanu komisija Akadēmijas interneta mājas lapā 

publicē šādus vēlēšanu materiālus – pretendentu iesniegtās Akadēmijas vadības 

programmas un dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae). Komisija nepublicē 

dzīves un darba gājumā (Curriculum vitae) norādītu informāciju, kuras 

publiskošana internetā skar pretendenta privāto dzīvi – privātā tālruņa numuru, 

privātā e-pasta adresi, dzīves vietu, dzimšanas datus un tml. 

12. Satversmes sapulces sākumā Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ziņo par 

Rektora amata pretendentu reģistrāciju. 

13. Satversmes sapulcei ir tiesības vēlēt Rektoru, ja Satversmes sapulces sēdē 

reģistrējušies vairāk kā puse Satversmes sapulces dalībnieku. 

14. Satversmes sapulce atklātā balsojumā apstiprina pretendentu iekļaušanu vēlēšanu 

biļetenos. Satversmes sapulce var noraidīt tādu pretendentu iekļaušanu vēlēšanu 

biļetenos, kuri neatbilst Augstskolu likumā un Akadēmijas Satversmē noteiktajām 

prasībām. 

15. Vēlēšanu biļetenā Rektora amata pretendentus ieraksta lēmumu par izvirzīšanu vai 

iesniegumu iesniegšanas secībā. Ja kādi lēmumi vai iesniegumi par izvirzīšanu 

iesniegti vienlaikus vai iesniegšanas secība nav nosakāma, šajos lēmumos vai 

iesniegumos norādītos pretendentus ieraksta alfabētiskā secībā. 

16. Katrs Rektora amata pretendents informē par savu Akadēmijas vadības 

programmu (līdz 15 min.) un atbild uz Satversmes sapulces dalībnieku 

jautājumiem. Pēc visu pretendentu uzstāšanās Satversmes sapulce tās apspriež, 

iepriekš vienojoties par reglamentu. Papildus jautājumus, kas saistīti ar sapulces 

norises kārtību, Satversmes sapulce var lemt atklātā balsojumā. 

17. Vēlēšanu biļetenus Satversmes sapulces dalībniekiem balsu skatīšanas komisija 

izsniedz pret parakstu. 

18. Rektora vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot. Par derīgiem atzīstami tie biļeteni, 

kuros balsots ne vairāk kā par viena pretendenta ievēlēšanu. 

18.1. Par ievēlētu Rektora amatā atzīstams pretendents, par kura ievēlēšanu 

balsojusi vairāk par pusi no Satversmes sapulces dalībniekiem, kuri piedalījušies 

vēlēšanās, resp., saņēmuši vēlēšanu biļetenus. 

18.2. Ja vēlēšanās uz Rektora amatu piedalās trīs un vairāk pretendentu un neviens 

no viņiem nav ieguvis 18.1. punktā noteikto balsu skaitu, notiek vēlēšanu otrā 

kārta, kurā piedalās tie divi pretendenti, kuri saņēmuši vairāk balsu, vai arī 
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vairāki pretendenti, kuri ieguvuši lielāko (vienādo) balsu skaitu. Ja vēlēšanu 

otrajā kārtā neviens pretendents nav ieguvis 18.1. punktā noteikto balsu skaitu, 

tiek noteikts jauns pretendentu izvirzīšanas termiņš un rīkotas atkārtotas 

vēlēšanas. 

18.3. Ja vēlēšanās uz Rektora amatu piedalās divi pretendenti un neviens no viņiem 

nav ieguvis 18.1. punktā noteikto balsu skaitu, notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā 

piedalās tas pretendents, kurš saņēmis vairāk balsu, vai arī abi pretendenti, ja tie 

ieguvuši vienādu balsu skaitu. Ja vēlēšanu otrajā kārtā neviens pretendents nav 

ieguvis 18.1. punktā noteikto balsu skaitu, tiek noteikts jauns pretendentu 

izvirzīšanas termiņš un rīkotas atkārtotas vēlēšanas. 

18.4. Ja vēlēšanās uz Rektora amatu piedalījies viens pretendents un nav ieguvis 

18.1. punktā noteikto balsu skaitu, tiek noteikts jauns pretendentu izvirzīšanas 

termiņš un rīkotas atkārtotas vēlēšanas. 

19. Akadēmijas Satversmes sapulces no visu personālu grupu pārstāvjiem izveidotā 

balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā par katru 

Rektora amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un 

ziņo Satversmes sapulcei. Balsu skaitīšanas komisija par nederīgiem atzīst 

biļetenus, kas neatbilst izsniegtajiem biļetena paraugam, ir saplēsti, neļauj konstatēt 

balsotāja attieksmi pret katru biļetenā iekļauto pretendentu vai arī kuros nobalsots 

par vairāk kā vienu pretendentu. Šaubu gadījumā par biļetena derīgumu vai 

nederīgumu lemj balsu skaitīšanas komisija, balsu skaitīšanas komisijas lēmumus 

pieņem atklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir balsu skaitīšanas 

komisijas priekšsēdētāja balss. 

20. Balsu skaitīšanas protokolus par vēlēšanu rezultātiem Akadēmijas Satversmes 

sapulce apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. 

21. Normatīvajos aktos un šajā nolikumā neatrunātos jautājumus, kas saistīti ar 

vēlēšanām, izlemj Satversmes sapulce. 


