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NOLIKUMS PAR AKADĒMISKAJIEM AMATIEM SKK 

 

 

Izdoti saskaņā ar: 

Profesionālās izglītības likums; 

Augstskolu likums; 

Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību" 

1. Akadēmiskais personāls 

1.1. Vēlētajos akadēmiskajos amatos akadēmisko personālu ievēlē SKK Dome atklātā  konkursā uz 

sešiem gadiem. 

1.2. Akadēmisko personālu veido: 

1.2.1. docents, 

1.2.2. lektors, 

1.2.3. asistents. 

1.3. Personas akadēmiskajos amatos atklātā konkursā, aizklāti balsojot. Konkursu izsludina vismaz 

mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu koledžas tīmekļvietnē. 

1.4. Akadēmiskā personāla amata pretendenta zinātnisko, akadēmisko un pedagoģisko 

kvalifikāciju novērtē Dome. 

1.5. Vismaz 65 procentiem vēlētā akadēmiskā personāla ir septītajam Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmenim atbilstoša augstākā izglītība vai profesionālā kvalifikācija1. 

1.6. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt persona ar 

augstāko izglītību bez doktora grāda, ja tai ir attiecīgajam studiju kursam atbilstošs vismaz 

septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu docentu amatu 

pretendentiem, apstiprina Dome. 

1.7. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta amatu var ieņemt 

persona ar augstāko izglītību bez doktora grāda, ja tai ir attiecīgajam studiju kursam atbilstošs 

vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.2 

2. Izvērtējot kandidātus akadēmiskajam amatam, tiek ņemts vērā: 

                                                 
1 Profesionālās izglītības likums. 16.1 pants, 9 punkts. https://likumi.lv/ta/id/20244  
2 Augstskolu likums, 39. pants. https://likumi.lv/ta/id/37967#p39  

https://likumi.lv/ta/id/20244
https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums
https://likumi.lv/ta/id/301572
https://likumi.lv/ta/id/301572
https://likumi.lv/ta/id/301572
https://likumi.lv/ta/id/20244
https://likumi.lv/ta/id/37967#p39
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2.1. Izglītības līmenis, grāds; 

2.2. Ja nepieciešams kursa vadīšanā– ārstniecības personas statuss; 

2.3. Ja nepieciešams kursa vadīšanā – sertifikāts specialitātē; 

2.4. Pētnieciskā darbība (uzstāšanās konferencē, publikācijas, darbu vadīšana u.c.); 

2.5. Apgūti pedagoģijas pamati; 

2.6. Profesionālā pilnveide; 

2.7. Digitālās prasmes – prasme lietot Moodle vidi, dokumentu sagatavošanas, prezentāciju 

veidošanas programmas, interaktīvas aplikācijas testu un aptauju veidošanai; 

2.8. Spēja brīvi sazināties angļu valodā, vadīt lekciju ārzemju studentiem; 

2.9. Stāžs profesijā, stāžs pedagoģiskajā darbā; 

2.10. Izglītības un pieredzes atbilstība vadīt konkrētu studiju kursu. 

3. Akadēmiskā personāla pienākumi 

3.1. Radoši un atbildīgi piedalīties studiju  programmas īstenošanā. 

3.2. Veikt pētniecisko un metodisko darbu. 

3.3. Pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo un pedagoģisko kvalifikāciju, apmeklēt metodiskos 

seminārus, iesaistīties lietišķi pētnieciskajā darbā. 

3.4. Līdz ievēlēšanas termiņa beigām apgūt profesionālās pilnveides programmas par inovācijām 

augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko 

stundu apjomā (tai skaitā vismaz 60 kontaktstundas). Profesionālā pilnveide var ietvert 

atbilstošu starptautisko mobilitāti, kā arī dalību konferencēs un semināros, ko apliecina 

akadēmiskā personāla iesniegtie dokumenti3. 

3.5. Ievērot profesionālās ētikas normas un akadēmisko godīgumu. 

3.6. Atbildēt par savu darbību un rezultātiem. 

3.7. Darbā pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas un sniegt zināšanas, pielietojot 

iespējamās jaunākās mācību metodes darbam ar pieaugušajiem. 

3.8. Nodrošināt studentiem iespējas īstenot koledžā savas tiesības. 

3.9. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

3.10. Iesniegt sava darba atskaiti 2x studiju gadā līdz 5. jūlijam un 5. janvārim. 

4. Akadēmiskā personāla tiesības 

                                                 
3 Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", 16. punkts. 

https://likumi.lv/ta/id/301572#p16  

https://likumi.lv/ta/id/301572#p16
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4.1. Īstenojamās studiju programmas ietvaros – atbilstoši nolikumam par studiju un pārbaudījumu 

kārtību, skaidri noteikt studiju kursa  un pārbaudījumu saturu, mācību formas un metodes. 

4.2. Veicot lietišķi pētniecisko darbu, izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt, publiskot un publicēt 

pētījumu rezultātus. 

4.3. Iesniegt priekšlikumus koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu  organizēšanai. 

4.4. Piedāvāt jaunas studiju programmas un kursus. 

4.5. Izteikt priekšlikumus koledžas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai. 

4.6. Tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijās. 

5. Akadēmiskā personāla atvaļinājumi 

5.1. Koledžas akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu 

atvaļinājums.  

5.2. Akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju 

atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai4. 

6. Akadēmiskā personāla darba samaksas un motivācijas sistēma reglamentēta nolikumā “SKK 

pedagogu darba samaksas nolikums” 

7. Akadēmiskā personāla skaitu nosaka valde, atbilstoši SKK stratēģijai. 

 

Izmaiņu apraksts 

4. versija 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 

Konceptuāli no dokumenta Nr.7 “SKK pedagogu darba samaksas 

nolikums” izveidoti divi dokumenti: 

1.“Nolikums par akadēmiskajiem amatiem SKK”, atstāts vēsturiskais 

Nr.7. 

2. “SKK pedagogu darba samaksas nolikums”, piešķirts vēsturiskais 

Nr.78, arhīva versijas nosaukums Nr. 78 “Akadēmiskā personāla attīstības 

plāns” 

Nosaukumi precizēti 

sakarā ar Profesionālās 

izglītības likuma 

grozījumiem. 

Samaksa un motivācija ir 

iekšējs dokuments, bet 

akadēmiskie amati 

publisks. 

7. paraksta SKK Padome 

78. paraksta Valdes 

priekšsēdētāja 

Precizēti normatīvie dokumenti, uz kuriem ir atsauces  

 

                                                 
4 Augstskolu likums, 42. pants. https://likumi.lv/ta/id/37967#p42  

https://likumi.lv/ta/id/37967#p42

