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Struktūrvienība Vakantais amats Vietu skaits 
Pieteikšanās 
beigu termiņš 

Prasības pretendentam Pienākumi 

Bioloģijas un mikrobioloģijas 
katedra 

Docents 
 
 

3 amata 
vietas 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas 
- Vismaz 3 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, 

kā arī vēlama pieredze zinātniskajā un 
organizatoriskajā darbā 

- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas 
atbilst docenta amata vietas nosaukumam 

- Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, 
eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā 
studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās 
pamatkursos 

- Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā 

Darba drošības un vides 
veselības institūta Higiēnas un 
arodslimību laboratorija 

Vadošais pētnieks 
 
 
 
 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas 

veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās 
pētniecības darbu  

- Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas 
- Vismaz  5 gadu darba pieredze zinātniskajā 

darbā attiecīgajā apakšnozarē 
- Profesionālā ētika un tolerance 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes 
apakšnozarē 

- Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti  
- Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, 

pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes 
apakšnozarē 

- Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt 
izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus 

- Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību 

Farmācijas ķīmijas katedra Katedras vadītājs 
 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē 

augstskolu un zinātnisko darbību 
- Vismaz 3 gadu pieredze organizatoriskā darbā, 

kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un 
zinātniskā darbā 

- Vēlama pieredze vadītāja darbā 
- Labas komunikācijas prasmes 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Organizēt struktūrvienības darbu atbilstoši iekšējo 
un ārējo normatīvo dokumentu prasībām 

- Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, 
noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt 
uzdevumus darbiniekiem 

- Veicināt un organizēt sadarbību ar citām 
struktūrvienībām 

- Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai 
nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu 
darbību un pēctecību 

- Analizēt un novērtēt darbinieku darbu 

Humanitāro zinātņu katedra Katedras vadītājs 
 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē 

augstskolu un zinātnisko darbību 
- Vismaz 3 gadu pieredze organizatoriskā darbā, 

kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un 
zinātniskā darbā 

- Vēlama pieredze vadītāja darbā 
- Labas komunikācijas prasmes 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Organizēt struktūrvienības darbu atbilstoši iekšējo 
un ārējo normatīvo dokumentu prasībām 

- Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, 
noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt 
uzdevumus darbiniekiem 

- Veicināt un organizēt sadarbību ar citām 
struktūrvienībām 

- Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai 
nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu 
darbību un pēctecību 

- Analizēt un novērtēt darbinieku darbu 
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Iekšķīgo slimību katedra Profesors 
(hematoloģijā) 

 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas 

veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās 
pētniecības darbu un nodrošina augstas 
kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes 
apakšnozarē 

- Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, 
grāmatas vai mācību līdzekļi 

- Vismaz 3 gadu darba pieredze asociētā 
profesora amatā 

- Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā 
obligāts kritērijs - LZP eksperts 

- Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un 
kompetences, tai skaitā obligāta prasība - 
doktorantu vadīšana 

- Profesionālā ētika un tolerance 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 
- Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto 

profesoru kvalifikācijas anketu Veidlapa 
Nr.ZD-11(DOC) 

- Lasīt augsti kvalificētas lekcijas 
- Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu 

savā studiju kursā 
- Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes 

apakšnozarē 
- Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu 

atbilstošā zinātnes apakšnozarē 
- Piedalīties studiju programmu, un augstskolas 

struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā 
- Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku 

un docētāju paaudzi 
- U.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu 

Ķirurģijas katedra Katedras vadītājs 1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē 

augstskolu un zinātnisko darbību 
- Vismaz 3 gadu pieredze organizatoriskā darbā, 

kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un 
zinātniskā darbā 

- Vēlama pieredze vadītāja darbā 
- Labas komunikācijas prasmes 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Organizēt struktūrvienības darbu atbilstoši iekšējo 
un ārējo normatīvo dokumentu prasībām 

- Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, 
noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt 
uzdevumus darbiniekiem 

- Veicināt un organizēt sadarbību ar citām 
struktūrvienībām 

- Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai 
nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu 
darbību un pēctecību 

- Analizēt un novērtēt darbinieku darbu 
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Medicīnas vēstures institūts Profesors 
(medicīnas vēsture) 

 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas 

veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās 
pētniecības darbu un nodrošina augstas 
kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes 
apakšnozarē 

- Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, 
grāmatas vai mācību līdzekļi 

- Vismaz 3 gadu darba pieredze asociētā 
profesora amatā 

- Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā 
obligāts kritērijs - LZP eksperts 

- Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un 
kompetences, tai skaitā obligāta prasība - 
doktorantu vadīšana 

- Profesionālā ētika un tolerance 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 
- Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto 

profesoru kvalifikācijas anketu Veidlapa 
Nr.ZD-11(DOC) 

- Lasīt augsti kvalificētas lekcijas 
- Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu 

savā studiju kursā 
- Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes 

apakšnozarē 
- Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu 

atbilstošā zinātnes apakšnozarē 
- Piedalīties studiju programmu, un augstskolas 

struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā 
- Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku 

un docētāju paaudzi 
- U.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu 

Neiroloģijas un neiroķirurģijas 
katedra 

Profesors 
(neiroloģija) 

 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas 

veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās 
pētniecības darbu un nodrošina augstas 
kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes 
apakšnozarē 

- Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, 
grāmatas vai mācību līdzekļi 

- Vismaz 3 gadu darba pieredze asociētā 
profesora amatā 

- Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā 
obligāts kritērijs - LZP eksperts 

- Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un 
kompetences, tai skaitā obligāta prasība - 
doktorantu vadīšana 

- Profesionālā ētika un tolerance 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 
- Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto 

profesoru kvalifikācijas anketu Veidlapa 
Nr.ZD-11(DOC) 

- Lasīt augsti kvalificētas lekcijas 
- Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu 

savā studiju kursā 
- Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes 

apakšnozarē 
- Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu 

atbilstošā zinātnes apakšnozarē 
- Piedalīties studiju programmu, un augstskolas 

struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā 
- Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku 

un docētāju paaudzi 
- U.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu 
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Psihiatrijas un narkoloģijas 
katedra 

Katedras vadītājs 
 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē 

augstskolu un zinātnisko darbību 
- Vismaz 3 gadu pieredze organizatoriskā darbā, 

kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un 
zinātniskā darbā 

- Vēlama pieredze vadītāja darbā 
- Labas komunikācijas prasmes 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Organizēt struktūrvienības darbu atbilstoši iekšējo 
un ārējo normatīvo dokumentu prasībām 

- Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, 
noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt 
uzdevumus darbiniekiem 

- Veicināt un organizēt sadarbību ar citām 
struktūrvienībām 

- Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai 
nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu 
darbību un pēctecību 

- Analizēt un novērtēt darbinieku darbu 

Rehabilitācijas fakultātes 
Rehabilitoloģijas pētnieciskā 
laboratorija 

Vadošais pētnieks 
 
 
 
 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas 

veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās 
pētniecības darbu  

- Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas 
- Vismaz  5 gadu darba pieredze zinātniskajā 

darbā attiecīgajā apakšnozarē 
- Profesionālā ētika un tolerance 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes 
apakšnozarē 

- Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti  
- Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, 

pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes 
apakšnozarē 

- Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt 
izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus 

- Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību 

Zāļu formu tehnoloģijas 
katedra 

Docents 
 
 

 

2 amata 
vietas 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas 
- Vismaz 3 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, 

kā arī vēlama pieredze zinātniskajā un 
organizatoriskajā darbā 

- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas 
atbilst docenta amata vietas nosaukumam 

- Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, 
eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā 
studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās 
pamatkursos 

- Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā 

Zobu protezēšanas katedra Asociētais profesors  
(zobu protezēšana) 
 
 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, 

grāmatas vai mācību līdzekļi 
- Vismaz 3 gadu pieredze docenta amatā vai 

tam pielīdzināta darba pieredze 
- Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā 

obligāts kritērijs - LZP eksperts 
- Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un 

kompetences, tai skaitā obligāta prasība - 
doktorantu vadīšana 

- Profesionālā ētika un tolerance 
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 
- Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto 

profesoru kvalifikācijas anketu Veidlapa 
Nr.ZD-11(DOC) 

- Lasīt augsti kvalificētas lekcijas 
- Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes 

apakšnozarē 
- Vadīt pētniecības darbu doktora un maģistra grāda 

iegūšanai 
- Nodrošināt un vadīt studiju darbu 
- Piedalīties studiju programmu sagatavošanā 
- Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku 

un docētāju paaudzi 
- U.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu 
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Zobu protezēšanas katedra Docents 
 
 

 

1 amata 
vieta 

2017.g. 
12.oktobris 

- Doktora grāds atbilstošā nozarē 
- Zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas 
- Vismaz 3 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, 

kā arī vēlama pieredze zinātniskajā un 
organizatoriskajā darbā 

- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas 
- Labas datorprasmes 

- Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas 
atbilst docenta amata vietas nosaukumam 

- Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, 
eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā 
studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās 
pamatkursos 

- Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā 

 


