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2019.gada 3.oktobrī                         Nr. 2 
 

Par stundu darba apmaksu LSPA  
 

 Lai noteiktu stundu likmes, laika normas slodzes aprēķināšanai un 

optimizētu docētāju darba apmaksu no pašu ieņēmumiem, saskaņā ar 2016. gada 

5. jūlijā (prot. Nr. 33 35. §) Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Docētājiem, kuri pamatdarbā ir izpildījuši plānoto slodzi un 

viesdocētājiem  maksāt par stundu: 

 

• profesori EUR 11.00 

• asociētie profesori EUR 9.00 

• docenti EUR 7.20 

• lektori EUR 5.90 

• asistenti, izglītības metodiķi u.c. EUR 4.50 

 

2. Promocijas padomes sastāvā un Profesoru padomes sastāvā iekļautajiem 

docētājiem, kuri pamatdarbā izpilda plānoto slodzi un viesdocētājiem  

maksāt EUR 11.00 par  stundu, neatkarīgi no ieņemamā amata. 

 

3. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā iekļautajiem docētājiem, kuri 

pamatdarbā izpilda plānoto slodzi un viesdocētājiem  maksāt EUR 9.00 

par  stundu, neatkarīgi no ieņemamā amata, izņemot  profesorus, kuriem 

stundas maksu nosaka 1. punkts.  

 

4.  Noteikt  stundu   likmi viesdocētājiem no  EUR 4.50 līdz EUR 11.00  

atkarībā no viesdocētāja kvalifikācijas, Katedras vadītājam vai Nodaļas 

vadītājam saskaņojot ar  Studiju departamenta  vadītāju. 

 

5.   Ievērojot nepieciešamību apgūt studējošiem praktiskas iemaņas un 

zināšanas, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos var 

piemērot asociētā profesora, docenta, lektora un asistenta amata stundu 

likmi personai ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir studiju 

priekšmetam atbilstoša praktiskā darba pieredze:  



5.1. Lai piemērotu asociētā profesora amata stundu likmi personai ar 

augstāko izglītību un maģistra grādu, kurai nav zinātniskā grāda, 

šai personai ir nepieciešama vismaz desmit gadu praktiskā darba 

pieredze studiju priekšmetam atbilstošā attiecīgajā nozarē. 

5.2. Lai piemērtotu  docenta amata stundu likmi personai ar augstāko 

izglītību un maģistra grādu, kurai nav zinātniskā grāda, šai 

personai ir nepieciešama vismaz septiņu gadu studiju priekšmetam 

atbilstoša praktiskā darba pieredze.  

5.3. Lektoriem un asistentiem ar augstāko izglītību, kuriem nav zinātniskā 

un akadēmiskā grāda, ir nepieciešama vismaz piecu gadu studiju 

priekšmetam atbilstoša praktiskā darba pieredze.  

 

     6. Uzskatīt par spēku zaudējušu 2011.gada 1.februāra Senāta lēmumu Nr. 10. 

 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs prof. Ivars 

Kravalis. 

 

8. Lēmums stājās spēkā ar 2019.gada 3.oktobri. 

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs              prof. Uldis Grāvītis 

                                                                                        

 

 

 


