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DAUGAVPILS FILIĀLES NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Daugavpils filiāle (turpmāk tekstā – Filiāle) ir Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas 

“RISEBA”(turpmāk-RISEBA) struktūrvienība, kas izveidota profesionālās, akadēmiskās un 

zinātniskās darbības organizēšanai Daugavpilī, lai realizētu RISEBA īstenojamās studiju 

programmas.  

1.2. Filiāle savā darbā ievēro RISEBA satversmi un šo nolikumu,  LR likumdošanas aktus, kā arī citus 

RISEBA darbību reglamentējošus dokumentus un rektora rīkojumus. 

1.3. Filiāle noteiktā kārtībā sadarbojas ar RISEBA struktūrvienībām un citām institūcijām. 

1.4. Filiāle noteiktā kārtībā lieto RISEBA simboliku. Filiālei var būt sava simbolika, veidlapas un 

zīmogs, to apstiprina RISEBA rektors. 

1.5. Filiāles nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas RISEBA senātā.  

1.6. Filiāles darbību reorganizē vai izbeidz RISEBA satversmē paredzētajā kārtībā 

 

2. Mērķis un uzdevumi 

2.1. Filiāles mērķis ir nodrošināt studējošajiem starptautiska līmeņa augstāko izglītību, organizēt 

speciālistu kvalifikācijas celšanu un pārkvalificēšanu. 

2.2. Filiāles darbības galvenais uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt plašu, praktiskai izmantošanai 

derīgu, uz zinātniskiem pamatiem veidotu augstāko izglītību.  

2.3. Filiāle, atbilstoši savas darbības mērķim un uzdevumiem: 

- īsteno RISEBA licencētās un akreditētās studiju programmas; 

- plāno un organizē studiju procesu un zinātniskās pētniecības darbu; 

- piešķir atbilstošu profesionālo kvalifikāciju un/vai grādu; 

- nodrošina metodisko materiālu izstrādi, veido atbilstošu akadēmisko vidi; 

- komplektē personālu, organizē lietvedību; 

2.4. Saistībā ar studijām un zinātnisko darbību, Filiālei ir tiesības: 

- organizēt kursus, lekcijas, seminārus, rīkot konferences un citas sanāksmes; 

- slēgt līgumus ar citām Latvijas Republikas un ārvalstu zinātniskajām iestādēm; 

- veikt saimniecisko darbību, saistītu ar izglītības procesu, slēgt attiecīgus saimnieciskos 

līgumus; 

- veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar RISEBA noteikto. 

 

3. Darbības pamatprincipi 

 

3.1. Filiāle nodrošina studiju, metodiskā un zinātniskā darba procesu.  

3.2. Filiāle plāno un veic organizatoriskos pasākumus atbilstoši šī nolikuma noteiktajiem mērķiem un 

uzdevumiem. 

3.3. Savu tiešo uzdevumu veikšanai Filiāle var veidot komisijas un darba grupas. 

3.4. Filiāles personālu veido: akadēmiskais personāls, vispārējais personāls un pilna laika studējošie.  

3.5. Filiāles akadēmiskais personāls veic akadēmisko darbību un īsteno zinātniski pētniecisko darbību.  

3.6. Filiāles vispārējais personāls ir administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls, tehniskais, 

saimnieciskais un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir administratīvais darbs. Filiāles 

vispārējā personāla skaitu, štatu sarakstu, darba apmaksas apmēru un kārtību nosaka vadītājs un 

apstiprina RISEBA rektors. 

3.7. Filiāles darbinieku atbildību un pienākumus nosaka darba līgums un amata apraksts; 

3.8. Filiāles uzaicinātie viesmācībspēki strādā uz attiecīgā līguma pamata, ievērojot Latvijas Republikas 

tiesību aktus. Viesmācībspēkiem ir tādas pašas tiesības kā augstskolas akadēmiskajam personālam, 

viņi piedalās Filiāles pārvaldes institūciju darbā tikai ar padomdevēja tiesībām.  
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4. Filiāles pārvaldība 

4.1. Daugavpils filiāles darbību organizē vadītājs. 

4.2. Filiāles vadītāju ieceļ RISEBA rektors. Rektors ar Filiāles vadītāju darba tiesiskās attiecības 

nodibina un izbeidz likumdošanā paredzētajā kārtībā.   
4.3. Filiāles  vadītājs: 

- ir oficiāls RISEBA pārstāvis Daugavpilī, savas kompetences ietvaros veic Filiāles darbības 

plānošanu, organizēšanu un vadīšanu; 

- atbild par LR likumdošanas, RISEBA satversmes, šī nolikuma, citu reglamentējošu 

dokumentu ievērošanu un rektora rīkojumu izpildi Daugavpils filiālē; 

- atbild par studiju programmu īstenošanu un kvalitāti Daugavpils filiālē, 

- sagatavo Filiāles budžeta projektu, 

- vada Filiāles Domi 

- noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz priekšlikumus par Filiāles materiālo nodrošinājumu, 

nodrošina Filiāles mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu, 

- nodrošina Daugavpils filiāli ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, lemj par 

līgumattiecību dibināšanu un līgumu pārtraukšanu ar akadēmisko un vispārējo Filiāles 

personālu saskaņā ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem, 

- pārrauga akadēmiskā personāla darbību, tā darbības kvalitāti un atbilstību studiju programmai 

un studiju kursu programmām, 

- sagatavo priekšlikumus par studiju programmai nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi, 

- lemj par studentu imatrikulāciju un eksmatrikulāciju un iesniedz priekšlikumus rektoram, 

- izlemj jautājumus par citās mācību iestādēs iegūto kredītpunktu atbilstību un ieskaitīšanu, 

- izlemj jautājumus par studējošo studiju pārtraukšanu un atjaunošanu studijās, 

- izstrādā Filiāles uzdevumu izpildei nepieciešamo reglamentējošo dokumentu projektus un 

saskaņo tos ar attiecīgajām RISEBA struktūrvienībām. 

4.4. Filiāles vadītājs ir tiešā RISEBA rektora pakļautībā. 

4.5. Studiju un metodiskās darbības kvalitātes nodrošināšanai Filiāle var izveidot Domi, kuras 

priekšsēdētājs ir Filiāles vadītājs. Dome ir koleģiāla institūcija, tās sastāvā ir Filiāles vadītājs, 

vismaz divi mācībspēki, divi administratīvā personāla pārstāvji un divi Filiāles studējošie. 

4.6. Domes darbību reglamentējošu nolikumu un sastāvu pēc Filiāles vadītāja ierosinājuma apstiprina 

RISEBA rektors. 

4.7. Domes kompetencē ir: 

- noteikt studiju, mācību metodiskās un zinātniskās darbības pamatvirzienu īstenošanu, Filiāles 

attīstības stratēģiju, 

- apstiprināt studiju gada plānus, pēc vadītāja ierosinājuma izvērtēt akadēmiskā personāla 

darbu. 

4.8. Domes sēdes notiek vismaz divas reizes gadā vai pēc vadītāja vai Domes locekļu vairākuma 

pieprasījuma. 

4.9. Domes lēmumus var apstrīdēt RISEBA senātā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no to publicēšanas brīža. 

 

5. Filiāles finansēšana 

5.1. Filiāles darbība tiek finansēta no RISEBA līdzekļiem, saskaņā ar apstiprināto budžetu. Finansu 

saimnieciskās darbības uzraudzību veic RISEBA Finanšu direktors, grāmatvedības uzskaiti un 

atskaiti - grāmatvedība. 

5.2. Filiāles budžets tiek noteikts RISEBA budžeta ietvaros. 


