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NOLIKUMS PAR VĒLĒŠANĀM AKADĒMISKAJOS AMATOS 
 

1. Vispārīgie  noteikumi 

1.1. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un profesionālās 

kvalifikācijas atbilstību zinātnes nozares prasībām kā studiju, tā pētniecības darbam 
Biznesa mākslas un tehnoloģiju  augstskolā RISEBA (turpmāk tekstā RISEBA).  

1.2. RISEBA akadēmiskajos amatos ievēl atklātā konkursā, atbilstoši LR Augstskolu 
likumam un augstskolas Satversmei. 

1.3. Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko 
kvalifikāciju novērtē un amatā ievēl attiecīgā nozaru profesoru padome Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. 

1.4. Studiju programmu īstenošanai un zinātniski pētnieciskā darba veikšanai RISEBA Senāts 

pēc katedru ieteikuma uz sešiem gadiem ievēl, docentu, lektoru vai asistentu, kā arī vadošo 
pētnieku un pētnieku, atbilstoši RISEBA Senāta apstiprinātiem kritērijiem.  

1.5. Atklātu konkursu uz brīvo akadēmiskā amata vietu izsludina vismaz mēnesi pirms 
vēlēšanām.  

 

2. Prasības akadēmisko amatu pretendentiem 

2.1. Akadēmiskie amati RISEBA ir profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks, 
docents, lektors, pētnieks un asistents. 

Profesors  ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim 
atbilstošu zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina 
augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. Par RISEBA profesoru var 
ievēlēt personu ar doktora grādu un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredzi asociētā 

profesora vai profesora amatā. Profesoru atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem, un 
rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu. Līdz ar ievēlēšanu amatā 
profesors atbilstoši amata nosaukumam iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus un 
veikt izglītojošo darbu.  

Profesora galvenie uzdevumi ir: 
1) augsti kvalificētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu 

pārraudzība savā studiju kursā; 
2) doktora līmeņa studiju, pētniecības darbu un/vai mākslinieciskās jaunrades 

darbu vadīšana zinātnes apakšnozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam; 
3) piedalīšanās studiju programmu, augstskolas un tās struktūrvienību darba un 

kvalitātes vērtēšanā; 
4) jaunās zinātnieku un docētāju paaudzes gatavošana. 

Par RISEBA asociēto profesoru, var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu un ne 
mazāk kā trīs gadu darba pieredzi docenta vai asociētā profesora amatā.  Asociēto 

profesoru atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem. Rektors slēdz ar viņu darba līgumu. Līdz 
ar ievēlēšanu amatā asociētais profesors iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus un veikt 
izglītojošo darbu atbilstoši asociētā profesora amata nosaukumam. 

Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir: 

1) aktīvs pētnieciskais darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst asociētā 
profesora amata nosaukumam; 

2) pētniecības darba un/vai mākslinieciskās jaunrades darbu vadīšana doktora un 
maģistra grāda iegūšanai; 
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3) izglītojošā darba, īpaši augstākā posma studiju nodarbību un pārbaudījumu 
vadīšana attiecīgajā kursā, lekciju lasīšana; 

4) jaunās zinātnieku un paaudzes izglītošana un atbalstīšana. 

Par RISEBA docentu, var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Profesionālo studiju 
programmu īstenošanai RISEBA docenta amatā var ievēlēt arī personas, kurām ir atbilstoša 
augstākā izglītība un vismaz 7 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē. Docentu 

atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu. Līdz ar 
ievēlēšanu amatā, docents iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus un veikt izglītošanas 
darbu atbilstoši docenta amata nosaukumam. 

Docenta galvenie uzdevumi ir: 

1) pētniecības darbs un/vai mākslinieciskās jaunrades darbs zinātnes apakšnozarē, 
kas atbilst docenta amata nosaukumam; 

2) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu 
organizēšana savā studiju kursā. 

Par RISEBA lektoru var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu, ar vismaz 3 gadu 
pedagoģisko pieredzi. Profesionālo studiju programmu īstenošanai RISEBA lektora amatā 

var ievēlēt arī personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 5 gadu praktiskā 
darba pieredze attiecīgajā nozarē. Lektoru atklātā konkursā ievēl uz sešiem gadiem un rektors 
slēdz ar viņu darba līgumu. Līdz ar ievēlēšanu amatā lektors iegūst tiesības patstāvīgi veikt 
zinātniskos pētījumus un veikt izglītošanas darbu atbilstoši lektora amata nosaukumam. 

Lektora galvenie uzdevumi ir: 
1) pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades darbs zinātnes apakšnozarē, kas 

atbilst lektora amata nosaukumam;  
2) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana; 

3) mācību metodiskais darbs; 
4) profesionālās t.s. pedagoģiskās kvalifikācijas celšana. 

RISEBA asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Profesionālo 
studiju programmu īstenošanai RISEBA asistenta amatā var ievēlēt arī personas, kurām ir 

atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē. 
Asistentus ievēl atklātā konkursā uz sešiem gadiem un, ja viņiem nav doktora grāds, ne 
vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Līdz ar ievēlēšanu asistenta amatā asistents iegūst tiesības 
patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un veikt izglītojošo darbu, atbilstoši asistenta amata 

nosaukumam. 
 Asistenta galvenie uzdevumi ir: 

1) pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades darbs zinātnes apakšnozarē, 
kas atbilst asistenta amata nosaukumam; 

2) studiju nodarbību vadīšana; 
3) profesionālās t.s. pedagoģiskās kvalifikācijas celšana. 

RISEBA vadošo pētnieku amatā var ievēlēt personas ar doktora grādu un vismaz 5 gadu 
pieredzi zinātniski-pētnieciskajā darbā. 

Vadošā pētnieka galvenie uzdevumi ir: 
1) zinātniski darba organizācija un vadība atbilstošajā pētnieciskajā virzienā; 
2) pētniecības projektu piesaiste, to vadība un līdzdalība izpildē. 

RISEBA pētnieku amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu un vismaz 3 

gadu pieredzi zinātniski-pētnieciskajā darbā.  
1) zinātniskās pētniecības darba veikšana atbilstošajā pētnieciskajā virzienā; 
2) pētniecisko projektu izpilde. 

 

2.2.Ievēlētajiem profesoru amatā vienlaicīgi piešķir akadēmisko nosaukumu „profesors”, 
ievēlētajiem asociētā profesora amatā vienlaicīgi piešķir akadēmisko nosaukumu 
„asociētais profesors”, ievelētajiem docenta amatā – akadēmisko nosaukumu „docents”, 
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ievēlētājiem vadošā pētnieka amatā – akadēmisko nosaukumu „vadošais pētnieks”. 
Ievēlētajiem šajos amatos tiek izsniegts atbilstošs RISEBA diploms. 
 

3. Kārtība, kādā mācībspēki tiek virzīti ievēlēšanai akadēmiskajos amatos  

3.1. Personāla nodaļa seko līdzi ievēlēšanas termiņiem un  informē attiecīgo katedru 
vadītājus par akadēmisko amatu pārstāvjiem, kuriem attiecīgajā semestrī izbeidzas 
ievēlēšanas termiņš.  

3.2. Pamatojoties uz katedras vadītāja ierosinājumu, Personāla nodaļa izsludina atklātu 

konkursu uz akadēmiskajiem amatiem, kuriem attiecīgajā periodā izbeidzas ievēlēšanas 
termiņš, kā arī uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem.  

3.3. Atklāta konkursa pretendents, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa 
izsludināšanas dienas, iesniedz RISEBA Personāla nodaļā šādus dokumentus:  

- iesniegumu rektoram par piedalīšanos konkursā;  
- dokumentu norakstus vai kopijas, kas apliecina izglītību, zinātnisko grādu vai 

akadēmisko nosaukumu (norakstus/kopijas apstiprina darba vietā vai, salīdzinot ar 
pretendenta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem, RISEBA Personāla nodaļā); 

- ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, arī izziņu 
par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst 
ārvalstīs iegūtais diploms (Ārvalstīs iegūto bakalaura, maģistra un profesionālo 
diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskais informācijas centrs. 

Doktora grādu nostrifikāciju veic nozares promocijas padome); 
- akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae) pēc 

Europass formas, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un 
organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā un/vai 

mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu saraksts;  
- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk 

raksturotu savu kvalifikāciju; 
- ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, iesniedz arī valsts valodas 

prasmi apliecinošu dokumentu. 
3.4. Pretendents RISEBA Personāla nodaļā var iepazīties ar amata uzdevumiem un citiem 

nosacījumiem; 
3.5. RISEBA Personāla nodaļā reģistrē iesniegtos dokumentus un trīs dienu laikā pēc 

iesniegšanas termiņa izbeigšanās pretendentu dokumentus nodod atbilstības 
akadēmiskajiem amatiem izvērtēšanas komisijai (turpmāk - Atbilstības komisija) un 
attiecīgo katedru vadītājiem.  

3.6. Katedras izskata pretendentu pieteikumus, sagatavo motivētu atzinumu par katru 

akadēmiskā amata pretendentu, kā arī priekšlikumu par konkrēta kandidāta virzīšanu 
izskatīšanai Senātā, un iesniedz to Atbilstības komisijai. 

3.7. Iesniegtos pretendentu dokumentus izvērtē ar rektora rīkojumu noteikta pastāvīgi 
darbojošās Atbilstības komisija. Pretendentu atbilstība tiek izvērtēta atbilstoši spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem un RISEBA prasībām attiecīgā amata pretendentiem. 
Komisijas sēdes tiek protokolētas.  

3.8. Atbilstības komisijas lēmums un atbilstošās katedras atzinums, kā arī , pretendentu 
dokumenti, kuri atbilst attiecīgā amata prasībām, tālāk tiek nodoti izskatīšanai RISEBA 

Senātā.  Saskaņā ar Augstskolu likuma 33.pantu un RISEBA Satversmi, asistentus, 
lektorus, pētniekus, vadošos pētniekus un docentus vēl RISEBA Senāts, bet asociētā 
profesora un profesora amatu pretendentus ar Senāta lēmumu virza ievēlēšanai nozares 
profesoru padomēs.  

3.9. Atbilstības komisijas, kā arī katedru atzinumiem ir rekomendējošs raksturs, lēmumu 
pieņem RISEBA Senāts, aizklāti balsojot, pamatojoties uz spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem un RISEBA prasībām. 
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4. Vēlēšanu un balsošanas kārtība 

4.1. RISEBA Senātam ir tiesības izskatīt jautājumu par vēlēšanu akadēmiskajos amatos, ja 

tajā piedalās ne mazāk kā puse senatoru. Uz Senāta sēdi priekšsēdētājs uzaicina 
akadēmisko amatu pretendentus. Senāta sēdē par katru amata pretendentu ziņo 
attiecīgās katedras vadītājs. Senāts tiek iepazīstināts arī ar Atbilstības komisijas 
lēmumu. Notiek diskusija. Sēdes gaita tiek protokolēta.  

4.2. Ja Senāta sēdes notiek attālināti, balsu skaitīšanas komisiju neveido, bet gan atklātai, 
gan aizklātai balsošanai izmanto dokumentu vadības sistēmu Namejs. 

4.3. Balsojot klātienē, RISEBA Senāta sēdē pēc pretendenta kandidatūras apspriešanas 
atklātā balsošanā pieņem lēmumu par pretendenta iekļaušanu vēlēšanu biļetenā.  

4.4. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo Senāta senatoru balsu vairākumu, atklāti 
balsojot, ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 locekļu sastāvā  

4.5. Izveidotā balsu skaitīšanas komisija saņem no Senāta sekretāra sagatavotus biļetenus 
un pret parakstu Senāta senatoru reģistrācijas lapā izdala tos senatoriem.  

4.6. Pēc balsošanas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nolasa atbilstošos protokolus, kurus 
atklāti balsojot apstiprina RISEBA Senāts.  

4.7. Par derīgiem tiek atzīti biļeteni, kuros izsvītrots viens no balsošanas variantiem – 
“ievēlēt” vai “neievēlēt”, “virzīt” vai “nevirzīt”. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas 

neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj konstatēt balsotāja attieksmi pret visiem 
biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī, kuros balsots par vairāk pretendentu, nekā 
ir vakanto vietu. 

4.8. Vēlēšanas ir spēkā, ja balsošanā piedalās ne mazāk kā puse no Senāta locekļiem. 

Persona ir ievēlēta, ja par viņu nobalsojuši vairāk par pusi klātesošo senatoru.  
4.9. Ja vēlēšanās uz vienu amatu piedalās vairāki pretendenti un neviens nav ieguvis vairāk 

par pusi balsu, tad tajā pašā sēdē notiek atkārtota balsošana. Ja no vairākiem 
pretendentiem vairāk par pusi balsu nav ieguvis neviens, tad nākamajā balsošanas kārtā 

piedalās divi lielāko balsu skaita ieguvēji vai arī vairāki pretendenti, ja tie ieguvuši 
vienādu balsu skaitu.  

4.10.  Amata pretendenta vārdu un uzvārdu ieraksta vēlēšanu biļetenā. Ja viņi pretendē 
uz vienu un to pašu vakanci, vienā biļetenā ieraksta visus amata kandidātu uzvārdus 

alfabēta secībā.  
4.11.  Ja struktūrvienībā ir izsludināts konkurss uz vairākām viena akadēmiskā amata 

vietām, tad biļetenā uzrāda arī vakanto vietu skaitu.  
4.12.Balsojot Senātā, senatori savu attieksmi pret amata pretendenta ievēlēšanu pauž 

svītrojot biļetenā vienu no vārdiem – “ievēlēt” vai “neievēlēt”, “virzīt” vai “nevirzīt”, 
kas biļetenā atrodas līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot biļetenā tādu 
pretendentu skaitu, kas nav lielāks par vakanto vietu skaitu.  

4.13.Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša akadēmiskā amata vietām un 

pretendentu skaits biļetenā ir lielāks par šo vietu skaitu, bet vēlēšanās vajadzīgais 
pretendentu skaits nav ieguvis nepieciešamo balsu vairākumu ievēlēšanai visās 
vakancēs, cik uzrādītas biļetenā, tad notiek vēlēšanu otrā kārta. Tajā vairs nepiedalās 
tie pretendenti, kuri ieguvuši nepieciešamo balsu vairākumu. Vēlēšanu otrajā kārtā uz 

atlikušajām vakancēm piedalās tie pretendenti, kuri ieguvuši lielāko balsu skaitu, pie 
tam vēlēšanu otrajā kārtā piedalās par vienu pretendentu vairāk nekā vēl ir vakances, 
ja pretendentu skaits pārsniedz atlikušo vakanču skaitu.  

4.14.Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā par katru 

amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu un ziņo Senātam.  
4.15.Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par vēlēšanu rezultātiem Senāts apstiprina, 

atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo Senāta senatoru balsu vairākumu. Par konkursa 
rezultātiem Senāta sekretārs paziņo pretendentiem. 
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5. Apelācijas kārtība 

5.1. Apelācijas sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents vai cita 
ieinteresētā persona iesniedz RISEBA rektoram ne vēlāk kā 10 dienas pēc vēlēšanām.  

5.2. Apelācijas sūdzību viena mēneša laikā pēc iesnieguma (pretenzijas) saņemšanas izskata 
ar rektora rīkojumu izveidota komisija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti 
eksperti, kuri dod rakstisku slēdzienu.  

5.3. Komisijas slēdziens ir galīgs. Apelācijas iesniedzējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā 

pēc komisijas slēdziena tiek rakstiski paziņots rektora lēmums. 
 

6. Vēlēšanu rezultātu noformēšanas kārtība 

6.1. Komisijas sastāvs, komisijas priekšsēdētājs un tā vietnieks tiek apstiprināts ar rektora 

rīkojumu, kurā tiek iekļauti augstskolas administrācijas un vadības pārstāvji. Pavisam 
komisijā ir pieci (5) pārstāvji; 

6.2. Senāta sekretārs 3 darba dienu laikā pēc vēlēšanām akadēmiskajos amatos iesniedz 
Personāla nodaļā: 

- Noformētu sēdes galīgo lēmumu; 
- Apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu; 
- Pretendentu raksturojošo dokumentu paketi.  

6.3. Ja 10 dienu laikā apelācijas sūdzības nav iesniegtas, tad Personāla nodaļa sagatavo 

darba līgumu un nodod to rektoram parakstīšanai. 
6.4. Ja ir iesniegtas apelācijas sūdzības, tad darba līgumu sagatavo un nodod parakstīšanai 5 

dienu laikā pēc pretendentam pozitīva apelācijas komisijas lēmuma saņemšanas 
Personāla nodaļā.  

 

7. Nolikuma pieņemšana un grozīšana 

7.1. Nolikums stājās spēkā ar tā apstiprināšanas dienu RISEBA Satversmes sapulcē.  
7.2. Nolikuma projektu apstiprina un to var grozīt RISEBA Senāts. 

 
 


