
           Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” NL0037-02 

1 
 

 

APSTIPRINĀTS 

RISEBA Senāta sēdē 31.05.2007, Protokola Nr. Nr.3/07 

ar GROZĪJUMIEM 

RISEBA Senāta sēdē 10.04.2019, Protokola Nr. 19/1.1-07/3 

  

 

 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" 

ZINĀTNISKĀS PADOMES NOLIKUMS 

 

 
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" (turpmāk – RISEBA) Zinātniskā 

Padome (turpmāk — Padome) ir koleģiāla RISEBA zinātnieku un pētnieku institūcija.  

1.2. Nolikums regulē Padomes vispārīgo darbību un veidots, ņemot vērā LR Augstskolu 

likumu, Zinātniskās darbības likumu un RISEBA Satversmi. 

1.3. Nolikumā izmantotie termini: 

Zinātniskā darbība — radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovācijas;  

Zinātne — intelektuālās darbības sfēra, kurā ar teorētiskām vai eksperimentālām metodēm tiek 

iegūtas un apkopotas zināšanas par dabā un sabiedrībā pastāvošajām likumsakarībām; 

Pētniecība — mērķtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu 

izmantošanai jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā vai pilnveidošanā; 

Inovācija — jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un 

tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā. 

1.4. Zinātniskā darbība ir viens no būtiskākajiem personālā politikas kritērijiem un tiek 

pielietots: akadēmiskā personāla vērtēšanai, virzīšanai uz amatu konkursiem, kategorijas 

piešķiršanai, kā arī dažādos motivācijas nolūkos (prēmijas apmēra noteikšanai utml.).  

1.5. RISEBA veiktiem zinātniskiem pētījumiem jābūt orientētiem uz RISEBA prioritārajām 

zinātnes nozarēm, apliecinot pētījuma rezultātus ar kvalitātes apstiprinājumiem, tādiem kā 

publikācijas augsti kvalificējamos akadēmiskos un praktiskos izdevumos, Latvijas zinātnes 

padomes granti, Padomes novērtējums u.c. 

2. ZINĀTNISKĀS PADOMES STRUKTŪRA UN DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE 

NOTEIKUMI  

2.1. Padome vada un koordinē zinātniski-pētniecisko darbību RISEBA. 

2.2. Padomi veido RISEBA Rektore, Zinātņu prorektors, Studiju prorektori, fakultāšu dekāni, 

katedru vadītāji, ievēlētie RISEBA profesori, vadošie pētnieki.  

2.3. Padomes darbību vada RISEBA Zinātņu Prorektors.   

2.4. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.  

2.5. Padomes ārkārtas sēdes var tikt sasauktas pēc nepieciešamības, pēc RISEBA Rektores vai 

Prorektoru iniciatīvas.   

http://www.liepu.lv/uploads/files/Zin_darb_strategija.pdf
http://www.liepu.lv/uploads/files/Zin_darb_strategija.pdf
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2.6. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas RISEBA 

Padomes locekļu.  

3. ZINĀTNISKĀS PADOMES FUNKCIJAS 

Padomes kompetencē ir RISEBA zinātniskā darba prioritāro virzienu noteikšana, akadēmiskā 

personāla un studējošo zinātniskā darba plānošana un koordinēšana, starptautiskās zinātniskās 

sadarbības veicināšana, pētījumu rezultātu izvērtēšana un apkopošana. 

Padomei ir šādas funkcijas: 

3.1. Sastādīt RISEBA fakultāšu zinātniski-pētnieciskās darbības plānus, kontrolēt to rezultātus 

zinātņu mērķu un uzdevumu īstenošanā un izstrādāt priekšlikumus zinātniskās darbības 

pilnveidei.  

3.2. Apstiprināt zinātnisko virzienu un/vai vadošo pētnieku pētījumu plānus, kontrolēt to 

izpildi.   

3.3. Veicināt RISEBA sadarbību ar sociālajiem partneriem pētniecības un inovāciju jomā.  

3.4. Akceptēt personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošanas plānus un vērtēt zinātniskās 

kvalifikācijas paaugstināšanas rezultātus.   

3.5. Plānot, koordinēt un uzraudzīt RISEBA zinātniskās darbības finansēšanas jautājumus.  

3.6. Izskatīt sagatavoto zinātniski-pētniecisko Projektu pieteikumu saturu; uzraudzīt, koordinēt 

un kontrolēt apstiprināto RISEBA zinātniski-pētniecisko Projektu plānus un izpildes gaitu.     

3.7. Analizēt doktorantūras darbību un kvalitātes pilnveidi, lemt par doktorantūras programmas 

organizācijas un finansiālajiem jautājumiem.  

3.8. Izskatīt, apspriest un apstiprināt RISEBA doktorantūras programmas studentu Promocijas 

darbu izstrādi.     

3.9. Izskatīt, izvērtēt un apstiprināt RISEBA zinātniski-pētnieciskos izdevumus: žurnālus, 

monogrāfijas, uc. izdevumu veidus.   

3.10. Apstiprināt RISEBA zinātnisko konferenču plānu un uzraudzīt tā izpildi.  

3.11. Izskatīt un sagatavot iesniegšanai Senātā Padomes kompetencē esošo normatīvo 

dokumentu projektus. 

3.12. Vēlēt zinātniekus akadēmiskajos amatos, nepieciešamības gadījumā ierosināt jautājumu 

par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām.  

4. ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS AKADĒMISKIE AMATI  

4.1. Zinātniskās darbības akadēmiskie amati ir šādi: 

- vadošais pētnieks; 

- pētnieks; 

- asistents. 

4.2. Personas akadēmiskajos amatos drīkst ievēlēt atklātā konkursā RISEBA Senāts pēc 

Zinātniskās Padomes rekomendācijas. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot 

paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

4.3. Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā 

var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. 
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5. ZINĀTNISKĀ DARBA NOVĒRTĒJUMS  

5.1. Zinātniskā darba rezultāti tiek vērtēti saskaņā ar Padomes noteiktajiem kritērijiem un 

augstskolas RISEBA iekšējiem dokumentiem.  

5.2. Mācībspēku zinātniski-pētnieciska darba rezultāti tiek vērtēti patstāvīgi zinātniskās grupas 

(virziena) ietvaros, kā arī reizi gadā akadēmiskā personāla darba rezultātu izvērtēšanas procesā 

studiju gada beigās.  

6. ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU REZULTĀTU APSPRIEDE UN PUBLISKOŠANA  

6.1. RISEBA publicē pārskatu par savu zinātnisko darbību Nacionālā zinātniskās  darbības 

informācijas sistēmā.   

6.2. RISEBA pētnieku un mācībspēku veikto pētījumu rezultāti var tikt apspriesti RISEBA 

ikgadējā zinātniski-pētnieciskā konferencē, citās zinātniski-pētnieciskās konferencēs, kā arī 

RISEBA radošo fakultāšu organizētos zinātniskajos un radošajos konkursos, skatēs un izstādēs.    

6.3. RISEBA pētnieku un mācībspēku veikto pētījumu rezultāti var tikt publiskoti zinātniskā 

žurnālā, kas atbilst pētījuma virzienam vai vienā no zinātniskiem žurnāliem, kurus izdot 

RISEBA: “Journal of Business Management” un ”ADAM Art”.  


