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Tehniskā nodrošinājuma nodaļas nolikums 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1 Tehniskā nodrošinājuma nodaļa (turpmāk tekstā - TNN) ir Mediju un radošo tehnoloģiju 

fakultātes struktūrvienība, kas īsteno Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA 

(turpmāk tekstā – RISEBA) Arhitektūras un Mediju centra H2O6 audiovizuālās tehnikas 

nodrošināšanu, pilnveidošanu un uzturēšanu atbilstoši augstskolas uzdevumiem, studiju procesa 

materiāli tehniskajai nodrošināšanai, RISEBA organizēto pasākumu tehniskajai nodrošināšanai 

RISEBA tehnisko resursu ietvaros, studijas RISEBA Production tehniskajai nodrošināšanai un cita 

veida audiovizuālā radošā darba tehniskajam atbalstam. 

1.2 TNN vada vadītājs, kuru ieceļ un darba līgumu noslēdz rektors. 

1.3 TNN vadītājs ir tieši pakļauts Mediju un radošo tehnoloģiju fakultātes dekānam. 

1.4 TNN vadītājam pakļauti visi TNN darbinieki. 

 

2. Tehniskā nodrošinājuma nodaļas   darbība 

TNN darbībā ietilpst: 

2.1 Nodrošināt RISEBA audiovizuālās tehnikas un ar šo tehniku aprīkoto telpu darbību; 

2.2 Izstrādāt priekšlikumus par jaunas  audiovizuālās tehnikas iegādi un piemērošanu atbilstoši RISEBA 

studiju programmu nepieciešamībai un specifikai; 

2.3 Savas kompetences robežās veikt audiovizuālās tehnikas  un tās rezerves daļu  iepirkumus, atbilstoši 

apstiprinātam iepirkumu plānam; 

2.4 Izveidot un uzturēt elektronisku datu bāzi audiovizuālās tehnikas iekārtu izmantošanai, kā arī nodrošināt 

šīs tehnikas izsniegšanu un pieņemšanu studentu praktisko  studiju darbu īstenošanai, saskaņā ar studiju 

programmu plāniem; 

2.5 Veikt audiovizuālās tehnikas  tehnisko kontroli un savas kompetences robežās veikt nepieciešamos 

tehnikas labojumus; 

2.6 Izstrādāt audiovizuālās tehnikas materiāli tehniskās bāzes perspektīvās attīstības modeli turpmākiem 2-3 

gadiem; 

 2.7 Nepieciešamības gadījumā, apmācīt augstskolas darbiniekus un studentus audiovizuālās tehnikas 

lietošanai; 

2.8 Atbilstoši RISEBA studiju grafikam un pasākumu plānam nodrošināt augstskolas telpas ar audiovizuālo 

tehniku; 
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2.9 Izstrādāt audiovizuālās tehnikas izmantošanas instrukcijas. 

3. Tehniskā nodrošinājuma nodaļas   darbības pārvalde 

3.1 TNN iekšējo darbību reglamentē šis nolikums un TNN vadītāja rīkojumi.  

3.2 TNN ieteikumi ir iekšējs normatīvs dokuments, kuru apstiprina Mediju un radošo tehnoloģiju fakultātes 

dekāns un /vai RISEBA vadība, un ir saistoši RISEBA personālam un studentiem. 

3.3 Studiju vai zinātnisko jautājumu risināšanai TNN var izveidot tehniskās komisijas vai darba grupas.  

3.4 TNN dokumentācijas un lietvedība tiek organizēta atbilstoši RISEBA lietvedības instrukcijai un lietu 

nomenklatūrai. 

 

4. Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja tiesības un pienākumi 

4.1 Saskaņot nepieciešamo audiovizuālās tehnikas materiālo bāzi studiju programmās. 

4.2 Plānot un organizēt TNN ikdienas darbu. 

4.3 Organizēt un veikt audiovizuālās tehnikas iepirkumus, iepriekš saskaņojot tos ar Mediju un radošo 

tehnoloģiju fakultātes dekānu. 

4.4 Pārstāvēt augstskolu savas kompetences ietvaros. 

4.5 Iesniegt priekšlikumus RISEBA darba pilnveidošanas jautājumos. 

4.6 Piedalīties RISEBA pārvaldes darbā; 

4.7 Ierosināt sodu piemērošanu studentiem par RISEBA audiovizuālās tehnikas lietošanas, studiju un 

montāžas telpu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.  

4.9 Izstrādāt TNN darbinieku amata aprakstus un instrukcijas. 

4.10. Uzturēt saikni ar audiovizuālās industrijas un citu augstskolu tehniskajiem dienestiem. 

 

5. Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja atbildība 

TNN vadītājs ir atbildīgs par: 

5.1 Studiju procesa audiovizuālās tehnikas nodrošinājuma kvalitāti Arhitektūras un Mediju centrā H2O6; 

5.2 TNN personāla tehniski profesionālo kvalifikāciju; 

5.3 TNN nodotā inventāra saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu; 

5.4 TNN darba organizāciju un dokumentāciju. 

 

6. Citi noteikumi 

6.1 TNN nolikums stājās spēkā pēc tā apstiprināšanas RISEBA Senātā. 

6.2 TNN darbību reorganizē vai izbeidz Satversmē noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 


