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APSTIPRINĀTS 

Senāta sēdē 17.12.2014., Prot. Nr. 14/1.1-07/07 

Ar grozījumiem 11.01.2017. , protokola Nr. 17/1.1-07/01 

Nolikums par akadēmiskā personāla dalības nosacījumiem starptautiskās zinātniski-

pētnieciskās un akadēmiskās konferencēs, mākslas simpozijos, izstādēs un 

audiovizuālo darbu festivālos 

I. Vispārējie nosacījumi 

1.1. Šī nolikuma mērķis ir attīstīt Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” (turpmāk tekstā 

– RISEBA vai Augstskola) akadēmiskā personāla (turpmāk tekstā – mācībspēks) akadēmisko un 

zinātnisko potenciālu, veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu un zinātniskās darbības attīstību, kā arī 

palielināt RISEBA mācībspēku citējamības indeksu.  

1.3. RISEBA atbalsta mācībspēku zinātnisko darbību apstiprinātajos zinātniski-pētnieciskajos virzienos. 

1.2. Katrā departamentā ir definēti zinātniski-pētnieciskie virzieni un nozīmēts mācībspēks, kas iecelts par 

zinātniski-pētnieciskā virziena vadītāju.   

1.4. Departamentu vadītāji katra studiju gada sākumā iesniedz prorektoram zinātniskajā darba 

departamenta zinātniski-pētniecisko un/vai mākslinieciskās jaunrades darbu plānu, kurš ir apstiprināts 

departamenta sēdē un kurā ir norādīti visi zinātniski-pētnieciskie un mākslinieciskās jaunrades virzieni, 

kuros strādā attiecīgā departamenta mācībspēki. 

1.5. Katram departamentam studiju gada sākumā tiek piešķirts augstskolas finansējums (budžets) 

zinātniski-pētnieciskajam un mākslinieciskās jaunrades darbam par kuru racionālu izlietojumu ir atbildīgs 

attiecīga departamenta vadītājs.    

1.6. Šis nolikums regulē/nosaka RISEBA mācībspēku dalību un tās apmaksu starptautiskajās zinātniski-

pētnieciskajās un akadēmiskajās konferencēs, mākslas simpozijos, izstādēs, konkursos un audiovizuālo 

darbu festivālos (turpmāk tekstā Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātes) Latvijā un ārvalstīs. 

II. Kritēriji RISEBA mācībspēku dalībai starptautiskās zinātniski-pētnieciskās un akadēmiskās 

konferencēs, mākslas simpozijos, izstādēs, konkursos un audiovizuālo darbu festivālos. 

2.1. RISEBA mācībspēks var pretendēt uz apmaksātu komandējumu dalībai Zinātniskā darba 

veicināšanas aktivitātē, ja viņš atbilst sekojošiem kritērijiem: 

2.1.1. Mācībspēks ir iesniedzis departamenta vadītājam un prorektoram zinātniskajā darbā iesniegumu ar 

pamatojumu dalībai Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātē. Iesniegumā ir jānorāda mācībspēka 

pētījuma temats, raksta nosaukums vai mākslinieciskās jaunrades darba apraksts, RISEBA apstiprinātais 

zinātniski-pētnieciskais vai mākslinieciskās jaunrades virziens, kā arī zinātniskā darba veicināšanas 

aktivitātes īss apraksts. 

2.1.2. Mācībspēks pēdējos divos studiju gados ir piedalījies ar referātu un/vai zinātnisko rakstu divās 

starptautiskās zinātniski-pētnieciskās vai akadēmiskās konferencēs Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā, vismaz 

viena to tām ir ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference, kuru organizē RISEBA kopā ar Banku 

augstskolu un Ventspils augstskolu; vai atbilstoši pētījuma virzienam, pēdējos divos studiju gados 

mācībspēks piedalījies starptautiskā mākslas simpozijā, izstādē, konkursā vai audiovizuālo darbu 

festivālā. 

2.2. Vērtējot iespēju finansiāli atbalstīt mācībspēka dalību Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātē, tiek 

ņemts vērā fakts, vai mācībspēks zinātniskajā un/vai mākslinieciskās jaunrades darbā iesaista arī 
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studentus - RISEBA studentu zinātniskajā konferencē iepriekšējā gadā ir piedalījies vismaz viens 

students, kura zinātniskais vai mākslinieciskais vadītājs ir bijis konkrētais mācībspēks.  

2.3.  RISEBA piešķirtais finansējums departamentam tiek sadalīts atbilstoši departamenta zinātniski-

pētniecisko virzienu  prioritātēm, apmaksājot mācībspēku dalību Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātēs 

saskaņā ar sekojošiem limitiem: 

2.3.1. lektors –  800,- EUR/studiju gadā ar zinātniskā darba apjomu 80 ak. stundas akadēmiskajā gadā; 

2.3.2. docents –1300,- EUR/studiju gadā ar zinātniskā darba apjomu 130 ak. stundas akadēmiskajā gadā; 

2.3.3. asociētais profesors –-  1800,- EUR/studiju gadā ar zinātniskā darba apjomu 180 ak. stundas 

akadēmiskajā gadā; 

2.3.4. profesors –2300,- EUR/studiju gadā ar zinātniskā darba apjomu 230 ak. stundas akadēmiskajā gadā. 

2.4. Gadījumā, ja RISEBA piešķirtais finansējums ir nepietiekošs Departamenta mācībspēku izdevumu 

apmaksai dalībai Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātēs, tad finansējums Departamenta ietvaros tiek 

sadalīts konkursa kārtībā, kā arī Departaments var piesaistīt ārējo finansējumu ES projektu vai grantu 

veidā. 

2.5. Gadījumā, ja mācībspēks vēlas piedalīties Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātē ārpus Latvijas un 

kopējā izdevumu summu ir lielāka par 2.3.punktā noteiktajiem limitiem, tad ir spēkā sekojoši nosacījumi:  

2.5.1. RISEBA apmaksā izdevumus dalībai Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātē 2.3. punktā noteikto 

limitu ietvaros un mācībspēks izdevumu summu, kas pārsniedz 2.3.punktā noteikto limitu sedz no 

personīgiem līdzekļiem.  

2.5.2. Ja pēc konferences rezultātiem zinātniskais raksts tiek iekļauts zinātniskās datubāzēs Web of 

Science, SCOPUS, ERIH, ELSEVIER vai mākslas simpozijā, izstādē, konkursā vai audiovizuālo darbu 

festivālā mācībspēks iegūst kādu no galvenajām godalgām, tad mācībspēks iesniedz šī fakta 

apliecinājumu. 

2.5.3. Pamatojoties uz punktā 2.5.2. minētajiem dokumentiem, RISEBA var kompensēt mācībspēkam no 

personīgiem līdzekļiem apmaksātos izdevumus vai to daļu, pie nosacījuma, ka ir saņemts Departamenta 

vadītāja un prorektora zinātniskā darbā akcepts.   

2.6. Mācībspēkiem var tikt piešķirts papildus finansējums, ja viņš atbilst sekojošiem kritērijiem: 

2.6.1. Ja mācībspēks izpilda LZP prasības, proti: 

2.6.1.1. mācībspēks pēdējo trīs gadu laikā ir autors vismaz diviem rakstiem/publikācijām, kas publicētas 

starptautiskās datu bāzēs (Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH, Engineering Village2).  

2.6.1.2. pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz viens iepriekšējā apakšpunktā minētais raksts un izstrādāta 

recenzija zinātniskai monogrāfijai, kas atbilst LZP apstiprinātiem noteikumiem. 

2.6.2. Profesors un Asociētais Profesors ir autors vismaz vienam zinātniski-pētnieciskam rakstam, kas 

publicēts augsti kotējamos starptautiskos žurnālos vismaz reizi trijos gados.  

2.6.3. Pēdējo trīs gadu laikā ir iegūta vismaz viena godalga starptautiskā mākslas simpozijā, izstādē, 

konkursā vai audiovizuālo darbu festivālā.  
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2.6.4. Mācībspēks ir Departamenta zinātniski-pētnieciskā virziena vadītājs.  

2.6.5. Departaments vai departamenta vadītājs ir izvirzījis pasniedzēju papildus finansējuma saņemšana 

(ir akcepts). 

2.7. RISEBA, saskaņā ar Augstskolas iekšējiem normatīvajiem aktiem, atsevišķi veic samaksu 

mācībspēkam par zinātnisko rakstu, kas tiek iekļauts starptautiskās zinātniskās datubāzēs (Web of 

Science, SCOPUS, ERIH, ELSEVIER) vai par galveno godalgu, kura iegūta par dalību starptautiskā 

mākslas simpozijā, izstādē, konkursā vai audiovizuālo darbu festivālā.   

2.8. Gadījumā, ja mācībspēks  nav izmantojis Augstskolas finansējumu (limitu) Zinātniskā darba 

veicināšanas aktivitātēm attiecīgajā studiju gadā, tad mācībspēks var pretendēt nākamajā studiju gadā uz 

iepriekšējā gadā neizmanto finansējumu, pie nosacījuma, ka kopējais Departamentam piešķirtais 

finansējums attiecīgajā studiju gadā netiek pārsniegts.  

2.9. Mācībspēks pēc dalības Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātē  prezentē tās rezultātus nākamajā 

Departamenta sēdē un/vai zinātniskās padomes sēdē. 

III. Iesnieguma saskaņošanas kārtībā.  

3.1. Mācībspēka iesniegums par dalību Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātē  tiek saskaņots ar: 

3.1.1. attiecīgā zinātniskā un/vai mākslinieciskās jaunrades virziena vadītāju; 

3.1.2. ar sava departamenta vadītāju; 

3.1.3. ar Studiju daļas vadītāju, ka mācībspēka prombūtne Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātē 

neietekmēs studiju procesa norisi. 

3.2. Gala lēmumu par mācībspēka iesnieguma virzīšanu apstiprināšanai rektoram pieņem prorektors 

zinātniskajā darbā. 

 

 

 

 

 

Prorektore zinātniskajā darbā      T. Vasiļjeva 

 


