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PROJEKTU DAĻAS NOLIKUMS 

 

1. Vispārējie jautājumi 

 

1.1. Projektu Daļa ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 

(turpmāk tekstā – Augstskola) struktūrvienība, kura sadarbībā ar citām Augstskolas 

struktūrvienībām piesaista un administrē Augstskolai projektus un to finansējumu, lai 

pilnvērtīgi izmantotu Augstskolas akadēmiskā un administratīvā personāla potenciālu, 

veicinātu zinātnisko  pētījumu veikšanu, sekmētu Augstskolas dalību starptautiskos projektos 

un veicinātu Augstskolas attīstību, izmantojot Eiropas un Valsts atbalsta finansējuma iespējas, 

un nodrošinātu studentu praktisko iemaņu apguvi projektu vadībā. 

1.2. Projektu Daļa ir pakļauta Augstskolas Prorektoram zinātniskajā darbā. 

1.3. Projektu Daļu dibina, reorganizē un likvidē Augstskolas Senāts. 

1.4. Projektu Daļu vada vadītājs, kuru ieceļ un ar kuru darba līgumu noslēdz Augstskolas Rektors. 

1.5. Projektu Daļas nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Augstskolas Senātā. 

 

2. Projektu daļas galvenie uzdevumi 

 

2.1. Informēt Augstskolas struktūrvienības, akadēmisko un administratīvo personālu, studentus par 

Eiropas un Valsts atbalsta finansējuma piesaistīšanas iespējām. 

2.2. Nodrošināt Eiropas un Valsts atbalsta finansējuma piesaistīšanu, izstrādājot projekta 

pieteikumus, Augstskolai sadarbojoties ar Augstskolas struktūrvienībām. 

2.3. Nodrošināt Eiropas un Valsts atbalsta finansētu projektu pieteikumu izskatīšanu un virzīšanu 

apstiprināšanai Augstskolas vadībai, ja projekta pieteikumu izstrādā cita Augstskolas  

struktūrvienība. 

2.4. Kopā ar citām Augstskolas struktūrvienībām piedalīties nacionālu un starptautisku projektu 

plānošanā un īstenošanā. 

2.5. Nodrošināt Projektu Daļas vadīto projektu atskaišu un citu pārskatu dokumentu sagatavošanu 

un iesniegšanu ārējām institūcijām. 

2.6. Sniegt konsultācijas Augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam personālam, studentiem 

par Eiropas un Valsts atbalsta finansējuma piesaistīšanu, kārtību kādā notiek projektu 

pieteikuma saskaņošana un projektu vadīšana Augstskolā. 

2.7. Nodrošināt iesniegto projektu pieteikumu, īstenojamo un realizēto projektu monitoringu un 

kontroli Augstskolā. 

 

3. Projektu daļas struktūra un vadība  

 

3.1. Projektu Daļu veido tās vadītājs un personāls. 

3.2. Projektu Daļas darbību reglamentē nolikums un Augstskolas rektora rīkojumi. 

3.3. Projektu Daļas vadītāju ieceļ Augstskolas Rektors, tā atbildību un pienākumus nosaka darba 

līgums un amata apraksts. 

3.4. Projektu Daļu vada tās vadītājs, saņemot nepieciešamo atbalstu no citām Augstskolas 

struktūrvienībām. 



RISEBA                                                                    Projektu daļas nolikums                                                           

3.5. Projektu Daļas dokumentācija un lietvedība tiek organizēta atbilstoši Augstskolas lietvedības 

instrukcijai un lietu nomenklatūrai. 

 

4. Projektu daļas vadītāja tiesības un pienākumi  

 

4.1. Projektu daļas vadītāja pienākumi: 

4.1.1. Nodrošināt Projektu Daļas darbības nepārtrauktību. 

4.1.2. Plānot, vadīt un pārraudzīt  Projektu Daļas darbu. 

4.1.3. Novērtēt Projektu daļas darbinieku darbu saskaņā ar Augstskolas Darba izpildes 

vadības sistēmu. 

4.1.4. Koordinēt jaunu projektu pieteikumu izstrādi un kontrolēt to izpildi. 

4.1.5. Nodrošināt Augstskolas attīstību, veidojot sadarbību ar Valsts un pašvaldību 

institūcijām, nodrošinot jaunu sadarbības partneru piesaisti augstskolai. 

4.1.6. Regulāri komunicēt un apmainīties ar informāciju ar Latvijas un starptautiskām  

projektu  atbalsta organizācijām LIAA, VIAA u.c. 

4.1.7. Nodrošināt darbinieku apmācības un konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanā 

un vadīšanā. 

4.1.8. Izstrādāt un uzturēt Augstskolas reglamentējošos dokumentus, kas saistīti ar Projektu 

Daļas darbību Augstskolā, projektu pieteikumu sagatavošanu un vadīšanu 

Augstskolā. 

4.2. Projektu daļas  vadītāja tiesības: 

4.2.1. Pārstāvēt Augstskolu savas kompetences ietvaros. 

4.2.2. Pieprasīt un savlaicīgi saņemt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju, 

materiālus un dokumentus no citām Augstskolas struktūrvienībām. 

4.2.3. Projektu Daļas mērķu realizēšanā iesaistīt citās Augstskolas struktūrvienībās 

strādājošos darbiniekus, to saskaņojot ar attiecīgo darbinieku un attiecīgās 

struktūrvienības vadītāju. 

4.2.4. Sniegt priekšlikumus Augstskolas vadībai, struktūrvienībām par Augstskolas 

attīstību, finansējuma piesaisti. 

4.2.5. Pieprasīt un savlaicīgi saņemt informāciju par Augstskolas vārdā iesniegto projektu 

vērtēšanas gaitu no projekta iesniedzējiem. 

4.2.6. Pieprasīt un savlaicīgi saņemt informāciju par apstiprināto projektu realizācijas gaitu 

no projekta vadītājiem un projektu darbiniekiem. 

4.2.7. Apsekot un izvērtēt Augstskolā īstenojamo projektu dokumentāciju, dokumentu  

uzglabāšanas kārtību un vadības procesu atbilstoši projekta Līguma noteikumiem un 

Latvijas Republikas, Eiropas Savienības reglamentējošajiem dokumentiem un 

normatīvajiem aktiem par projektu īstenošanu. 

4.2.8. Profesionalitātes pilnveidošanai izmantot Darba devēja apmaksātu kvalifikācijas 

celšanu, pārkvalifikāciju, stažēšanos, piedalīšanos pētnieciskajās konferencēs  un cita 

veida apmācību formās. 

4.2.9. Iesniegt priekšlikumus par Projektu Daļas un citu Augstskolas struktūrvienību 

darbības procesa uzlabošanu struktūrvienību tiešajiem vadītājiem. 

 

 

  

Sagatavoja: 

Projektu daļas vadītājs        R.Budriķis 

 

Saskaņots: 

Prorektors zinātniskajā darbā  


