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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” (RISEBA) Starptautiskais padomnieku 

konvents (SPK) ir RISEBA padomdevēja institūcija, kas konsultē Senātu un rektoru RISEBA 

attīstības stratēģijas jautājumos. 

1.2. SPK darbības mērķis ir veicināt RISEBA attīstību un saskaņot to ar Latvijas un tās sabiedrības 

attīstības vajadzībām un interesēm. 

1.3. SPK sastāvu veido padomnieki, kuru skaitu nosaka rektors. 

1.4. Kandidatūras SPK izvirza rektors. 

1.5. SPK padomniekus pēc rektora priekšlikuma uz pieciem gadiem apstiprina RISEBA Senāts. 

1.6. SPK padomnieku kandidātu sarakstā iekļauj pārstāvjus no RISEBA sociālajiem partneriem dažādās 

darbības jomās un nozarēs, kuri ar savu kompetenci un sasniegumiem ir apliecinājuši sabiedrības 

uzticību un nav RISEBA darbinieki vai studējošie. SPK jābūt pārstāvētam katram no studiju 

virzieniem. Par SPK padomniekiem var tikt izvirzīti speciālisti, kuru pamatdarbs nav RISEBA un 

kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi var veicināt augstskolas attīstību. SPK sastāvā 

iekļaujami ārvalstu speciālisti, speciālisti, kas ir iesaistīti studiju procesā un/vai citās struktūrās, 

piemēram, programmu padomēs, veic kopīgus pētījumus, nodrošina prakses u.tml. 

1.7. Rektors ir tiesīgs jebkurā laikā ierosināt RISEBA Senātam pamatotu padomnieka atsaukšanu un 

cita padomnieka apstiprināšanu padomnieka vietā. 

2. SPK darbība 

2.1. SPK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts no padomnieku vidus uz termiņu līdz 

tā pilnvaru termiņa beigām. 

2.2. SPK darbu nodrošina, sēdes protokolē un tā lietvedību veic SPK sekretārs, kuru nodrošina RISEBA 

Rektora birojs. 

2.3. SPK lietvedību nodrošina RISEBA Rektora birojs. 

2.4. Jaunu padomnieku apstiprināšana notiek, kad beidzas apstiprināšanas termiņš vai padomnieks 

pārstājis pildīt padomnieka pienākumus šā nolikuma noteiktajā kārtībā. 

2.5. Apstiprināto SPK uz pirmo sēdi sasauc un līdz priekšsēdētāja apstiprināšanai vada RISEBA 

rektors. Pirmajā sēdē apstiprina SPK priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

3. SPK padomnieka amata pildīšanas izbeigšanās 

SPK padomnieks beidz pildīt pienākumus, ja 

3.1. padomnieks pats atkāpjas no amata, par to rakstveidā informējot SPK priekšsēdētāju vai RISEBA 

rektoru. 
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3.2. izbeidzas pilnvaru laiks un padomnieks netiek apstiprināts uz jaunu pilnvaru termiņu. 

3.3. padomnieks kļūst par RISEBA darbinieku pamatdarbā. 

3.4. RISEBA Senāts pēc rektora priekšlikuma 1.7. punktā noteiktajā kārtībā padomnieku atsauc. 

4. SPK tiesības 

4.1. uzklausīt ikgadēju rektora pārskatu par RISEBA attīstības stratēģijas izpildi. 

4.2. sniegt ieteikumus RISEBA darbības pilnveidošanai. 

4.3. SPK padomniekiem ir tiesības piedalīties Senāta un pārējās visu līmeņu RISEBA lēmējinstitūciju 

sēdēs; 

4.4. atbalstīt RISEBA materiālo un finanšu resursu veidošanu. 

5. SPK pienākumi 

5.1. izskatīt RISEBA stratēģiskās vadības dokumentu projektus un sniegt par tiem atzinumus. 

5.2. pārraudzīt RISEBA darbības atbilstību apstiprinātajiem RISEBA stratēģiskās vadības 

dokumentiem un ziņot rektoram par uzraudzības rezultātiem. 

5.3. konsultēt rektoru par darbībām RISEBA stratēģisko mērķu sasniegšanai. 

5.4. popularizēt RISEBA attīstības intereses ārpus RISEBA. 

6. SPK sēdes 

6.1. SPK sēdes sasauc priekšsēdētājs  ne retāk par vienu reizi gadā. 

6.2. SPK sēdes vada SPK priekšsēdētājs vai – viņa prombūtnē – SPK priekšsēdētāja vietnieks. SPK 

priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt SPK sēdi, ja to pieprasa trīs SPK padomnieki vai rektors. 

6.3. SPK ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz puse no tā padomniekiem. 

6.4. SPK lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot. Vienādā balsu skaita 

gadījumā izšķirošā ir SPK priekšsēdētāja vai viņa prombūtnē – priekšsēdētāja vietnieka balss. 

6.5. SPK sēdēs piedalās rektors un RISEBA vadības grupa. SPK ir tiesīgs uzaicināt un uzklausīt sēdē 

ekspertus un RISEBA amatpersonas. 

 

Procesa turētājs: Rektors 

 


