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APSTIPRINĀTS  

RISEBA, BA,VeA kopīgās 

 profesoru padomes vadībzinātnes 

 un ekonomikas zinātņu nozarē  

07.11.2014. sēdē, 

Protokols Nr. 2014/2 

 

GROZĪJUMI 

RISEBA, BA, VeA kopīgās 

profesoru padomes vadībzinātnes  

un ekonomikas zinātņu nozarē  

30.06.2016. sēdē, 

protokols Nr.2016/3 

 

RISEBA, BA, VeA kopīgās Profesoru padomes 

vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē  

nolikums 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Profesoru padome tiek veidota profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, saskaņā ar 

spēkā esošo LR Augstskolu likumu.  

1.2.  Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas RISEBA, BA, VeA kopīgās profesoru padomes 

vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē (turpmāk tekstā – Profesoru padome) notiek 

saskaņā ar LR Augstskolu likumu un Augstskolu nolikumiem par akadēmiskā personāla 

vēlēšanām. 

1.3.  Profesoru padomi izveido uz pieciem gadiem saskaņā ar LZP apstiprināto Latvijas 

Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstu un to apstiprina AIP. 

1.4.  Profesoru padomes locekļus apstiprina katras augstskolas (RISEBA, BA, VeA) Senāti.  

1.5.  Profesoru padome ir Triju augstskolu (RISEBA, BA un VeA) Vadībzinātnes profesoru 

padomes tiesību un pienākumu pārņēmēja.  

 

2. Profesoru padomes sastāvs 

2.1.  Profesoru padomes sastāvā ir ne mazāk kā 5 (pieci) Vadībzinātnes nozares profesori un ne 

mazāk kā 5 (pieci) Ekonomikas zinātnes nozares profesori, bet ne vairāk kā 5 katrā. 

2.2.  Profesoru padomes sastāvā var tikt iekļauti Vadībzinātnes un Ekonomikas nozares 

profesori, kuri ievēlēti LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 
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2.3.  Profesoru padomes sastāvs var tikt mainīts pēc Profesoru padomes priekšsēdētāja un pēc 

Profesoru padomes locekļu ierosinājuma. Izmaiņas Profesoru padomes sastāvā var tikt 

veiktas saskaņā ar šī Nolikuma 1.3, 1.4 un 2.3. punktiem. 

 

3. Profesoru padomes darbība 

3.1.  Ārvalstu profesori Profesoru padomē var piedalīties neklātienē, iepazīstoties ar 

dokumentiem un vērtēšanas kritērijiem, rakstiski (aizklāti) paziņojot viedokli par visiem 

pretendentiem un arī to, par kuru pretendentu viņi balso „par (pret)”. 

3.2.  Profesoru padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo padomes 

locekļu. Gadījumā, ja kāds no padomes locekļiem nevar piedalīties sēdē, viņam ir tiesības 

rakstiski sniegt savu pretendenta vērtējumu. 

3.3.  Lēmumu par profesoru vai asociēto profesoru ievēlēšanu (neievēlēšanu) vakantajās štata 

vietās pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pārrunām ar attiecīgā amata pretendentu 

Profesoru padome pieņem, aizklāti balsojot, ar klātesošo un rakstiski nobalsojušo balsu 

vairākumu. 

3.4.  Profesoru padome vērtē amata pretendentu saskaņā ar MK 4.09.2001. noteikumiem 

Nr.391 „Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās 

kvalifikācijas novērtēšanas kārtība”. 

3.5.  Profesoru padomei ir tiesības pieprasīt no amata pretendenta papildus informāciju līdz 

izvērtēšanas procedūras beigām. 

 

4. Pretendenta iesniedzamie dokumenti 

4.1. Profesora vai asociētā profesora amata pretendents (turpmāk – pretendents) vai 

augstskola, kurā izsludināta asociētā profesora vai profesora vakance iesniedz Profesoru 

padomei: 

4.1.1. iesniegumu par vēlēšanām uz asociētā profesora vai profesora amatu; 

4.1.2. pretendenta CV; 

4.1.3. izglītības dokumentu (doktora diploma un akadēmiskā amata diploma vai 

dokumenta, kas apliecina ievēlēšanu iepriekšējā akadēmiskajā amatā) kopijas, 

iesniedzot jāuzrāda dokumentu oriģināli; 

4.1.4. augstskolas Senāta sēdes protokola izrakstu, kas apliecina lēmumu par pretendenta 

virzīšanu ievēlēšanai amatā; 

4.1.5. amata konkursa publikācijas apliecinājuma kopiju; 

4.1.6. aizpildītu veidlapu, kurā atspoguļota pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās 

kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences atbilstība profesora/asociētā profesora 

amata prasībām, saskaņā ar MK 04.09.2001. noteikumiem Nr.391; 

4.1.7. pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās 

kompetences atbilstību profesora/asociētā profesora amata prasībām apliecinošus 

dokumentus, atbilstoši aizpildītās veidlapas (4.1.6. punktā norādītā veidlapa) 

numerācijai. 
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4.2. Pretendentam jāsagatavo viena dokumentu mape, iesniegšanai Profesoru padomes 

lietvedībai un vadošajam ekspertam, pārējiem nozīmētajiem ekspertiem elektroniski 

iesniedzama pilnībā aizpildīta pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas un 

organizatoriskās kompetences apliecinājumu veidlapa.  

(Grozīts ar RISEBA, BA, VeA kopīgās profesoru padomes vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē sēdes 

30.06.2016. prot. Nr.2016/3)  

 

5. Pretendenta izvērtēšanas procedūra 

5.1. Katra pretendenta darbības izvērtēšanai tiek nozīmēti trīs Profesoru padomes eksperti, 

t.sk.,  viens vadošais eksperts. 

5.2. Gadījumos, ja pretendenta zinātniskā darbība ir uz Vadībzinātnes, Ekonomikas un citas 

zinātņu nozares robežas, vienreizēji par ekspertu var pieaicināt noteiktajā kārtībā ievēlētu 

profesoru no citas Profesoru padomes. 

5.3. Pretendents nolasa atklātu lekciju kādā no profesoru padomi izveidojušām augstskolām 

vai savā augstskolā, pieaicinot Profesoru padomes locekļus. 

5.4. Pretendenta atklātajā lekcijā ir jāpiedalās vismaz vienam Profesoru padomes nozīmētam 

ekspertam, kuram jāaizpilda atklātās lekcijas novērtējuma veidlapa. 

5.5. Atklātās lekcijas ievadā pretendents sniedz informāciju par studiju kursu un studiju 

programmu, kuras sastāvdaļa ir prezentējamā lekcija. 

5.6. Profesoru padomes sēdē Profesoru padomes priekšsēdētājs iepazīstina Profesoru padomes 

locekļus ar pretendenta CV. 

5.7. Pēc iepazīstināšanas ar pretendenta CV, tiek organizēta iesniegto dokumentu atbilstības 

amata prasībām novērtēšana. Par iesniegto dokumentu atbilstību ziņo nozīmētie eksperti. 

Profesoru padomes locekļi aizpilda individuālos vērtējumus un vienojas par kopējo 

pretendenta vērtējumu atbilstoši katram izvirzītajam kritērijam.  

5.8. Pēc dokumentu atbilstības vērtējuma notiek pārrunas starp pretendentu un Profesoru 

padomes locekļiem par pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās un organizatoriskās 

darbības rezultātiem, kā arī tiek sniegts pretendenta atklātās lekcijas vērtējums.  

5.9. Pārrunām seko pretendenta 10-15 min. ziņojums, kurā pretendents iepazīstina ar saviem 

nākotnes plāniem zinātniskajā, pedagoģiskajā un organizatoriskajā darbā uz nākamo 

ievēlēšanas periodu.  

5.10. Pēc pārrunām tiek ievēlēta balstu skaitīšanas komisija un notiek aizklāta balsošana par 

amata kandidāta ievēlēšanu amatā.  

5.11. Balsošanas rezultāti tiek paziņoti amata pretendentam.  

5.12. Piecu darba dienu laikā pēc ievēlēšanas, Profesoru padomes sekretārs izsniedz 

ievēlētajam pasniedzējam izziņu par ievēlēšanu amatā, kā arī protokola izrakstu. 

 

6. Finanšu norēķini 

6.1. Amata pretendentu vērtēšana no Profesoru padomi veidojošām augstskolām ir bezmaksas. 

6.2. Citu augstskolu amata pretendentiem tiek noteikta šāda maksa: 
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6.2.1. Asociētā profesora amata pretendentam –570,00 EUR bez PVN; 

6.2.2. Profesora amata pretendentam – 720,00 EUR bez PVN. 

6.3.  Apmaksu garantē un veic pretendents personīgi vai pretendenta augstskola, kura 

iesniegusi lūgumu par vēlēšanu organizēšanu, veicot iemaksu tās augstskolas kontā, no 

kuras ir Profesoru padomes priekšsēdētājs. 

6.4.  Saskaņā ar Profesoru padomes priekšsēdētāja ieteikumu Profesoru padome apstiprina 

sekretāru, kura darba apmaksai izlieto 10% no pretendenta iemaksātās summas. 

6.5.  Pretendenta iemaksāto līdzekļu izlietojums: 

6.5.1.   15% katram nozīmētajam ekspertam; 

6.5.2. 10% Profesoru padomes infrastruktūras uzturēšanai; 

6.5.3. 35% konkrētajā sēdē klātesošajiem Profesoru padomes locekļiem; 

6.5.4. 10% Profesoru padomes sekretāram. 

 

7. Pielikumi 

7.1.  Neatņemama šī Nolikuma sastāvdaļa ir sekojoši pielikumi: 

7.1.1. Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās 

kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences apliecinājums; 

7.1.2. Profesoru padomes locekļu individuālais un kopējais vērtējums par pretendenta 

atbilstību amata prasībām; 

7.1.3. Lēmums par atbilstību/neatbilstību amatam; 

7.1.4. Kritēriji asociētā profesora un profesora amata pretendenta atklātās lekcijas 

vērtēšanai. 

 

 

RISEBA, BA, VeA kopīgās profesoru padomes vadībzinātnes 

un ekonomikas zinātņu nozarēs priekšsēdētāja                      prof. T.Volkova  


