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1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Akadēmisko personālu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” (turpmāk-BVK) 

ievēl saskaņā ar Augstskolu likuma 17., 26., 27., 28., 30., 31.,32.,33.,34.,35., 36..,37., 39.,40., 41.,42. 

pantu, MK 1999.gada 26. oktobra Noteikumiem Nr.367 ,BVK nolikumu un šo nolikumu. 

1.2. Akadēmiskie amati BVK  ir: 

1.2.1. profesori; 

1.2.2. asociētie profesori; 

1.2.3. docenti; 

1.2.4. lektori; 

1.2.5. asistenti. 

1.3. Profesoru amatu skaitu, saskaņojot ar valdi , nosaka direktors. Profesorus uz sešiem gadiem ievēl 

BVK Padome. Vēlēšanu rezultātus apstiprina valde. 

1.4. Asociēto profesoru amatu skaitu, saskaņojot ar valdi, nosaka direktors. Asociētos profesorus uz 

sešiem gadiem ievēl BVK Padome. Vēlēšanu rezultātus apstiprina valde. 

1.5. Docentu amatu skaitu nosaka direktors. Docentus uz  sešiem gadiem ievēl BVK Padome. Vēlēšanu 

rezultātus apstiprina valde. 

1.6. Lektoru amatu skaitu nosaka direktors. Lektorus uz  sešiem gadiem ievēl BVK Padome. Vēlēšanu 

rezultātus apstiprina valde. 

1.7. Asistentu amatu skaitu nosaka direktors. Asistentus uz  sešiem gadiem ievēl BVK Padome. Vēlēšanu 

rezultātus apstiprina valde. 

1.8. Ja BVK ir brīvs vai uz laiku brīvs amats, Padome var nolemt neizsludināt konkursu, bet uz vienu 

gadu pieņemt darbā studiju kursu pasniedzēju (katru vienu reizi) vai vieslektoru, viesdocentu, 

viesprofesoru. Studiju kursu pasniedzēji, vieslektori, viesdocenti, viesprofesori nevar piedalīties 

vēlēto vadības institūciju darbā. 

1.9. Direktora vietniekus un struktūrvienību vadītājus pēc saskaņošanas ar valdi pieņem un atbrīvo no 

darba direktors. 

 

2. Prasības akadēmisko un administratīvo amatu pretendentiem BVK 

2.1. Uz asistenta amatu BVK var pretendēt persona, kam ir maģistra vai doktora grāds, vai izņēmuma 

gadījumā- persona, kas studē maģistrantūrā vai doktorantūrā. Asistentam jāspēj vadīt praktiskās 

nodarbības un veikt individuālu zinātnisko darbu. 

2.2. Uz asistenta amatu var pretendēt arī persona bez zinātniskā  un akadēmiskā grāda ar augstākās 

izglītības diplomu, kas izsniegts līdz 1991.gadam, vai persona, kas studē maģistrantūrā vai 
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doktorantūrā, ja BVK Padome apstiprina, ka viņš ir tiesīgs pretendēt uz asistenta amatu. Pretendenta 

zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija tiek novērtēta pēc šādiem kritērijiem: 

2.2.1. docējamajam studiju kursam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba ; 

2.2.2. BVK Studiju padomes sniegts pozitīvs pedagoģiskā darba vērtējums; 

2.2.3. docējamajam studiju kursam atbilstoši profesionālie sasniegumi, kurus pretendents var 

dokumentāli pierādīt; 

2.2.4. publikācijas un dalības konferencēs, forumos u.tml. 

2.2.5. atbilstība vismaz vienam no šī nolikuma 3.3.punktā minētajiem zinātniskās kvalifikācijas 

vērtējuma kritērijiem un vismaz vienam no trim šī nolikuma 3.4.punktā minētajiem pedagoģiskās 

kvalifikācijas vērtējuma kritērijiem. 

2.3. Uz lektora amatu BVK var pretendēt persona, kam ir maģistra vai doktora grāds. Lektoram jāspēj 

patstāvīgi lasīt (konsultēt) studiju kursu, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. 

2.4. Uz lektora amatu var pretendēt arī persona bez zinātniskā  un akadēmiskā grāda ar augstākās 

izglītības diplomu, kas izsniegts līdz 1991.gadam, vai persona, kas studē maģistrantūrā vai 

doktorantūrā, ja BVK Padome apstiprina, ka viņš ir tiesīgs pretendēt uz lektora amatu. Pretendenta 

zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija tiek novērtēta pēc šādiem kritērijiem: 

2.4.1. docējamajam studiju kursam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba stāžs ; 

2.4.2. BVK Studiju padomes sniegts pozitīvs pedagoģiskā darba vērtējums; 

2.4.3. docējamajam studiju kursam atbilstoši profesionālie sasniegumi, kurus pretendents var 

dokumentāli pierādīt; 

2.4.4. publikācijas un dalības konferencēs, forumos u.tml. 

2.4.5. atbilstība vismaz vienam no šī nolikuma 3.3.punktā minētajiem zinātniskās kvalifikācijas 

vērtējuma kritērijiem un vismaz vienam no trim šī nolikuma 3.4.punktā minētajiem pedagoģiskās 

kvalifikācijas vērtējuma kritērijiem. 

2.5. Uz docenta amatu BVK var pretendēt persona, kam ir doktora zinātniskais grāds. Docentam jālasa 

lekcijas, jāvada praktiskās nodarbības un semināri, jāorganizē pārbaudījumi savā studiju programmā, 

jāveic darbs zinātnes apakšnozarē. 

2.6. Uz docenta amatu var pretendēt arī persona bez zinātniskā grāda, 

2.6.1. kurai ir docējamajam studiju kursam atbilstošs septiņu gadu praktiskā darba stāžs ; 

2.6.2. kurai ir BVK Studiju padomes sniegts pozitīvs pedagoģiskā darba vērtējums; 

2.6.3. kurai ir docējamajam studiju kursam atbilstoši profesionālie sasniegumi, kurus pretendents var 

dokumentāli pierādīt; 
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2.6.4. kurai ir zinātniskās publikācijas un dalība vismaz 2 konferencēs, forumos u.tml. gada laikā; 

2.6.5. atbilstība vismaz diviem no šī nolikuma 3.3.punktā minētajiem zinātniskās kvalifikācijas 

vērtējuma kritērijiem un vismaz sešiem no trim šī nolikuma 3.4.punktā minētajiem pedagoģiskās 

kvalifikācijas vērtējuma kritērijiem. 

2.7. Uz asociētā profesora amatu BVK var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā trīs 

gadu pieredze docenta amatā. 

2.8. Uz profesora amatu BVK var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā trīs gadu 

pieredze asociētā profesora vai profesora amatā. 

2.9. Uz BVK struktūrvienības vadītāja amatu var pretendēt persona ar augstāko izglītību un pieredzi 

attiecīgā darba vadīšanā. 

 

3. Akadēmisko amatu pretendentu pedagoģiskās un zinātniskās  

kvalifikācijas vērtējuma kritēriji 

3.1. Docenta, lektora vai asistenta amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju novērtē 

BVK Studiju padome. 

3.2. Profesora amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju novērtē nozares profesoru padome. 

3.3. Akadēmisko amatu pretendentu zinātniskā kvalifikācija tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem 

(vērtējums attiecas uz pēdējiem sešiem gadiem): 

3.3.1. Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība; 

3.3.2. Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes un citos valsts pētījumu projektos un programmās; 

3.3.3. Starptautiski finansētu pētīju projektu vadība; 

3.3.4. Līdzdalība starptautiski finansētos pētījumu projektos; 

3.3.5. Līdzdalība vai vadība zinātnisko līgumdarbu izpildē; 

3.3.6. Latvijas Zinātnes padomes un starptautisko zinātnisko projektu un programmu eksperts; 

3.3.7. Vadība vai līdzdalība starptautiskajos mākslinieciskās jaunrades un sporta projektos, izstādēs, 

konkursos; 

3.3.8. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (ar jebkura veida referātu) Latvijā un 

ārzemēs (profesoriem – 5 konferencēs); 

3.3.9. Publicētie zinātniskie raksti;  

3.3.10. Patenti un licences. 

3.4. Akadēmisko amatu pretendentu pedagoģiskā kvalifikācija un kompetence tiek vērtēta pēc šādiem 

kritērijiem (vērtējums attiecas uz pēdējiem sešiem gadiem): 



 

NOLIKUMI 

Versija 2 

Spēkā ar 

01.09.2007. 

lpp 4 no 5 

AKADĒMISKO UN 

ADMINISTRATĪVO AMATU 

NOLIKUMS 

APSTIPRINĀTS 

SIA „Biznesa vadības koledža” 

30.08.2007. Padomes sēdē 

Protokols Nr. 02-02/08 

 

3.4.1. Kvalifikācijas darbu vadīšana; 

3.4.2. Lekcijas un semināri; 

3.4.3. Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrādāšana; 

3.4.4. Studiju programmu izstrādāšana un vadīšana (mācību līdzekļu sagatavošana); 

3.4.5. Referāti akadēmiskajās un praktiskajās  konferencēs; 

3.4.6. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un  nodošana publicēšanai vai izdotie darbi; 

3.4.7. Kvalifikācijas celšana ārzemju un Latvijas augstskolās vai zinātniski pētnieciskās iestādēs; 

3.4.8. Lekcijas ārzemju augstskolās. 

3.5. Personāla vadības spējas un organizatoriskā darba vērtējuma kritēriji: 

3.5.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis; 

3.5.2. Starptautisko konferenču organizācijas komisiju priekšsēdētājs vai loceklis; 

3.5.3. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadītājs vai līdzdalībnieks; 

3.5.4. Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs. 

 

4. Ievēlēšanas kārtība akadēmiskajos un administratīvajos amatos BVK 

4.1. BVK Padome pamatojoties uz Studiju padomes ierosinājumu un direktora apstiprinājumu organizē 

akadēmisko un administratīvo amatu vēlēšanas. 

4.2. Konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz 

BVK administrācijai šādus dokumentus: 

4.2.1. iesniegumu par piedalīšanos konkursā; 

4.2.2. dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus; 

4.2.3. dzīves un darba gājumu (CV), publicēto darbu sarakstu un citus dokumentus, ko pretendents 

vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. 

4.3. Studiju padome pēc dokumentu saņemšanas pēc sava ieskata var uzdot akadēmiskā amata 

pretendentam nolasīt atklāto lekciju, novadīt atklāto praktisko nodarbību vai semināru. 

4.4. Studiju padome iesniedz BVK Padomei izskatīšanai visu pieteikušos pretendentu dokumentus un 

savu ieteikumu par pretendenta atbilstību vakancei. BVK Padomē aizklātā balsojumā notiek 

akadēmiskā un administratīvā personāla vēlēšanas. Par ievēlētu tiek atzīts pretendents, kas saņēmis 

vairāk par pusi klātesošo Padomes locekļu balsis. Ja vairāki pretendenti uz vienu un to pašu amatu 

saņēmuši vienādu balsu skaitu, notiek atkārtota balsošana. 

5.  Akadēmiskā personāla aizstāšana pagaidu prombūtnes laikā 
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Pagaidu prombūtnes laikā, ja tas nepārsniedz divus gadus, profesora amatā var iecelt asociēto 

profesoru, asociētā profesora amatā - docentu, docenta amatā - lektoru vai asistentu ar doktora grādu. 

Aizstāšanu noformē ar direktora rīkojumu. 

6.  Akadēmiskā personāla atvaļinājumi 

6.1.  BVK  akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums, bet ik 

pēc sešiem gadiem - apmaksāts sešu kalendāro mēnešu akadēmiskais atvaļinājums zinātniskiem 

pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus savas darbavietas. 

6.2.    Akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju 

atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai. 

6.3.      Profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir tiesības pieprasīt 

neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoriem vai 

vieslektoriem akadēmiskajos amatos citās augstskolās. 

7. Administratīvais personāls 

BVK  administratīvais personāls ir direktors, direktora vietnieks, un citas amatpersonas, kuru 

pamatfunkcijas ir administratīvais darbs. 

 


