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APSTIPRINĀTS
Banku augstskolas
Satversmes sapulces 26.08.2020. sēdē,
protokols Nr.1
Banku augstskolas rektora vēlēšanu nolikums
Rīgā
Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma 14.panta pirmās daļas 6.punktu
un Banku augstskolas Satversmes 20.4.apakšpunktu
2020.gada 26.augustā

Nr.1.5-2/34
I. Vispārīgie noteikumi

1. Banku augstskolas rektora vēlēšanu nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka rektora
ievēlēšanas kārtību Banku augstskolā (turpmāk – augstskola).
2. Augstskolas rektoru ievēlē augstskolas Satversmes sapulce uz pieciem gadiem ne
vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
II. Prasības rektora amata pretendentiem
3. Pretendēt uz ievēlēšanu augstskolas rektora amatā var profesors vai persona, kurai ir
doktora grāds.
4. Papildus nolikuma 3.punktā minētajām prasībām pretendentam ievēlēšanai rektora
amatā (turpmāk – pretendents) ir jāatbilst šādām prasībām:
4.1. ir vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā administratīvā amatā augstākās
izglītības iestādē vai vismaz piecu gadu darba pieredze, vadot vismaz 100 cilvēku darbu, citā
valsts vai pašvaldības institūcijā vai komercsabiedrībā;
4.2. gatavība darboties valsts amatpersonas statusā, ievērojot noteiktos ierobežojumus
un atbilstību likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”;
4.3. izpratne par augstākās izglītības un zinātnes sistēmu valstī, to regulējošajiem tiesību
aktiem;
4.4. stratēģiskā redzējuma, komandas vadīšanas, plānošanas un organizēšanas, lēmumu
pieņemšanas un īstenošanas kompetence;
4.5. augsta atbildības sajūta, nevainojama reputācija, pieredze iniciēt stratēģiskus
lēmumus un vadīt pārmaiņu procesus;
4.6. teicamas latviešu valodas prasmes un labas angļu valodas zināšanas.
II. Rektora vēlēšanu organizēšana
5. Rektora vēlēšanas organizē augstskolas Senāts nolikumā noteiktajā kārtībā.

6. Augstskolas Senāts:
6.1. nosaka rektora vēlēšanu datumu, kas kārtējo rektora vēlēšanu gadījumā nevar būt
vēlāk kā vienu mēnesi pirms rektora pilnvaru termiņa beigām;
6.2. nosaka pretendentu pieteikšanās vai izvirzīšanas termiņu;
6.3. izveido rektora vēlēšanu komisiju (turpmāk – vēlēšanu komisija) ne mazāk kā trīs
cilvēku sastāvā, kurā nedrīkst piedalīties pretendenti.
7. Rektora vēlēšanas ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šī nolikuma 6.1.apakšpunktā
minētā rektora vēlēšanu datuma izziņo augstskolas vēlēšanu komisija un nodrošina šādas
informācijas publicēšanu augstskolas mājaslapā:
7.1. vispārīgu informāciju par augstskolas rektora vēlēšanām, kā arī rektora vēlēšanu
datumu;
7.2. prasības pretendentam saskaņā ar nolikuma 3. un 4.punktu;
7.3. termiņu, kādā pretendenti ir tiesīgi pieteikt savas kandidatūras rektora vēlēšanām
vai pretendenti var tikt izvirzīti rektora vēlēšanām;
7.4. nolikuma 10.punktā minētos iesniedzamos dokumentus;
7.5. nolikuma 10.punktā minēto dokumentu iesniegšanas veidu.
8. Pretendentus rektora amatam var izvirzīt:
8.1. Senāts vai studējošo pašpārvalde;
8.2. katedra;
8.3. ne mazāk kā 10 akadēmiskā vai vispārējā personāla pārstāvji;
8.4. pats pretendents.
9. Dokumentus, kas apliecina pretendenta izvirzīšanu nolikuma 8.1., 8.2. un
8.3.apakšpunktā minētajos gadījumos, nolikuma 7.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz
vēlēšanu komisijā.
10. Pretendents nolikuma 7.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz vēlēšanu
komisijai šādus dokumentus:
10.1. rakstisku iesniegumu par dalību rektora vēlēšanās, norādot:
10.1.1. kontaktinformāciju;
10.1.2. apliecinājumu, ka viņš piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu vēlēšanu norisi.
10.2. augstāko iegūto izglītības līmeni apliecinoša dokumenta kopiju. Ja augstākā
izglītība iegūta ārvalstīs, pretendents pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to,
kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais
izglītības dokuments;
10.3. ja pretendents ir profesors, dokumenta, kurš apliecina pretendenta atbilstību
profesora amatam atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kopiju;
10.4. dzīves un darba gājumu vienotā Europass CV formātā (turpmāk – CV), norādot
CV sadaļā “personas dati” vārdu, uzvārdu;
10.5. savu rakstiski noformētu augstskolas vadības un attīstības programmu
Word dokumenta formātā līdz 5000 zīmju apjomam.
11. Vēlēšanu komisija trīs darba dienu laikā pārbauda nolikuma 10. punktā minēto
dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
12. Ja pretendents atbilst nolikuma 3.punktā un 4.1.apakšpunktā minētajām prasībām
un viņa iesniegtie nolikuma 10.punktā minētie dokumenti atbilst Latvijas Republikā spēkā
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esošo normatīvo aktu prasībām, vēlēšanu komisija reģistrē minēto pretendentu kā rektora amata
kandidātu un informē pretendentu.
13. Ja vēlēšanu komisija iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības vai kļūdas, tā par
to nekavējoties rakstiski informē dokumentu iesniedzēju un lūdz novērst minētās nepilnības un
kļūdas trīs darba dienu laikā no brīža, kad viņam par to paziņots. Ja minētajā termiņā trūkumi
netiek novērsti vai iesniegti normatīvajiem aktiem neatbilstoši dokumenti, vai arī ja pretendents
neatbilst nolikuma 3.punktā vai 4.1.apakšpunktā minētajām prasībām, vēlēšanu komisija
noraida pretendenta kandidatūru, par to informējot pretendentu.
14. Noraidītie pretendenti trīs darba dienu laikā pēc nolikuma 13.punktā minētā
vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanas ir tiesīgi apstrīdēt vēlēšanu komisijas lēmumu,
iesniedzot augstskolas Senātam argumentētu rakstisku pretenziju.
15. Pretenziju piecu darba dienu laikā izskata Senāts, kas pieņem galīgo lēmumu par
pretendenta dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
pretendenta atbilstību nolikuma 3.punktā vai 4.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
16. Informāciju par rektora amata kandidātiem, viņu CV un augstskolas vadības un
attīstības programmu vēlēšanu komisija ievieto augstskolas mājāslapā.
17. Vēlēšanu komisija organizē rektora amata kandidātu tikšanos ar augstskolas
personāla pārstāvjiem, nodrošinot visiem kandidātiem vienādas iespējas izklāstīt savu darbības
programmu.
III. Rektora vēlēšanu norise
18. Satversmes sapulces sēdē, kurā paredzēts ievēlēt augstskolas rektoru, pirms rektora
vēlēšanu procedūras uzsākšanas, Satversmes sapulce ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne
mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, kura no sava vidus ievēlē balsu skaitīšanas komisijas
priekšsēdētāju.
19. Pēc balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ziņo
par augstskolas rektora amata kandidātiem.
20. Pēc nolikuma 19.punktā minētā ziņojuma sniegšanas Satversmes sapulces
priekšsēdētājs pārliecinās, vai visi rektora amata kandidāti vēlas turpināt pretendēt uz
ievēlēšanu augstskolas rektora amatā.
21. Pēc nolikuma 20.punktā minētās informācijas saņemšanas Satversmes sapulce
atklātā balsojumā ar vienkāršu klātesošo Satversmes sapulces locekļu balsojumu balso par
rektora amata kandidātu, kuri Satversmes sapulces sēdē būs apliecinājuši piekrišanu pretendēt
uz ievēlēšanu augstskolas rektora amatā, iekļaušanu augstskolas rektora vēlēšanu biļetenos,
kuru forma noteikta nolikuma pielikumā.
22. Balsu skaitīšanas komisija vēlēšanu biļetenā rektora amata kandidātus ieraksta
alfabēta secībā pēc to uzvārdiem.
23. Balsu skaitīšanas komisija nodrošina, ka klātesošie Satversmes sapulces locekļi
saņem rektora vēlēšanu biļetenus un parakstās vēlēšanu zīmju saņemšanas lapā.
24. Rektora vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot.
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25. Par ievēlētu augstskolas rektora amatā atzīstams rektora amata kandidāts, par kura
ievēlēšanu balsojusi vairāk par pusi no kopējā Satversmes sapulces locekļu skaita.
26. Ja pirmajā vēlēšanu kārtā neviens nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu,
tad vēlēšanas turpina, balsojot atkārtoti par tiem diviem kandidātiem, kuri pirmajā kārtā ir
ieguvuši lielāko balsu skaitu. Ja vēl kāds no kandidātiem ieguvis tādu pat balsu skaitu, tad arī
viņš piedalās otrajā kārtā, attiecīgi palielinoties kandidātu skaitam.
27. Ja vēlēšanu otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav ieguvis ievēlēšanai
nepieciešamo balsu skaitu, nākamajās balsošanas kārtās izslēdz to kandidātu, kurš ieguvis
vismazāko balsu skaitu, vai kandidātus, kuri ir ieguvuši vienādu vismazāko balsu skaitu.
28. Ja vēlēšanu pēdējā kārtā, kurā balso par vienu kandidātu, viņš nav ieguvis
ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, rīko jaunas rektora vēlēšanas šajā nolikumā noteiktajā
kārtībā.
29. Balsu skaitīšanas komisija:
29.1. saskaita derīgos un nederīgos vēlēšanu biļetenus;
29.2. saskaita par rektora amata kandidātiem nodotās balsis;
29.3. sagatavo balsu skaitīšanas protokolu, kurā ieraksta par katru rektora amata
kandidātu nodoto balsu skaitu;
29.4. konstatē vēlēšanu rezultātus;
29.5. paraksta balsu skaitīšanas protokolu un ziņo Satversmes sapulcei par vēlēšanu
rezultātiem.
30. Balsu skaitīšanas komisija par nederīgiem atzīst tos vēlēšanu biļetenus, kas neatbilst
vēlēšanu biļetena paraugam, ir saplēsti, neļauj konstatēt balsotāja attieksmi pret katru vēlēšanu
biļetenā iekļauto rektora amata kandidātu vai arī kuros nobalsots vairāk kā par vienu rektora
amata kandidātu.
31. Balsu skaitīšanas komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu
vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
32. Balsu skaitīšanas protokolus par vēlēšanu rezultātiem augstskolas Satversmes
sapulce apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
33. Normatīvajos aktos un šajā nolikumā neatrunātos jautājumus, kas saistīti ar
vēlēšanām, izlemj Satversmes sapulce.
IV. Noslēguma jautājumi
34. Rektora vēlēšanu dokumentācijas glabāšanas kārtību un termiņu nosaka augstskolas
lietu nomenklatūra.
35. Atzīt par spēku zaudējušiem augstskolas Satversmes sapulces 2010.gada 26.aprīļa
noteikumus Nr.27-11/018 “Banku augstskolas rektora vēlēšanu nolikums”.
Satversmes sapulces priekšsēdētājs

Jānis Strautmanis
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Pielikums
2020.gada 26.augusta Banku augstskolas
noteikumiem Nr.1.5-2/34 “Banku augstskolas rektora vēlēšanu nolikums”

Banku augstskolas rektora vēlēšanas
20______. gada __. ___, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, konferenču zālē
Ievelciet krustiņu " + " tukšajā rūtiņā, kas ir blakus rūtiņai “PAR”, kurš atrodas
blakus tā pretendenta uz rektora amatu vārdam un uzvārdam, par kuru vēlaties
nobalsot
Vārds Uzvārds

PAR
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Vārds Uzvārds
Vārds Uzvārds
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"PAR" atzīmēto pretendentu uz rektora amatu skaits nedrīkst būt lielāks par vienu.
Par nederīgiem atzīstami tādi vēlēšanu biļeteni, kas ir saplēsti, neļauj konstatēt
balsotāja attieksmi pret katru vēlēšanu biļetenā iekļauto pretendentu vai arī kuros
nobalsots vairāk kā par vienu pretendentu.
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