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Izdots saskaņā ar  

Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 62.punktu 

 

 

2021.gada 5.oktobrī          Nr.1.5-2/24 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Banku augstskolas Senāta izvirzīto padomes locekļu izvirzīšanas un atsaukšanas 

kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka kārtību, kādā Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) 

Senāts izvirza Augstskolu likuma 14.1 panta astotās daļas 1.punktā paredzētos valsts dibinātas 

augstskolas padomes locekļus (turpmāk – padomes locekļi). 

 

2. Par padomes locekļiem var būt personas, kuras atbilst šādām prasībām:   

2.1. ir iegūta augstākā izglītība, izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;  

2.2. 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; 

2.3. ir gatavība darboties valsts amatpersonas statusā, ievērojot noteiktos ierobežojumus 

un atbilstību likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”; 

2.4. ir izpratne par augstākās izglītības un zinātnes sistēmu valstī, to regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

2.5. ir stratēģiskā redzējuma, komandas vadīšanas, plānošanas un organizēšanas, 

lēmumu pieņemšanas un īstenošanas kompetence; 

2.6. ir augsta atbildības sajūta, nevainojama reputācija, pieredze iniciēt stratēģiskus 

lēmumus un vadīt pārmaiņu procesus; 

2.7. ir teicamas latviešu valodas prasmes un labas angļu valodas zināšanas. 

 

II. Priekšlikuma iesniegšana par padomes locekļu kandidātiem izvirzīšanai 

padomes locekļa amatā iesniegšana 

 

3. Augstskolas rektors iesaka augstskolas Senātam padomes locekļu kandidātus, 

priekšlikumu nosūtot augstskolas Senāta priekšsēdētājam, ievērojot, ka padomes locekļu 

kandidātiem ir jāatbilst kārtības 2.punktā noteiktajām prasībām. 

 

4. Rektors priekšlikumam pievieno: 
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4.1. padomes locekļu kandidātu sagatavotu informāciju par viņu atbilstību kārtības 

2.punktā noteiktajām prasībām padomes locekļiem; 

4.2. padomes locekļu kandidātu piekrišanu ieņemt padomes locekļa amatu un 

piekrišanu būt par valsts amatpersonu; 

4.3. padomes locekļu kandidātu apliecinājumus, ka viņi piekrīt, ka viņu personas dati 

tiks apstrādāti, lai nodrošinātu padomes locekļu izvirzīšanas norisi; 

4.4. padomes locekļu kandidātu dzīves un darba gājumu vienotā Europass CV formātā 

(turpmāk – CV), norādot CV sadaļā “personas dati” vārdu, uzvārdu; 

4.5. padomes locekļu kandidātu augstāko iegūto izglītības līmeni apliecinoša 

dokumenta kopiju. Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas 

centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. 

 

5. Saņemot augstskolas rektora priekšlikumu un kārtības 4.punktā minētos dokumentus, 

Senāta priekšsēdētājs sasauc Senāta sēdi, kurā tiek skatīts jautājums par augstskolas rektora 

ieteikto padomes locekļu izvirzīšanu darbam  augstskolas padomē. 

 

III. Padomes locekļu izvirzīšanas norise 

 

6. Senātam ir tiesības lemt par padomes locekļu izvirzīšanu augstskolas padomē, ja 

Senāta sēdē piedalās vairāk kā puse senatoru. 

 

7. Augstskola Senāts  padomes locekļus izvirza uz četru gadu termiņu un ne vairāk kā 

divas reizes. 

 

8. Rektors iepazīstina senatorus ar padomes locekļu kandidātiem un kārtības 4.punktā 

minētajiem dokumentiem. 

 

9. Senatori izskata saņemto informāciju par padomes locekļu kandidātiem un pirms 

Senāta sēdes ir tiesīgi pieprasīt papildu informāciju no padomes locekļu kandidātiem, ja rodas 

šāda nepieciešamība. 

 

10. Senāta sēdē katrs padomes locekļa kandidāts informē Senātu par viņa atbilstību 

kārtības 2.punktā noteiktajām prasībām, kā arī sniedz savu redzējumu (līdz 15 minūtes ilgi) par 

augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu  vadību, kā arī atbild uz Senāta locekļu 

jautājumiem. 

 

11. Senāta sēdē lemšana par padomes locekļu izvirzīšanu notiek, aizklāti balsojot, 

izmantojot augstskolas elektronisko aptaujas sistēmu. 

 

12. Pēc balsošanas par balsošanas nodrošināšanu atbildīgais darbinieks (turpmāk – 

atbildīgais darbinieks) nosūta uz senatoru elektroniskā pasta adresēm elektroniskās balsošanas 

rezultātus, kā arī informē Senāta sēdes klātesošos par balsošanas rezultātiem; 

 

13. Senāts apstiprina elektroniskās balsošanas rezultātus; 

 

14. Elektroniskās balsošanas rezultāts tiek pievienots Senāta sēdes protokolam. 

 

15. Par izvirzītu padomes locekļa amatā atzīstams padomes locekļa kandidāts, par kura 

izvirzīšanu balsojusi vairāk par pusi no Senāta locekļiem. 
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16. Ja padomes locekļa kandidāts nesavāc nepieciešamo Senāta locekļu balsu, Senāts 

atkārtoti uzklausa padomes locekļa kandidātu un ir tiesīgs viņam uzdot papildu jautājumus par 

viņa iespējamo darbību padomes locekļa amatā. 

 

17. Pēc kārtības 16.punktā minētās uzklausīšanas Senāts atkārtoti aizklāti balso par šī 

padomes locekļa kandidāta izvirzīšanu padomes locekļa amatā. 

 

18. Ja padomes locekļa kandidāts arī atkārtoti neiegūst nepieciešamo Senāta locekļu 

balsu skaitu, ir uzskatāms, ka augstskolas Senāts nav atbalstījis šī padomes locekļa kandidāta 

izvirzīšanu padomes locekļa amatā. 

 

19. Kārtības 18.punktā noteiktajā gadījumā augstskolas Senāts nosaka termiņu 

priekšlikuma par jauna padomes locekļa kandidāta Senāta neatbalstītā padomes locekļa 

kandidāta vietā iesniegšanai. 

 

20. Augstskolas rektors iesniedz kārtības 19.punktā minēto priekšlikumu, ievērojot šajā 

kārtībā noteikto. 

 

21. Normatīvajos aktos un šajā kārtībā neatrunātos jautājumus, kas saistīti ar padomes 

locekļu izvirzīšanu, izlemj augstskolas Senāts. 

 

IV. Padomes locekļu atsaukšanas kārtība 
 

22. Augstskolas padomes locekļa amata pienākumu pildīšana tiek izbeigta  šādos 

gadījumos: 

22.1. sakarā ar padomes locekļa nāvi; 

22.2. padomes loceklis ir iesniedzis augstskolai iesniegumu par augstskolas padomes 

locekļa amata pienākumu izpildes izbeigšanu personisku iemeslu dēļ; 

22.3. Senāts pieņem lēmumu par padomes locekļa atsaukšanu, ja augstskolas padomes 

loceklis ir zaudējis Senāta  uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi valsts augstskolas 

padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, tad Senāts ir tiesīgs viņu 

atsaukt no amata. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

23. Par Senāta izvirzītajiem padomes locekļiem augstskola rakstiski informē Izglītības 

un zinātnes ministriju. 

 

24. Padomes locekļu izvirzīšanas dokumentācijas glabāšanas kārtību un termiņu nosaka 

augstskolas lietu nomenklatūra. 

 

 

Rektore       L.Peiseniece 

 

 

 Strads 

 maris.strads@ba.lv 


