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1. Noteikumos lietotie termini 

Budžeta studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no budžeta līdzekļiem.  
Imatrikulācija – personas ierakstīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 
studējošo sarakstā (matrikulā).  
Konkurss – rezultātu apkopošana, ranžēšana un salīdzināšana ar studiju vietu skaitu studiju 
programmā vai virzienā saskaņā ar konkursa vērtēšanas kritērijiem.  
Konkursa vērtēšanas kritēriji – centralizētie eksāmeni un/vai iepriekšējās izglītības dokumenta 
atzīmju vērtējums, kas ļauj reflektantiem piedalīties konkursā uz studiju vietu izvēlētajā studiju 
programmā.  
Maksas studijas – studiju vietas, kuras netiek finansētas no budžeta līdzekļiem, bet no fizisko 
vai juridisko personu līdzekļiem.  
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma – 4.līmeņa profesionālā 
kvalifikācija, kas tiek iegūta 2 – 3 gados.  
Papilduzņemšana – pieteikumu pieņemšana, pārbaudījumu organizēšana un reģistrēšana uz 
brīvajām studiju vietām. 
Ranžēšana – reflektantu sakārtošana dilstošā secībā pēc iegūtajiem punktiem saskaņā ar 
konkursa vērtēšanas kritērijiem un priekšrocībām.  
Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai RSU Sarkanā Krusta 
medicīnas koledžā.  
Reģistrācija – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt studijas RSU Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžā.  
Uzņemšanas prasības – iepriekšējā izglītība un citi nosacījumi, kuriem reflektantam jāatbilst, 
lai varētu pieteikties konkursam uz studiju vietu noteiktā studiju programmā vai virzienā.  
    

2. Vispārīgie jautājumi 

2.1. Noteikumi nosaka tiesības prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai studijām RSU 
Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (turpmāk – Koledža) tām personām, kuru iegūtā 
izglītība atbilst Latvijas Republikā noteiktajām vispārējās vidējās izglītības līmenim un 
kuri ir izpildījuši šo Noteikumu nosacījumus. 

2.2. Reflektantu reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un konkursa norises termiņu vasaras 
uzņemšanai nosaka un izziņo Koledžas Uzņemšanas komisija atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajam sākuma termiņam „reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc 
vidējās izglītības iegūšanas” (AL 46.(6)), savukārt ziemas uzņemšanai reflektantu 
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reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un konkursa norises termiņu nosaka ar Koledžas 
Direktora rīkojumu, un to izziņo Koledžas Uzņemšanas komisija. 

2.3. Konkursa kārtībā Koledžā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un nepilsoņus, kā arī 
personas, kurām izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.  

2.4. Uzņemšana studiju programmā ietver: 

2.4.1. reflektantu pieteikšanos studijām; 
2.4.2. konkursa norisi uz studiju vietām; 
2.4.3. konkursa rezultātu izziņošanu; 
2.4.4. studiju līguma noslēgšanu; 
2.4.5. ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju). 

2.5. Studējošo uzņemšanu nodrošina Koledžas Uzņemšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar 
šiem Noteikumiem. Informācija par uzņemšanas norisi tiek ievietota Koledžas mājas lapā 
www.rcmc.lv. 

2.6. Koledžā uzņemšana notiek Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmās studiju virzienā „Veselības aprūpe”. 

3. Pieteikšanās studijām 

3.1. Piesakoties studijām, Reflektants, kurš pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, 
dokumentus iesniedz personīgi, uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu, vai arī 
pilnvarojot citu personu, kura uzrāda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu 
pilnvaru. Ja pieteikšanās notiek elektroniski, dokumenti tiek uzrādīti, slēdzot līgumu par 
studijām Koledžā. 

3.2. Dokumentus Reflektants iesniedz valsts valodā. Dokumenti, kurus Reflektants iesniedz 
svešvalodā, jālegalizē normatīvajos aktos (05.10.1961. Hāgas Konvencija par ārvalstu 
publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu) noteiktajā kārtībā un tiem jāpievieno 
normatīvajos aktos (22.08.2000. MK Noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi 
dokumentu tulkojumi valsts valodā”) noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā.  

3.3. Piesakoties studijām, Reflektants izpilda šādus nosacījumus: 

3.3.1. iepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem; 
3.3.2. aizpilda pieteikuma veidlapu; 
3.3.3. uzrāda pasi vai identifikācijas karti; 
3.3.4. iesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta) un sekmju izraksta 

kopiju (uzrādot oriģinālus); 
3.3.5. iesniedz 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm); 
3.3.6. uzrāda dokumentu, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu 

(veicot apmaksu iepriekš ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā dokumentu 
iesniegšanas brīdī Koledžā); 

3.3.7. iesniedz Latviešu valodas un literatūras (absolventiem līdz 2010./2011.mācību 
gadam) vai Latviešu valodas (absolventiem no 2011./2012.mācību gada) un 
Svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valoda) centralizēto eksāmenu 
(turpmāk – CE) rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus), 
izņemot gadījumus, kas minēti punktā 3.3.10.; 

3.3.8. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, pieteikumam pievieno 
Akadēmiskā informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 
dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds; 
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3.3.9. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību un pretendē uz studijām, bet nav 
nokārtojušas centralizēto eksāmenu, kas kalpo kā konkursa atlases kritērijs 
uzņemšanai studiju programmā, centralizēto eksāmenu kārto saskaņā ar 2010.gada 
6.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto 
eksāmenu saturu un norises kārtību” noteikto kārtību. 

3.3.10. Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, 
kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām un 
personām, kuras atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, centralizēto 
eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami. Tiesības tikt uzņemtām studiju 
programmā pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas ir arī personām, kurām 
šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis 
Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts 
labā, ja vien šīs personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no 
vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Šo personu uzņemšana notiek saskaņā ar 
punktu 3.4.un 3.5.  

3.3.11. Ja kādā no Reflektanta iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) 
nekā personas pasē/identifikācijas kartē, Reflektantam jāiesniedz personas datu 
maiņas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) 

3.4. Par dokumentu iesniegšanu tiek noteikta reģistrācijas maksa saskaņā ar Koledžas sniegto 
maksas pakalpojumu cenrādi, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos 
izdevumus un atpakaļ netiek atmaksāta. Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības 
(pēc to apstiprinoša dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas tiek 
atbrīvoti. 

3.5. Reflektantu pieteikšanās par valsts budžeta līdzekļiem notiek no 2017.gada 03.jūlija līdz 
14.jūlijam. Pieteikšanās maksas studijām notiek no 2017.gada 03.jūlija līdz 4.augustam 
Uzņemšanas komisijas norādītajā darba laikā J. Asara ielā 5, Rīgā, LV–1009. Ziemas 
uzņemšanas termiņš tiek noteikts ar Koledžas Direktora rīkojumu. 

3.6. Reflektantu pieteikšanās un uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek 
uzsākta Ministru kabineta noteiktajā termiņā. 

4. Konkursa norises vispārīgās prasības 

4.1.  Reflektanti pilna laika studijām tiek imatrikulēti studiju programmās kopējā konkursa 
kārtībā, pamatojoties uz centralizēto (turpmāk tekstā - CE) un tiem pielīdzināto eksāmenu 
rezultātiem latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, krievu). Konkurss notiek 
datorizēti, summējot punktus atbilstoši centralizēto eksāmenu vērtējumu līmeņiem pēc 
konkursā iegūtā vērtējuma punktu sistēmā.  

4.2. Iesniegumi studijām par valsts budžeta līdzekļiem tiek pieņemti no reflektantiem, kuri 
centralizētajos eksāmenos ieguvuši A, B, C, D vai E līmeni. Konkursa mērķis ir veikt 
atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā. 

4.3. Personām, kuras kārtojušas CE no 2013.gada un saņēmušas ISEC sertifikātus, tiek 
piemērots no kopējā procentuālā novērtējuma izteikts vērtējums latviešu valodā un 
svešvalodā.  

4.4. Personām, kuras kārtojušas CE no 2004. līdz 2012. gadam un saņēmušas ISEC sertifikātus, 
tiek piemērots vērtējums no A līdz F līmenim latviešu valodā un svešvalodā.  

4.5. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, centralizēto eksāmenu 
vērtējumam tiek pielīdzināts gala pārbaudījuma vērtējums latviešu valodā un svešvalodā 
un iegūtais vērtējums ir ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā).  
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4.6. Personām, kuras ieguvušas likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas atbrīvotas no 
eksāmeniem – personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, personas, 
kuras ieguvušas izglītību ārvalstīs, un personas, kuras atbrīvotas no centralizēto eksāmenu 
kārtošanas tiek uzņemtas šādā kārtībā - centralizēto eksāmenu vērtējumam attiecīgajā 
mācību priekšmetā tiek pielīdzināts vidējās izglītības gala pārbaudījuma vērtējums tajā 
pašā mācību priekšmetā un iegūtais vērtējums ir ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 
ballu sistēmā).  

4.7. Personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas atbilstīgi: 

4.7.1. medicīniskajai izziņai, kas apliecina piemērotību izvēlētajai studiju programmai, kā 
arī dokumentiem, kas apliecina personas ar īpašām vajadzībām statusu (piemēram, 
Invalīda apliecība); 

4.7.2. Uzņemšanas komisijas atsevišķam lēmumam par vidējās izglītības gala 
pārbaudījumu pielīdzināšanu centralizēto eksāmenu vērtējumiem, ja persona nav 
kārtojusi centralizētos eksāmenus.  

4.8. Personas, kuras nav kārtojušas eksāmenu latviešu valodā, bet kārtojušas Valsts valodas 
eksāmenu, iesniedz Valsts valodas prasmes apliecību.  

4.9. Ja persona atbilst vairākām grupām, tai tiek piemērota tai izdevīgākā uzņemšanas kārtība.  

4.10. Uzņemšanai studiju programmās Koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar 
Koledžas Uzņemšanas noteikumiem. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus 
izvēlētajā studiju programmā.  

4.11. Rezultātu konkursu veido atsevišķi katrai studiju programmai, pamatojoties uz vērtējumu 
latviešu valodā un svešvalodā, pielīdzinot tos punktiem pēc sistēmas:  

4.11.1. ja reflektants kārtojis vienoto Valsts valodas eksāmenu, tad latviešu valodas 
prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība punktiem ir šāda*:  

No 1992.g. līdz 
31.08.2000. 

 

No 01.09.2000. 
līdz 31.08.2009. 

 

Kopš 01.09.2009. CE valsts valodā 
mazākumtautību 

skolās 

Punkti 
 

Trešā (augstākā) 
pakāpe 

3 B C2 (augstākais līmenis) A 100 punkti 

3 A C1 (augstākais līmenis) B 90 punkti 

Otrā (vidējā) pakāpe 2 B B2 (vidējais līmenis) C 80 punkti 

2 A B1 (vidējais līmenis) D 70 punkti 

Pirmā (zemākā) 
pakāpe 

1 B A2 (pamata līmenis) E 55 punkti 

1 A A1  (pamata līmenis) F 35 punkti 
*Salīdzinājums, pamatojoties uz VISC skaidrojumu 

4.11.2. Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2012.gadam, centralizēto 
eksāmenu rezultāti ir norādīti 6 līmeņos no A līdz F. Līmeņu attiecība pret 
procentuālo vērtējumu ir sekojoša: 

CE līmenis CE vērtēšanas līmeņi 
procentos, sākot ar 
2013.gadu – latviešu 
valodā 

CE vērtēšanas līmeņi 
procentos, sākot ar 
2013.gadu – 
svešvaloda 

Punktu skaita 
atbilstība 

A 80 – 100 84 – 100 100 
B 65 – 79 68 - 83 90 

 4 



C 50 - 64 52 - 67 80 
D 36 - 49 36 - 51 70 
E 21 - 35 19 - 35 55 
F 0 - 20 0 - 18 35 

4.11.3. Reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam un nav kārtojuši 
centralizētos eksāmenus, personām ar īpašām vajadzībām, personām, kuras 
ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām, kuras atbrīvotas no centralizēto 
eksāmenu kārtošanas, iegūto gala vērtējumu latviešu valodā, latviešu valodā un 
literatūrā pielīdzina centralizētajiem eksāmeniem sekojoši: 

CE līmenis Vērtējums ballēs (pēc 
2004.gada) 

Vērtējums 5 punktu 
sistēmā 

Punktu skaita 
atbilstība 

A 10 - 100 
B 9 5 90 
C 8 4.5 80 
D 7 4 70 
E 5-6 3-3.5 55 
F 4 - 35 

 
4.11.4. Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, 

kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām 
pielīdzināt VISC centralizētā eksāmena svešvalodā piešķirtos līmeņus Vidējās 
izglītības atestāta sekmju izraksta svešvalodas vērtējumam sekojoši: 

CE līmenis Vērtējums ballēs (pēc 
2004.gada) 

Vērtējums 5 punktu 
sistēmā 

Punktu skaita 
atbilstība 

A 10 - 100 
B 9 5 90 
C 8 - 80 
D 7 4 70 
E 5-6 3 55 
F 4 - 35 

 
4.12. Gadījumā, ja reflektantiem ir vienāds punktu skaits, Uzņemšanas komisija ņem vērā vidējo 

atzīmi dabaszinātņu priekšmetā un matemātikā vai vidējo atzīmi no sekojošiem 
priekšmetiem – matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija.  

4.13. Vienāda konkursa rezultāta gadījumā priekšroka ir bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem līdz 24 g. v, personām ar īpašām vajadzībām (invalīdiem) un 
reflektantiem, kuri Koledžā studē pirmo reizi.  

4.14. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija. Konkursa rezultātus 
izziņo Koledžas mājas lapā (www.rsuskmk.lv) ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc 
konkursa noslēguma dienas.  

4.15. Reflektantiem ir pienākums noteiktajos termiņos iepazīties ar konkursa rezultātiem. 

4.16. Studijas pilna laika studentiem, saskaņā ar līgumiem, ko Koledža noslēdz ar Reflektantiem, 
var tikt apmaksātas no valsts budžeta vai juridisku vai fizisku personu līdzekļiem: 

4.16.1. Valsts noteikts studiju vietu skaits Koledžā tiek finansēts no valsts budžeta; 
4.16.2. Maksas studiju vietu skaitu un studiju maksas apmēru nosaka Koledža. 
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4.17. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām, Koledžas 
Uzņemšanas komisijas noteiktā kārtībā un termiņā var pretendēt uz maksas studiju vietām 
attiecīgajā studiju programmā, ja attiecīgajā studiju programmā ir pieejamas maksas 
studiju vietas, vai pretendēt uz vakantajām valsts budžeta finansētajām vai maksas studiju 
vietām citās studiju programmās. Maksu var veikt fiziskas vai juridiskas personas ar 
pārskaitījumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem un studiju maksas veikšanas grafiku, ko 
Reflektants noslēdz ar Koledžu. 

4.18. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas Reflektantiem ar Koledžu jānoslēdz Studiju līgums: 

4.19. Ja Reflektants Koledžas Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā studiju līgumu 
nenoslēdz, Koledžas Uzņemšanas komisija piedāvā noslēgt studiju līgumu pēc kārtas 
nākamajam konkursa sarakstā esošajam Reflektantam. 

4.20. Pēc centralizēto un tiem pielīdzināto eksāmenu rezultātu apkopošanas un Studiju līguma 
noslēgšanas, Uzņemšanas komisija sagatavo rīkojuma projektu reflektantu imatrikulācijai. 

4.21. Imatrikulāciju studijām nosaka Koledžas Direktora rīkojums, kas pamatojas uz 
Uzņemšanas komisijas lēmumu un noslēgto Studiju līgumu. 

5. Reflektanta tiesības un pienākumi 

5.1. Reflektanta tiesības uzņemšanas procesā: 

5.1.1. saņemt informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītiem jautājumiem, kas skar 
Reflektantu un viņa tiesības un iespējas piedalīties uzņemšanā; 

5.1.2. pieteikties studijām elektroniski vai ierodoties personīgi, aizpildot pieteikumu un ar 
dokumentiem apliecinot savu personību un atbilstoši Koledžas Uzņemšanas 
noteikumiem nepieciešamo iepriekšējo izglītību; 

5.1.3. pilnvarot citu personu, kura, uzrādot LR likumdošanā noteiktajā kārtībā noformētu 
pilnvaru un uzrakstot pieteikumu, var iesniegt noteikumos minētos dokumentus; 

5.1.4. iesniegt Koledžas direktoram motivētu pretenziju par uzņemšanas procesu. 

5.2. Reflektanta pienākumi uzņemšanas procesā: 

5.2.1. ievērot Koledžas Uzņemšanas noteikumus; 
5.2.2. piesakoties studijām, uzrādīt un iesniegt visus Uzņemšanas noteikumos norādītos 

dokumentus;  
5.2.3. samaksāt maksu par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu; 
5.2.4. iepazīties ar noteiktajos termiņos publicētajiem uzņemšanas konkursa rezultātiem 

Koledžas mājas lapā (www.rsuskmk.lv); 
5.2.5. ierasties uz Studiju līguma parakstīšanu Koledžas Uzņemšanas komisijas noteiktajā   

termiņā; 
5.2.6. iepazīties ar studiju līguma saturu un to parakstīt Uzņemšanas komisijas norādītajos 

termiņos; 
5.2.7. līdz 26. augustam Informēt Uzņemšanas komisiju par sava lēmuma maiņu, ja 

Reflektants nevēlas uzsākt studijas koledžā.  
 

6. Koledžas Uzņemšanas komisijas tiesības un pienākumi 

6.1. Uzņemšanas komisijas pienākumi: 

6.1.1. publiskot Uzņemšanas noteikumus, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību  
reflektantiem (dalība Koledžas un citu iestāžu rīkotajās informācijas dienās, 
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pasākumos un izstādēs, reklāma masu saziņas līdzekļos, informācijas ievietošana 
Koledžas mājas lapā); 

6.1.2. sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai 
Reflektantu uzņemšanai; 

6.1.3. organizēt un vadīt uzņemšanas procesu; 
6.1.4.  veikt Reflektantu datu ievadi Koledžas informatīvajā datu bāzē (LAIS); 
6.1.5.  nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu; 
6.1.6. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību Koledžā, 

kā arī Reflektantu tiesībām un pienākumiem; 
6.1.7. noteiktajos termiņos apkopot un publiskot konkursa rezultātus Koledžas mājas lapā 

(www.rsuskmk.lv); 
6.1.8. organizēt Studiju līgumu noslēgšanu ar Reflektantiem, kuri ir izturējuši konkursu;  
6.1.9. sagatavot imatrikulācijas rīkojumu projektus un iesniegt tos parakstīšanai 
6.1.10. organizēt Reflektantu imatrikulāciju; 
6.1.11. paziņot par studiju sākumu. 

6.2. Uzņemšanas komisijas tiesības uzņemšanas procesā: 

6.2.1. prasīt, lai Reflektants ievērotu Koledžas Uzņemšanas  noteikumus; 
6.2.2. veikt atbilstošāko Reflektantu atlasi izvēlētajā studiju programmā; 
6.2.3. noteikt Uzņemšanas noteikumu papildprasības; 
6.2.4. ja nepieciešams, organizēt papilduzņemšanu studiju programmā. 

7. Apelācijas un ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

7.1. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo 
personu tiktu noformēts rakstiski. 

7.2. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt trīs darba dienu 
laikā, iesniedzot iesniegumu Koledžas direktoram.  

7.3. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Ināra Upmale 
 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  
direktore 
 
 
 
Sanita Marnauza 
 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 
direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā 
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