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Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 

PADOMNIEKU KONVENTA NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 16. pantu un  

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes 45. Punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk tekstā – augstskola) 

Padomnieku konvents (turpmāk tekstā – Konvents) ir augstskolas padomdevēja 

institūcija. 

2. Konvents darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, augstskolas 

Satversmi un šo nolikumu. 

3. Konventa nolikumu un tā grozījumus apstiprina augstskolas Senāts (turpmāk tekstā – 

Senāts). 

4. Senāts ir tiesīgs lemt par Konventa darbības izbeigšanu. 

II. Darbības mērķi un uzdevumi 

5. Konventa galvenais mērķis ir veicināt augstskolas attīstību atbilstoši augstskolas 

stratēģijai un sabiedrības interesēm. 

6. Konsultēt un sniegt atzinumus augstskolas Valdei (turpmāk tekstā – Valde), Senātam 

un rektoram augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. 

7. Konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un augstskolas 

Satversmes sapulcē. 

8. Atbalstīt augstskolas materiālo un finanšu resursu veidošanu. 

9. Ne retāk kā reizi gadā izvērtēt augstskolas darbību un sniegt atzinumus un 

priekšlikumus par augstskolas attīstību kopumā. 

  



III. Konventa ievēlēšana un pārvalde 

10. Par Konventa locekļiem var tikt izvirzīti zinātnes, izglītības, kultūras un 

tautsaimniecības speciālisti, kuri ar savu profesionalitāti, darba pieredzi, kompetenci 

un sasniegumiem ir apliecinājuši sabiedrības uzticību un var veicināt augstskolas 

attīstību, un nav augstskolas darbinieki vai studenti. 

11. Kandidatūras Konventa sastāvam var izvirzīt Valde, Senāts vai rektors. 

12. Pēc kandidātu piekrišanas darboties Konventā, viņus ievēlē Senāta sēdē, atklāti 

balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. 

13. Augstskolas intereses Konventā pārstāv Valdes loceklis, rektors un Studentu 

padomes deleģēts pārstāvis. 

14. Konventu ievēl uz trīs gadiem. Senāts ir tiesīgs vajadzības gadījumā lemt par 

Konventa sastāva maiņu - locekļu atsaukšanu un jaunu locekļu ievēlēšanu – arī 

Konventa vēlēšanu starplaikos. 

15. Konvents no sava sastāva ievēl Konventa priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

IV. Konventa sēdes 

16. Konventa sēdes sasauc priekšsēdētājs, ne retāk kā divas reizes gadā. 

17. Ārkārtas sēdi sasauc pēc priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas Konventa 

locekļu ierosinājuma. 

18. Konvents ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz puse no tā locekļiem. 

19. Lēmumus Konvents pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Vienādā 

balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Konventa priekšsēdētāja vai viņa prombūtnē – 

priekšsēdētāja vietnieka balss. 

20. Konventam ir tiesības uz savām sēdēm uzaicināt augstskolas administrācijas 

pārstāvjus. 

21. Konventam ir tiesības veidot darba grupas no tā locekļiem, pēc nepieciešamības 

pieaicinot augstskolas administrācijas pārstāvjus, dažādu jautājumu izskatīšanai un 

rekomendāciju sagatavošanai. 

22. Konvents savus priekšlikumus iesniedz rektoram. Konventam ir tiesības ierosināt 

jautājuma izskatīšanu Senāta. 

23. Jaunievēlēto Konventu uz pirmo sēdi sasauc un līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vada 

rektors. 

 

 


