
 

APSTIPRINĀTS 

2018.gada 16.janvārī ISMA Senāta sēdē, 

protokols Nr.1-18 

 

ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA „INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA 

AUGSTSKOLA” NOLIKUMS 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Zinātniskais institūts „Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (turpmāk - institūts) ir 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk ISMA) struktūrvienība, kas izveidota 

zinātniski - pētnieciskās un konsultatīvās darbības organizēšanai ISMA profilam atbilstošās 

darbības jomās. 

1.2. Savā darbībā institūts ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, ISMA Satversmi un šo 

nolikumu, kā arī citus ISMA darbību reglamentējošus tiesību aktus.  

1.3. Institūta budžets ir sadaļa ISMA budžetā. 

1.4. Institūts darbības mērķa sasniegšanai noteiktā kārtībā sadarbojas ar citām ISMA 

struktūrvienībām. 

1.5. Institūts noteiktā kārtībā lieto ISMA simboliku. Institūtam var būt sava simbolika, veidlapas un 

zīmogs. 

 

2. Mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Institūta mērķis ir  veikt zinātniski - pētniecisko darbību Dabaszinātnes, Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas, Sociālās zinātnes un tām radniecīgu zinātņu jomā, lai paaugstinātu ISMA 

zinātnisko potenciālu,  kurš sekmē studiju īstenošanu ISMA atbilstoši jaunākajām zinātņu 

atziņām.   

2.2. Institūta uzdevumi: 

2.2.1. veikt lietišķos pētījumus ISMA profilam atbilstošās jomās; 

2.2.2. piedalīties valsts un starptautiskos pētījumu projektos un programmās; 

2.2.3. sniegt pētnieciskos un konsultatīvos pakalpojumus; 

2.2.4. organizēt zinātniskās konferences, seminārus un lekcijas; 

2.2.5. publicēt pētījumu rezultātus un citus informatīvos materiālus; 

2.2.6. piedalīties ISMA studiju programmu īstenošanā un pilnveidošanā. 

 

3. Pārvalde 

 

3.1. Institūtu pārvalda institūta zinātnieku koleģiāla institūcija – zinātniskā padome un direktors. 

Zinātnisko padomi un direktoru uz 5 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē institūta 

zinātnieku pilnsapulce (turpmāk - pilnsapulce). 

3.2. Pilnsapulcē piedalās institūta zinātnieki. Pilnsapulce ir lemt tiesīga, ja tajā piedalās divas 

trešdaļas no institūta zinātnieku kopējā skaita. Pilnsapulci sasauc pēc institūta direktora vai 

zinātniskās padomes iniciatīvas vai ja to prasa vismaz 10% institūta zinātnieku. 

3.3. Zinātniskās padomes kompetenci nosaka Zinātniskās darbības likums un institūta zinātniskās 

padomes nolikums. Zinātniskās padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Senāts. 

3.4. Līdz direktora ievēlēšanai direktora pienākumus pilda ar rektora rīkojumu noteikta persona.  

3.5. Direktors: 



3.5.1. ir oficiāls institūta pārstāvis ISMA un ārpus tās, savas kompetences ietvaros kārto visus 

ar institūtu saistītos jautājumus un veic institūta operatītvo vadību; 

3.5.2. atbild par LR tiesību aktu, ISMA Statūtu, Satversmes, šī nolikuma un citu 

reglamentējošu tiesību aktu ievērošanu institūta darbībā un rektora rīkojumu izpildi; 

3.5.3. atbild par institūta mērķu un uzdevumu, zinātniskās padomes pieņemto lēmumu 

savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

3.5.4. sagatavo institūta budžeta projektu; 

3.5.5. nodrošina zinātniskā institūta administratīvo, organizatorisko un materiāltehnisko 

funkcionēšanu; 

3.5.6. zinātniskā institūta finanšu līdzekļu un tam īpašumā, valdījumā vai lietošanā nodotās 

mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par to izmantošanu; 

3.5.7. veic pienākumu sadali; 

3.5.8. izstrādā uzdevumu izpildei nepieciešamo reglamentējošo dokumentu projektus un 

saskaņo tos ar attiecīgajām struktūrvienībām; 

3.5.9. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus. 

3.6. Zinātniskais institūts sagatavo gada pārskatu par paveikto lietotiem finanšu līdzekļiem un 

iesniedz ISMA Senātam līdz nākošā gada 26.janvārim. 

3.7. Zinātniskā institūta Nolikuma izmaiņas apstiprina ISMA Senāts pēc Zinātniskā padomes 

lēmuma. 

3.8. ISMA Senāts var reorganizēt vai izbeigt Zinātniskā institūta darbību pēc Zinātniskā padomes 

lēmuma. 

3.9. Direktors ir padots  ISMA Senātam. 

 

4. Finansēšana 

 

4.1. Institūta darbība tiek finansēta saskaņā ar ISMA budžetu. 

 

5. Citi noteikumi 

 

5.1. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Senātā. 

5.2. Institūta darbību reorganizē vai izbeidz tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 


