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NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi.
1. Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolas Studentu Pašpārvalde (turpmāk -SP)
ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija.
2. SP mērķis ir sekmēt studentu mērķu un ieceru īstenošanu, kā arī aizstāvēt to intereses
un tiesības, un līdzdarboties mācību procesa pilnveidē un svarīgu studējošo dzīves
jautājumu risināšanā un sociālās aktivitātes attīstīšanā.
3. SP darbojas saskaņā ar šo Nolikumu, kas izstrādāts atbilstoši Augstskolu likumam un
Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolas Satversmei.
4. Katram studējošam ir tiesības būt izvirzītam un ievēlētam SP.
5. Gadījumā, ja SP loceklis neizpilda savus pienākumus, tad ar vienkāršu balsu
vairākumu SP ir tiesīga to atcelt no amata. Šādā gadījumā SP izvirza no studējošo vidus 3
kandidātus, kurus studējošie ievēl elektroniski SP. Balsošana notiek www.isma.lv mājas
lapā.
II. SP pamatmērķi.
6. SP pamatmērķi ir šādi:
6.1. Pārstāvēt Informācijas Sistēmu Menedžmenta augstskolas studentu intereses
augstskolas dzīvē un citās valsts institūcijās;
6.2. Pārstāvēt studējošo intereses studiju darbā, materiālās un kultūras dzīves
jautājumos;
6.3. Reprezentēt augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs.

III. SP pamatuzdevumi.
7. SP pamatuzdevumi ir šādi:
7.1. Iepazīstināt studentus ar augstskolas piedāvātajām iespējām;
7.2. Sadarboties ar augstskolas administrāciju mācību un sociālo jautājumu
risināšanā;
7.3. Saglabāt un aizstāvēt studentu demokrātiskās tradīcijas;
7.4. Sadarboties ar akadēmisko personālu mācību un zinātniski pētniecisko darbu
veikšanā;
7.5. Organizēt un atbalstīt studējošo brīvā laika, sporta dzīves aktivitātes;
7.6. Studenta gara un pozitīvas attieksmes pret augstskolas tradīcijām sekmēšana;
7.7. Nostiprināt sadarbību starp Latvijas un ārvalstu augstskolām;
7.8. Atbalstīt un realizēt jauniešu sociāli nozīmīgākās iniciatīvas;
7.9. Celt studiju kvalitāti un veicināt zinātnes attīstību;
7.10. Iesaistīt studējošos pētnieciskā darbībā, kas saistīta ar viņu
kvalifikācijas/grāda ieguvi;
7.11. Uzlabot informācijas apmaiņu un sadarbību starp ISMA studentiem un
vadību akadēmiskajos, kultūras, sporta, sociālajos jautājumos.
IV. SP tiesības.
8. SP tiesības ir šādas:
8.1. SP ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no
augstskolas jebkuras struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas
skar studējošo intereses;
8.2. Akadēmiska gada sākumā vispārējā studējošo sapulcē atklāti balsojot tiek
izvirzīti studējošo kandidāti augstskolas Satversmes ssapulcei;
8.3. Studējošo pārstāvjus Senātā ievēl SP;
8.4. SP pārstāvjiem augstskolas senātā ir veto tiesības jautājumos, kas skar
studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija,
kuru izveido attiecīgā vadības institūcija pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas
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lēmumu apstiprina attiecīgā vadības institūcija ar klātesošo divu trešdaļu balsu
vairākumu;
8.5. SP pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties augstskolas lēmējinstitūcijās, kā arī
tiesības piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos;
8.6. SP lēmumi pēc to apstiprināšanas augstskolas senātā ir obligāti visiem
studējošajiem.
V. SP veidošanas kārtība
9. SP 21 cilvēku sastāvā ievēlē vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās un proporcionālās
vēlēšanās uz vienu gadu. Vēlēšanas notiek elektroniskā veidā www.isma.lv mājas lapā,
kārtējā akadēmiskā gadā oktobra otrajā nedēļā.
10. Vēlēšanu tiesības ir visiem studējošajiem.
11. Vēlēšanas organizē un vada Vēlēšanu komisija 5 cilvēku sastāvā, kura tiek ievēlēta
pēc SP priekšlikuma un tiek apstiprināta studentu vispārējā sapulcē kārtējā akadēmiskā
gadā septembra otrajā nedēļā.
12. Pirmo Vēlēšanu komisijas sēdi sasauc SP prezidents. Sēdē Vēlēšanu komisija ievēlē
priekšsēdētāju un sekretāru. Sekretārs atbild par sēžu protokolēšanu.
13. Vēlēšanu komisija organizē un novēro studentu izvirzīšanas kārtību studentu sapulcēs
pa kursiem (ievēlot 10 cilvēkus no katra kursa).
14. Vēlēšanu komisija nodrošina SP vēlēšanu kandidātu sarakstu un kandidātu
motivācijas vēstules. Motivācijas vēstulē kandidāts apraksta savu darbības programmu
SP;
15. Kandidātu sarakstu un motivācijas vēstules kursu pārstāvjiem jāiesniedz Vēlēšanu
komisijai ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanām.
16. Sarakstā iekļauj katra kandidāta:
16.1.vārdu, uzvārdu;
16.2. kursu un grupas numuru;
16.3. studiju programmas nosaukumu;
16.4.tel. numuru, un e-adresi;
16.5. parakstu, kas apliecina piekrišanu kandidēt.
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17. Vēlēšanu komisija organizē kandidātu pirmsvēlēšanas aģitāciju un izplata informāciju
par kandidātiem augstskolas reklāmas stendos un internetā www.isma.lv mājas lapā.
VI. Vēlēšanu norise.
18. Vēlēšanu komisija nedēļas laikā pēc savas izveidošanas nosaka vēlēšanu datumu,
kārtējā akadēmiskā gadā oktobra otrajā nedēļā.
19. Vēlēšanu komisija nedēļas laikā pirms vēlēšanām izvieto kandidātu motivācijas
vēstules reklāmas stendos, internetā un organizē pirmsvēlēšanu aģitāciju visu studējošo
vispārējā sapulcē.
20. Vispārīga, vienlīdzīga, tieša, aizklāta balsošana notiek internetā ISMA mājās lapā www.isma.lv triju dienu laikā. Balsu skaits tiek automātiski saskaitīts un balsošanas
rezultāti atspoguļoti www.isma.lv.
21. Pamatojoties uz vēlēšanu rezultātiem, vēlēšanu komisija noformē vēlēšanu protokolu
un ievieto vēlēšanu rezultātus www.isma.lv mājas lapā un reklāmas stendos.
22. Pirmo jaunievēlētās SP sēdi atklāj augstskolas rektors vai prorektors.
Tajā ar vienkāršu balsu vairākumu tiek ievēlēti SP prezidents, viceprezidents un
sekretārs. SP locekļi izveido SP struktūru.
VII. SP struktūra
23. SP ir šādas struktūrvienības:
23.1. Prezidents;
23.2. Viceprezidents;
23.3. Sekretārs;
23.4. Darba sektori - Mācību, Zinātniski-pētnieciskais, Informācijas un Reklāmas,
Ārējo Sakaru, Sporta un Kultūras;
23.5. Darba komisijas;
23.6. Revīzijas komisija;
23.7. Studentu organizācijas, klubi un citi formējumi.
24. Katra struktūrvienība darbojas saskaņā ar savu gada plānu.
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VIII. Revīzijas komisija
25. SP darbības pārbaudei tiek ievēlēta revīzijas komisija triju cilvēku sastāvā.
26. Revīzijas komisija triju cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz vienu gadu studentu
vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās vēlēšanās vispārējā sapulcē.
27. Revīzijas komisija sanāk ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tās izveidošanas.
28. Revīzijas komisija ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas
locekļu.
29. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu
vairākumu.
30. Revīzijas komisija ne retāk kā reizi gadā pārbauda SP darbību un iepazīstas ar SP
dokumentāciju.
IX. SP sadarbība ar administrāciju
31. SP sadarbojas ar administrāciju uz sadarbības un autonomijas principiem.
32. Administrācijas pārstāvji var piedalīties SP sapulcēs.
33. Lēmumos par augstskolas dzīvi, administrācija ievēro SP viedokli.

5

