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Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 17. pantu 

ISMA Satversmes 21. un 34. punktu 

 

1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk – ISMA) Rektoru saskaņā ar 

Augstskolu likuma 17. panta otro daļu un ISMA Satversmes 34. punktu ievēlē ISMA 

Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.  

2. Par Rektoru var ievēlēt profesoru vai personu, kurai ir doktora grāds. 

3. Saskaņā ar Augstskolu likuma 17. panta piekto daļu ISMA Satversmes sapulcē ievēlēto 

Rektoru apstiprina LR Ministru kabinets. 

4. Rektora vēlēšanas organizē ISMA Senāts, izveidojot Rektora vēlēšanu komisiju piecu 

cilvēku sastāvā. 

5. Rektora vēlēšanas izsludina Rektora vēlēšanu komisija ne vēlāk kā divus mēnešus pirms 

rektora pilnvaru izbeigšanās, publicējot sludinājumu ISMA mājas lapā, norādot: 

5.1. vispārīgu informāciju par ISMA Rektora vēlēšanām; 

5.2. prasības Rektora amata pretendentam (saskaņā ar Augstskolu likuma 17. pantu); 

5.3. šajā nolikumā norādītos iesniedzamos dokumentus; 

5.4. iesniegšanas vietu un laiku, kas noteikta ar šo nolikumu. 

6. Rektora amata pretendentus, atbilstoši ISMA Satversmes 43.1. punktam izvirza Valde. 

Izvirzīšanas procesā tiek ņemti vērā ISMA struktūrvienību personāla sapulču, studējošo un 

pašu pretendentu priekšlikumi. 

7. Rektora amata pretendentu izvirzīšana sākas ne vēlāk kā vienu mēnesi un beidzas ne vēlāk 

kā vienu nedēļu pirms ISMA Satversmes sapulces sasaukuma. ISMA Satversmes sapulci, 

kurā plānotas Rektora vēlēšanas, sasauc un tās datumu un laiku nosaka ISMA Senāts. 

8. Valdes lēmumu par pretendentu izvirzīšanu, kā arī rakstisku Rektora amata pretendenta 

piekrišanu piedalīties vēlēšanās iesniedz vai nosūta pa pastu Rektora vēlēšanu komisijai 

(adrese: Lomonosova iela 1, 6. korp., Rīga, LV-1019) ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 

ISMA Satversmes sapulces, kurā notiks Rektora vēlēšanas.  

9. Rektora amata pretendenti ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms ISMA Satversmes sapulces 

iesniedz Rektora vēlēšanu komisijai rakstiski noformētu: 

9.1. savu ISMA attīstības un vadības programmu turpmākajiem pieciem gadiem (ne vairāk 

kā 3 lpp. datorraksta A4 formāta lpp.);  



9.2. dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae); 

9.3. dokumentus, kas apliecina Rektora amata pretendenta ievēlēšanu akadēmiskajā amatā un 

/ vai doktora grāda apliecinošu dokumentu. 

10. Rektora vēlēšanu komisija var pieprasīt pretendentiem novērst iesniegto dokumentu 

nepilnības, kā arī komisijas noteiktā termiņā iesniegt papildus informāciju, kas nav 

iesniegta saskaņā ar šo nolikumu.  

11. Komisija var vērsties citās institūcijās, lai precizētu informāciju par pretendenta atbilstību 

Augstskolu likumā un šajā nolikumā noteiktajām prasībām.  

12. Rektora vēlēšanu komisija var nepieņemt pretendentu iesniegtos dokumentus tikai tad, ja 

tie acīmredzami neatbilst Augstskolu likumā un šajā nolikumā noteiktajām prasībām.  

13. ISMA Senāta izveidotā Rektora vēlēšanu komisija ir atbildīga par vēlēšanu materiālu 

savlaicīgu publiskošanu un sagatavošanas darbu vēlēšanu norisei ISMA Satversmes 

sapulcē.  

14. Rektora vēlēšanu komisija ISMA mājas lapā vienu nedēļu pirms vēlēšanām publicē 

pretendentu iesniegtās ISMA attīstības un vadības programmas turpmākajiem pieciem 

gadiem. 

15. ISMA Satversmes sapulcei ir tiesības vēlēt Rektoru, ja ISMA Satversmes sapulces sēdē 

piedalās vismaz trīs ceturtdaļas (23 pārstāvji) no ISMA Satversmes sapulces pārstāvju 

skaita. Balsojot, katram ISMA Satversmes sapulces pārstāvim ir viena balss. 

16. ISMA Satversmes sapulces sākumā Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ziņo par 

Rektora amata pretendentu reģistrāciju. 

17. ISMA Satversmes sapulces sēdē piedalās visi Rektora vēlēšanu komisijas reģistrētie 

Rektora amata pretendenti, kuri ISMA Satversmes sapulcei personiski ziņo par savu dzīves 

un darba gājumu un ISMA attīstības un vadības programmu turpmākajiem pieciem gadiem.  

18. Ja Rektora amata pretendents neierodas uz vēlēšanām, ISMA Satversmes sapulce izslēdz 

to no pretendentu saraksta. 

19. ISMA Satversmes sapulce ar lēmumu nosaka vēlēšanu procedūru un apstiprina vēlēšanu 

rezultātus.  

20. Rektora vēlēšanām ISMA Satversmes sapulce sēdes laikā atklātā balsošanā ievēl balsu 

skaitīšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā, komisijas sastāvā nedrīkst būt Rektora amata 

pretendenti.  

21. Pretendenta ievēlēšanai nepieciešamas vismaz puse (50%) plus viena balss no pilna ISMA 

Satversmes sapulces sastāva (t.i. vismaz 16 balsis).  

22. Ja neviens no pretendentiem aizklātā balsošanā negūst nepieciešamo balso skaitu, rīko 

atkārtotu balsošanu par diviem visvairāk balsu ieguvušajiem pretendentiem vai visiem 

pretendentiem, ja tie pirmajā kārtā ir ieguvuši vienādu balsu skaitu.  

23. Ja arī atkārtotā balsošanā ISMA Satversmes sapulce neievēl Rektoru, Rektora vēlēšanu 

komisija divu mēnešu laikā saskaņā ar ISMA Senāta apstiprināto “Informācijas sistēmu 

menedžmenta augstskolas Rektora vēlēšanu nolikums” atkārtoti organizē Rektora 

vēlēšanas, mainot nolikumā iestrādāto procedūru datumus.  

24. Līdz atkārtotajās vēlēšanās ievēlēta Rektora apstiprināšanai Rektora pienākumus pilda 

Valdes apstiprināts Rektora vietas izpildītājs. 



25. Informāciju par ISMA Satversmes sapulces pieņemto lēmumu par Rektora vēlēšanu 

rezultātu, ISMA paziņo LR Izglītības un zinātnes ministrijai.  

26. Līdz ISMA Satversmes sapulcē uz Rektora amatu ievēlētās personas apstiprināšanai LR 

Ministru Kabinetā ISMA Rektora pienākumus pilda ar Valdes lēmuma noteikta persona. 

27. Ja LR Ministru kabinets neapstiprina ievēlēto personu Rektora amatā, divu mēnešu laikā, 

augstskola organizē jaunas Rektora vēlēšanas. LR Ministru kabinetam apstiprināšanai 

noradītais Rektora amata pretendents jaunās vēlēšanas nepiedalās.  

28. Ja Rektora pilnvaras izbeigušās, līdz jauna Rektora apstiprināšanai LR Ministru kabinetā, 

Rektora pienākumus pilda ISMA Senāta apstiprināta persona – profesors vai persona ar 

doktoru grādu. 

 


