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ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA „INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA 

AUGSTSKOLA” PADOMES NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Zinātniskais institūts „Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (turpmāk – ZI 

ISMA) Zinātniskās padomes (turpmāk tekstā – Padome) nolikums reglamentē ZI ISMA 

koleģiālās zinātnieku institūcijas darbību. 

 1.2. Padomes nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Zinātniskās darbības likumā, Augstskolu 

likumā, ISMA Satversmi un šo nolikumu, kā arī citus ISMA darbību reglamentējošus tiesību 

aktus.  

1.3. Padomes nolikumu apstiprina ISMA Senāts. 

 

2. Zinātniskās padomes sastāvs un darbība 

 

2.1. Zinātniskā padome ir ZI ISMA koleģiāla pārvaldes institūcija, kuru ievēlē ZI ISMA 

zinātnieku pilnsapulce uz 5 gadiem. 

2.2. Ja viens vai vairāki Zinātniskās padomes locekļi pārtrauc darbību Padomē pirms tās 

pilnvaru izbeigšanās, Zinātniskā padome lemj par papildvēlēšanām vakanto vietu aizpildīšanai.  

2.3. Zinātnisko padomi sasauc tās ZI ISMA direktors ne retāk, kā vienu reizi ceturksnī. 

2.4. Zinātniskās padomes sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties un savu viedokli izteikt arī 

citi ZI ISMA zinātniskie darbinieki un ISMA administrācijas pārstāvji. Atsevišķu jautājumu 

izskatīšanai Zinātniskā padome ar motivētu lēmumu var izlemt sasaukt slēgtu padomes sēdi. 

2.5. Lēmumus Zinātniskā padome pieņem ar vienkāršu klātesošo padomes locekļu  balsu 

vairākumu. Zinātniskā padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās 2/3 padomes locekļu. 

Zinātniskajai padomei ir tiesības izteikt neuzticību direktoram.  

 

 

3. Zinātniskās padomes kompetence 

 

Padome ir zinātnieku koleģiāla pārvaldes institūcija, kuras kompetencē ir: 

       3.1.patstāvīgi izlemt visus ZI ISMA zinātniskās un akadēmiskās darbības jautājumus, kas 

saskaņā ar ISMA Satversmi nav nodoti citu ISMA pārvaldes struktūru vai Senāta pārziņā. 

      3.2.  stratēģiski virzīt un novērtēt zinātniskās pētniecības darbību ZI ISMA;  

3.3   piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā ISMA zinātniskās darbības jomā; 

3.4.  nosacīt ZI ISMA darbības galvenos  virzienus;  

3.5. novērtēt ZI ISMA darbību un sniegt atzinumus Senātam;  

3.6. apstiprināt ZI ISMA vadības amatpersonas (direktoru un direktora vietnieku);  

3.7. atbilstoši ISMA Senāta  nolikumam atklātā konkursā ievēlēt personas vadošā pētnieka 

un pētnieka amatos.  

3.8. piedalīties ISMA Zinātnisko lasījumu, konferenču, citu zinātnisko projektu plānošanā 

un organizēšanā. 

 

4. Zinātniskās padomes darbības dokumentējums 

 

4.1. Padomes dokumentācija glabājas pie ZI ISMA direktora. 

4.2. Padomes sēdes protokolē. 

4.2. Padomes protokolus paraksta Padomes sēdes vadītājs un atbildīgais sekretārs.  

4.3. Informācija par Padomes sēdes lēmumiem ir atklāta un pieejama.  

 


