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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 28.11.2017. sēdē,  

protokols Nr. 11 
 

Banku augstskolas Padomnieku konventa nolikums 

 

Rīgā 

 

2017.gada 28.novembrī        Nr.1.5-2/30 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma  

15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Banku augstskolas Padomnieku konvents (turpmāk – konvents) ir Banku augstskolas 

(turpmāk – augstskola) Senāta izveidota konsultatīva institūcija. 

 

2. Konvents sastāv no 13 padomniekiem. 

 

II. Konventa darbības mērķis, pienākumi un tiesības 

 

3. Konventa mērķis ir veicināt augstskolas attīstību atbilstoši augstskolas attīstības 

stratēģijai un valsts tautsaimniecības vajadzībām. 

 

4. Konventam ir šādi pienākumi: 

4.1. konsultēt Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos; 

4.2. atbalstīt augstskolas intelektuālo un finansiālo resursu attīstīšanu; 

4.3. veicināt augstskolas un sociālo partneru sadarbību augstākās izglītības un 

pētniecībā balstītu studiju attīstībai. 

 

5.Konventam ir tiesības: 

5.1. ierosināt jautājumu izskatīšanu augstskolas Senātā un Satversmes sapulcē. 

5.2. sniegt priekšlikumus augstskolas Senātam un rektoram ar mērķi veicināt 

augstskolas attīstību; 

5.3. pārstāvēt augstskolas sociālo partneru viedokli ar augstskolas attīstības stratēģiju 

saistītos jautājumos; 

5.4. bez balsstiesībām piedalīties Senāta un Satversmes sapulces sēdēs. 
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III. Konventa ievēlēšana, padomnieka pienākumu pildīšanas izbeigšana 

 

6. Par padomniekiem var tikt izvirzīti zinātnes, izglītības, kultūras un tautsaimniecības 

speciālisti, kuru pamatdarbs nav augstskola un kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi 

var veicināt augstskolas attīstību. 

 

7. Kandidatūras konventa sastāvam izvirza augstskolas rektors. 

 

8. Pēc kandidātu piekrišanas darboties konventā, viņus ievēlē Senāta sēdē, atklāti 

balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. 

 

9. Konventu Senāts ievēlē uz trim gadiem.  

 

10. Padomnieks beidz pildīt pienākumus, ja: 

10.1. viņš pats atkāpjas no amata, par to rakstveidā informējot konventa priekšsēdētāju 

vai augstskolas rektoru; 

10.2. izbeidzas pilnvaru laiks un viņš netiek pārvēlēts uz jaunu pilnvaru termiņu; 

10.3. viņš tiek pieņemts pamatdarbā augstskolā;  

10.4. augstskolas Senāts pēc rektora priekšlikuma 11.punktā noteiktajā kārtībā viņu 

atsauc. 

 

11. Augstskolas rektors ir tiesīgs jebkurā laikā ierosināt augstskolas Senātam pamatotu 

padomnieka atsaukšanu un cita padomnieka apstiprināšanu padomnieka vietā. 

 

12. Ja kāds no padomniekiem pārtrauc darbību konventā, Senāts divu mēnešu laikā pēc 

augstskolas rektora priekšlikuma apstiprina jaunu padomnieku. 

 

13. Nolikuma 12.punktā minētajā gadījumā apstiprinātais padomnieks īsteno savus 

pienākumus uz laiku līdz nākamajai kārtējai konventa ievēlēšanai. 

 

IV. Konventa sēdes  

 

14. Konventu sasauc pēc tā priekšsēdētāja, augstskolas rektora vai ne mazāk kā trešās 

daļas padomnieku ierosinājuma vismaz divas reizes gadā. 

 

15. Jaunievēlēto konventu uz pirmo sēdi sasauc un līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vada 

augstskolas rektors.  

 

16. Jaunievēlētā konventa pirmajā sēdē konvents no sava sastāva ievēlē konventa 

priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

 

17. Konvents ir lemttiesīgs, ja konventa sēdē piedalās vismaz puse no padomniekiem.  

 

18. Konventa darbā bez balsstiesībām ir tiesīgs piedalīties augstskolas rektors, 

prorektori, Senāta locekļi, Satversmes sapulces priekšsēdētājs, Studentu padomes 

priekšsēdētājs. Pamatojoties uz konventa ierosinājumu, rektors var pieaicināt uz konventa 

sēdēm  citus augstskolas personāla pārstāvjus. 

 

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

balsu skaita gadījumā izšķirošā ir konventa priekšsēdētāja vai viņa prombūtnē – priekšsēdētāja 

vietnieka balss. 
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20. Konventa sēžu lietvedību nodrošina augstskola. 

 

21. Atzīt par spēku zaudējušiem 2006.gada 23.marta Senāta sēdē apstiprinātos 

noteikumus “Padomnieku konventa nolikums”. 

 

 

 

 


