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AR LABOJUMIEM APSTIPRINĀTS 
SIA „Biznesa vadības koledža” 

07.11..2017.. Padomes sēdē 

Protokols  Nr.02-02_2010/2011_01 

 

1. Padomnieku konvents (turpmāk tekstā – Konvents) ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa 

vadības koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) padomdevēja institūcija, kuras darbību regulē LR 

Augstskolu likuma 16.pants, BVK padomes nolikums un šis nolikums. 

2. Konvents tiek veidots ar mērķi konsultēt Koledžas padomi, Studiju padomi un direktoru Koledžas 

attīstības stratēģijas jautājumos, piesaistīt sabiedrības uzmanību kvalificētu speciālistu 

sagatavošanas jautājumiem un veicināt Koledžas sadarbību ar valsts, pašvaldību un citām (biznesa, 

mākslas utt.) struktūrām. 

3. Konventam kandidātus izvirza Koledžas padomes locekļi. Iesniegtos priekšlikumus izvērtē un pēc 

saskaņošanas ar kandidātiem apstiprina Koledžas padomes sēdē. 

4. Konventu 5-7 cilvēku sastāvā apstiprina uz 3 gadiem. Ja Konventā ievēlētie pārstāvji pārtrauc 

darbošanos Konventā, tad 2-3 mēnešu laikā Koledžas padome ievēl jaunu Konventa locekli. 

5. Konventu ievēl no sabiedrībā atzītu vadošu profesionāļu un ievērojamu zinātnieku,  Koledžas 

sociālo partneru vidus,  kuri ir ieinteresēti jaunu kvalificētu speciālistu sagatavošanas procesā un 

Koledžas attīstībā.  

6. Konventā nevar tikt ievēlēts Koledžā pamatdarbā strādājošais personāls. 

7. Koledžas direktors pirms padomnieku kandidatūras izvirzīšanas saņem to rakstveida piekrišanu 

darbībai Konventā. 

8. Lai uzturētu ciešus kontaktus ar Konventu, tā darbā ar padomdevēju tiesībām piedalās Koledžas 

padomes priekšsēdētājs un Koledžas direktors. 

9. Konventam ir tiesības: 

9.1. ierosināt Koledžas Padomes ārkārtas sēdes sasaukšanu; 

9.2. ierosināt jautājuma izskatīšanu Koledžas Padomē un Studiju Padomē; 

9.3. uzklausīt ikgadēju direktora pārskatu par Koledžas attīstības stratēģijas izpildi; 

9.5. ierosināt direktora rīcību; 

9.6. pārstāvēt Koledžas sociālo partneru viedokli ar Koledžas attīstības stratēģiju saistītos jautājumos; 
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9.7. pieprasīt no jebkuras Koledžas amatpersonas informāciju un ziņas, kas nepieciešamas pienākumu 

veikšana 

10. Konventam ir pienākums: 

10.1. konsultēt Koledžas Padomi, Studiju Padomi un direktoru par darbībām Koledžas stratēģisko 

mērķu sasniegšanai; 

10.2. popularizēt Koledžas attīstības intereses ārpus Koledžas.  

10.3.Konvents darbojas sēdēs, kuras notiek ne retāk kā vienu reizi gadā. 

11. Koledžas Konventa sēdes sasauc priekšsēdētājs vai Koledžas direktors. Konvents jāsasauc arī 

pēc ne mazāk kā trešās daļas Konventa locekļu ierosinājuma. 

12. Konvents ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz puse no ievēlētajiem padomniekiem. PK 

lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 

13. Konventa ierosinājumiem ir rekomendējošs raksturs, bet attiecīgajai struktūrvienībai, ja tā 

neīsteno rekomendācijas, ir pienākums viena mēneša laikā no ierosinājuma saņemšanas dienas 

sniegt motivētus apsvērumus, kādēļ izteiktā rekomendācija nav īstenojama.  

14. Konventa priekšsēdētājs un priekšsēdētāja biedrs tiek ievēlēts no padomnieku vidus uz termiņu 

līdz tā pilnvaru termiņa beigām. PK priekšsēdētāja amatā vienu un to pašu personu var ievēlēt 

uz vienu termiņu.  

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

direktors. Pirmajā sēdē ievēlē Konventa priekšsēdētāju un priekšsēdētāja biedru. 

16. Konventa darbu nodrošina, sēdes protokolē un tā lietvedību veic Konventa sekretārs, kuru, 

saskaņojot ar Koledžas direktoru, pieaicina Konventa priekšsēdētājs.  

17. Grozījumus šajā nolikumā izstrādā Konvents, bet apstiprina Koledžas Padome.  

18. Lēmumu par Konventa likvidēšanu pieņem Koledžas Padome, bet to apstiprina Koledžas 

Valde. 


