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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Rēzeknes Augstskolas (RA) Padomnieku konvents (PK) ir konsultatīva institūcija,
kas sastāv no RA sociālajiem partneriem dažādās darbības jomās un nozarēs, kuri ar
savu kompetenci un sasniegumiem ir apliecinājuši sabiedrības uzticību.
RA PK darbības mērķis ir veicināt RA attīstību un saskaņot to ar Latvijas un tās
sabiedrības interesēm.
RA PK darbību reglamentē Augstskolu likums, likums „Par Rēzeknes Augstskolas
Satversmi”, citi Latvijas Republikas normatīvie akti un RA Padomnieku konventa
nolikums (turpmāk Nolikums).
2. RA PK SASTĀVS
RA PK nolikumu apstiprina un ne mazāk kā desmit RA PK locekļus (padomniekus)
uz četriem gadiem ievēlē RA Senāts.
RA PK padomnieku kandidātu sarakstā iekļauj pārstāvjus no RA sociālajiem
partneriem dažādās darbības jomās un nozarēs, kuri ar savu kompetenci un
sasniegumiem ir apliecinājuši sabiedrības uzticību.
Pārstāvju izvirzīšanu RA PK kandidātu sarakstam var veikt rektors, prorektori, RA
Studiju padome, RA Zinātnes padome.
Pirms RA PK padomnieku kandidatūras izvirzīšanas tiek saņemta viņu RA rektoram
adresēta rakstveida piekrišana darbībai RA PK.
RA PK darba vadīšanai no tā locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku.
RA PK padomnieks beidz pildīt pienākumus, ja:
2.6.1. izbeidzas pilnvaru laiks;
2.6.2. padomnieks pats atkāpjas no amata, par to rakstveidā informējot RA PK
priekšsēdētāju vai RA rektoru;
2.6.3. ja RA Senāts ir pieņēmis lēmumu par RA PK padomnieka atcelšanu.
3. RA PK TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
RA PK, rīkojoties atbilstoši valsts un reģiona interesēm:
3.1.1. konsultē RA Senātu un rektoru RA attīstības stratēģijas, tai skaitā studiju
programmu un zinātnisko pētījumu jautājumos;
3.1.2. atbalsta atsevišķu RA pasākumu un programmu īstenošanu;
3.1.3. sadarbojas ar RA akadēmisko personālu reģiona tautsaimniecības, kultūras,
izglītības un zinātnes jautājumu risināšanā;
3.1.4. piedalās kopējo projektu izstrādē un realizācijā;
3.1.5. uztur koleģiālus kontaktus ar citu augstskolu Padomnieku konventiem.
RA PK ir tiesības:
3.2.1. Ierosināt Nolikuma 3.1.punktā minēto jautājumu izskatīšanu RA Senātā un
Satversmes sapulcē;
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3.2.2. ierosināt RA Senāta ārkārtas sasaukšanu;
3.2.3. uzklausīt ikgadēju rektora pārskatu par RA attīstības stratēģijas izpildi un
sniegt priekšlikumus par RA attīstības stratēģijas izpildi;
3.2.4. pārstāvēt RA sociālo partneru viedokli ar RA attīstības stratēģiju saistītos
jautājumos;
3.2.5. pieprasīt no RA Senāta un rektora informāciju, kas nepieciešama RA PK
pienākumu pildīšanai.
RA PK ir pienākumi:
3.3.1. izskatīt RA stratēģiskās vadības dokumentu projektus un sniegt par tiem
atzinumus;
3.3.2. konsultēt RA Senātu un rektoru par darbībām RA mērķu sasniegšanai;
3.3.3. popularizēt RA attīstības intereses ārpus RA.
4. RA PK DARBA ORGANIZĀCIJA
RA PK var ierosināt sasaukt RA rektors, RA Senāts, ne mazāk kā viena trešdaļa RA
PK padomnieku.
RA PK sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi gadā.
RA PK sēdes pēc Nolikuma 4.1.punktā minēto personu un institūciju ierosinājuma
sasauc un vada RA PK priekšsēdētājs, vai viņa prombūtnes laikā - RA PK
priekšsēdētāja vietnieks.
RA PK ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz puse no padomniekiem. Vienāda balsu
skaita gadījumā izšķirošā ir RA PK priekšsēdētāja balss.
RA PK sēdēs piedalās rektors. PK ir tiesīgs uzaicināt un uzklausīt sēdē ekspertus un
RA amatpersonas.
RA PK darbu nodrošina, sēdes protokolē un tā lietvedību veic sekretārs, kuru,
saskaņojot ar RA rektoru, pieaicina RA PK priekšsēdētājs.

