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APSTIPRINĀTS  

Banku augstskolas 

Satversmes sapulces 

2009. gada  2.aprīļa 

sēdē, protokols Nr.1 

  

Senāta nolikums 
 

       Izdots saskaņā ar Banku augstskolas 

Satversmes 20.4.punktu  

 

 

1. Senāta nolikums nosaka Banku augstskolas (turpmāk - Augstskola) Senāta uzbūvi, 

uzdevumus un darba organizāciju.  

2. Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas 

apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Augstskolas darbības sfēras. 

3. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz 3 gadiem, aizklāti balsojot. 

4. Senāts sastāv no 13 senatoriem, no kuriem 10 ir akadēmiskā personāla pārstāvji un 3 

studējošo pārstāvji. 

5. Senāts no sava vidus, aizklāti balsojot, ievēlē Senāta priekšsēdētāju, tā vietnieku un 

Senāta sekretāru. 

6. Senāta darbu vada Senāta priekšsēdētājs. 

7. Senāta priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda Senāta priekšsēdētāja vietnieks. 

8. Senāta sekretārs: 

8.1. organizē sēžu protokolēšanu; 

8.2. izziņo Senāta sēdes; 

8.3. kontrolē Senāta lēmumu izpildi; 

8.4. kārto Senāta lietvedību un nodod lietas Augstskolas arhīvā. 

9. Senāta sēdes var sasaukt Senāta priekšsēdētājs, rektors vai ne mazāk kā viena trešdaļa 

senatoru. 

10. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Senāts var izveidot Akadēmisko 

padomi, Saimniecības komisiju, kā arī citas padomes un komisijas. Padomju un komisiju 

nolikumus apstiprina Senāts. 

11. Senāts, aizklāti balsojot, ievēlē: 

11.1. docentus, lektorus un asistentus; 



11.2. Padomnieku konventa locekļus. 

12. Senāts, aizklāti balsojot, apstiprina: 

12.1. prorektorus; 

12.2. studiju programmu direktorus; 

12.3. katedru vadītājus. 

13. Senāta kompetence: 

13.1. apstiprināt studiju programmas; 

13.2. lemt par Augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu, 

apstiprināt to nolikumus; 

13.3. lemt par iestāžu, tai skaitā publisko aģentūru izveidošanu, reorganizēšanu vai 

likvidēšanu, apstiprināt to nolikumus; 

13.4. apstiprināt nolikumus par akadēmiskajiem amatiem un akadēmiskā personāla darba 

samaksas principus; 

13.5. apstiprināt valsts pārbaudījumu komisiju sastāvus; 

13.6. apstiprināt Augstskolas budžetu; 

13.7. apstiprināt Padomnieku konventa nolikumu; 

13.8. apstiprināt studējošo pašpārvaldes nolikumu, kā arī studējošo pašpārvaldes lēmumus, 

kuri ir saistoši visiem studējošajiem; 

13.9. apstiprināt Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus un nodot administrācijai tos izpildīt; 

13.10. lemt par atklātā konkursa izsludināšanu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem; 

13.11. lemt par Satversmes sapulces sasaukšanu; 

13.12. noteikt kārtību, kādā kvalificējami personāla pārkāpumi un uzliekami sodi par 

pienākumu nepildīšanu; 

13.13. noteikt studiju maksas apmēru studējošajiem; 

13.14. uzklausīt Revīzijas komisijas ziņojumu par darba rezultātiem kārtējā kalendārajā gadā; 

13.15. izvirzīt kandidātu rektora amatam; 

13.16. ierosināt rektora atcelšanu. Lēmums par rektora atcelšanas ierosināšanu tiek iekļauts 

Senāta darba kārtībā pēc vienas trešdaļas senatoru rakstiska ierosinājuma. Lēmuma 

pieņemšanai nepieciešams vienkāršs senatoru balsu vairākums no kopējā to skaita. 

14. Senāts var izskatīt arī citus Augstskolas darbības jautājumus. 

15. Senāts ir tiesīgs izskatīt jautājumus, ja tā sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas 

senatoru. Lēmumi tiek pieņemti, atklāti vai aizklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo 

senatoru balsu vairākumu. 

16. Studējošajiem Senātā ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses.  

17. Par pieņemtajiem Senāta lēmumiem Augstskolas Studentu padome veto izsaka, atklāti vai 



aizklāti balsojot ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc Senāta lēmuma pieņemšanas. Veto 

piemērošanai nepieciešams vienkāršs Augstskolas Studentu padomes locekļu balsu 

vairākums no kopējā to skaita. Augstskolas Studentu padomes lēmums par veto 

piemērošanu divu dienu laikā iesniedzams Senāta sekretāram. 

Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata Saskaņošanas komisija, ko izveido Augstskolas 

Senāts pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Senāts ar 

klātesošo senatoru divu trešdaļu balsu vairākumu. Ja Saskaņošanas komisija nav 

izstrādājusi vienotu lēmumu, tad izskatot jautājumu atkārtoti, tā pieņemšanai ir 

nepieciešams trīs ceturtdaļas ievēlēto senatoru balsu. 

18. Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem. Ja rektors Senāta pieņemtajam 

lēmumam nepiekrīt, tad jautājums tiek atkārtoti izskatīts kārtējā vai ārkārtas Senāta sēdē 

un stājas spēkā, ja to, aizklāti balsojot, ir atbalstījuši ne mazāk kā trīs ceturtdaļas ievēlēto 

senatoru. 

19. Senāta sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes semestrī un pārtraukums starp tām nedrīkst būt 

ilgāks par diviem mēnešiem. Senāta sēdes darba kārtību nosaka priekšsēdētājs, to 

apstiprina Augstskolas rektors, papildina vai groza Senāta sēdes sākumā.  

20. Dokumentu apriti starp Senātu un Augstskolas personālu reglamentē Senāta apstiprināta 

kārtība „Kārtība par dokumentu iesniegšanu un apriti Senātā”. 

21. Atzīt par spēku zaudējušu 2006.gada 2.maija Satversmes sapulcē apstiprināto Banku 

augstskolas Senāta nolikumu. 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs         D. Kriķis 


