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 APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Satversmes sapulces 26.08.2020. sēdē, 

protokols Nr.1 

 

 

Banku augstskolas Satversmes sapulces nolikums           

 

 

2020.gada 26.augustā          Nr.1.5-2/32 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 14.panta pirmās 

 daļas sesto punktu, 15.panta piekto daļu un  

Banku augstskolas Satversmes 20.4.apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) Satversmes sapulce ir augstskolas 

augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos 

jautājumos. 

 

2. Satversmes sapulces sastāvu, kā arī studējošo, akadēmiskā personāla un vispārējā 

personāla pārstāvju skaitu Satversmes sapulcē nosaka augstskolas Satversme. 

 

II. Satversmes sapulces ievēlēšanas kārtība 

 

3. Satversmes sapulces ievēlēšanas termiņu nosaka augstskolas Satversme. 

 

4. Studējošo pārstāvju izvirzīšanas kārtību un ievēlēšanu Satversmes sapulcē nosaka 

augstskolas noteikumi par studējošo pārstāvju ievēlēšanu augstskolas koleģiālajās institūcijās. 

 

5. Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pārstāvju 

vēlēšanas organizē augstskolas rektora noteikti atbildīgie darbinieki (turpmāk – atbildīgie 

darbinieki).  

 

6. Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pārstāvju 

Satversmes sapulcē vēlēšanu termiņu, kā arī citus ar Satversmes sapulces vēlēšanu 

organizēšanu saistītus jautājumus nosaka ar augstskolas rektora rīkojumu ar nosacījumu, ka 

Satversmes sapulces vēlēšanām ir jānotiek ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Satversmes sapulces 

pilnvaru izbeigšanās. 

 

7. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Satversmes sapulces pilnvaru izbeigšanās atbildīgie 

darbinieki sagatavo informāciju par Satversmes sapulces vēlēšanām, nodrošinot tās izsūtīšanu 

augstskolas personālam, norādot šādu informāciju: 

7.1. paziņojumu par Satversmes sapulces vēlēšanu norisi; 
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7.2. informāciju par termiņu, kādā augstskolas akadēmiskais un vispārējais personāls ir 

tiesīgi izvirzīt savus pārstāvjus ievēlēšanai Satversmes sapulcē; 

 

8. Akadēmiskā personāla pārstāvju kandidātus ievēlēšanai Satversmes sapulcē izvirza 

vismaz viens augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvis. 

 

9. Vispārējā personāla pārstāvju kandidātus ievēlēšanai Satversmes sapulcē izvirza 

vismaz viens augstskolas vispārējā personāla pārstāvis. 

 

10. Personu, kura vienlaikus ieņem gan augstskolas akadēmiskā personāla, gan 

vispārējā personāla amatu vai vienlaikus ir gan augstskolas studējošais, gan darbinieks, kā 

kandidātu savas augstskolas personāla grupas pārstāvībai Satversmes sapulcē ir tiesības 

atsevišķi izvirzīt vairāku augstskolas personāla grupu, kurām šī persona atbilst, pārstāvjiem. 

 

11. Akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pārstāvju Satversmes sapulcē 

kandidātu izvirzīšana notiek elektroniski, nosūtot informāciju par attiecīgajiem kandidātiem uz 

šī nolikuma 6.punktā minētajā rīkojumā noteikto e-pasta adresi. 

 

12. Pēc nolikuma 11.punktā minētās kandidāta izvirzīšanas atbildīgie darbinieki saņem 

attiecīgā kandidāta rakstisku apliecinājumu, ka viņš: 

12.1. piekrīt kandidēt uz ievēlēšanu Satversmes sapulcē; 

12.2. piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vēlēšanu norisi. 

 

13. Pēc kandidātu izvirzīšanas termiņa beigām atbildīgie darbinieki informē attiecīgo 

augstskolas personāla grupu par kandidātiem Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un 

vispārējā personāla pārstāvju vēlēšanām. 

 

14. Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvjus Satversmes sapulcē aizklāti ievēlē 

augstskolas akadēmiskais personāls. 

 

15. Augstskolas vispārējā personāla pārstāvjus Satversmes sapulcē aizklāti ievēlē 

augstskolas vispārējais personāls.  

 

16. Kandidātu, kurš augstskolā ieņem vienlaikus gan akadēmiskā personāla amatu, gan 

vispārējā personāla amatu, vai arī ir vienlaikus augstskolas darbinieks un studējošais, 

akadēmiskā personāla grupa, vispārējā personāla grupa vai studējošie vēlē Satversmes sapulcē 

atsevišķi ar nosacījumu, ka attiecīgo kandidātu kāda no Satversmes sapulci vēlošajām 

augstskolas personāla grupām jau nav ievēlējusi Satversmes sapulces sastāvā. Ja konkrēto 

kandidātu kāda no augstskolas personāla grupām jau ir ievēlējusi Satversmes sapulces sastāvā, 

viņš tiek svītrots no pārējo augstskolas personāla grupu kandidātu sarakstiem.   

 

17. Šī nolikuma 6.punktā minētajā rīkojumā noteiktajā laikā atbildīgie darbinieki 

organizē sanāksmi augstskolas akadēmiskajam personālam augstskolas akadēmiskā personāla 

pārstāvju ievēlēšanai Satversmes sapulcē un sanāksmi augstskolas vispārējam personālām 

augstskolas vispārējā personāla pārstāvju ievēlēšanai Satversmes sapulcē. 

 

18. Sanāksmē, kurā paredzēts ievēlēt attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvjus 

Satversmes sapulcē, attiecīgā augstskolas personāla grupa no sava vidus ievēlē balsu skaitīšanas 

komisiju ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, kura no sava vidus ievēlē balsu skaitīšanas komisijas 

priekšsēdētāju.  
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19. Balsu skaitīšanas komisijas sastāvā nedrīkst būt augstskolas personāla pārstāvji, kuri 

kandidē uz ievēlēšanu Satversmes sapulcē. Ja nav iespējams nodrošināt pilnu balsu skaitīšanas 

komisijas sastāvu saskaņā ar šī nolikuma 18. un 19.punktā minētajām prasībām, balsu 

skaitīšanas komisijā var iekļaut citu augstskolas personāla grupu pārstāvjus.  

 

20. Atbildīgie darbinieki sagatavo Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un 

vispārēja personāla pārstāvju vēlēšanu biļetenus (pielikums), kuros iekļauj tos kandidātus, kuri 

devuši piekrišanu kandidēšanai Satversmes sapulcē, un iesniedz vēlēšanu biļetenus balsu 

skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam. 

 

21. Balsu skaitīšanas komisija pārbauda atbildīgo darbinieku sagatavotos vēlēšanu 

biļetenus un izsniedz attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvjiem, kuri piedalās 

sanāksmē. 

 

22. Balsu skaitīšanas komisija nodrošina, ka attiecīgās augstskolas personāla grupas 

sanāksmes dalībnieki, saņemot attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvju Satversmes 

sapulcē vēlēšanu biļetenus, parakstās vēlēšanu biļetenu saņemšanas lapā.   

 

23. Balsu skaitīšanas komisija nodrošina aizklātu Satversmes sapulces vēlēšanu norisi. 

 

24. Pēc Satversmes sapulces locekļu aizklātā balsojuma balsu skaitīšanas komisija veic 

šādas darbības: 

24.1. saskaita vēlēšanu biļetenus; 

24.2. saskaita par kandidātiem nodotās balsis; 

24.3. sagatavo un paraksta balsu skaitīšanas protokolu. 

 

25. Par nederīgiem atzīstami tādi biļeteni, kas objektīvi neatbilst izsniegtā biļetena 

formai, ir saplēsti vai neļauj konstatēt balsotāja attieksmi pret katru biļetenā iekļauto kandidātu. 

Biļetenā ir pieļaujams balsot par mazāku skaitu kandidātu, bet, ja balsots par lielāku kandidātu 

skaitu nekā paredzēts ievēlēt, šāds biļetens atzīstams par nederīgu. Par biļetenu derīgumu vai 

nederīgumu lemj balsu skaitīšanas komisija.  

 

26. Balsu skaitīšanas komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

 

27. Par ievēlētiem Satversmes sapulcē kā attiecīgās augstskolas personāla grupas 

pārstāvji uzskatāmi tie kandidāti, kas attiecīgajās vēlēšanās saņēmuši vislielāko “par” balsu 

skaitu.  

 

28. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs ziņo par vēlēšanu rezultātiem attiecīgajai 

augstskolas personāla grupai.  

 

29. Ja, saskaitot balsis, uz attiecīgās augstskolas personāla pārstāvja Satversmes sapulcē 

vietu, par kuru ir iegūts vismazāk balsu, vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, tiek 

veiktas šādas darbības: 

29.1. balsu skaitīšanas komisija atkārtoti saņem minēto kandidātu piekrišanu kandidēt 

uz attiecīgās augstskola personāla grupas pārstāvja Satversmes sapulcē vietu; 

29.2. ja kandidāti piekrīt turpināt pretendēt uz attiecīgās augstskolas personāla pārstāvja 

Satversmes sapulcē vietu, balsu skaitīšanas komisija sagatavo vēlēšanu biļetenus, kuros iekļauj 

vienādo balsu skaitu ieguvušo kandidātu vārdus un uzvārdus; 

29.3. attiecīgā augstskolas personāla grupa aizklāti balso par nolikuma 

29.2.apakšpunktā minētajos biļetenos iekļautajiem kandidātiem.  
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30. Balsu skaitīšanas protokolu apstiprina attiecīgās augstskolas personāla grupas 

pārstāvji, kas piedalās attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvju ievēlēšanas Satversme 

sapulcē sanāksmē, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.  

 

III. Satversmes sapulces locekļu pilnvaru izbeigšanās pirms Satversmes sapulces  

pilnvaru termiņa beigām un  brīvo satversmes sapulces locekļu amata vietu aizpildīšana 

 

31. Satversmes sapulces locekļa – augstskolas darbinieka – pilnvaras izbeidzas šādos 

gadījumos: 

31.1. ar viņu tiek izbeigtas darba attiecības; 

31.2. viņš ir paziņojis par Satversmes sapulces locekļa amata atstāšanu, iesniedzot 

iesniegumu Satversmes  sapulces priekšsēdētājam; 

31.3. viņš ir miris. 

 

32. Satversmes sapulces locekļa – studējošo pārstāvja – pilnvaras izbeidzas šādos 

gadījumos: 

32.1. viņš beidzis studijas vai ir ticis eksmatrikulēts; 

32.2. viņš ir paziņojis par satversmes sapulces locekļa amata atstāšanu, iesniedzot 

iesniegumu Satversmes sapulces priekšsēdētājam; 

32.3. viņu ir atcēlusi augstskolas studējošo pašpārvalde;  

32.4. viņš ir miris. 

 

33. Ja pirms Satversmes sapulces pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas kāda Satversmes 

sapulces locekļa vieta, kas paredzēta augstskolas akadēmiskā personāla vai vispārējā personāla 

pārstāvjiem, brīvo Satversmes sapulces locekļa vietu ieņem kandidāts, kurš attiecīgās 

Satversmes sapulces personāla grupas pārstāvju vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu 

skaitu pēc kandidāta, kurš no šīs augstskolas personāla grupas tika ievēlēts Satversmes sapulcē. 

Ja minētais kandidāts kāda iemesla dēļ nevar ieņemt minēto Satversmes sapulces locekļa vietu 

vai ir rakstiski atteicies ieņemt Satversmes sapulces locekļa vietu, brīvo Satversmes sapulces 

locekļa vietu ieņem kandidāts, kurš attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvju 

Satversmes sapulcē vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu.  

 

34. Ja pirms Satversmes sapulces pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas kāda Satversmes 

sapulces locekļa – studējošo pārstāvja – vieta, brīvās Satversmes sapulces locekļu vietas tiek 

aizpildītas augstskolas noteikumos, kas regulē studējošo pārstāvju ievēlēšanu augstskolas 

koleģiālajās institūcijās, noteiktajā kārtībā. 

 

35. Nolikuma 33. un 34.punktā minētais kandidāts Satversmes sapulces locekļa vietu 

ieņem līdz Satversmes sapulces pilnvaru termiņa beigām. 

 

IV. Satversmes sapulces locekļa pilnvaru apstiprināšana 

 

36. Pirmajā jaunievēlētajā Satversmes sapulces sēdē Satversmes sapulce apstiprina 

ievēlēto Satversmes sapulces locekļu pilnvaras. 

 

37. Satversmes sapulce apstiprina arī to Satversmes sapulces locekļu pilnvaras, kas 

uzsāk pildīt Satversmes sapulces locekļa pienākumus laikā starp Satversmes sapulces 

vēlēšanām. 
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V. Satversmes sapulces kompetence 

 

38. Satversmes sapulces pienākumus nosaka Augstskolu likums un augstskolas 

Satversme. 

 

39. Pildot savus pienākumus, Satversmes sapulcei ir tiesības uz savām sanāksmēm 

uzaicināt augstskolas personāla un padomnieku konventa pārstāvjus  un pieprasīt no viņiem 

informāciju, kas nepieciešama Satversmes sapulces pienākumu īstenošanai. 

 

VI. Satversmes sapulces  struktūra 

 

40. Satversmes sapulce uz savu pilnvaru termiņu no sava vidus, aizklāti balsojot, ar 

vienkāršu klātesošo Satversmes sapulces locekļu balsu vairākumu ievēlē priekšsēdētāju, 

viņa vietnieku un sekretāru.  

 

41. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Satversmes sapulce var 

izveidot darba grupas un komisijas, kuru darbības kārtību nosaka Satversmes sapulces 

apstiprināti nolikumi. 

 

42. Satversmes sapulces  priekšsēdētājam ir šādi pienākumi: 

42.1. vadīt Satversmes sapulces sēdes; 

42.2. vadot sēdi, noteikt ziņojumu un debašu kārtību un ilgumu; 

42.3. Satversmes sapulces vārdā parakstīt Satversmes sapulces lēmumus, 

protokolus, sarakstes dokumentus u.c. 

 

43. Satversmes sapulces priekšsēdētājam ir tiesības: 

43.1. ierosināt darba kārtības jautājuma izskatīšanu Satversmes sapulcē; 

43.2. būtisku apsvērumu dēļ atlikt jebkura jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai 

Satversmes sapulces sēdei. 

 

44. Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniekam ir pienākums aizstāt Satversmes 

sapulces priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā. 

 

45. Satversmes sapulces sekretāram ir pienākums aizstāt Satversmes sapulces   

priekšsēdētāju Satversmes sapulces priekšsēdētāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā. 

 

VII. Satversmes sapulces darbība 

 

46. Satversmes sapulces sēdes sasauc augstskolas Satversmē noteiktās personas.  

 

47. Dokumenta projektu izskatīšanai Satversmes sapulcē var iesniegt rektors, 

prorektors, Senāts, Satversmes sapulces loceklis un Studējošo pašpārvalde.  

 

48. Satversmes sapulces sēžu biežumu nosaka augstskolas Satversme. 

 

49. Satversmes sapulce ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk 

kā puse Satversmes sapulces locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo 

Satversmes sapulces locekļu balsu vairākumu, ja nolikumā nav noteikta cita balsošanas 

kārtība.  
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50. Satversmes sapulces  sēdes ir atklātas. Satversmes sapulces sēde vai tās daļa ir 

slēgta, ja sēdē izskata jautājumus, kuri ietver ierobežotas pieejamības informāciju vai 

fizisko personu datus vai par to ar vienkāršu balsu vairākumu ir nolēmusi Satversmes 

sapulce pēc Satversmes sapulces locekļa priekšlikuma. 

 

51. Ja nepieciešams, Satversmes sapulces sēdes var notikt attālināti, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

51.1. Satversmes sapulcei ir pieejama darba kārtība un visi lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamie dokumenti; 

51.2. Satversmes sapulces locekļiem ir iespēja sekot līdzi Satversmes sapulces sēdes 

gaitai, paust viedokli un piedalīties lēmuma pieņemšanā; 

51.3. darba kārtības jautājuma, par kuru nevar nodrošināt pilnvērtīgu diskusiju vai 

ir saņemti Satversmes sapulces locekļu iebildumi, kā arī, ja lēmuma pieņemšanai 

nepieciešama papildu informācija, izskatīšana atliekama līdz nākamajai Satversmes 

sapulces sēdei klātienē. 

 

52. Satversmes sapulces sēdes atklāj un vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs. 

Līdz jaunievēlētās Satversmes sapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai Satversmes sapulces  sēdi 

atklāj un vada augstskolas rektors. Satversmes sapulces sēdes protokolu paraksta 

Satversmes sapulces sēdes vadītājs un protokolētājs. Satversmes sapulces sēdes protokolē 

augstskolas rektora norīkota persona.  

 

53. Studējošo pārstāvjiem Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas skar 

studējošo intereses. Studējošo veto ir spēkā, ja to atbalsta visi studējošo pārstāvji – 

Satversmes sapulces locekļi. Par veto piemērošanu studējošie paziņo Satversmes sapulces 

sēdē un rakstveidā veto iesniedz Satversmes sapulces priekšsēdētājam divu darba dienu 

laikā pēc Satversmes sapulces sēdes. 

 

54. Pēc nolikuma 53.punktā minētā veto piemērošanas jautājumu izskata 

saskaņošanas komisija, kuru izveido augstskolas Satversmes sapulce pēc paritātes principa. 

Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina augstskolas Satversmes sapulce ar divu trešdaļu 

klātesošo Satversmes sapulces locekļu balsu vairākumu. Ja saskaņošanas komisija nav 

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

trīs ceturtdaļas ievēlēto Satversmes sapulces locekļu balsu.  

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

55. Atzīt par spēku zaudējušu Satversmes sapulces 2009.  gada 2. aprīļa noteikumus 

Nr. 27-11/024 “Satversmes sapulces nolikums”. 

 

56. Satversmes sapulces  dokumentācijas glabāšanas kārtību un termiņu nosaka 

augstskolas lietu nomenklatūra. 

 

 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs     J.Strautmanis 


