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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 29.03.2022. sēdē, 

protokols Nr.4 

 

APSTIPRINĀTS 

Padomes 06.04.2022. sēdē, 

protokols Nr.3 

 

Banku augstskolas Satversmes sapulces ievēlēšanas nolikums          

 

 

2022.gada 29.martā           Nr.1.5-2/31 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 13.panta ceturto daļu 

 

I. Vispārīgais jautājums 

 

1. Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) Satversmes sapulces ievēlēšanas nolikums 

nosaka augstskolas Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveides nosacījumus un kārtību, 

skaitlisko sastāvu, pienākumus, kā arī Satversmes sapulces ievēlēšanas procedūru un tās 

uzraudzības kārtību. 

 

II. Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveidošanas kārtība, tiesības un 

pienākumi 

 

2. Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pārstāvju 

vēlēšanas organizē augstskolas rektora izveidota Satversmes sapulces vēlēšanu komisija 

(turpmāk – komisija).  

 

3. Komisijā ir vismaz trīs locekļi. Komisijas sastāvā ir augstskolas akadēmiskā 

personāla, vispārējā personāla un studējošo pārstāvji.   

 

4. Komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju. 

 

5. Komisijai ir šādi pienākumi: 

5.1. informēt attiecīgo augstskolas personāla grupu par Satversmes sapulces ievēlēšanas 

norisi; 

5.2. informē augstskolas studējošo pašpārvaldi par nepieciešamību izvirzīt savus 

pārstāvjus Satversmes sapulcē; 

5.3. informēt augstskolas personālu par Satversmes sapulces locekļu izvirzīšanas un 

ievēlēšanas kārtību; 

5.4. saņemt un apkopot izvirzīto Satversmes sapulces locekļu kandidātu piekrišanas 

kandidēt uz ievēlēšanu Satversmes sapulcē; 
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5.5. nodrošināt Satversmes sapulces vēlēšanu norisi atbilstoši augstskolas  Satversmei, 

citiem normatīvajiem aktiem un nolikuma 8.punktā minētajam rektora rīkojumam; 

5.6. uzraudzīt Satversmes sapulces vēlēšanu norisi. 

 

6. Komisijai ir tiesības, ja nepieciešams, savu funkciju īstenošanai pieaicināt citu 

augstskolas personālu. 

 

III. Satversmes sapulces ievēlēšanas kārtība 

 

7. Studējošo pārstāvju izvirzīšanas kārtību un ievēlēšanu Satversmes sapulcē nosaka 

augstskolas noteikumi par studējošo pārstāvju ievēlēšanu augstskolas koleģiālajās institūcijās. 

 

8. Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pārstāvju 

Satversmes sapulcē vēlēšanu termiņu, Satversmes sapulces vēlēšanu īstenošanas formu 

(klātienē, klātienē un attālināti vai attālināti), 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. 

 

9. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Satversmes sapulces pilnvaru izbeigšanās komisija 

sagatavo informāciju par Satversmes sapulces vēlēšanām, nodrošinot tās izsūtīšanu augstskolas 

personālam, norādot šādu informāciju: 

9.1. paziņojumu par Satversmes sapulces vēlēšanu norisi; 

9.2. informāciju par termiņu, kādā augstskolas akadēmiskais un vispārējais personāls ir 

tiesīgi izvirzīt savus pārstāvjus ievēlēšanai Satversmes sapulcē; 

 

10. Akadēmiskā personāla pārstāvju kandidātus ievēlēšanai Satversmes sapulcē izvirza 

vismaz viens augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvis. 

 

11. Vispārējā personāla pārstāvju kandidātus ievēlēšanai Satversmes sapulcē izvirza 

vismaz viens augstskolas vispārējā personāla pārstāvis. 

 

12. 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. 

 

13. Akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pārstāvju Satversmes sapulcē 

kandidātu izvirzīšana notiek elektroniski, nosūtot informāciju par attiecīgajiem kandidātiem uz 

šī nolikuma 8.punktā minētajā rīkojumā noteikto e-pasta adresi. 

 

14. Pēc kandidāta Satversmes sapulcei izvirzīšanas attiecīgais kandidāts iesniedz 

komisijai  rakstisku apliecinājumu, ka viņš: 

14.1. piekrīt kandidēt uz ievēlēšanu Satversmes sapulcē; 

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

 

15. Pēc kandidātu izvirzīšanas termiņa beigām komisija informē attiecīgo augstskolas 

personāla grupu par kandidātiem Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un vispārējā 

personāla pārstāvju vēlēšanām. 

 

16. Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvjus Satversmes sapulcē aizklāti ievēlē 

augstskolas akadēmiskais personāls. 
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17. Augstskolas vispārējā personāla pārstāvjus Satversmes sapulcē aizklāti ievēlē 

augstskolas vispārējais personāls.  

 

18. 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.   

 

19. Šī nolikuma 8.punktā minētajā rīkojumā noteiktajā laikā komisija organizē 

sanāksmi augstskolas akadēmiskajam personālam augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvju 

ievēlēšanai Satversmes sapulcē un sanāksmi augstskolas vispārējam personālām augstskolas 

vispārējā personāla pārstāvju ievēlēšanai Satversmes sapulcē. 

 

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

Satversmes sapulcē, attiecīgā augstskolas personāla grupa no sava un cita pieaicinātā vispārējā 

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

vidus ievēlē balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju.  

 

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

kandidē uz ievēlēšanu Satversmes sapulcē.  

 

22. Balsošana par attiecīgās augstskolas personāla grupas kandidātiem ievēlēšanai 

Satversmes sapulcē notiek vienā no šiem veidiem: 

22.1. attālināti; 

22.2. klātienē. 

 

23. Komisija sagatavo Satversmes sapulces akadēmiskā personāla un vispārēja 

personāla pārstāvju vēlēšanu biļetenus, kuros iekļauj tos kandidātus, kuri devuši piekrišanu 

kandidēšanai Satversmes sapulcē, un: 

23.1. papīra formā sagatavotus vēlēšanu biļetenus iesniedz balsu skaitīšanas komisijas 

priekšsēdētājam; 

23.2. elektroniskā formā sagatavotus vēlēšanu biļetenus sagatavos izvēlētajā vēlēšanu 

sistēmā un informē par to balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju. 

 

24. Balsu skaitīšanas komisija pārbauda komisijas sagatavotos vēlēšanu biļetenus un 

izsniedz (elektroniski nosūta) attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvjiem, kuri piedalās 

sanāksmē. 

 

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

sanāksmes dalībnieki, saņemot attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvju Satversmes 

sapulcē vēlēšanu biļetenus veic vienu no šādā darbībām: 

25.1. parakstās vēlēšanu biļetenu saņemšanas lapā, ja viņi piedalās Satversmes sapulces 

vēlēšanās klātienē; 

25.2. reģistrējas attālināti noteiktā platformā, ja viņi piedalās Satversmes sapulces 

vēlēšanās attālināti. 

 

26. Balsu skaitīšanas komisija nodrošina aizklātu Satversmes sapulces vēlēšanu norisi. 
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27. Pēc Satversmes sapulces locekļu aizklātā balsojuma balsu skaitīšanas komisija veic 

šādas darbības: 

27.1. saskaita vēlēšanu biļetenus; 

27.2. saskaita par kandidātiem nodotās balsis; 

27.3. sagatavo un paraksta balsu skaitīšanas protokolu. 

 

28. 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.  

 

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

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

 

30. Par ievēlētiem Satversmes sapulcē kā attiecīgās augstskolas personāla grupas 

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

skaitu.  

 

31. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs ziņo par vēlēšanu rezultātiem attiecīgajai 

augstskolas personāla grupai.  

 

32. 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: 

32.1. balsu skaitīšanas komisija atkārtoti saņem minēto kandidātu piekrišanu kandidēt 

uz attiecīgās augstskola personāla grupas pārstāvja Satversmes sapulcē vietu; 

32.2. 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; 

32.3. attiecīgā augstskolas personāla grupa aizklāti balso par nolikuma 

32.2.apakšpunktā minētajos biļetenos iekļautajiem kandidātiem.  

 

33. Balsu skaitīšanas protokolu apstiprina attiecīgās augstskolas personāla grupas 

pārstāvji, kas piedalās attiecīgās augstskolas personāla grupas pārstāvju ievēlēšanas Satversmes 

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

 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

34. Satversmes sapulces  dokumentācijas glabāšanas kārtību un termiņu nosaka 

augstskolas lietu nomenklatūra. 

 

 

Rektore       L.Peiseniece 

 

 
 

M.Strads 

Maris.strads@ba.lv 

 


