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Banku augstskolas Satversme 

 Rīgā 

Banku augstskola, kuras saīsinātais nosaukums ir “BA” (turpmāk — Augstskola) ir 

dibināta 1997.gada 30.decembrī ar Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra rīkojumu Nr.675 

“Par Banku augstskolas dibināšanu”. Augstskola ir dibināta uz Latvijas Banku koledžas un 

Latvijas Banku akadēmijas bāzes. Latvijas Banku koledža ir dibināta 1992.gada jūnijā un 

1996.gada 3.janvārī saņēma licenci ar tiesībām uzsākt Augstskolas studiju programmu 

īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Augstskola ir Latvijas Bankas struktūrvienības — Latvijas 

Banku koledžas — tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, kustamās mantas un intelektuālā 

īpašuma pārņēmēja. 

Augstskola ir biznesa un finanšu kompetenču ekosistēmas nozīmīgs dalībnieks Latvijā, 

kas ir izveidojusi spējas nepārtraukti attīstīties mijiedarbībā ar globālo ekonomisko un 

tehnoloģisko procesu noteiktajām vajadzībām, integrējoties  mainīgajā zināšanu, prasmju un 

spēju veidošanas vidē, kurā arvien vairāk dominē digitālie risinājumi, kā arī tādi principi, kā 

izglītošanās mūža garumā un pašvadīta mācīšanās. Vienlaikus Augstskola ir radījusi zinātniskās 

pētniecības un izstrādes nišas stratēģiskās specializācijas jomās, kas rada priekšnoteikumus 

līdzvērtīgai starptautiska līmeņa sadarbībai fundamentālajā un lietišķajā pētniecībā.  

Augstskola īsteno stratēģisko misiju – sniegt izcilu finanšu un biznesa izglītību 

mērķtiecīgām personībām, konsekventi pievienojot zīmola vērtību, orientējoties uz augstas 

reputācijas uzturēšanu, ko nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, 

profesionāls un radošs personāls, Augstskolas studējošo un absolventu sasniegumi, ciešā 

sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli. 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Augstskola ir valsts dibināta autonoma augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar 

pašpārvaldes tiesībām, kas īsteno studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni un pētniecību.  

 

2. Pēc tipa Augstskola ir lietišķo zinātņu augstskola. Augstskolas juridiskais statuss ir 

atvasināta publiskā persona, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.  
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3. Augstskolas  nosaukums citās valodās ir: 

3.1. BA School of Business and Finance — angļu valodā; 

3.2. BA Hochschule für Business und Finanzen — vācu valodā. 

 

4. Augstskolas stratēģiskā specializācija ir sociālās zinātnes tematiskajā joma - 

komerczinības un administrēšana. Augstskola, īstenojot savu darbību atbilstoši tai noteiktajai 

stratēģiskās specializācijas jomai, īsteno starpdisciplināras studijas, pētniecību un inovācijas. 

 

5. Augstskola darbojas saskaņā ar Augstskolas Satversmi un citiem Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē augstāko izglītību un zinātnisko darbību. 

 

6. Augstskolas autonomiju raksturo akadēmiskā brīvība, varas un atbildības sadale starp 

valsts institūcijām un Augstskolu, starp Augstskolas dibinātāju un Augstskolas 

lēmējinstitūcijām. 

 

7. Augstskolai ir savs zīmogs. Tajā ir attēlots Latvijas Republikas papildinātais mazais 

valsts ģerbonis un vārdi “Latvijas Republika. Banku augstskola”. Augstskolai ir savs logotips un 

karogs. 

 

8. Augstskolas  dibināšanas diena ir 30.decembris, kas  ir Augstskolas svinamā diena. 

 

II. Augstskolas darbības pamatvirzieni, uzdevumi un akadēmiskā brīvība 

 

9. Augstskolas darbības pamatvirzieni ir: 

9.1. attīstīt un īstenot studiju, mūžizglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

programmas, kas atbilstoši darba tirgus prasībām nodrošina tautsaimniecības, valsts un 

sabiedrības attīstības nākotnes vajadzībām nepieciešamos cilvēkresursus, kā arī veicināt 

izglītības procesā iesaistīto personu izaugsmi par uzņēmīgiem, radošiem, atbildīgiem un 

konkurētspējīgiem sabiedrības locekļiem; 

9.2. veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus, kā arī ar inovācijām un mūžizglītības 

procesiem nodrošināt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi tautsaimniecības nozarēs un publiskajā 

sektorā, veicinot to iespēju dinamiski attīstīties mainīgās ārējās vides apstākļos. 

 

10. Augstskolai ir šādi uzdevumi: 

10.1. Latvijas valstij un sabiedrībai sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un 

profesionāļus finanšu, vadības, ekonomikas, kā arī citās jomās atbilstoši Augstskolas attīstības 

stratēģijai, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās izmantot sabiedrības interesēs; 

10.2. veikt zinātniskos pētījumus Satversmes 10.1.apakšpunktā noteiktajās jomās; 

10.3. atbilstīgi sabiedrības attīstības vajadzībām nodrošināt mūžizglītības, tālākizglītības 

un profesionālās pilnveides izglītības programmu piedāvājumu; 

10.4. atbalstīt Augstskolas akadēmisko personālu un studējošos, veicināt to iekļaušanos 

pasaules akadēmiskajos procesos; 

10.5. savu darbības mērķu sasniegšanai sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu 

augstākās izglītības iestādēm, Latvijas, ārvalstu un starptautiskajām juridiskām personām, 

iestādēm un organizācijām, kā arī Latvijas un ārvalstu fiziskām personām; 

10.6. organizēt kongresus, konferences un citas sanāksmes, publiskus kursus un lekcijas, 

atbalstīt Augstskolas personāla iesaisti kultūras un sporta aktivitātēs; 

10.7. garantēt Augstskolas akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību, 

sekmēt harmonisku personības attīstību un veselīgu dzīvesveidu; 

10.8. uzturēt un pilnveidot akadēmiskā godīguma, atvērtības, vienādas attieksmes un 

interešu konfliktu nepieļaušanas principus; 
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10.9. veicināt starptautiski pieejamu studiju programmu attīstību, studiju un pētniecības 

vides internacionalizāciju, kā arī Augstskolas akadēmiskā personāla izaugsmi starptautiskā vidē;  

10.10. īstenot studējošo un akadēmiskā personāla starpvalstu un starpaugstskolu 

apmaiņas programmas un starptautiskās augstskolu sadarbības programmas pētniecībā; 

10.11. citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie uzdevumi. 

 

11. Augstskolas Satversmei Augstskolas normatīvo aktu hierarhijā ir augstākais 

juridiskais spēks. Pretrunu gadījumā ar citiem Augstskolas normatīvajiem aktiem piemērojami 

Satversmes noteikumi.  

 

III. Augstskolas galvenās pārvaldes institūcijas 

 

12. Augstskolas pārvaldes orgāni ir Satversmes sapulce, Padome, Senāts, rektors un 

Akadēmiskā šķīrējtiesa. Augstskolas lēmējinstitūcija zinātniskajos jautājumos ir Augstskolas 

Zinātniskā padome. Ja kāda lēmuma pieņemšana skar vairāku Augstskolas pārvaldes institūciju 

kompetenci, ja nepieciešams, pēc Augstskolas rektora vai kādas no attiecīgajām pārvaldes 

institūcijām ierosinājuma tiek izveidota komisija, kurā ietilpst attiecīgo Augstskolas pārvaldes 

institūciju pilnvaroti pārstāvji. 

 

13. Satversmes sapulce, Padome un Senāts savas kompetences ietvaros izdod normatīvos 

aktus un citus lēmumus, kā arī var pilnvarot Augstskolas rektoru izdot to īstenošanai 

nepieciešamus lēmumus. Rektors izdod normatīvos aktus Augstskolu likuma, citu Latvijas 

Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kā arī Satversmes sapulces, Senāta un Padomes 

noteiktajos gadījumos. Rektors ir tiesīgs izdot normatīvos aktus un citus lēmumus arī ikvienā 

jautājumā, kas nav tieši noteikts citu Augstskolas pārvaldes orgānu kompetencē. 

  

14. Satversmes sapulces, Senāta,  Padomes un Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu 

reglamentē to apstiprināti nolikumi. Rektora darbu reglamentē Augstskolas Padomes apstiprināts 

rektora amata apraksts. 

 

15. Satversmes sapulce ir Augstskolas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo 

pārstāvības institūcija. Satversmes sapulces izsludināšanas, sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas 

kārtību, kā arī Satversmes sapulces priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekretāra tiesības, 

pienākumus un viņu ievēlēšanas kārtību nosaka Satversmes sapulces nolikums.  

 

16. Satversmes sapulci ievēlē uz trijiem gadiem, aizklāti balsojot, no akadēmiskā 

personāla, vispārējā personāla un studējošajiem.  

 

17. Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvjus Satversmes sapulcē aizklātās vēlēšanās 

ievēlē Augstskolas akadēmiskais personāls. Augstskolas vispārējā personāla pārstāvjus 

Satversmes sapulcē aizklātās vēlēšanās ievēlē Augstskolas vispārējais personāls.   Studējošo 

pārstāvjus ievēlē studējošo pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā. Augstskolas personāls, kurš 

vienlaicīgi atbilst vairākām Augstskolas personālu veidojošajām grupām (akadēmiskais 

personāls, vispārējais personāls, studējošie) ir tiesīgs pretendēt uz Satversmes sapulces locekļa 

amatu no jebkuras viņa pārstāvētās Augstskolas personāla grupas, kā arī ievēlēt Satversmes 

sapulcē jebkuras viņa pārstāvētas Augstskolas personāla grupas locekļus.   

 

18. Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveides nosacījumus un kārtību, skaitlisko 

sastāvu, pienākumus, kā arī vēlēšanu procesa norises un uzraudzības kārtību regulē Augstskolas 

Satversmes sapulces vēlēšanu nolikums. Šo nolikumu izstrādā Augstskolas Senāts, bet apstiprina 

Augstskolas Senāts un Padome. 

 



4 

 

 

19. Satversmes sapulce sastāv no 35 locekļiem, no kuriem 21 ir akadēmiskā personāla 

pārstāvis, septiņi studējošo pārstāvji un septiņi vispārējā personāla pārstāvji.  

 

20. Satversmes sapulce: 

20.1. apstiprina Augstskolas Satversmi un tās grozījumus; 

20.2. ievēlē amatā rektoru; 

20.3. var rosināt rektora atcelšanu no amata; 

20.4. noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par Augstskolas darbību; 

20.5. ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā personāla vidus; 

20.6. var atsaukt Senāta locekļus; 

20.7. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu, izņemot Augstskolas studējošo pārstāvi; 

20.8. lemj par Augstskolas  juridisko statusu; 

20.9. ir tiesīga: 

20.9.1. pieprasīt savu pienākumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no Augstskolas 

personāla, citām pārvaldes institūcijām un Augstskolas struktūrvienībām; 

20.9.2. pieaicināt Augstskolas  personālu, struktūrvienību vai citu pārvaldes institūciju 

pārstāvjus  jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. 

 

21.  Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 18 Satversmes sapulces 

locekļi. 

 

22. Satversmes sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse no 

klātesošajiem Satversmes sapulces locekļiem.  

 

23. Lēmumprojektus Satversmes sapulcei ir tiesīgas iesniegt Augstskolas pārvaldes 

institūcijas un personas, kuras saskaņā ar Augstskolu likumu ir tiesīgas sasaukt vai ierosināt 

sasaukt Satversmes sapulces sēdi. Studējošo pašpārvalde, Zinātniskā padome un Akadēmiskā 

šķīrējtiesa savus sagatavotos lēmumprojektus, lai tos izskatītu Satversmes sapulcē, iesniedz 

kādai no šī punkta pirmajā teikumā noteiktajām pārvaldes institūcijām vai personām.  

 

24. Satversmes sapulces locekļa – Augstskolas akadēmiskā un vispārējā personāla - 

pilnvaras izbeidzas šādos gadījumos: 

24.1. ir beidzies Satversmes sapulces pilnvaru termiņš;  

24.2. ar viņu tiek izbeigtas darba attiecības; 

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

iesniegumu Satversmes sapulces priekšsēdētājam; 

24.4. pēc Satversmes sapulces priekšsēdētāja priekšlikuma, ja attiecīgais Satversmes 

sapulces loceklis savā darbībā ir pārkāpis Augstskolu likumu vai ir būtiski apdraudēta viņa 

reputācija un tas var kaitēt Augstskolas darbībai, viņu ir atcēlis: 

24.4.1. Augstskolas akadēmiskais personāls (ja Satversmes sapulces loceklis ievēlēts 

Augstskolā no akadēmiskā personāla vidus) ar nosacījumu, ka par to aizklātā balsojumā ir 

nobalsojusi vairāk nekā puse no Augstskolas akadēmiskā personāla; 

24.4.2. Augstskolas vispārējais personāls (ja Satversmes sapulces loceklis ievēlēts no 

Augstskolas vispārējā personāla vidus) ar nosacījumu, ka par to aizklātā balsojumā ir nobalsojusi 

vairāk nekā puse no Augstskolas vispārējā personāla. 

 

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

gadījumos: 

25.1. ir beidzies Satversmes sapulces pilnvaru termiņš; 

25.2. viņš beidzis studijas vai ir ticis eksmatrikulēts; 

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

iesniegumu Satversmes sapulces priekšsēdētājam; 
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25.4. pēc Satversmes sapulces priekšsēdētāja priekšlikuma, ja attiecīgais Satversmes 

sapulces loceklis savā darbībā ir pārkāpis Augstskolu likumu vai ir būtiski apdraudēta viņa 

reputācija un tas var kaitēt Augstskolas darbībai, viņu ir atcēlusi Augstskolas studējošo 

pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā. 

 

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

sapulces locekļa amata vieta, kas paredzēta Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvjiem, 

brīvo Satversmes sapulces locekļa amata vietu ieņem pretendents, kurš Satversmes sapulces  

akadēmiskā personāla pārstāvju vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu pēc 

pretendenta, kurš tika ievēlēts Satversmes sapulces locekļa amatā, bet, ja minētais pretendents 

kāda iemesla dēļ nevar ieņemt minēto Satversmes sapulces locekļa amata vietu vai ir rakstiski 

atteicies ieņemt šo amata vietu, brīvo Satversmes sapulces locekļa amata vietu ieņem 

pretendents, kurš Satversmes sapulces akadēmiskā personāla pārstāvju vēlēšanās ir ieguvis 

nākamo lielāko balsu skaitu.  

 

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

sapulces locekļa amata vieta, kas paredzēta Augstskolas vispārējā personāla pārstāvjiem, brīvo 

Satversmes sapulces locekļa amata vietu ieņem pretendents, kurš Satversmes sapulces  vispārējā 

personāla pārstāvju vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu pēc pretendenta, kurš tika 

ievēlēts Satversmes sapulces locekļa amatā, bet, ja minētais pretendents kāda iemesla dēļ nevar 

ieņemt minēto Satversmes sapulces locekļa amata vietu vai ir rakstiski atteicies ieņemt šo amata 

vietu, brīvo Satversmes sapulces locekļa amata vietu ieņem pretendents, kurš Satversmes 

sapulces vispārējā personāla pārstāvju vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu. 

 

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

sapulces locekļa – studējošo pārstāvja – amata vieta, brīvā Satversmes sapulces locekļa amata 

vieta tiek aizpildīta Augstskolas noteikumos, kas regulē studējošo pārstāvju ievēlēšanu 

Augstskolas koleģiālajās institūcijās, noteiktajā kārtībā. 

 

29. Satversmes 26., 27. un 28.punktā minētā persona Satversmes sapulces locekļa amatu 

ieņem līdz Satversmes sapulces pilnvaru termiņa beigām. 

 

30. Satversmes sapulce ar lēmumu apstiprina to Satversmes sapulces locekļu pilnvaras, 

kas uzsāka pildīt Satversmes sapulces locekļa amata pienākumus laikā starp Satversmes sapulces 

vēlēšanām. 

 

31. Augstskolas Padome ir koleģiāla Augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir 

atbildīga par Augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī 

nodrošina Augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Padome 

aizsargā Augstskolas autonomiju, kā arī respektē Augstskolas akadēmiskā personāla un 

studējošo akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu. 

 

32. Padome darbojas saskaņā ar Augstskolas Satversmē noteikto kārtību un Padomes 

apstiprināto nolikumu. 

 

33. Augstskolas Padomi veido pieci locekļi, no kuriem: 

33.1. divus — Augstskolas Senāta nolikumā par Padomes locekļu izraudzīšanu noteiktajā 

kārtībā izraudzītus — izvirza Senāts; 

33.2. vienu — ar Augstskolas darbību nesaistītu izcilu nozares pārstāvi — izvirza Valsts 

prezidents; 

33.3. divus sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kārtību izvirza 

Ministru kabinets. 
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34. Padomes locekļu pilnvaras ir četri gadi, un viņi Padomes locekļa amatu var ieņemt 

ne vairāk kā divas reizes. 

 

35. Padomes locekļu pilnvaras sākas, sanākot uz pirmo  Padomes sēdi. 

 

36. Padomes kompetencē ir: 

36.1. apstiprināt Augstskolas Satversmi un tās grozījumus un virzīt tos apstiprināšanai 

Augstskolas Satversmes sapulcē; 

36.2. apstiprināt Augstskolas attīstības stratēģiju un pārraudzīt tās ieviešanas progresu; 

36.3. apstiprināt Augstskolas rektora izstrādāto un Senāta saskaņoto Augstskolas budžetu  

un Augstskolas  rektora iesniegto finanšu plānu, kā arī gada pārskatus; 

36.4. pārraudzīt Augstskolas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību; 

36.5. uzraudzīt Augstskolas iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, 

pārskatīt tās atbilstību un darbības efektivitāti; 

36.6. apstiprināt Augstskolas rektora virzītās Augstskolas politikas, kurās definēti 

Augstskolas pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi; 

36.7. pēc rektora priekšlikuma lemt par: 

36.7.1. Augstskolas struktūru; 

36.7.2. Augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju; 

36.7.3. Augstskolas filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu; 

36.7.4. Augstskolas dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās; 

36.7.5. Augstskolas personāla atlīdzības politiku; 

36.7.6. investīciju piesaisti; 

36.7.7. Augstskolas kredītsaistībām; 

36.7.8. Augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānu; 

36.7.9. Augstskolas auditora izraudzīšanu; 

36.8. apstiprināt Augstskolas rektora vēlēšanu nolikumu; 

36.9. ievērojot Augstskolu likuma 17.panta ceturtās daļas noteikumus, virzīt vienu vai 

vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā Augstskolas Satversmes sapulcē; 

36.10. noteikt rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēgt ar rektoru darba līgumu un 

novērtēt rektora darbību; 

36.11. rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemt par rektora atcelšanu no amata, 

ievērojot Augstskolu likuma 17.panta devītās daļas noteikumus; 

36.12. savā darbībā ievērot Augstskolai atbilstošos Latvijā un starptautiski definētos 

labas korporatīvās pārvaldības principus, lai efektīvi, ar augstiem ētiskiem standartiem un 

personīgo ieguldījumu nodrošinātu stratēģisko vadību, ilgtspējīgu izaugsmi un finanšu stabilitāti; 

36.13. apstiprināt kārtību par studiju maksas, tās atlaižu, stipendiju un Augstskolas 

sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu noteikšanu;  

36.14. pirms pieņemt lēmumus, kuri skar studiju maksas apmēru, attiecas uz studiju 

virzienu un programmu slēgšanu un Augstskolas dibinātajām stipendijām, pieprasīt atzinumu no 

Augstskolas studējošo pašpārvaldes; 

36.15. pildot savas funkcijas, kā arī pieņemot lēmumus, sadarboties ar Augstskolas 

rektoru, Satversmes sapulci,  Senātu, Akadēmisko šķīrējtiesu, Zinātnisko padomi un studējošo 

pašpārvaldi  to kompetences ietvaros; 

36.16. veikt citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētās 

funkcijas.  

 

37. Padome var veidot pastāvīgas komitejas vai komisijas un darba grupas 

lēmumprojektu apspriešanai pirms izskatīšanas Padomes sēdē. Padome ir tiesīga: 

37.1. pieprasīt savu pienākumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no Augstskolas 

personāla, citām pārvaldes institūcijām un Augstskolas struktūrvienībām; 
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37.2. pieaicināt Augstskolas darbiniekus, struktūrvienību vai citu pārvaldes institūciju 

pārstāvjus  jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. 

 

38. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri Padomes locekļi. Padomes 

lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Padomes locekļiem.  

 

39. Lēmumu projektus Padomē ir tiesīgi iesniegt Augstskolas rektors, prorektors, 

Padomes loceklis, Senāts, Satversmes sapulce un studējošo pašpārvalde. 

 

40. Padomes lēmumu izpildi organizē Augstskolas rektors.  

 

41. Padomes darbību nodrošina Augstskolas rektora norīkots Augstskolas darbinieks. 

 

42. Padomes loceklis pārstāj pildīt amata pienākumus šādos gadījumos: 

42.1. ir beidzies Padomes locekļa amata pienākumu pildīšanas termiņš; 

42.2. Padomes loceklis ir iesniedzis Augstskolai iesniegumu par Padomes locekļa amata 

pienākumu izpildes izbeigšanu personisku iemeslu dēļ, par to arī informējot Augstskolu likumā 

noteikto institūciju, kas viņu ir izvirzījusi Padomes locekļa amatā; 

42.3. Augstskolu likumā noteiktā institūcija, kura izvirzījusi attiecīgo Padomes locekli, 

pieņem lēmumu par Padomes locekļa atsaukšanu, ja Padomes loceklis ir zaudējis attiecīgās 

Augstskolu likumā noteiktās institūcijas uzticību, pārkāpis Augstskolu likumu, rīkojies necienīgi 

valsts Augstskolas padomes locekļa statusam vai nav pienācīgi pildījis savus pienākumus; 

42.4. sakarā ar Padomes locekļa nāvi. 

 

43. Senāts ir koleģiāla Augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga 

par Augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību 

starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē Augstskolas akadēmiskās, radošās un 

zinātniskās darbības jomas. 

 

44. Senāts Augstskolas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina Augstskolas 

akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību. 

 

45. Senāts sastāv no 13 senatoriem, no kuriem desmit ir Augstskolas akadēmiskā 

personāla pārstāvji (viens no tiem Augstskolas rektors) un trīs studējošo pārstāvji.  

 

46. Augstskolas Senātā personas ievēlē saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

46.1. Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvjus Augstskolas Senātā, aizklāti balsojot, 

uz trīs gadiem ievēlē augstskolas Satversmes sapulce; 

46.2. studējošo pārstāvjus Senātā uz trīs gadiem ievēlē studējošo pašpārvalde saskaņā ar 

Augstskolas noteikumiem par studējošo pārstāvju ievēlēšanu Augstskolas koleģiālajās 

institūcijās. Studējošo pašpārvaldes ievēlētos Senāta locekļus apstiprina Augstskolas Senāts; 

46.3. akadēmiskā personāla pārstāvju Senātā vēlēšanās piedalās vairāk nekā puse 

Satversmes sapulces locekļu, studējošo pārstāvju Senātā vēlēšanās piedalās vairāk nekā puse 

Augstskolas studējošo pašpārvaldes locekļu; 

46.4. ievēlēti ir tie kandidāti, kuri akadēmiskā personāla pārstāvju Senātā vēlēšanu 

gadījumā saņēmuši klātesošo Satversmes sapulces locekļu balsu vairākumu, bet studējošo 

pārstāvju Senātā vēlēšanu gadījumā – tie studējošie, kas ir ieguvuši tiesības tikt ievēlētiem Senātā 

saskaņā ar Augstskolas noteikumiem, kas regulē studējošo pārstāvju ievēlēšanu Augstskolas 

koleģiālajās institūcijās. 
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47. Pirmo Senāta sēdi sasauc Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai rektors ne vēlāk kā 

divas nedēļas pēc ievēlēšanas. Līdz ar jaunievēlētā Senāta pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējā 

Senāta pilnvaras. 

 

48. Senāts ir lemttiesīgs, ja Senāta sēdē piedalās vismaz  deviņi senatori. 

 

49. Saskaņā ar Senāta nolikumu lēmumi tiek pieņemti, atklāti vai aizklāti balsojot ar 

vienkāršu klātesošo senatoru balsu vairākumu. 

 

50. Augstskolas rektoram virzīšanai Senātā lēmumprojektus iesniedz Augstskolas 

prorektors, senators, Padome, studējošo pašpārvalde, Satversmes sapulce, Augstskolas 

struktūrvienība. 

 

51. Augstskolas Senāts: 

51.1. izstrādā Augstskolas Satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs par 

Satversmes atbilstību Augstskolas attīstības vajadzībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

51.2. apstiprina Augstskolas studiju procesa attīstības plānu, sniedz Padomei 

priekšlikumus par attīstāmām studiju jomām; 

51.3. pēc rektora ierosinājuma lemj par: 

51.3.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu; 

51.3.2. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu, studiju 

programmas direktora apstiprināšanu; 

51.3.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un profesionālo kvalifikāciju 

iegūšanai; 

51.4. apstiprina Augstskolas zinātniskās darbības attīstības plānu, kas izstrādāts saskaņā 

ar Augstskolas attīstības stratēģiju, rosina konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu; 

51.5. nosaka prasības ievēlēšanai Augstskolas akadēmiskajos amatos un Augstskolas 

akadēmiskā personāla vērtēšanas kritērijus; 

51.6. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras; 

51.7. izvirza Augstskolu likuma 14.1 panta astotās daļas 1.punktā minētos Augstskolas 

Padomes locekļus; 

51.8. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata, 

ievērojot Augstskolu likuma 17.panta devītās daļas noteikumus; 

51.9. pieņem normatīvos aktus, kas regulē Augstskolas akadēmiskās, tai skaitā studiju 

procesu, radošās un zinātniskās darbības jomas; 

51.10. lemj par akadēmisko amatu izveidošanu Augstskolā; 

51.11. lemj par konkursu izsludināšanu uz Augstskolas akadēmiskā personāla amatiem, 

kā arī lemj par konkursa uz akadēmisko amatu neizsludināšanu un viesmācībspēka pieņemšanu 

darbā;  

 51.12. uz sešiem gadiem ievēlē Augstskolas akadēmisko personālu, izņemot profesorus 

un asociētos profesorus, kā arī nosaka Augstskolas akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību un 

uzdevumus; 

51.13. nosaka kārtību, kādā attiecīgā Augstskolas katedra novērtē docenta, lektora vai 

asistenta amata pretendenta zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju; 

51.14. ievēlē Augstskolas Zinātniskās padomes locekļus un apstiprina tās nolikumu; 

51.15. nosaka Padomes locekļu atalgojumu; 

51.16. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par Augstskolas attīstības stratēģiju, 

budžetu, Augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un nekustamā 

īpašuma attīstības plānu pirms to skatīšanas Padomē. Ja Senāts neatbalsta kādu no minētajiem 

dokumentiem, tā apstiprināšana un virzīšana Padomei tiek atlikta uz vienu mēnesi. Ja dokuments 

mēneša laikā Senātā netiek saskaņots, tas tiek izskatīts Padomē, uzklausot Senāta iebildumus; 

https://likumi.lv/ta/id/37967#p14_1
https://likumi.lv/ta/id/37967#p17
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51.17. ir tiesīgs: 

51.17.1. atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas un darba 

grupas; 

51.17.2. pieprasīt savu pienākumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no Augstskolas 

personāla, citām pārvaldes institūcijām un Augstskolas struktūrvienībām; 

51.17.3. pieaicināt Augstskolas  personālu, struktūrvienību vai citu pārvaldes institūciju 

pārstāvjus  jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai; 

51.18. veic citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas, kā arī īsteno citas normatīvajos aktos noteiktas tiesības. 

 

52. Senāta ievēlēšanas kārtību, darbību, Satversmes 51.17.1.apakšpunktā minēto 

komisiju un darba grupu veidošanas un darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināts nolikums. 

 

53. Senatora – akadēmiskā personāla pārstāvja – pilnvaras izbeidzas šādos gadījumos: 

53.1. ir izbeidzies Senāta pilnvaru termiņš; 

53.2. ar viņu tiek izbeigtas darba attiecības; 

53.3. viņš ir paziņojis par senatora amata atstāšanu, iesniedzot iesniegumu Senāta 

priekšsēdētājam; 

53.4. ja Satversmes sapulce pēc pašas iniciatīvas vai pēc Senāta priekšsēdētāja vai piecu 

senatoru ierosinājuma lēmusi par senatora atsaukšanu, ja tas savā darbībā ir pārkāpis Augstskolu 

likumu, rīkojies necienīgi senatora statusam, nav pienācīgi pildījis savus pienākumus vai arī ir 

zaudējis izvirzītāja uzticību. 

 

54. Senatora – studējošo pārstāvja – pilnvaras izbeidzas šādos gadījumos: 

54.1. viņš ir beidzis studijas vai ticis eksmatrikulēts; 

54.2. ir izbeidzies Senāta pilnvaru termiņš; 

54.3. viņš ir paziņojis par senatora amata atstāšanu, iesniedzot iesniegumu Senāta 

priekšsēdētājam; 

54.4. ja studējošo pašpārvalde pēc pašas iniciatīvas vai pēc Senāta priekšsēdētāja vai 

piecu senatoru ierosinājuma tās noteiktajā kārtībā ir lēmusi par senatora atsaukšanu, ja tas savā 

darbībā ir pārkāpis Augstskolu likumu, rīkojies necienīgi senatora statusam, nav pienācīgi 

pildījis savus pienākumus vai arī ir zaudējis studējošo pašpārvaldes uzticību. 

 

55. Ja pirms Senāta pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas kāda senatora amata vieta, kas 

paredzēta Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvjiem, brīvo senatora amata vietu ieņem 

pretendents, kurš Senāta akadēmiskā personāla pārstāvju vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko 

balsu skaitu pēc pretendenta, kurš tika ievēlēts senatora amatā, bet, ja minētais pretendents kāda 

iemesla dēļ nevar ieņemt minēto senatora vietu vai ir rakstiski atteicies ieņemt senatora amata 

vietu, brīvo senatora amata vietu ieņem pretendents, kurš Senāta akadēmiskā personāla pārstāvju 

vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu.  

 

56. Ja pirms Senāta pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas kāda senatora – studējošo 

pārstāvja – amata vieta, brīvās senatora amata vietas tiek aizpildītas Augstskolas noteikumos, 

kas regulē studējošo pārstāvju ievēlēšanu Augstskolas koleģiālajās institūcijās, noteiktajā 

kārtībā. 

 

57. Satversmes 55. un 56.punktā minētā persona senatora amatu ieņem līdz Senāta 

pilnvaru termiņa beigām. 

 

58. Senāts ar lēmumu apstiprina to senatoru pilnvaras, kas uzsāka pildīt senatora amata 

pienākumus laikā starp Senāta vēlēšanām. 
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59. Rektors ir Augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno Augstskolas vispārējo 

administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Augstskolu. Lai efektīvāk īstenotu 

Augstskolas administratīvās vadības funkcijas un operacionālos procesus, Augstskolas rektoram 

ir tiesības deleģēt daļu no rektora  kompetences citiem Augstskolas darbiniekiem atbilstoši viņu 

kompetencei, nosakot deleģētās kompetences apjomu un laiku.  Šādā gadījumā par attiecīgo 

uzdevumu izpildes tiesiskumu atbild attiecīgais Augstskolas darbinieks. 

 

60. Rektoru, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne 

vairāk kā divas reizes. Par rektoru ievēlē personu, kurai ir doktora grāds. Rektors ir ievēlēts, ja 

par viņu ir nobalsojuši vairāk nekā puse Satversmes sapulces locekļu. Rektora vēlēšanu kārtību 

izstrādā Augstskolas Padome sadarbībā ar Augstskolas Senātu un apstiprina Satversmes sapulce. 

 

61. Rektors: 

61.1. nodrošina Augstskolas vadību un atbild par Augstskolas attīstības stratēģijā 

noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī Augstskolas finanšu resursu lietderīgu un likumīgu 

izlietojumu saskaņā ar Augstskolu likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī Augstskolas Satversmi, Padomes un Senāta lēmumiem; 

61.2. īsteno Augstskolas reprezentatīvās funkcijas, veic citas darbības Augstskolas 

sekmīgas darbības nodrošināšanai un pārstāv Augstskolu sadarbībā ar citām institūcijām un 

privātpersonām; 

61.3. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, kā arī pieņem normatīvos aktus; 

61.4. nodrošina Augstskolas studiju un zinātnes attīstības plāna izstrādi un iesniedz to 

apstiprināšanai Senātā, nodrošina Augstskolas attīstības stratēģijas izstrādi un pēc Augstskolas 

Senāta saskaņojuma saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē; 

61.5.  nodrošina Augstskolas attīstības stratēģijas īstenošanu; 

61.6. atbilstoši Augstskolas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem ieceļ un atceļ 

prorektoru, kā arī nosaka tā kompetences jomas, pilnvaras un atbildību; 

61.7. ir atbildīgs par sekmīgu Augstskolas personāla politikas īstenošanu; 

61.8. nodrošina Augstskolas budžeta sagatavošanu un pēc Augstskolas Senāta 

saskaņojuma saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē, kā arī ir atbildīgs par budžeta 

izpildi;   

61.9. iesniedz Augstskolas gada pārskatus apstiprināšanai Padomē; 

61.10.  esošā Augstskolas budžeta ietvaros rīkojas ar Augstskolas līdzekļiem, kā arī ar 

īpašu Padomes pilnvarojumu veic nepieciešamās darbības saistībā ar Augstskolas kredītsaistību 

uzņemšanos un investīciju piesaisti; 

61.11. saskaņā ar Augstskolas Padomes apstiprināto nekustamā īpašuma attīstības plānu, 

saskaņojot ar Augstskolas Padomi, pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma iegādi, 

apgrūtinājumiem vai atsavināšanu; 

61.12. savas kompetences ietvaros atbild par Augstskolas darbības atbilstību Augstskolu 

likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

61.13. ņemot vērā Padomes apstiprināto Augstskolas struktūru, izraugās un pieņem darbā 

Augstskolas darbiniekus; 

61.14. nosaka Augstskolas personāla, izņemot Augstskolas Padomes locekļu,  darba 

samaksu, ņemot vērā Augstskolas Padomes noteikto Augstskolas personāla atlīdzības politiku 

un Ministru kabineta noteiktās zemākās akadēmiskā personāla mēnešalgas likmes; 

61.15. veic citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas. 

 

62. Rektoram ir tiesības: 

62.1. atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas un darba 

grupas; 
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62.2. pieprasīt savu pienākumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no citām 

Augstskolas pārvaldes institūcijām. 

 

63. Rektora pilnvaras izbeidzas šādos gadījumos: 

63.1. ir izbeidzies rektora pilnvaru termiņš; 

63.2. viņš ir paziņojis par rektora amata atstāšanu, iesniedzot iesniegumu Satversmes 

sapulces priekšsēdētājam; 

63.3. viņš pēc Augstskolas Padomes, Senāta vai Satversmes sapulces ierosinājuma ir 

atcelts no amata, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem senatoriem un divas trešdaļas 

no visiem Padomes locekļiem, ja pastāv viens no šiem gadījumiem: 

63.4.1. rektora darbībā konstatēti Augstskolu likuma pārkāpumi; 

63.4.2.ir būtiski apdraudēta rektora reputācija un tas var kaitēt Augstskolas darbībai; 

63.4.3. rektors nenodrošina Augstskolas attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu; 

63.4.4. rektors ir zaudējis Augstskolas Padomes vai Senāta uzticību; 

63.5. viņš ir miris. 

 

64. Akadēmiskā Šķīrējtiesa izskata: 

64.1. akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par Augstskolas Satversmē 

noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem; 

64.2. strīdus starp Augstskolas amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, 

kas atrodas pakļautības attiecībās; 

64.3. Augstskolas personāla iesniegumus par Augstskolas izdoto administratīvo aktu vai 

faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem; 

64.4. strīdus starp Augstskolas personālu un pārvaldes institūcijām. 

 

65. Akadēmiskajai šķīrējtiesai ir tiesības: 

65.1. pieprasīt savu pienākumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no Augstskolas 

personāla, citām pārvaldes institūcijām un Augstskolas struktūrvienībām; 

65.2. pieaicināt Augstskolas  personālu, struktūrvienību vai citu pārvaldes institūciju 

pārstāvjus  jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. 

 

66. Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no pieciem locekļiem. Četrus locekļus uz trim gadiem, 

aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Vienu pārstāvi no 

studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlē Augstskolas studējošo pašpārvalde. 

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt administratīvā personāla pārstāvji. 

 

67. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus atbilstoši kompetencei izpilda Augstskolas 

vispārīgais personāls. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes 

sapulcei.  Pēc Augstskolas iniciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekli no darba var atbrīvot tikai 

ar Satversmes sapulces piekrišanu.  

 

68. Augstskolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību Augstskolas personāls 

var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

 

69. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa – akadēmiskā personāla pārstāvja – pilnvaras 

izbeidzas šādos gadījumos: 

69.1. ir izbeidzies Akadēmiskās šķīrējtiesas pilnvaru termiņš; 

69.2. ar viņu tiek izbeigtas darba attiecības; 

69.3. viņš ir paziņojis par Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa amata atstāšanu, iesniedzot 

iesniegumu Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājam; 
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69.4. ja Satversmes sapulce pēc pašas iniciatīvas vai pēc Akadēmiskās šķīrējtiesas 

priekšsēdētāja ierosinājuma lēmusi par Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa atsaukšanu, ja tas savā 

darbībā ir pārkāpis Augstskolu likumu, rīkojies necienīgi Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa 

statusam, nav pienācīgi pildījis savus pienākumus vai arī ir zaudējis izvirzītāja uzticību. 

 

70. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa – studējošo pārstāvja – pilnvaras izbeidzas šādos 

gadījumos: 

70.1. ir beidzies Akadēmiskās šķīrējtiesas pilnvaru termiņš; 

70.2 viņš ir beidzis studijas vai ticis eksmatrikulēts; 

70.3. viņš ir paziņojis par Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa amata atstāšanu, iesniedzot 

iesniegumu  Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājam; 

70.4. ja studējošo pašpārvalde pēc pašas iniciatīvas vai pēc Akadēmiskās šķīrējtiesas 

priekšsēdētāja ierosinājuma tās noteiktajā kārtībā lēmusi par Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa 

atsaukšanu, ja tas savā darbībā ir pārkāpis Augstskolu likumu, rīkojies necienīgi Akadēmiskās 

škīrējtiesas locekļa statusam, nav pienācīgi pildījis savus pienākumus vai arī ir zaudējis 

izvirzītāja uzticību. 

 

71. Ja pirms Akadēmiskās šķīrējtiesas pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas kāda 

Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa amata vieta, kas paredzēta Augstskolas akadēmiskā personāla 

pārstāvjiem, brīvo Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa amata vietu ieņem pretendents, kurš 

Akadēmiskās šķīrējtiesas akadēmiskā personāla pārstāvju vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko 

balsu skaitu pēc pretendenta, kurš tika ievēlēts Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa amatā, bet, ja 

minētais pretendents kāda iemesla dēļ nevar ieņemt minēto Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa 

vietu vai ir rakstiski atteicies ieņemt šo amata vietu, brīvo Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa 

amata vietu ieņem pretendents, kurš Akadēmiskās šķīrējtiesas akadēmiskā personāla pārstāvju 

vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu.  

 

72. Ja pirms Akadēmiskās šķīrējtiesas pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas Akadēmiskās 

šķīrējtiesas locekļa - studējošo pārstāvja – amata vieta, brīvā Akadēmiskās šķīrējtiesas amata 

vieta tiek aizpildīta Augstskolas noteikumos, kas regulē studējošo pārstāvju ievēlēšanu 

Augstskolas koleģiālajās institūcijās, noteiktajā kārtībā. 

 

73. Satversmes 71. un 72.punktā minētā persona Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa amatu 

ieņem līdz Akadēmiskās šķīrējtiesas pilnvaru termiņa beigām. 

 

74. Akadēmiskā šķīrējtiesa ar lēmumu apstiprina to Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu 

pilnvaras, kuri uzsāka pildīt Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļa amata pienākumus laikā starp 

Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanām. 

 

75. Zinātniskā padome ir Augstskolas koleģiāla institūcija, kura darbojas zinātnes jomā 

Satversmē noteiktās kompetences ietvaros. 

 

76. Zinātnisko padomi septiņu locekļu sastāvā no Augstskolas akadēmiskā personāla 

vidus pēc Augstskolas rektora ierosinājuma uz trim gadiem apstiprina Senāts. 

 

77. Zinātniskajai padomei ir šādi pienākumi:  

77.1. sagatavot priekšlikumus Augstskolas attīstības stratēģijai un kārtējā plānošanas 

perioda rīcības plāniem par zinātniskās darbības (kas ietver zinātni, pētniecību un inovāciju) 

uzdevumiem Augstskolā;   

77.2. novērtēt zinātnisko darbību Augstskolā atbilstoši Augstskolas attīstības stratēģijā 

un kārtējo plānošanas periodu rīcības plānos izvirzītajiem uzdevumiem un sniegt priekšlikumus 

Augstskolas Senātam;   
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77.3. novērtēt Augstskolas pētniecības struktūrvienību (tostarp laboratoriju) darbību un 

sniegt atzinumus Senātam;   

77.4. atbildēt par Augstskolas pētnieku, vadošo pētnieku un zinātnisko asistentu 

konkursu sagatavošanu un atlasi;   

77.5. piedalīties konferenču, citu zinātnisko projektu plānošanā un organizēšanā;  

77.6. apspriest Augstskolas doktorantu iesniegtos promocijas darbus, sniedzot atzinumu 

par promocijas darba zinātnisko novitāti un ieguldījumu, noformējot atzinumu izrakstā no sēdes 

protokola;  

77.7. novērtēt pēcdoktorantūras pētniecības projektu zinātniskās darbības rezultātus 

(tostarp kvalitāti un atbilstību laika grafikam) atbilstoši pēcdoktorantūras pētnieku darbības 

plānam;  

77.8. sagatavot Augstskolas iekšējo pētniecības grantu projektu noteikumus 

apstiprināšanai Augstskolas Senātā, kā arī rīkot Augstskolas iekšējo pētniecības grantu projektu 

atlasi, izpildes kontroli, sagatavojot un iesniedzot rektoram lēmumus par pretendentiem, kas 

kvalificējas grantu saņemšanai, atzinumus par Augstskolas iekšējo pētniecības grantu pētījumu 

kvalitāti, pētniecības novitāti un maksājumu veikšanu personām, kas iesaistītas Augstskolas 

iekšējo pētniecības grantu īstenošanā;  

77.9. ne retāk kā reizi gadā atskaitīties augstskolas Senātam par savu darbību;  

77.10. Piedalīties citu lēmumu pieņemšanas procesā Augstskolas zinātniskās darbības 

jomā saskaņā ar  Augstskolas Senāta vai Augstskolas rektora pilnvarojumu. 

 

78. Zinātniskajai padomei ir tiesības: 

78.1. pieprasīt savu pienākumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no Augstskolas 

personāla, citām pārvaldes institūcijām un Augstskolas struktūrvienībām; 

78.2. pieaicināt Augstskolas personālu, struktūrvienību vai citu pārvaldes institūciju 

pārstāvjus  jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. 

 

79. Zinātniskās padomes locekļa pilnvaras izbeidzas šādos gadījumos: 

79.1. ir izbeidzies Zinātniskās padomes pilnvaru termiņš; 

79.2. ar viņu tiek izbeigtas darba attiecības; 

79.3. viņš ir paziņojis par Zinātniskās padomes locekļa amata atstāšanu, iesniedzot 

iesniegumu Senāta priekšsēdētājam; 

79.4. Senāts pēc pašas iniciatīvas vai pēc Augstskolas rektora vai Zinātniskās padomes 

priekšsēdētāja ierosinājuma lēmis par Zinātniskās padomes locekļa atsaukšanu, ja tas savā 

darbībā ir pārkāpis Augstskolu likumu, rīkojies necienīgi Zinātniskās padomes locekļa statusam, 

nav pienācīgi pildījis savus pienākumus vai arī ir zaudējis Senāta vai Augstskolas rektora 

uzticību.  

 

80. Ja pirms Zinātniskās padomes pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas kāda Zinātniskās 

padomes locekļa amata vieta, personu pēc Augstskolas rektora priekšlikuma brīvajā Zinātniskās 

padomes locekļa vietā apstiprina Senāts.  

 

81. Satversmes 80.punktā minētā persona Zinātniskās padomes locekļa amatu ieņem līdz 

Zinātniskās padomes pilnvaru termiņa beigām. 

 

82. Augstskolā ir Padomnieku konvents. Padomnieku konvents konsultē Padomi, Senātu 

un rektoru Augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventu dibina un tā 

locekļus izraugās Augstskolas Senāts un apstiprina ar Augstskolas Padomes un Senāta kopīgu 

lēmumu. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Padomē un Senātā.  

Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs. 
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IV. Augstskolas iestādes un struktūrvienības 

 

83. Augstskolas iestādes izveido, reorganizē un likvidē Padome, pamatojoties uz rektora 

priekšlikumu. Iestādes nolikumu apstiprina rektors.  

 

84. Iestādes ir tieši padotas rektoram. Rektors ir tiesīgs pārbaudīt iestādes darba 

tiesiskumu un lietderību, ciktāl tas noteikts iestādes nolikumā.  

 

85. Iestādes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata rektors.  

 

86. Par iestādes darbības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem atbild tās vadītājs. Iestādes vadītāja kompetenci, kā arī to, vai un kādā apjomā iestādes 

vadītājs ir tiesīgs rīkoties ar iestādes darbībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem un slēgt 

darījumus, nosaka rektors. 

 

87. Lai sekmīgi veiktu izglītības, zinātnisko, organizatorisko un saimniecisko darbu, 

Augstskolā tiek izveidotas struktūrvienības. Struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības 

nosaka Augstskolas rektora apstiprināts nolikums. 

 

V. Augstskolas personāls 

 

88. Augstskolas personālu veido: 

88.1. akadēmiskais personāls — Augstskolas akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki; 

88.2. vispārējais personāls; 

88.3. studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti. 

 

89. Augstskolas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un pētniecības 

darba brīvību, veicināt atklātumu Augstskolas pārvaldē un tās lietu kārtošanā. 

 

90. Personālam ir tiesības piedalīties Augstskolas vadības un pašpārvaldes lēmumu un 

Augstskolas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar 

personāla intereses, piedalīties Augstskolas koleģiālo pārvaldes institūciju sēdēs, kā arī tikt 

uzklausītam. 

 

91. Personālam ir tiesības piedalīties Augstskolas pašpārvaldes institūciju vēlēšanās un 

tikt ievēlētam tajās. 

 

VI. Studējošo pašpārvalde 

 

92. Augstskolā studējošajiem ir sava pašpārvalde. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko 

izstrādā studējošie un apstiprina Senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku 

apsvērumu dēļ.   

 

93. Augstskolas vadības institūciju un Satversmē minēto Augstskolas pārvaldes 

institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes darbību. Studējošo 

pašpārvaldi no Augstskolas budžeta finansē Augstskolu likumā noteiktajā apmērā. Šos līdzekļus 

studējošo pašpārvalde izmanto Satversmes 94.punktā minēto funkciju izpildei.  

 

94. Studējošo pašpārvalde: 

94.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves 

jautājumos Augstskolā un citās valsts institūcijās; 

94.2. reprezentē Augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs; 
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94.3. nosaka kritērijus un kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti Augstskolas Senātā, 

Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, kā arī citās Augstskolas pārvaldes institūcijās, 

darba grupās un komisijās, kurās Augstskolas normatīvie akti paredz studējošo pašpārvaldes 

pārstāvju pārstāvību; 

94.4. sniedz atzinumu Padomei, pirms Padome pieņem tādus lēmumus, kuri skar studiju 

maksas apmēru, attiecas uz studiju virzienu un programmu slēgšanu un Augstskolas dibinātajām 

stipendijām. 

 

95. Studējošo pašpārvalde ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus 

no jebkuras Augstskolas struktūrvienības un pārvaldes institūcijas par visiem jautājumiem, kas 

skar studējošo intereses. 

 

96. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Augstskolas Senātā un Satversmes sapulcē ir 

veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata 

saskaņošanas komisija, kuru izveido attiecīgā pārvaldes institūcija pēc paritātes principa. 

Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina attiecīgā pārvaldes institūcija ar klātesošo divu 

trešdaļu balsu vairākumu. 

 

VII. Augstskolas resursi, finanses un saimnieciskā darbība 

 

97. Augstskolai var piederēt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, 

naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

98. Augstskola rīkojas ar savu īpašumu šajā Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai.  

 

99. Augstskolas finanšu resursus veido: 

99.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem; 

99.2. pašu ieņēmumi: 

99.2.1. ienākumi no maksas par studijām; 

99.2.2. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

99.3. juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi (t.sk. ar izmantošanas nosacījumiem); 

99.4. citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētie finanšu 

līdzekļi. 

 

VIII. Pārejas noteikums 

 

   100. Augstskolas pārvaldes institūcijas izdotie normatīvie akti, kas pieņemti līdz šīs 

Satversmes spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā, ciktāl tie nav pretrunā Augstskolu likumam un 

šai Satversmei.  

 

 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētāja    A. Aksjoņenko 
 


