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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 06.09.2022. sēdē, 

protokols Nr.8 

 

Banku augstskolas Senāta nolikums 

Rīgā 

 

 

Izdots saskaņā ar  

Augstskolu likuma  15.panta trešo daļu 

 un Banku augstskolas Satversmes 14.punktu 

 

 

2022.gada 21.jūnijā                    Nr.1.5-2/41 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) 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. 

 

2. Senāts sastāv no 13 senatoriem, no kuriem desmit ir augstskolas akadēmiskā 

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

 

II. Senāta ievēlēšanas kārtība 

 

3. Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvjus (izņemot augstskolas rektoru) 

augstskolas Senātā, aizklāti balsojot, uz trīs gadiem ievēlē augstskolas Satversmes sapulce.  

 

4. 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. 

 

5. Akadēmiskā personāla pārstāvju Senātā vēlēšanās piedalās vairāk nekā puse 

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

augstskolas studējošo pašpārvaldes locekļu. 

 

6. Augstskolas Senāta vēlēšanu termiņu, kā arī augstskolas akadēmiskā personāla 

pārstāvju Senātā kandidatūru izvirzīšanas termiņu nosaka augstskolas Senāts, par to informējot 

Satversmes sapulces priekšsēdētāju, ievērojot, ka minētie termiņi nedrīkst būt īsāki par divām 

nedēļām līdz Satversmes sapulces sēdes, kurā paredzēts ievēlēt akadēmiskā personāla Senāta 

pārstāvjus, dienai.  
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7. Senāta vēlēšanas organizē augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētājs un rektora 

noteikti atbildīgie darbinieki (turpmāk – atbildīgie darbinieki), kuri sagatavo arī informāciju par 

Senāta vēlēšanām, nodrošinot tās izsūtīšanu augstskolas personālam, norādot šādu informāciju: 

7.1. paziņojumu par Senāta vēlēšanu norisi; 

7.2. informāciju par pretendentu uz senatora amatu, kas pārstāv augstskolas akadēmisko 

personālu (turpmāk – pretendenti), izvirzīšanas kārtību un izvirzīšanas termiņu; 

7.3. informāciju par nepieciešamību pretendentiem iesniegt rakstveida apliecinājumu, 

kurā pretendenti piekrīt tam, ka ievēlēšanas gadījumā viņi apņemas pildīt senatora pienākumus 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tai skaitā iegūt valsts amatpersonas 

statusu. 

 

8. Kandidatūras akadēmiskā personāla pārstāvju vēlēšanām Senātā var izvirzīt: 

8.1. augstskolas katedra; 

8.2. augstskolas rektors; 

8.3. augstskolas prorektors; 

8.4. Satversmes sapulces loceklis – Satversmes sapulces sēdes, kurā paredzēts ievēlēt 

Senātu, laikā. 

 

9. Šī nolikuma 8.punktā noteiktajā kārtībā izvirzītais pretendents pirms viņa iekļaušanas  

vēlēšanu biļetenos rakstveidā apliecina: 

9.1. piekrišanu kandidēt; 

9.2. piekrišanu, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vēlēšanu norisi. 

 

10. Satversmes sapulces sēdē, kurā paredzēts ievēlēt augstskolas akadēmiskā personāla 

pārstāvjus Senātā, Satversmes sapulce ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā trīs 

cilvēku sastāvā, kura no sava vidus ievēlē balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju. 

 

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

kandidē uz ievēlēšanu Senātā. 

 

12. Balsošana par akadēmiskā personāla kandidātiem ievēlēšanai Senātā notiek vienā 

no šiem veidiem: 

12.1. attālināti; 

12.2. klātienē. 

 

13. Atbildīgie darbinieki sagatavo akadēmiskā personāla pārstāvju Senātā vēlēšanu 

biļetenus, kuros iekļauj tos kandidātus, kuri devuši piekrišanu kandidēšanai Senātā, un: 

13.1. papīra formā sagatavotus vēlēšanu biļetenus iesniedz balsu skaitīšanas komisijas 

priekšsēdētājam; 

13.2. elektroniskā formā sagatavotus vēlēšanu biļetenus sagatavo izvēlētajā vēlēšanu 

sistēmā un informē par to balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju. 

 

14. Balsu skaitīšanas komisija pārbauda komisijas sagatavotos vēlēšanu biļetenus un 

izsniedz (elektroniski nosūta) Satversmes sapulces dalībniekiem, kuri piedalās attiecīgajā 

Satversmes sapulces sanāksmē. 

 

15. Balsu skaitīšanas komisija nodrošina, ka Satversmes sapulces dalībnieki, saņemot 

vēlēšanu biļetenus veic vienu no šādā darbībām: 

15.1. parakstās vēlēšanu biļetenu saņemšanas lapā, ja viņi piedalās akadēmiskā 

personāla pārstāvju Senātā vēlēšanās klātienē; 

15.2. reģistrējas attālināti noteiktā platformā, ja viņi piedalās akadēmiskā personāla 

pārstāvju Senātā vēlēšanās attālināti. 
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16. Balsu skaitīšanas komisija nodrošina aizklātu akadēmiskā personāla pārstāvju 

Senātā  vēlēšanu norisi. 

 

17. Pēc Satversmes sapulces dalībnieku aizklātā balsojuma balsu skaitīšanas komisija 

veic šādas darbības: 

17.1. saskaita vēlēšanu biļetenus; 

17.2. saskaita par kandidātiem nodotās balsis; 

17.3. sagatavo un paraksta balsu skaitīšanas protokolu. 

 

18. 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.  

 

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

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

 

20. Par ievēlētiem Senātā uzskatāmi tie deviņi pretendenti, kas saņēmuši lielāko “par” 

balsu skaitu.  

 

21. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs pēc akadēmiskā personāla pārstāvju 

Senātā vēlēšanu rezultātu apkopošanas ziņo par vēlēšanu rezultātiem augstskolas Satversmes 

sapulcei.  

 

22. Ja balsu skaitīšanas komisija, saskaitot balsis, konstatē, ka vairāki pretendenti 

ieguvuši vienādu zemāko balsu skaitu, ar kuru var tikt ievēlēti Senātā, tiek veiktas šādas 

darbības: 

22.1. ja pretendenti apstiprina piekrišanu turpināt pretendēt uz senatora amatu, balsu 

skaitīšanas komisija sagatavo vēlēšanu biļetenus, kuros ieraksta pretendentu, kas ieguvuši 

vienādo balsu skaitu, vārdus un uzvārdus; 

22.2. Satversmes sapulce aizklāti balso par nolikuma 22.1.apakšpunktā minētajos 

biļetenos iekļautajiem pretendentiem.  

 

23. Balsu skaitīšanas protokolu apstiprina Satversmes sapulce, atklāti balsojot, ar 

vienkāršu klātesošo Satversmes sapulces locekļu balsu vairākumu.  

 

24. Par studējošo pārstāvju ievēlēšanu  Senātā studējošo pašpārvalde ne vēlāk kā vienu 

dienu pirms jaunievēlētā augstskolas Senāta pirmās sēdes informē Satversmes sapulces 

priekšsēdētāju un rektoru. 

 

25. Savā pirmajā sēdē Senāts, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo senatoru balsu 

vairākumu apstiprina Senātā ievēlēto akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvju pilnvaras. 

 

III. Senāta priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra ievēlēšanas kārtība, pienākumi 

un tiesības 

 

26. Senāts uz savu pilnvaru termiņu no sava vidus, aizklāti balsojot, ar vienkāršu 

klātesošo senatoru balsu vairākumu ievēlē priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru. Senāta 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanās piedalās vairāk nekā puse 

senatoru. 
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27. Senāta priekšsēdētājam ir šādi pienākumi: 

27.1. sasaukt un vadīt Senāta sēdes; 

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

27.3. Senāta vārdā parakstīt Senāta lēmumus, protokolus, sarakstes dokumentus u.c. 

 

28. Senāta priekšsēdētājam ir tiesības: 

28.1. ierosināt darba kārtības jautājuma izskatīšanu Senātā; 

28.2. būtisku apsvērumu dēļ atlikt jebkura jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai Senāta 

sēdei. 

 

29. Senāta priekšsēdētāja vietniekam ir pienākums aizstāt Senāta priekšsēdētāju viņa 

prombūtnes laikā. 

 

30. Senāta sekretāram ir pienākums aizstāt Senāta  priekšsēdētāju viņa un Senāta 

priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā. 

 

IV. Senāta darbība 

 

31. Senāta sēdes sasauc Senāta priekšsēdētājs vai augstskolas rektors. 

 

32. Senāta sēdes darba kārtības projektu sagatavo un virza apstiprināšanai augstskolas 

rektors. 

 

33. Augstskolas rektoram virzīšanai Senātā lēmumprojektus iesniedz augstskolas 

Padome, Satversmes sapulce,  studējošo pašpārvalde,  prorektors, senators un augstskolas 

struktūrvienība. 

 

34. Kārtību par dokumentu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Senātā, apriti un 

publicēšanu augstskolā apstiprina augstskolas rektors. 

 

35. Senāta sēžu biežumu nosaka Senāta priekšsēdētājs pēc nepieciešamības. 

 

36. Senāts ir tiesīgs izskatīt jautājumus, ja tā sēdē piedalās ne mazāk kā deviņi senatori. 

Senāts lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo senatoru balsu vairākumu, ja nolikumā nav 

noteikta cita balsošanas kārtība. Senāts lēmumus pieņem atklāti. Senāts lēmumus pieņem 

aizklāti, ja lēmuma pieņemšana atklātā balsojumā var negatīvi ietekmēt objektīvu lēmuma 

pieņemšanu. 

 

37. Senāta sēdes ir atklātas. Senāta 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 nolēmis Senāts pēc senatora priekšlikuma. 

 

38. Ja nepieciešams,  Senāta sēdes var notikt attālināti, ievērojot šādus nosacījumus: 

38.1. Senātam ir pieejama darba kārtība un visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie 

dokumenti; 

38.2. senatoriem ir iespēja sekot līdzi Senāta sēdes gaitai, paust viedokli un piedalīties 

lēmuma pieņemšanā. 

 

39. Ja par darba kārtības jautājumu nevar nodrošināt pilnvērtīgu diskusiju vai ir saņemti 

senatoru iebildumi, kā arī, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija,  

izskatīšana atliekama līdz nākamajai Senāta sēdei. 
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40. Senāta sēdes atklāj un vada Senāta priekšsēdētājs.  

 

41. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Senātā ir veto tiesības jautājumos, kas skar 

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

senatori. Par veto piemērošanu studējošie paziņo Senāta sēdē un rakstveidā veto iesniedz Senāta 

priekšsēdētājam divu darba dienu laikā pēc Senāta sēdes. 

 

42. Pēc nolikuma 41.punktā minētā veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas 

komisija, kuru izveido augstskolas Senāts pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas 

lēmumu apstiprina augstskolas Senāts ar divu trešdaļu klātesošo senatoru balsu vairākumu.  

 

43. Lai koordinētu un risinātu atsevišķus Senāta kompetencē esošus jautājumus 

augstskolas Senāts pēc senatora priekšlikuma ir tiesīgs: 

43.1. izveidot komisijas; 

43.2. izveidot darba grupas; 

43.3. deleģēt savus pārstāvjus darbam citās darba grupās un komisijās. 

 

44. Pārstāvjus darbam nolikuma 43.punktā minētajās komisijās un darba grupās no sava 

vidus izvirza senatori.  Nolikuma 43.1. un 43.2.apakšpunktā minēto komisiju un darba grupu 

darbības jautājumus un uzdevumus Senāts nosaka savā lēmumā par attiecīgās komisijas vai 

darba grupas izveidi.  

 

V. Senāta lēmumu izpilde un kontrole 

 

45. Senāta sēdes protokolē augstskolas rektora noteikts darbinieks (turpmāk – 

darbinieks). Darbinieks protokolā fiksē par Senāta sēdē izskatītā dokumenta projekta 

apstiprināšanu vai neapstiprināšanu, izmaiņām tajā, kā arī ar minētā dokumenta projekta 

izskatīšanu saistītos uzdevumus un to izpildes termiņus, ja tādi ir. 

 

46. Senāts ir tiesīgs noteikt ierobežojumus Senāta sēdē pieņemtā dokumenta 

publiskošanai, ja tas satur fizisko personu datus vai arī citu informāciju, kuru ārējie normatīvie 

akti aizliedz publiskot. 

 

47. Protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs vai viņa vietnieks Senāta priekšsēdētāja 

prombūtnes gadījumā un darbinieks. 

 

48. Darbinieks nodrošina Senāta sēdes protokollēmumos doto uzdevumu izpildes 

kontroli. 

 

49. Senāta sēdē pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja Senāts nav 

nolēmis citādi, kas tiek fiksēts Senāta sēdes protokollēmumā par attiecīgo dokumenta projektu. 

 

50. Senāta sēžu dokumentu lietvedību un dokumentu saglabāšanu nodrošina darbinieks. 

 

VI. Nobeiguma jautājums 

 

51. Nolikums stājas spēkā dienā, kad spēku zaudē augstskolas Satversmes sapulces 

2020.gada 26.augusta noteikumi Nr.1.5-2/33 “Banku augstskolas Senāta nolikums”. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs       Kristaps Lešinskis 


