
 

 

APRAKSTS PAR INSTITŪCIJU SADARBĪBU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ BANKU AUGSTSKOLĀ  

Rīgā 

 

 

DARBĪBA 

 

SATVERSMES 

SAPULCE 

 

PADOME 

 

SENĀTS  

 

REKTORS 

 

CITI 

Satversmes un tās 

grozījumu apstiprināšana 

1) Iesniedz priekšlikumus 

Senātam par grozījumiem 

Satversmes projektā vai 

Satversmē vismaz 10 

procenti no visiem 

satversmes sapulces 

locekļiem. 

 

2) Apstiprina satversmi un 

tās grozījumus 

1) Iesniedz priekšlikumus 

Senātam par grozījumiem 

Satversmes projektā vai 

Satversmē 

 

2) Apstiprina Satversmi 

vai tās grozījumus pēc 

projekta pieņemšanas 

Senātā un virza tos 

apstiprināšanai Satversmes 

sapulcē 

Izstrādā un apstiprina 

Satversmes vai tās 

grozījumu projektu un 

virza apstiprināšanai 

Padomei 

Iesniedz 

priekšlikumus 

Senātam par 

grozījumiem 

Satversmes projektā 

vai Satversmē 

Priekšlikumus par 

grozījumiem 

satversmes projektā 

vai satversmē 

Senātam ir tiesīga 

iesniegt studējošo 

pašpārvalde. 

Rektora ievēlēšana Ievēlē augstskolas rektoru virza vienu vai vairākus 

kandidātus ievēlēšanai 

rektora amatā Augstskolas 

Satversmes sapulcē 

   

Rektora atcelšana no amata var rosināt rektora atcelšanu 

no amata 

1) rosina rektora atcelšanu 

no amata; 

2) lemj par rektora 

atcelšanu no amata 

1) rosina rektora 

atcelšanu no amata; 

2) lemj par rektora 

atcelšanu no amata 

  

Senāta ievēlēšana  ievēlē senāta locekļus no 

akadēmiskā un vispārējā 

personāla vidus; 

   Studējošo 

pašpārvalde ievēlē 

savus pārstāvjus 

Senātā  

Senāta locekļu atsaukšana Atsauc senāta locekļus (tos, 

kurus ievēlējuši) 

   Studējošo 

pašpārvalde atsauc 

savus pārstāvjus  no 

Senāta 



Akadēmiskās šķīrējtiesas 

ievēlēšana 

Ievēlē akadēmisko 

šķīrējtiesu un atsauc 

akadēmiskā un vispārējā 

personāla locekli 

   Studējošo 

pašpārvalde ievēlē 

savu pārstāvi 

akadēmiskajā 

šķīrējtiesā un atsauc 

savu pārstāvi. 

Augstskolas attīstības 

stratēģijas apstiprināšana 

un tās ieviešanas 

pārraudzība 

 1. Piedalās augstskolas 

attīstības stratēģijas 

izstrādē; 

2. apstiprina augstskolas 

attīstības stratēģiju un 

pārrauga tās ieviešanas 

progresu 

1. Sniedz padomei 

priekšlikumus par 

attīstāmajām studiju 

jomām; 

2. rosina konkrētu 

zinātniskās darbības 

virzienu īstenošanu 

3. sniedz atzinumu un 

izsaka priekšlikumus par 

Augstskolas attīstības 

stratēģiju pirms tās 

skatīšanas Padomē 

 

nodrošina 

Augstskolas attīstības 

stratēģijas izstrādi un 

pēc augstskolas 

Senāta saskaņojuma 

saņemšanas iesniedz 

to apstiprināšanai 

Padomē 

Zinātniskā padome -  

gatavo priekšlikumus 

Augstskolas attīstības 

stratēģijai un kārtējā 

plānošanas perioda 

rīcības plāniem par 

zinātniskās darbības 

(kas ietver zinātni, 

pētniecību un 

inovāciju) 

uzdevumiem 

Augstskolā 

Augstskolas budžeta 

apstiprināšana 

 apstiprina augstskolas 

budžetu  

1. sniedz atzinumu un 

izsaka priekšlikumus par 

augstskolas budžetu 

pirms tā iesniegšanas 

Padomē 

 

2. Saskaņo augstskolas 

budžetu 

 

nodrošina 

Augstskolas budžeta 

sagatavošanu un pēc 

Augstskolas Senāta 

saskaņojuma 

saņemšanas iesniedz 

to apstiprināšanai 

Padomē, kā arī ir 

atbildīgs par budžeta 

izpildi;  

 

Finanšu plāna 

apstiprināšana 

 apstiprina augstskolas 

finanšu plānu 

 Izstrādā augstskolas 

finanšu plānu 

 

Augstskolas politiku, kurās 

definēti Augstskolas 

pārvaldības procesi un to 

darbības vispārīgie 

principi, apstiprināšana 

 apstiprina augstskolas 

politikas, kurās definēti 

Augstskolas pārvaldības 

procesi un to darbības 

vispārīgie principi 

 virza augstskolas 

politikas, kurās 

definēti Augstskolas 

pārvaldības procesi 

un to darbības 

vispārīgie principi, 

apstiprināšanai 

Padomē 

 



Lēmumu pieņemšana par: 

1. Augstskolas iestāžu 

dibināšanu un likvidēšanu; 

2. Augstskolas dalību 

komercsabiedrībās, 

nodibinājumos un 

biedrībās; 

3. Augstskolas personāla 

atlīdzības politiku; 

4. investīciju piesaisti; 

5. Augstskolas 

kredītsaistībām; 

6. Augstskolas auditora 

izraudzīšanu. 

 

 Pēc rektora priekšlikuma 

lemj par: 

1. Augstskolas iestāžu 

dibināšanu un likvidēšanu; 

2. Augstskolas dalību 

komercsabiedrībās, 

nodibinājumos un 

biedrībās; 

3. Augstskolas personāla 

atlīdzības politiku; 

4. investīciju piesaisti; 

5. Augstskolas 

kredītsaistībām; 

6. Augstskolas auditora 

izraudzīšanu. 

 

 Sagatavo 

priekšlikumus un 

lēmumu par šādiem 

jautājumiem, par 

kuriem lemj Padome: 

 1. Augstskolas 

iestāžu dibināšanu un 

likvidēšanu; 

2. Augstskolas dalību 

komercsabiedrībās, 

nodibinājumos un 

biedrībās; 

3. Augstskolas 

personāla atlīdzības 

politiku; 

4. investīciju 

piesaisti; 

5. Augstskolas 

kredītsaistībām; 

6. Augstskolas 

auditora izraudzīšanu. 

 

Lēmumu pieņemšana par: 

1. Augstskolas struktūru; 

2. Augstskolas 

struktūrvienību 

izveidošanu, 

reorganizāciju un 

likvidāciju; 

3. Augstskolas filiāļu 

dibināšanu un likvidēšanu; 

4. Augstskolas nekustamā 

īpašuma attīstības plānu; 

 

 Pēc rektora priekšlikuma 

lemj par: 

1. Augstskolas struktūru; 

2. Augstskolas 

struktūrvienību 

izveidošanu, 

reorganizāciju un 

likvidāciju; 

3. Augstskolas filiāļu 

dibināšanu un likvidēšanu; 

4. Augstskolas nekustamā 

īpašuma attīstības plānu; 

pirms to skatīšanas 

padomē sniedz atzinumu 

un izsaka priekšlikumus 

par:  

1. Augstskolas 

struktūrvienību (tai 

skaitā filiāļu) 

izveidošanu, 

reorganizāciju un 

likvidāciju; 

2. augstskolas nekustamā 

īpašuma attīstības plānu  

Sagatavo 

priekšlikumus un 

lēmumu projektus par 

šādiem jautājumiem, 

kurus iesniedz 

Padomei izlemšanai: 

 1. Augstskolas 

struktūru; 

2. Augstskolas 

struktūrvienību 

izveidošanu, 

reorganizāciju un 

likvidāciju; 

3. Augstskolas filiāļu 

dibināšanu un 

likvidēšanu; 

4. Augstskolas 

nekustamā īpašuma 

attīstības plānu; 

 



Lemšana par: 

1. studiju virzienu 

atvēršanu, attīstību un 

slēgšanu; 

2. studiju programmu 

atvēršanu, saturu un 

attīstību, kā arī slēgšanu, 

studiju programmas 

direktora apstiprināšanu; 

3.prasībām, procedūrām un 

pārbaudījumiem grādu un 

profesionālo kvalifikāciju 

iegūšanai; 

  Pēc rektora priekšlikuma 

lemj par: 

1. studiju virzienu 

atvēršanu, attīstību un 

slēgšanu; 

2. studiju programmu 

atvēršanu, saturu un 

attīstību, kā arī slēgšanu, 

studiju programmas 

direktora apstiprināšanu; 

3. prasībām, procedūrām 

un pārbaudījumiem 

grādu un profesionālo 

kvalifikāciju iegūšanai; 

Sagatavo 

priekšlikumus un 

lēmumu projektus par 

šādiem jautājumiem, 

kurus iesniedz 

Senātam izlemšanai: 

1. studiju virzienu 

atvēršanu, attīstību un 

slēgšanu; 

2. studiju programmu 

atvēršanu, saturu un 

attīstību, kā arī 

slēgšanu, studiju 

programmas direktora 

apstiprināšanu; 

3. prasībām, 

procedūrām un 

pārbaudījumiem 

grādu un profesionālo 

kvalifikāciju 

iegūšanai; 

 

Studiju un zinātnes 

attīstības plāna izstrāde 

  Apstiprina studiju un 

zinātnes attīstības plānu 

nodrošina 

Augstskolas studiju 

un zinātnes attīstības 

plāna izstrādi un 

iesniedz to 

apstiprināšanai 

Senātā 

 

Lēmumi, kuri skar  

studiju maksas apmēru, 

augstskolas dibinātās 

stipendijas, studiju maksas 

atlaižu piešķiršanas kārtību 

 Pieņem lēmumus par: 

1. studiju maksas apmēru, 

2. augstskolas dibināto 

stipendiju veidiem un to 

piešķiršanas kārtību 

3. studiju maksas atlaižu 

piešķiršanas kārtību; 

4. studiju maksas atlaižu 

veidu noteikšanu 

 1)  Rektors sagatavo 

priekšlikumus 

lēmumu projektus 

par: 

1. studiju maksas 

apmēru; 

 2. augstskolas 

dibinātajām 

stipendijām, to 

piešķiršanas kārtību 

3. studiju maksas 

atlaižu veidiem; 

Padome pirms tādu 

lēmumu 

pieņemšanas, kuri 

skar studiju maksas 

apmēru, augstskolas 

dibinātās stipendijas, 

to piešķiršanas 

kārtību, studiju 

maksas atlaižu 

piešķiršanas kārtību 

un studiju maksas 

atlaižu veidus, 



4. studiju maksas 

atlaižu piešķiršanas 

kārtību; 

2) Lemj par studiju 

maksas atlaižu 

piešķiršanu saskaņā 

ar Padomes 

apstiprināto studiju 

maksas atlaižu 

piešķiršanas kārtību 

pieprasa atzinumu no 

studējošo 

pašpārvaldes 

 

 


