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PADOMES DARBĪBAS UZSĀKŠANAS NOTEIKUMI 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 
14.1 pantu un pārejas noteikumu 62.punktu

1. Liepājas  Universitātes  padome  (turpmāk  –  Padome)  ir  Liepājas  Universitātes  (turpmāk-
LiepU) koleģiāla augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par LiepU  ilgtspējīgu attīstību,
stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina LiepU darbību atbilstoši tās attīstības
stratēģijā noteiktajiem mērķiem. 

2. Padome aizsargā  LiepU autonomiju,  kā  arī  respektē  akadēmiskā  personāla  un  studējošo
akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu.  

3. Padome darbojas  saskaņā ar  LiepU Satversmē noteikto  kārtību  un Padomes apstiprināto
nolikumu.

4. Padomi veido septiņi locekļi, no kuriem:
1) trīs — LiepU Satversmē noteiktajā kārtībā izraudzītus — izvirza senāts;
2)  vienu  —  ar  augstskolas  darbību  nesaistītu  izcilu  nozares  pārstāvi  —  izvirza  Valsts
prezidents;
3) trīs sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, iesaistot atlases
procesā  sabiedrību  (tai  skaitā  augstskolu  absolventu  organizācijas,  profilam  atbilstošās
nozares  asociācijas  un  darba  devējus,  akadēmisko,  pētniecības  un  radošo  organizāciju
pārstāvjus,  personas  ar  starptautiski  nozīmīgiem  sasniegumiem  zinātnē,  mākslās  vai
uzņēmējdarbībā,  nozaru  ministriju  un  pašvaldību  pārstāvjus),  izraugās  ministrija,  kuras
pārraudzībā ir augstskola, un izvirza Ministru kabinets.

5. Padomes locekļus ieceļ uz četru gadu termiņu un ne vairāk kā divas reizes.
6. Padomes pirmā sēde notiek ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tam, kad Padomē izvirzīti  ne

mazāk kā 5 Padomes locekļi. Padomes darba uzsākšanas datums ir Padomes pirmās sēdes
datums.

7. Pēc darba uzsākšanas Padome sāk pildīt visus uzdevumus, kas noteikti Augstskolu likuma
14.2 pantā “Valsts augstskolas padomes kompetence”. 

8. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju. Par Padomes priekšsēdētāju
pirmreizēji ievēlē Valsts prezidenta vai Ministru kabineta virzītu Padomes locekli. Padomes
priekšsēdētāju ievēlē uz laiku līdz četriem gadiem un ne vairāk kā divas reizes.

9. Padome pēc  nepieciešamības  no  Padomes  locekļu  vidus  ievēlē  Padomes  priekšsēdētāja
vietnieku.

10. Pēc Padomes priekšsēdētāja vai Padomes locekļa priekšlikuma Padome ieceļ sekretāru no
LiepU vispārējā personāla vidus. 



11. Padomes sēdes notiek klātienē, tiešsaistē vai kombinēti. Tās tiek protokolētas. 
12. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 5 Padomes locekļi. Visi

lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo balsu vairākumu.   
13. Padomes  locekļu  amata  atlīdzība  tiek  noteikta  saskaņā  ar  LiepU  akadēmiskā  personāla

vidējo atalgojuma līmeni — Padomes locekļa mēneša atalgojumu pielīdzina iepriekšējā gada
akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam, un Padomes priekšsēdētājam tiek noteikts
1,5  reizes  lielāks  atalgojums  nekā  Padomes  locekļiem. Padomes  locekļu  atalgojuma
nodrošināšanas un aktualizēšanas principi tiek ietverti Padomes darbības nolikumā.

14. Padome divu mēnešu laikā no darbības uzsākšanas dienas izstrādā un apstiprina Padomes
darbības  nolikumu.  Pēc  tā  apstiprināšanas  spēku  zaudē  Padomes  darbības  uzsākšanas
noteikumi.

Senāta priekšsēdētājs (personiskais paraksts) P. Jurs
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