
 

 

 
Nolikums  par  Satversmes  sapulci 

 
PieĦemts  1996.gada  23. maija  Satversmes  sapulces   sēdē. 

 _____________________________________________________________ 

Ar grozījumiem, kas izdarīti Satversmes sapulcē 2008.gada 18.septembrī. 
 
 

1. Satversmes sapulce ir Universitātes pilnvarota augstākā  koleăiālā  
pārstāvības, vadības  un  lēmējinstitūcija. 

 
2. Satversmes  sapulce 

- pieĦem un groza Universitātes  Satversmi; 
- lemj par augstskolas statusa un nosaukuma maiĦu; 
- apstiprina rektora ievēlēšanas nolikumu, ievēlē un atsauc rektoru; 
- uzklausa un izvērtē rektora  ikgadēju  atskaiti  par  Universitātes darbību, 
- apstiprina Senāta nolikumu, ievēlē un atsauc Senāta locekĜus no 

akadēmiskā un vispārējā personāla; 
- apstiprina revīzijas komisijas nolikumu, ievēlē un atsauc revīzijas 

komisijas locekĜus; 
- apstiprina akadēmiskās šėīrējtiesas nolikumu, ievēlē un atsauc no 

akadēmiskās šėīrējtiesas akadēmiskā personāla locekĜus; 
- organizē jaunas Satversmes sapulces vēlēšanas, 
- -nepieciešamības gadījumos izskata citus Universitātes darbībai svarīgus 

jautājumus. 
 

3. Satversmes sapulci veido 65 Universitātes personāla locekĜi, kas, aizklāti 
balsojot  attiecīgajām  personāla  grupām, tiek  ievēlēti  uz  trīs  gadiem  šādā  
sastāvā: 

 40  pārstāvji  no  akadēmiskā  personāla, 
 13  pārstāvji  no  studējošajiem, 
 2  pārstāvji  no  studiju palīgpersonāla, 

5 pārstāvji no pedagoăiskajiem darbiniekiem, kuri  nav  akadēmiskais  
personāls, 

 5  pārstāvji  no  administratīvi  saimnieciskā  personāla. 
         Ar padomdevēja tiesībām Satversmes sapulcē var piedalīties  rektors, 

prorektori  un  dekāni, ja  tie nav  Satversmes  sapulces  locekĜi. 
 

4. IzmaiĦas ievēlētajā Satversmes sapulcē  var  notikt  šādos gadījumos: 
- ja Satversmes sapulcē ievēlētie pārstāvji izmaina savu statusu 

Universitātē, pārtrauc pastāvīgu darbu  vai  studijas  LiepU, 
- ja vismaz puse no attiecīgās pārstāvniecības grupas  rakstiski pieprasa  

atsaukt  savu  ievēlēto  pārstāvi. 



 Šajos gadījumos divu mēnešu laikā  no attiecīgās grupas Satversmes sapulcē  
ievēl citus  pārstāvjus. 

 
5. Satversmes sapulce sanāk ne retāk  kā  reizi  gadā. Ārkārtas Satversmes 

sapulce jāsasauc, ja  to  pieprasa 
 - rektors, 
 - Senāts, 
 - 1/3  no  Satversmes  sapulces  locekĜu  skaita, 
 - 1/3 no  visiem  studējošajiem, 
 - 1/3  no visa  akadēmiskā  personāla. 

  Organizatorisku jautājumu risināšanai Satversmes sapulci sasaukt var 
arī sapulces priekšsēdētājs. 

 
6. Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs un divi vietnieki, kas organizē 

Satversmes sapulces  sasaukšanu, sagatavo  un  vada  Satversmes  sapulces  
sēdes.  

  Priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl Satversmes sapulce. 
 Satversmes sapulces priekšsēdētājam vai tā vietniekiem ir tiesības 
piedalīties Senāta sēdēs  ar  padomdevēja  tiesībām. 

 
7. Satversmes sapulces sēdes protokolē sekretārs, kuru ievēl Satversmes sapulce. 
 
8. Satversmes sapulces sēdes  ir  atklātas. 

 
9. Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja  tās  darbā  piedalās  vairāk  nekā  puse  

no  Satversmes  sapulces  locekĜiem. 
 

10. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti pēc Satversmes sapulces locekĜu 
ieskatiem. Balsu skaitīšanai  katrā  konkrētā  gadījumā  tiek  ievēlēta  balsu  
skaitīšanas  komisija. 

 
11. Satversmes sapulces lēmums ir pieĦemts, ja par to nobalsojis klātesošo 

vairākums. 
   PieĦemot Universitātes Satversmi, izdarot grozījumus tajā, ievēlot vai 

atsaucot rektoru, lēmums ir  pieĦemts, ja  par  to  nobalsojušas  vairāk  nekā  
divas  trešdaĜas  no  visiem  Satversmes  sapulces  locekĜiem. 

 
12. Satversmes sapulces  lēmumus  publicē  “ LiepU   Vēstis “  u.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 


