
 

 

 
NOLIKUMS   PAR  SENĀTU 

 
Apstiprināts  2005.gada  9.jūnija  Satversmes  sapulcē. 

 _____________________________________________________________ 

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

 
1. Senāts ir Universitātes personāla koleăiāla vadības un lēmējinstitūcija. 

2. Senāts  
1) ievēlē   

 - Senāta priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no Senāta locekĜu vidus, 
 - sekretāru no Senāta  locekĜu vidus, 
 - katedru   vadītājus, 
 - docentus. 

2) apstiprina 

- Universitātes iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus, ja tos 
neapstiprina Satversmes sapulce, 

 - studiju programmas  un atbildīgos par attiecīgās programmas īstenošanu, 
 - Studiju, Zinātnes un Saimniecības padomes nolikumus, 

 - uzĦemšanas  noteikumus studējošo uzĦemšanai  Universitātē, 

 - darba  samaksas principus; 

 - Universitātes budžetu, 

 - Universitātes Goda doktora un Goda biedra nosaukuma piešėiršanas 
nolikumu, 

 - Padomnieku konventa nolikumu, 

 - Studējošo pašpārvaldes nolikumu, 

3) lemj   

 - par attiecīgās zinātnes vai mākslas apakšnozares saglabāšanu vai mainīšanu 
un atklāta konkursa izsludināšanu uz brīvo profesora amatu šajā zinātnes vai 
mākslas apakšnozarē; 

 - par nepieciešamo zinātnes vai mākslas apakšnozari, kurā tiks izsludināts 
atklāts konkurss uz brīvo asociētā profesora amatu šajā zinātnes vai mākslas 
apakšnozarē; 

 - par viesprofesoru, viesdocentu vai vieslektoru ( ja ir brīva attiecīga štata 
vieta ) pieĦemšanu  darbā uz  laiku  līdz diviem  gadiem; 

 - par finanšu resursu struktūru, uzklausa rektora ikgadēju pārskatu par budžeta 
izpildi; 



 - par ieekonomēto līdzekĜu izmantošanu studiju procesa uzlabošanai un 
personāla sociālo vajadzību nodrošināšanai, 

-par citiem studiju, zinātniskajiem un saimnieciskajiem jautājumiem, kas 
svarīgi Universitātes sekmīgai funkcionēšanai, 

- par katedru, laboratoriju, fakultāšu (nodaĜu), zinātnisko institūtu un citu 
struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju, likvidēšanu, 

 - par Satversmes sapulces sasaukšanu. 

 Senāts var izskatīt arī citus  Universitātei svarīgus jautājumus. 

3. Senātu veido 28 Universitātes personāla locekĜi, kas, aizklāti balsojot, Satversmes 
sapulcē tiek ievēlēti uz trīs gadiem šādā sastāvā: 

 21 pārstāvis no akadēmiskā  personāla, t.sk. vismaz 14 profesori un asociētie 
profesori; 

 6 pārstāvji no studējošiem; 

 1 pārstāvis no vispārējā Universitātes  personāla. 

4. Rektors Senātā darbojas ar lēmējbalstiesībām. Rektoram ir atliekošā veto tiesības 
Senāta lēmumiem. 

 Atliekošā veto  autājumus izskata nākamajā Senāta sēdē. Lēmums ir pieĦemts, ja 
par to nobalso  2/3  no  klātesošajiem  Senāta  locekĜiem. 

5. Ar padomdevēja tiesībām Senātā var piedalīties prorektori, dekāni, katedru vadītāji, 
studentu pašpārvaldes pārstāvji, ja tie nav ievēlēti par Senāta locekĜiem, kā arī 
Satversmes sapulces deleăētie pārstāvji. 

6. Ievēlētajiem Senāta locekĜiem pārtraucot darbu vai studijas LiepU, mēneša laikā 
Satversmes sapulce ievēl citu  attiecīgās grupas pārstāvi. 

7. Senāts sanāk ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos. Tā sēde ir lemttiesīga, ja tajā 
piedalās  ne mazāk kā 2/3 no Senāta locekĜu kopējā skaita. 

8. Senāta sēdes ir atklātas. Tās var būt slēgtas, ja to pieprasa ne mazāk kā 3/4 
klātesošo Senāta locekĜu. 

9. Balsojumi, kas skar personālijas, notiek aizklāti vai atklāti. Pārējos gadījumos 
lēmumus pieĦem, atklāti balsojot.  Lēmums ir pieĦemts, ja par to ir nobalsojis 
klātesošo  vairākums. 

  Aizklātās balsošanas gadījumos ievēl balsu skaitīšanas komisiju no Senāta 
locekĜiem 3-5 cilvēku sastāvā. 

10. Studējošiem Senātā ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Šis 
veto  ir spēkā, ja par to nobalso vairākums no kopējā studējošo - Senāta locekĜu 
skaita. 

  Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaĦošanas komisija, ko ievēl 
Senāts pēc paritātes principa. (Šajā komisijā var ievēlēt arī tos  LiepU  pastāvīgā 
personāla locekĜus, kas nav Senāta locekĜi.) SaskaĦošanas komisijas lēmumu 
apstiprina Senāts. Tas ir pieĦemts, ja par to nobalso  2/3  no  klātesošajiem  Senāta  
locekĜiem. 

11. Senāta  sēdes  vada  Senāta  priekšsēdētājs  vai  tā vietnieks. 

12. Senāta  priekšsēdētājs 

 1)izstrādā  Senāta  sēžu  darba  plāna  projektu, 



 2)kontrolē  Senāta  sēžu  darba  kārtības  jautājumu  sagatavošanu, 

 3)vada  Senāta  sēdes, 

 4)kontrolē  Senāta  lēmumu  izpildi, 

 5)pārstāv  Senātu  sadarbībā  ar  Latvijas  un  ārzemju  augstskolām. 

13. Sekretārs  

1) veic Senāta sēdes dienas izziĦošanu, vismaz nedēĜu iepriekš izsūtot 
personāli katram Senāta loceklim adresētu  paziĦojumu ar Senāta sēdes 
darba kārtību un iespējamiem lēmumu  projektiem; 

 2) organizē  Senāta  sēdes  materiālu  sagatavošanu; 

 3) protokolē  Senāta  sēdes; 

4) nodrošina LiepU personāla iepazīstināšanu ar pieĦemtajiem Senāta 
lēmumiem un citiem dokumentiem. 

14. Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt rektors, prorektori, dekāni, Senāta 
locekĜi, studentu pašpārvalde, struktūrvienību vadītāji, kā arī Zinātnes, Studiju un 
Saimniecības  padomes un  fakultāšu  domes. Materiālus par izskatāmo jautājumu 
jāiesniedz  Senāta  priekšsēdētājam  ne  vēlāk  kā  2  nedēĜas  pirms  Senāta  sēdes. 

  Senāta  sēdē  var  tikt  izskatīti  jautājumi, kuri  nav  paredzēti darba  kārtībā, 
tikai tad, ja par to nobalso vairākums no klātesošajiem  Senāta locekĜiem. 

15. Senāts  veido komisijas ( var  darboties jebkurš  LiepU  personāla  pārstāvis) 
atsevišėu darba  kārtības  jautājumu  sagatavošanai,  kā  arī  nepieciešamības  
gadījumā  -  pastāvīgās  komisijas  noteiktās  darbības  sfērās. 

16. Senāta darba kārtībā ietvertajiem  jautājumiem jābūt iepriekš izskatītiem atbilstošā 
Padomē vai Senāta izveidotajā  komisijā, kurām jādod savs atzinums par izskatāmo 
jautājumu. 

17. Senāta darbības veikšanai tiek izdalīti līdzekĜi no LiepU budžeta. Par budžeta  
līdzekĜu  izmantošanu  Senāts  atskaitās  Satversmes  sapulcei. 

18. Senāta dokumentācija tiek iekĜauta  LiepU lietu nomenklatūrā kā patstāvīgas 
struktūrvienības lietas. 

 

 


