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INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLAS  

SATVERSME  

Preambula 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola ir dibināta 1994. gada 9. februārī. 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas dibinātājs ir juridiska persona – akciju 

sabiedrība „Izglītības nams” (turpmāk – Dibinātājs), reģistrēta komercreģistrā 2002. gada 

27. jūnijā, reģistrācijas numurs: 40003508443, juridiskā adrese: Lomonosova iela 1 k. 6, Rīga, 

LV - 1019, Latvija. 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā 

2000. gada 25. janvārī, reģistrācijas apliecība Nr.3343800183. 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (turpmāk – Augstskola) ir lietišķo 

zinātņu universitātes tipa augstākās izglītības, pētniecības un kultūras institūcija, kas īsteno 

studiju programmas, veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar jaunradi, kā arī nodrošina 

mūžizglītības iespējas. 

2. Augstskola ir autonoma augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes 

tiesībām. Pašpārvaldes tiesības augstskolas vadība un personāls īsteno šajā Satversmē 

noteiktajā kārtībā, piedaloties studiju, zinātniskās pētniecības, administratīvo un saimniecisko 

lietu vadīšanā un pārvaldē. 

3. Augstskola akadēmiskajā un zinātniskajā darbā specializējas: 

3.1. sociālo zinātņu jomā; 

3.2. inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā; 

3.3. humanitāro un mākslas zinātņu jomā. 

4. Augstskolas pilns nosaukums ir: 

4.1. latviešu valodā – Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola; 

4.2. angļu valodā – ISMA University of Applied Sciences. 

5. Augstskolas saīsinātais nosaukums latviešu valodā ir – ISMA. 
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6. Augstskolas juridiskā adrese ir Lomonosova iela 1 k. 6, Rīga, LV - 1019, Latvija. 

7. Augstskola  savā darbībā ievēro Latvijas republikas Satversmi, Izglītības likumu, 

Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, Komerclikumu, citus normatīvos aktus, kā 

arī Augstskolas  Satversmi. 

8. Augstskola ir tiesīga veikt saimniecisko un cita veida darbību, kas nav pretrunā ar 

Augstskolu likumā, šajā satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktajiem, kā arī Dibinātāja 

noteiktajiem augstskolas darbības principiem un uzdevumiem. 

II. Augstskolas darbības mērķi, uzdevumi un pamatprincipi 

9. Augstskolas darbības galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu 

starptautiski atzītu, darba tirgus prasībām atbilstošu, uz jaunākām zinātnes un prakses atziņām 

balstītu augstāko izglītību, atbilstošu zināšanu laikmeta prasībām, integrējot informācijas 

sistēmas un vadībzinības, lai sagatavotu jaunu līderu paaudzi, kas spētu ne tikai pielāgoties 

sarežģītajām mūsdienu pārmaiņām, bet būtu straujas attīstības un inovāciju veicinātāji un 

veidotāji. 

10. Augstskolas galvenie uzdevumi ir:  

10.1. nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt augstāko izglītību, atbilstošu profesionālo 

kvalifikāciju un grādus;  

10.2. nodrošināt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību;  

10.3. īstenot nepārtrauktas izglītības koncepciju, veidojot saskaņotu metodiskā darba 

sistēmu ar vispārizglītojošām skolām, koledžām un citām izglītības iestādēm;  

10.4. izstrādāt un īstenot studiju programmas, pieaugušo tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides izglītības programmas atbilstoši augstskolas profilam, nodrošināt 

mūžizglītības iespējas;  

10.5. veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus un izmēģinājumu un konstruktoru 

darbus, lai attīstītu vadības zinības un informācijas tehnoloģijas;  

10.6. piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās atziņas un pētījumu rezultātus, kā arī 

informēt sabiedrību par augstskolas darbību; 

10.7. piedalīties starptautiskajā sadarbībā izglītības un zinātnes jomā, veicināt 

studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņu starp augstskolu un ārvalstu augstākās izglītības 

iestādēm; 

10.8. piedāvāt izdevējdarbības, poligrāfijas un reklāmas pakalpojumus. 

11. Augstskola saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem: 

11.1. nosaka studiju saturu un formu, studējošo uzņemšanas papildu noteikumus, 

imatrikulācijas kārtību, kā arī zinātniskā darba pamatvirzienus; 

11.2. nosaka studiju maksu, kā arī iespējamās studiju maksas atlaides; 

11.3. izsniedz augstāko izglītību apliecinošus dokumentus; 
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11.4. izveido iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. 

12. Augstskolai ar Dibinātāja akceptu ir tiesības: 

12.1. dibināt komercsabiedrības un būt par to dalībniekiem, kā arī dibināt biedrības un 

nodibinājumus un būt par to biedru un dibinātāju; 

12.2. izveidot filiāles, atvērt pārstāvniecības Latvijā un ārzemēs; 

12.3. organizēt publiskus kursus un lekcijas, rīkot kongresus, konferences, seminārus 

un citus pasākumus; 

12.4. slēgt līgumus ar citām Latvijas Republikas un ārvalstu izglītības un 

zinātniskajām institūcijām; 

12.5. veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un Dibinātāja 

noteiktajiem darbības principiem un uzdevumiem. 

13. Īstenojot darbības mērķus un uzdevumus, augstskola ievēro šādus pamatprincipus:  

13.1. izziņas, studiju, akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība, studiju kursu un 

zinātniskā darba satura un metodes brīva izvēle, zinātnisko viedokļu, pētījumu un vārda 

brīvība, ja tas nav pretrunā normatīvajiem aktiem un ētikas normām;  

13.2. studiju, zinātniskās pētniecības darba un prakses nedalāmība;  

13.3. studiju un zinātniskās pētniecības darba saistība ar sabiedrības vajadzībām un 

prasībām. 

14. Augstskola patstāvīgi nosaka savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, veido 

personālsastāvu, nosaka tā darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

III. Pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas 

15. Augstskolas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu 

un saimnieciskajos jautājumos ir Dibinātājs 

16. Augstskolas Dibinātāja kompetencē ir sekojoši jautājumi: 

16.1. apstiprināt Augstskolas Satversmi, ka arī sagatavot un iesniegt priekšlikumus par 

grozījumiem Augstskolas Satversmē; 

16.2. apstiprināt Augstskolas Satversmes sapulcē ievēlēto Rektoru; 

16.3. noteikt Augstskolas stratēģisko specializāciju, lai izraudzītajās zinātnes jomās 

Augstskolas studiju un pētniecības darbībā tiktu sasniegta starptautiski atzīta izcilība un 

atbilstība sabiedrības vajadzībām un prasībām; 

16.4. noteikt Augstskolas tipu, atbilstoši Latvijas Republikā apstiprinātajai augstskolu 

tipoloģijai;  

16.5. noteikt Augstskolas īstenojamos uzdevumus, apstiprināt stratēģisko ilgtermiņa 

mērķu vadlīnijas un stratēģiskās darbības plānu; 

16.6. pieņemt lēmumu par jaunu studiju virzienu vai studiju programmu atvēršanu, vai 

esošo studiju virzienu vai studiju programmu slēgšanu vai būtisku grozīšanu; 
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16.7. ierosināt Rektora amata kandidatūru ievēlēšanai Satversmes sapulcē un Rektora 

atcelšanu; 

16.8. ierosināt Senātam sasaukt ārkārtas Satversmes sapulci; 

16.9. apstiprināt Augstskolas budžetu un Rektora ikgadējo pārskatu par budžeta 

izpildi; 

16.10. noteikt studiju vietu skaitu; 

16.11. pieņemt lēmumu par Augstskolas pārstāvniecību un filiāļu dibināšanu vai 

likvidāciju; 

16.12. pieņemt lēmumu par Augstskolas reorganizāciju vai likvidāciju; 

16.13. koordinē sadarbību starp Augstskolu un sadarbības partneriem. 

17. Augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir: 

17.1. Valde (Dibinātāja izveidota izpildinstitūcija); 

17.2. Satversmes sapulce; 

17.3. Senāts; 

17.4. Rektors; 

17.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa. 

18. Valde ir Dibinātāja izveidota augstskolas izpildinstitūcija augstskolas stratēģiskajos 

un finanšu jautājumos un tās kompetencē ir: 

18.1. ierosināt Rektora amata kandidatūru ievēlēšanai Satversmes sapulcē un Rektora 

atcelšanu; 

18.2. ierosināt Senātam sasaukt ārkārtas Satversmes sapulces sēdi; 

18.3. sadarbībā ar Senātu lemt par akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumiem; 

18.4. izteikt priekšlikumus Senātam par augstskolas struktūrvienību izveidošanu, 

reorganizāciju vai likvidēšanu; 

18.5. noteikt augstskolas personāla darba samaksu; 

18.6. izstrādāt augstskolas Satversmes vai tās grozījumu projektu; 

18.7. veikt citus tai uzliktos pienākumus. 

19. Valde savā darbībā ievēro Dibinātāja noteiktās augstskolas stratēģisko ilgtermiņa 

mērķu vadlīnijas, kā arī Dibinātāja apstiprināto Stratēģisko darbības plānu. 

20. Satversmes sapulce ir augstskolas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo 

pārstāvības institūcija, kuras sastāvā ir: 

20.1. akadēmiskā personāla pārstāvji; 

20.2. studējošo pārstāvji; 

20.3. augstskolas vispārējā personāla pārstāvji. 

21.  Satversmes sapulces vēlēšanu organizēšanai no augstskolas akadēmiskā, vispārējā 

personāla un studējošo pārstāvjiem tiek izveidota Satversmes sapulces vēlēšanu 

komisija. Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveides nosacījumus un kārtību, skaitlisko 
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sastāvu, pienākumus, kā arī vēlēšanu procesa norises un uzraudzības kārtību regulē 

augstskolas satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums. Šo nolikumu izstrādā un  

apstiprina augstskolas Senāts.  

22. Satversmes sapulcē piedalās 30 pārstāvji, kurus ievēlē, aizklāti balsojot: 

22.1. 18 pārstāvjus ievēlē no akadēmiskā personāla; 

22.2. 6 pārstāvjus – no studējošiem; 

22.3. 6 pārstāvjus – no vispārējā personāla. 

23. Satversmes sapulces pārstāvju pilnvaru laiks ir trīs gadi. Satversmes sapulces 

pārstāvis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar 

augstskolu, vai tiek atcelts no Satversmes sapulces pārstāvja amata.  

24. Satversmes sapulce: 

24.1. apstiprina augstskolas Satversmi un veic grozījumus tajā; 

24.2. ievēlē amatā rektoru; 

24.3. var rosināt rektora atcelšanu no amata; 

24.4. noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību; 

24.5. ievēlē senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus; 

24.6. var atsaukt senāta locekļus; 

24.7. ievēlē akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvjus. 

25. Satversmes sapulces darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums. 

15. Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru uz visu sasaukuma 

laiku. Satversmes sapulces priekšsēdētājs organizē un vada Satversmes sapulces darbu. 

Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks izpilda priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes 

laikā.  

16. Rosināt satversmes sapulces sasaukšanu var viena trešdaļa Satversmes sapulces 

locekļu, Senāts vai rektors. Pēc šāda ierosinājuma saņemšanas Satversmes sapulces 

priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms 

sēdes. 

17. Satversmes sapulci sasauc ne retāk kā reizi gadā. 

18. Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Satversmes 

sapulces pārstāvju. Lai izlemtu jautājumus par Satversmes grozīšanu un rektora ievēlēšanu vai 

atcelšanu, ir nepieciešams, lai Satversmes sapulces sēdē piedalītos vismaz trīs ceturtdaļas no 

Satversmes sapulces pārstāvju skaita. Balsojot, katram Satversmes sapulces pārstāvim ir viena 

balss. 
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19. Satversmes sapulces lēmumi par Satversmes pieņemšanu un grozīšanu ir pieņemti, 

ja "par" lēmumu nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no klātesošo Satversmes sapulces pārstāvju 

skaita. Rektora ievēlēšanai vai atcelšanai nepieciešams vairāk nekā puse balsu no Satversmes 

sapulces pārstāvju skaita. Citi lēmumi ir pieņemti, ja "par" lēmumu nobalso vismaz puse no 

klātesošo Satversmes sapulces pārstāvju skaita. 

20. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem augstskolas Satversmes sapulcē ir veto tiesības 

jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata 

saskaņošanas komisija, kuru izveido Satversmes sapulces priekšsēdētājs pēc paritātes principa. 

Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Satversmes sapulce ar klātesošo divu trešdaļu 

balsu vairākumu. 

21. Satversmes sapulces darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums. Satversmes 

sapulces protokoli tiek noformēti rakstveidā un tos paraksta Satversmes sapulces 

priekšsēdētājs un sekretārs. 

28. 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. 

29. Senāts darbojas saskaņā ar augstskolas satversmē noteikto kārtību un Senāta 

apstiprināto nolikumu. 

30. Senāta locekļus ievēlē uz trīs gadiem. Senators zaudē savas pilnvaras, ja tiek 

atsaukts vai pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar augstskolu. 

31. Senāta sastāvā ir 21 senators, no kuriem: 

31.1. rektors (saskaņā ar ieņemamo amatu); 

31.2. 15 ir akadēmiskā personāla pārstāvji; 

31.3. 4 studējošo pārstāvji; 

31.4. viens vispārējā personāla pārstāvis.  

32. Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus ievēlē Satversmes 

sapulce aizklāti balsojot. 

33. Studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē  un atsauc augstskolas studējošo pašpārvalde. 

Studējošo pašpārvaldes ievēlētos Senāta locekļus apstiprina augstskolas Senāts; 

34. Senāts ir tiesīgs pieņemt lēmumus, ja Senāta sēdē piedalās vairāk nekā puse 

senatoru. Senāta lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu.  

35. Senāts:  
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35.1. izstrādā augstskolas Satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs par 

Satversmes atbilstību augstskolas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem; 

35.2. apstiprina augstskolas studiju procesa attīstības plānu, sniedz priekšlikumus par 

attīstāmām studiju jomām; 

35.3. pēc Rektora ierosinājuma lemj par: 

35.3.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu; 

35.3.2. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu; 

35.3.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai; 

35.4. apstiprina augstskolas zinātniskās un radošās darbības attīstības plānu, rosina 

konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu; 

35.5. nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla 

vērtēšanas kritērijus; 

35.6. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras; 

35.7. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par augstskolas attīstības stratēģiju, 

budžetu, augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju; 

35.8. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no 

amata, ievērojot Augstskolu likumā paredzētos noteikumus; 

35.9. ir tiesīgs risināt citus jautājumus, atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajai 

kompetencei. 

36. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem augstskolas Senāta sēdēs ir veto tiesības 

jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata 

saskaņošanas komisija, kuru izveido Senāta priekšsēdētājs pēc paritātes principa. 

Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Senāta sēdē ar klātesošo divu trešdaļu balsu 

vairākumu. 

37. Rektors ir augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno augstskolas vispārējo 

administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu Rektors ik gadu iesniedz 

pārskatu par augstskolas darbību Dibinātājam un Senātam. 

38. Rektoru, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, ne vairāk 

kā divas reizes pēc kārtas. Par rektoru var ievēlēt profesoru vai personu, kurai ir doktora 

zinātniskais grāds. Rektors ir ievēlēts, ja par viņu ir nobalsojuši vairāk nekā puse Satversmes 

sapulces pārstāvju. Satversmes sapulcē ievēlēto rektoru amatā apstiprina augstskolas 

Dibinātājs. Nedēļas laikā pēc rektora vēlēšanām augstskola informē Izglītības un zinātnes 

ministriju par rektora vēlēšanu rezultātu. 

39. Rektors:  

39.1. nodrošina augstskolas vadību un atbild par augstskolas attīstības stratēģijā 

noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī augstskolas finanšu resursu lietderīgu un likumīgu 

izlietojumu saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī augstskolas Satversmi  un 

Senāta lēmumiem; 
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39.2. īsteno augstskolas reprezentatīvās funkcijas, veic citas darbības augstskolas 

sekmīgas darbības nodrošināšanai un pārstāv augstskolu sadarbībā ar citām institūcijām un 

privātpersonām; 

39.3. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus; 

39.4. nodrošina augstskolas studiju un zinātnes attīstības plāna izstrādi un iesniedz to 

apstiprināšanai Senātā, nodrošina augstskolas attīstības stratēģijas izstrādi un saskaņošanu 

augstskolas Senātā; 

39.5. sadarbībā ar augstskolas struktūrvienībām nodrošina augstskolas attīstības 

stratēģijas īstenošanu; 

39.6. atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem rektors ieceļ un 

atceļ prorektorus un dekānus, kā arī nosaka to kompetences jomas, pilnvaras un atbildību; 

39.7.  ir atbildīgs par sekmīgu augstskolas personāla politikas īstenošanu; 

39.8. savas kompetences ietvaros atbild par augstskolas darbības atbilstību šim 

likumam un citiem normatīvajiem aktiem. 

40. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas saskaņā ar Satversmes sapulcē apstiprināto 

akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu. Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no 3 šķīrējtiesnešiem, kuru 

darbības termiņš ir trīs gadi. Satversmes sapulce aizklātā balsojumā ievēl 2 augstskolas 

akadēmiskā personāla pārstāvjus, 1 studējošo pārstāvi ievēlē studējošo pašpārvalde. 

41. Augstskolas akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:  

41.1. studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par augstskolas Satversmē 

noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;  

41.2. strīdus starp augstskolas amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes 

institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās; 

41.3. Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos – iesniegumus par administratīvā akta 

vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem. 

42. Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvji par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. 

Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu izpildi nodrošina augstskolas administrācija.  

43. Senātam ir tiesības ierosināt Satversmes sapulcei izslēgt personu no augstskolas 

šķīrējtiesnešu sastāva, ja attiecīgā persona vairs nepārstāv akadēmisko personālu vai 

studējošos. Šajā gadījumā sasauc Satversmes sapulci, kura lemj par jauna šķīrējtiesneša 

apstiprināšanu. 

45. Pēc augstskolas Senāta iniciatīvas augstskola var dibināt Padomnieku konventu, 

kurš konsultē Valdi, Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. 

Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes 

sapulcē.  

46. Padomnieku Konvents darbojas saskaņā ar Senāta apstiprināto Padomnieku 

Konventa nolikumu. 
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47. Par Padomnieku Konventa locekļiem var tikt izvirzīti zinātnes, izglītības, kultūras 

un tautsaimniecības speciālisti, kuri ar savu profesionalitāti, darba pieredzi, kompetenci un 

sasniegumiem ir apliecinājuši sabiedrības uzticību un var veicināt augstskolas attīstību, un nav 

augstskolas darbinieki vai studenti. 

48. Kandidatūras Padomnieku Konventa sastāvam var izvirzīt Valde, Senāts vai rektors. 

49. Padomnieku Konventu ievēlē uz trīs gadiem. Senāts ir tiesīgs vajadzības gadījumā 

lemt par Konventa sastāva maiņu – locekļu atsaukšanu un jaunu locekļu ievēlēšanu – arī 

Padomnieku Konventa vēlēšanu starplaikos. 

IV. Augstskolas struktūrvienības 

50. Augstskolas struktūra tiek veidota saskaņā ar augstskolas Satversmi. 

51. Augstskolas struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka 

struktūrvienības nolikums, kuru apstiprina augstskolas rektors. 

52. Izglītības un zinātniskā darba veikšanai augstskola var veidot akadēmiskās 

struktūrvienības — katedras, profesoru grupas, fakultātes (nodaļas), zinātniskās un mācību 

laboratorijas, institūtus u. c. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai 

augstskolai ir tiesības veidot arī citas struktūrvienības. 

V. Personāls 

53. Augstskolas personālu veido: 

53.1. akadēmiskais personāls; 

53.2. vispārējais personāls; 

53.3. studējošie. 

54. Augstskolas personāls ir atbildīgs par šajā Satversmē noteikto mērķu un uzdevumu 

kvalitatīvu izpildi, ievērojot augstskolas darbības pamatprincipus. Visiem augstskolas 

darbiniekiem ir jārūpējas par augstskolas integritāti, stabilitāti un pilnveidošanu. 

55. Augstskolas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju, pētniecības 

un jaunrades darba brīvību, veicināt atklātumu augstskolas pārvaldē un tās lietu kārtošanā. 

Augstskolas personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai augstskola spētu īstenot savus 

uzdevumus, lai netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai 

darba pienākumu izpilde. 

56. Augstskolas personālam ir tiesības saskaņā ar augstskolas Satversmi noteiktā 

kārtībā piedalīties augstskolas vadības un pašpārvaldes lēmumu un augstskolas iekšējo 
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normatīvo aktu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, 

piedalīties augstskolas koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam. 

57. Augstskolas personālam ir tiesības piedalīties augstskolas pašpārvaldes institūciju 

vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās. 

58. Augstskolas vadības pienākums ir rūpēties par personāla darba apstākļiem, 

nodrošināt iespēju celt kvalifikāciju un pārkvalificēties. 

59. Augstskolas personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā 

kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka Senāts, 

pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

60. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību un pienākumus nosaka Augstskolu 

likums, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums un attiecīgie augstskolas nolikumi.  

VI. Studijas Augstskolā 

61. Studijas augstskolā notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Studiju 

programmas tiek īstenotas pilna laika un nepilna laika studijās.  

62.  Tiesības studēt augstskolā ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā 

arī ārzemniekam. Lai studētu augstskolā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā 

atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. 

63. Tiesības studēt augstskolā ir vienādas Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiemm, 

Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices 

Konfederācijas pilsoņiem, Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem,  

kuriem ir izsniegtas un derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai termiņuzturēšanās atļaujas 

uz pilna laika studējošo apmaksāto mācību periodu. 

64. Studējošo uzņemšanu studiju programmās nosaka augstskolas Uzņemšanas 

noteikumi attiecīgajam akadēmiskajam gadam. Uzņemšanas noteikumi augstskolā tiek 

izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tos apstiprina 

augstskolas Senāts. Studējošais ar augstskolu slēdz studiju līgumu.  

65. Studējošajiem ir tiesības: 

65.1. iegūt augstāko izglītību saskaņā ar izvēlēto studiju programmu; 

65.2. izmantot augstskolas telpas, laboratorijas, bibliotēku, iekārtas, aparatūru; 

65.3. pārtraukt un atsākt studijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;  

65.4. vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē; 

65.5. līdzdarboties augstskolā visu līmeņu pārvaldes un vadības institūcijās; 

65.6. studiju laikā mainīt studiju programmu vai studiju veidu;  
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65.7. klausīties lekcijas citās augstskolās; 

65.8. saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām; 

65.9. brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

65.10. veidot biedrības, klubus; 

65.11. citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

66. Studiju maksu, kā arī iespējamās maksas atlaides nosaka augstskolas Senāts. 

67. Studiju maksu, atbilstoši noslēgtajam studiju līgumam ar augstskolu sedz studējošie, 

juridiskās vai fiziskās personas. 

68. Studijas augstskolā beidzas ar studiju gala pārbaudījumiem un valsts 

pārbaudījumiem, kuru norises kārtību nosaka augstskolas Senāta apstiprināts nolikums. 

69. Personas izslēgšanu no studējošo saraksta veic augstskolas Rektors. Rektora 

lēmumu apstrīd augstskolas akadēmiskajā šķīrējtiesā un tās lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

70. Studiju programmas slēgšanas gadījumā augstskola finansiāli nodrošina 

studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā attiecīgās augstskolas studiju programmā 

vai citas augstskolas studiju programmā. 

VII. Studējošo pašpārvalde 

71. Augstskolas studējošajiem ir vienota pašpārvalde – Studējošo pašpārvalde, kas 

darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru izstrādā studējošie un apstiprina Senāts. Senāts var atteikt 

nolikuma apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ. 

72. Studējošo pašpārvalde:  

72.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves 

jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās; 

72.2. reprezentē augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs; 

72.3. nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās institūcijās. 

73. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas augstskolas Senātā ir obligāti 

visiem studējošajiem. Studējošo pašpārvaldes tiesības ir: 

73.1. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras augstskolas 

struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas skar studējošo intereses; 

73.2. izmantot veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses Senātā, fakultātes 

domē un Satversmes sapulcē; 

73.3. līdzdarboties augstskolas lēmējinstitūcijās un piedalīties kā novērotājiem 

ieskaitēs un eksāmenos. 
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VIII. Augstskolas īpašums, finanses un saimnieciskā darbība 

74. Augstskolas īpašums veidojas no augstskolai piederošās kustamās un nekustamās 

mantas, kā arī finanšu līdzekļiem. Augstskolas īpašumu pārvalda augstskolas Valde. 

75. Dibinātājs nodrošina augstskolas nepārtrauktai darbībai, arī Dibinātāja noteikto 

uzdevumu veikšanai, nepieciešamos finanšu līdzekļus un to izlietošanas kontroli.  

76. Augstskolas budžeta projektu izveido rektors, balstoties uz iepriekšējā gada finanšu 

rezultātiem, kuru iesniedz apstiprināšanai Senātā un saskaņošanai ar Dibinātāju. 

77. Rektors Senātam un Dibinātājam sniedz ikgadēju pārskatu par augstskolas budžeta 

izpildi. 

78. Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem 

katru gadu pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents. 

IX. Augstskolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

79. Augstskolu reorganizē vai likvidē ar tās Dibinātāja kopsapulces lēmumu vai 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Lēmumam tiek pievienots 

reorganizācijas vai likvidācijas plāns. 

80. Augstskolas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā studējošajiem tiek 

nodrošināta iespēja turpināt studijas citā augstskolā. 

81. Augstskolas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Dibinātājs ir atbildīgs par 

augstskolas saistībām saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

X. Augstskolas Satversmes pieņemšanas un grozījumu izdarīšanas kārtība 

82. Augstskolas Satversmi pieņem un tajā grozījumus izdara augstskolas Satversmes 

sapulce. 

83. Augstskolas satversmi un tās grozījumus apstiprina dibinātāja dalībnieku 

kopsapulce. 

84. Augstskolas Satversmes projektu vai Satversmes grozījumu projektu izstrādā 

augstskolas Senāts.  
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85. Priekšlikumus par grozījumiem Satversmes projektā vai Satversmē Senātam ir 

tiesīgi iesniegt Dibinātājs, Senāts, rektors, vismaz 10 procenti no visiem Satversmes sapulces 

locekļiem un Studējošo pašpārvalde. 

 


