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Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 12. pantu 

 

1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk tekstā – augstskola) 

Satversmes sapulce ir augstskolas augstākā akadēmiskās un zinātniskās darbības pārstāvības, 

vadības un lēmējinstitūcija. Augstskolas Satversmes sapulce savā darbībā vadās atbilstoši 

augstskolas Satversmes un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2. Vienīgi augstskolas Satversmes sapulces kompetencē ir: 

2.1. pieņemt un grozīt augstskolas Satversmi; 

2.2. pieņemt un grozīt augstskolas Satversmes sapulces nolikumu; 

2.3. ievēlēt un atcelt Satversmes sapulces priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru; 

2.4. apstiprināt augstskolas Senāta nolikumu un tā grozījumus;  

2.5. apstiprināt augstskolas Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu un tā grozījumus; 

2.6. ievēlēt un atcelt augstskolas rektoru; 

2.7. noklausīties rektora pārskatu par augstskolas darbību; 

2.8. ievēlēt un atcelt augstskolas Senāta locekļus – senatorus, augstskolas Akadēmiskās 

šķīrējtiesas locekļus. 

3. Satversmes sapulce ir tiesīga izskatīt un izlemt arī citus konceptuālus augstskolas 

akadēmiskās un zinātniskās darbības un attīstības jautājumus. 

4. Satversmes sapulces pārstāvju vēlēšanas organizē augstskolas rektors.  

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

5.1. 18 pārstāvjus ievēlē no akadēmiskā personāla; 

5.2. 6 pārstāvjus – no studējošiem; 

5.3. 6 pārstāvjus – no vispārējā personāla. 



6. Satversmes sapulces pārstāvju pilnvaru laiks ir četri gadi. Satversmes sapulces 

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

augstskolu, vai tiek atcelts no Satversmes sapulces pārstāvja amata.  

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

Satversmes sapulces priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda priekšsēdētāja 

vietnieks.  

8. Satversmes sapulces priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanas notiek vienlaicīgi. Par 

priekšsēdētāju tiek ievēlēta persona, kura ieguvusi visvairāk balsu, bet par vietnieku – tā 

persona, kura ieguvusi otro lielāko balsu skaitu. Ja balsu skaits ir vienāds, lēmumu par tālāko 

rīcību pieņem Satversmes sapulce.  

9. Satversmes sapulci sasauc augstskolas Senāts ne retāk kā vienu reizi trijos gados. 

Tiesības sasaukt ārkārtas Satversmes sapulces ir rektoram un Senātam. Ārkārtas Satversmes 

sapulces sasaucējs iesniedz Satversmes sapulces priekšsēdētājam dienas kārtības jautājumus 

un lēmumu projektus.  

10.  Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Satversmes 

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

vai atcelšanu, ir nepieciešams, lai Satversmes sapulcē piedalītos vismaz trīs ceturtdaļas no 

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

viena balss. 

11. Satversmes sapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Aizklāti balsojot notiek tikai šī 

nolikuma 2. punktā minētās personālās vēlēšanas.  

12. 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. 

13. 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. 

14. Satversmes sapulces darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums. Satversmes 

sapulces protokoliem jābūt noformētiem rakstveidā un tos paraksta Satversmes sapulces 

priekšsēdētājs un sekretārs. 



 


