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Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 14. pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

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

Senāts ir augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, 

kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri reglamentē visas augstskolas 

darbības sfēras (izskata un apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē 

struktūrvienības u.c., nosaka studiju maksu). Senāta darbību un kompetenci 

nosaka Satversmes sapulces apstiprināts nolikums. 

2. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus, 

aizklāti balsojot. Senāta sastāvā ir 20 senatori, no kuriem: 

2.1. 15 ir akadēmiskā personāla pārstāvji; 

2.2. četri studējošo pārstāvji; 

2.3. viens vispārējā personāla pārstāvis.  

3. Augstskolas Senāta locekļus sauc par senatoriem. 

4. Senāta vēlēšanās jāpiedalās vairāk nekā pusei Satversmes sapulces pārstāvju. 

Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši klātesošo balsu vairākumu. 

5. Senators zaudē savas pilnvaras pirms Senāta pilnvaru termiņa izbeigšanās 

šādos gadījumos: 

5.1. ja izbeidzas darba tiesiskās attiecības starp augstskolu un senatoru -  

vispārējā vai akadēmiska personāla pārstāvi; 



5.2. ja senators – studējošo pārstāvis ir eksmatrikulēts; 

5.3. ja senators iesniedz Senāta priekšsēdētājam Satversmes sapulcei adresētu 

atlūgumu; 

5.4. ja senators ir pārgājis citā personāla kategorijā; 

5.5. ja senatoru ar motivētu lēmumu atsaukusi Satversmes sapulce vai 

studējošo pašpārvalde. 

6. Senātā neievēlētajiem augstskolas prorektoriem un citu patstāvīgo 

struktūrvienību vadītājiem ir padomdevēju tiesības. 

7. Senāta darbu organizē un vada Senāta priekšsēdētājs. Senāta priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks. 

8. Par Senāta priekšsēdētāju var ievēlēt augstskolas profesoru, asociēto profesoru 

vai docentu, kuram ir doktora zinātniskais grāds. Senāta priekšsēdētāja amats 

nav atbrīvots amats. 

II. Senāta darbības galvenie virzieni 

9. Senāts ievēlē: 

9.1. Senāta priekšsēdētāju; 

9.2. Senāta sekretāru; 

9.3. Padomnieku konventa locekļus; 

9.4. augstskolas pastāvīgo komisiju locekļus; 

9.5. augstskolas Goda doktorus un Goda locekļus; 

9.6. Senāta priekšsēdētāja vietnieku. 

10. Senāts apstiprina: 

10.1. studiju procesu reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus (nolikumi, 

reglamenti, kārtības, instrukcijas, ieteikumi u.c.); 

10.1.1  jaunus studiju virzienus un jaunas studiju programmas un virza tās licencēšanai un 

akreditācijai; 

10.2. prorektorus, augstskolas patstāvīgo struktūrvienību vadītājus, studiju 

programmu direktorus, kā arī citu augstskolas institūciju vadītājus; 

10.3. Padomnieku konventa nolikumu un sastāvu; 

10.4. augstskolas patstāvīgo struktūrvienību nolikumus;  

10.5. nolikumu par akadēmiskajiem amatiem un to ievēlēšanas kārtību; 

10.6. augstskolas personāla amatu aprakstus; 

10.7. apstiprina augstskolas iekšējās kārtības noteikumus un citus augstskolas 

iekšējos normatīvos aktus; 



10.8. Studentu pašpārvaldes nolikumu; 

10.9. Uzņemšanas noteikumus kārtējam studiju gadam; 

10.10. darba samaksas principus, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto; 

10.11. Akadēmiskās šķīrējtiesas spriedumus. 

Pieņem lēmumus par: 

10.12. svarīgākajiem augstskolas akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumiem; 

10.13. struktūrvienību, komercsabiedrību, biedrību u.c. izveidošanu, reorganizāciju 

un likvidāciju; 

10.14. juridiskās personas statusa piešķiršanu atsevišķām struktūrvienībām un to 

attiecībām ar augstskolu; 

10.15. Satversmes sapulces sasaukšanu. 

11. Izskata ikgadējo pārskatu par budžeta izpildi un zvērināta revidenta ziņojumu par 

augstskolas finanšu pārbaudes rezultātiem. 

III. Senāta lēmumi 

13. Senāta sēdes parasti ir atklātas. Senāts ir tiesīgs pieņemt lēmumus, ja Senāta 

sēdē piedalās vairāk nekā puse senatoru.  

14. Lēmumus senatori pieņem atklāti balsojot, bet ievēlot akadēmisko personālu 

aizklāti balsojot. Senāta lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 

15. Senāta lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas Senātā. 

16. Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem. Par veto piemērošanu 

rektors paziņo Senāta sēdē vai aptur Senāta lēmumu ar rakstisku rīkojumu 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc Senāta lēmuma pieņemšanas. 

17. 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. 

IV. Senāta darba organizācija 

18. Senāta sēdes notiek vismaz divas reizes semestrī, saskaņā ar Senāta sēžu gada 

darba plānu. Ārkārtas sēdes tiek sasauktas, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/2 

(puse) senatoru, rektors, Senāta priekšsēdētājs vai augstskolas dibinātājs. Šādu 

sēdi sasauc ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc rakstiska pieprasījuma 

iesniegšanas Senāta priekšsēdētājam. 



19. Senāta sēdes darba kārtību un sēdē izskatāmos dokumentu projektus Senāta 

sekretārs izsūta senatoriem vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Senāta sēdes. 

20. Senāta sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs un 

Senāta sekretārs. 

21. Senāta priekšsēdētājs un Senāta sekretārs kontrolē Senāta lēmumu izpildi un 

regulāri informē par to senatorus. 

 


