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Latvijas Mākslas akadēmijas 
Satversmes sapulces nolikums 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulces nolikums (turpmāk tekstā – 
Nolikums) ir izstrādāts balstoties Augstskolu likumā un Latvijas Mākslas 
akadēmijas (turpmāk – Akadēmijas) Satversmes 4.6.1. pantā noteiktajā principā, ka 
Akadēmijas pārvaldes orgāni iekšējos normatīvos aktus izdod Augstskolu likuma 
un Akadēmijas Satversmes noteiktās kompetences ietvaros. 

2. Nolikums  nosaka Akadēmijas Satversmes sapulces:  

2.1. Priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra ievēlēšanas kārtību 
2.2. Satversmes sapulces locekļu tiesības un pienākumus 

2.3. Satversmes sapulces funkcijas tās Augstskolu likuma un Akadēmijas 
Satversmes noteiktās kompetences ietvaros  

2.4. Darbību un sēžu izziņošanas kārtību 
2.5. Lēmumu pieņemšanas kārtību  

3. Akadēmijas Satversmes sapulce ir akadēmijas akadēmiskā, vispārējā personāla un 
studējošo pārstāvības institūcija. 

4. Satversmes sapulci uz trim gadiem ievēlē vispārējās vēlēšanās Satversmes sapulces 
vēlēšanu komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā, paredzot akadēmijas akadēmisko 
un administratīvo struktūru proporcionālu pārstāvniecību. 

5. Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks 
par 60 procentiem un studējošo īpatsvars – mazāks par 20 procentiem, lai pēc 
iespējas būtu nodrošināta visos studiju līmeņos studējošo pārstāvība. 

6. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēlē studējošo pašpārvalde tās noteiktajā 
kārtībā. 

7. Akadēmijas Satversmes sapulce ievēlē savu priekšsēdētāju, viņa vietnieku 
(vietniekus) un sekretāru. 

8. Nolikumu izstrādā Akadēmijas Satversmes sapulces izveidota komisija un to pieņem 
Satversmes sapulce  

9. Ar Satversmes sapulces darbību saistītos jautājumus, kas nav noteikti Augstskolu 
likumā, Akadēmijas Satversmē, šajā nolikumā vai citos ārējos vai iekšējos 
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normatīvajos aktos, izlemj Satversmes sapulce.  

10. Satversmes sapulce darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Akadēmijas 
Satversmē noteikto kartību un šo Nolikumu. 

11. Ja ārējos normatīvajos aktos, Akadēmijas Satversmē, šajā Nolikumā vai citos 
iekšējos normatīvajos aktos nav noteikta cita balsošanas kartība, Satversmes 
sapulces lēmums tiek pieņemts sēdē atklātā vai aizklātā balsošanā ar balsu 
vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Satversmes priekšsēdētāja 
balss. 

 

II Satversmes sapulces darbība un locekļu pienākumi 

12. Akadēmijas Satversmes sapulces darbība: 

12.1 Satversmes sapulci sasauc tās priekšsēdētājs. Rosināt Satversmes sapulces 
sasaukšanu var arī padome, viena trešdaļa Satversmes sapulces locekļu, 
Senāts vai rektors. Pēc šāda rosinājuma saņemšanas Satversmes sapulces 
priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk 
kā nedēļu pirms sēdes. 

12.2 Satversmes sapulce ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vismaz 50% + 1 
Satversmes sapulces  loceklis. 

12.3 Satversmes sapulces sēdi vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs, kuru ar 
atklātu vai aizklātu balsojumu ar balsu vairākumu ievēlē Satversmes sapulces 
locekļi.  

12.4 Satversmes sapulces priekšsēdētāju un viņa vietnieku/us ievēlē no 
Satversmes sapulces locekļu vidus. Par Satversmes sapulces sekretāru var 
ievēlēt Satversmes sapulces locekli vai citu Akadēmijas personāla pārstāvi. 

12.5 Pirmo Satversmes sapulces sastāva sēdi līdz brīdim, kad ir ievēlēts 
Satversmes sapulces  priekšsēdētājs, vada Satversmes sapulces vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājs. 

12.6 Satversmes sapulces priekšsēdētāju ievēlē uz Satversmes sapulces pilnvaru 
termiņu. Ja Satversmes sapulces priekšsēdētājs pārtrauc darbu Satversmes 
sapulcē pirms Satversmes sapulces termiņa beigām, Satversmes sapulci 
turpina vadīt Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks. Šajā punktā 
minētajā gadījumā, nākamajā sēdē, kad Satversmes sapulces sastāva 
trūkstošais loceklis ir ievēlēts, Satversmes sapulce sasaukta pilnā sastāvā, uz 
atlikušo Satversmes sapulces pilnvaru termiņu tiek no jauna ievēlēts 
Satversmes sapulces priekšsēdētājs, vietnieks un sekretārs. 

12.7 Satversmes sapulces priekšsēdētāja prombūtnes laikā Satversmes sapulci 
vada Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks. 

12.8 Ja Satversmes sapulce nav lēmusi savādāk Satversmes sapulces sēdēs ir 
atklātas 

12.9 Satversmes sapulces sēdes tiek protokolētas un tās paraksta sēdes vadītājs un 
sekretārs. Informācija par Satversmes sapulces sēdes lēmumiem ir atklāta 
un pieejama. 
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12.10 Satversmes sapulces priekšsēdētājs organizē informācijas pieejamību par 
Satversmes sapulces sēdi, tās darba kārtības jautājumiem, kā arī Satversmes 
sapulces pieņemtajiem jautājumiem un pēc pieprasījuma vai savas iniciatīvas 
skaidro tos.  

13. Studējošo pārstāvjiem Akadēmijas Satversmes sapulcē ir veto tiesības 
jautājumos, kas skar studējošo intereses. Studējošo veto ir spēkā, ja par to 
nobalso visi studējošo pārstāvji - Satversmes sapulces locekļi. Par veto 
piemērošanu studējošie paziņo Satversmes sapulces sēdē, bet rakstveida veto 
iesniedz Satversmes sapulces sekretāram vienas dienas laikā pēc Satversmes 
sapulces sēdes. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisijā, 
kuru izveido Satversmes sapulces sēdē pēc paritātes principa – iekļaujot komisijā 
vienādu skaitu Satversmes sapulces un veto piemērotāja izvirzītos pārstāvjus. 
Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Satversmes sapulces sēdē ar 
klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu. 

14. Satversmes sapulce nav lemtspējīga, ja tā divu mēnešu laikā no sēdes sasaukšanas 
dienas, kurā tiek izskatīti attiecīgie jautājumi, nav pieņēmusi lēmumu par 
akadēmijas satversmes un tās grozījumu apstiprināšanu, rektora ievēlēšanu, Senāta 
locekļu ievēlēšanu un šķīrējtiesas ievēlēšanu. Šādā gadījumā nekavējoties tiek 
rīkotas jaunas Satversmes sapulces vēlēšanas. 

15. Satversmes sapulce nav lemtspējīga, tās funkcijas uz laiku līdz jaunas Satversmes 
sapulces ievēlēšanai pilda Senāts. Lēmumu, ka Satversmes sapulce nav lemtspējīga, 
pēc Senāta priekšsēdētāja lūguma pieņem Akadēmiskā šķīrējtiesa. Ja Akadēmiskā 
šķīrējtiesa nolemj, ka Satversmes sapulce nav lemtspējīga, Senāta priekšsēdētājs par 
to ziņo Senātam un Akadēmijas padomei un Senāts nekavējoties pārņem Satversmes 
sapulces funkcijas. 

16. Ja Satversmes sapulcē ievēlēts pārstāvis pārtrauc pastāvīgu darbu vai studijas 
akadēmijā, tad divu mēnešu laikā no attiecīgās pārstāvniecības grupas Satversmes 
sapulcē ievēlē citu pārstāvi.  

17. Pildot Satversmes sapulces uzdevumus, Satversmes sapulces locekļiem ir 
pienākums: 
17.1  piedalīties Satversmes sapulces sēdēs un Satversmes sapulces 

kompetence esošo lēmumu pieņemšanā; 
17.2  nodrošināt lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

un atbalsta Akadēmijas stratēģijā noteiktos mērķus; 
17.3  pildīt Satversmes sapulces locekļa pienākumus profesionāli, godprātīgi un 

ievērojot ētikas pamatprincipus; 
17.4  būt sasniedzamam un regulāri (vismaz reizi 48 stundas) iepazīties ar 

Akadēmijas konta e pasta sūtījumiem; 
17.5 pēc pieprasījuma vai savas iniciatīvas, skaidrot Satversmes sapulces 

pieņemtos lēmumus tai Akadēmijas personāla grupai, kuru pārstāv 
Satversmes sapulces loceklis; 

17.6  savas kompetences ietvaros, sniegt ieteikumus un priekšlikumus 
Akadēmijas darbības uzlabošanai un attīstībai; 

17.7 pildīt Akadēmijas lēmējinstitūciju pieņemtos lēmumus un, 
nepieciešamības gadījumā, pārstāvēt Satversmes sapulci sadarbībā ar 
valsts un pašvaldību institūcijām, Akadēmijas  koleģiālajām 
lēmējinstitūcijām un personālu. 



 
 

4 

 

18. Attiecīgās pārstāvniecības grupas locekļi var atsaukt savu ievēlēto pārstāvi 
Satversmes sapulcē, ja tas nepilda Satversmes sapulces locekļa pienākumus. ja 
iesniegumu, kurā atsaukšana tiek pamatota ar Satversmes sapulces locekļu 
pienākuma nepildīšanu, kas ir adresēts  Satversmes sapulcei, paraksta vismaz 
puse šīs grupas locekļu. Šo iesniegumu var apstrīdēt Akadēmijas Šķīrējtiesā.  

19. Satversmes sapulces priekšsēdētāja pienākumi: 
19.1 Sadarbībā ar Rektorātu izstrādāt Satversmes sapulces darba plāna 

projektu  akadēmiskajam  gadam un darīt to zināmu Akadēmijas 
personālam; 

19.2 sasaukt un vadīt Satversmes sapulces sēdes, demokrātiski pieņemt 
lēmumus par sēdes  procedūru; 

19.3 pārstāvēt Satversmes sapulci sadarbība ar valsts un pašvaldību 
institūcijām, Akadēmijas koleģiālajām lēmējinstitūcijām un personālu; 

19.4 veikt citus uzdevumus, kurus Satversmes sapulce ir deleģējusi 
priekšsēdētājam. 

19.5 Satversmes sapulces loceklis veic darbu sēdēs klātienē vai attālināti. 
 

III Satversmes sapulces kompetence un funkcijas 
20. Satversmes sapulce: 

20.1. apstiprina akadēmijas satversmi un tās grozījumus; 
20.2. ievēlē amatā Akadēmijas padomes izvirzīto rektora amata kandidātu, ja 

Akadēmijas padome izvirza vienu vai vairākus rektora amata kandidātus, 
Satversmes sapulce pirms sēdes, kurā ir paredzētas rektora vēlēšanas, 
organizē publiskas debates ar rektora amata kandidātiem; 

20.3. ja Akadēmijas rektora darbībā konstatēti likuma pārkāpumi vai arī ir būtiski 
apdraudēta viņa reputācija un tas var kaitēt Akadēmijas darbībai, ja rektors 
nenodrošina Akadēmijas attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu 
satversmes sapulce var rosināt rektora atcelšanu no amata; 

20.4. ne vēlāk, kā līdz nākamā akadēmiskā gada sākumam, vai Akadēmijas rektora 
vēlēšanu gadā, ne vēlāk kā līdz rektora vēlēšanām Satversmes sapulces sēdē, 
noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību; 

20.5. ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārīgā personāla vidus; 
20.6. var atsaukt Senāta locekļus; 
20.7. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu. 

21. Satversmes sapulce aizklāti balsojot ievēlē: 
21.1 senatorus - ar klātesošo balsu vairākumu, saskaņā ar Senāta vēlēšanu 

nolikumu, kuru izstrādā un apstiprina Satversmes sapulce; 
21.2 rektoru - ar balsu vairākumu, to aprēķinot no pilna Satversmes 

sapulces locekļu   sastāva, saskaņā ar Akadēmijas rektora vēlēšanu 
nolikumu, kuru izstrādā un apstiprina Akadēmijas padome, ja tas nav 
pretrunā ar Augstskolu likumu; 

21.3 Akadēmisko Šķīrējtiesu - ar klātesošo balsu vairākumu, saskaņā ar 
Akadēmijas  Šķīrējtiesas nolikumu, kuru izstrādā un apstiprina Satversmes 
sapulce; 

22. Satversmes sapulces lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu, ja lēmumā 
nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. 
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III Satversmes sapulces sēžu izziņošanas kārtība 

23. Satversmes sapulces sēdes darba kartību un Satversmes sapulces sēdes norises 
datumu, laiku un formu (klātiene vai attālināti), kā arī uz Satversmes sapulces sēdi 
uzaicināmo personu loku un darba kartības jautājuma ziņotājus nosaka Satversmes 
sapulces priekšsēdētājs un uzdod Satversmes sapulces sekretāram izziņot sēdi. 

24. Satversmes sapulces sēdi sasauc Satversmes sapulces priekšsēdētājs, to 
izziņojot vismaz piecas darba dienas pirms sēdes.  

25. Dokumenta projektu, lēmumprojektu, atzinumu, priekšlikumu vai jautājumus 
izskatīšanai Satversmes sapulcē var iesniegt rektors, prorektori, Studējošā 
pašpārvalde, Senāta priekšsēdētājs, Satversmes sapulces priekšsēdētājs, Satversmes 
sapulces locekļi un struktūrvienību vadītāji. Iniciators dokumenta projektu saskaņo 
ar konkrētā jautājuma atbildīgajām amatpersonām un struktūrvienībām, un 
saskaņoto dokumenta projektu iesniedz Satversmes sapulces priekšsēdētājam ne 
vēlāk kā piecas darba dienas pirms Satversmes sapulces sēdes. Ja iesniegtais 
dokumenta projekts nav saskaņots ar konkrētā jautājuma atbildīgajām 
amatpersonām un struktūrvienībām, Satversmes sapulces priekšsēdētājs var to 
nevirzīt uz Satversmes sapulces sēdi līdz brīdim, kad saskaņojums vai atzinums ir 
saņemts.  

26. Satversmes sapulces priekšsēdētājam ir tiesības jebkuram Akadēmijas personāla 
pārstāvim lūgt sagatavot Satversmes sapulces darbam nepieciešamo informāciju 
vai dokumentāciju, tās sagatavošanai nosakot sapratīgu termiņu - ne mazāk kā 
divas nedēļas, un, liela apjoma informācijas vai datu apkopošanas vai sarežģīta 
jautājuma gadījumā - ne mazāk kā mēnesi. 

IV Noslēguma jautājumi 

27. Satversmes sapulces lēmumus var pārsūdzēt desmit dienu laika no 
lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu ar motivētu lēmuma 
atcelšanas prasību:  
27.1 Akadēmijas personāls – Akadēmijas šķīrējtiesā. 

28. Nākamajā Satversmes sapulces sēdē rektors vai Šķīrējtiesas priekšsēdētājs, vai 
tā deleģētā persona ziņo par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem.  

29. Ja rektors vai Šķīrējtiesa atzīst iesnieguma prasību par pamatotu, jautājumu 
Satversmes sapulce izskata atkārtoti. 

30. Ja rektors vai Šķīrējtiesa prasību atzīst par nepamatotu, Satversmes sapulces lēmums 
stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 


