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LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS 

SENĀTA NOLIKUMS 

Latvijas	Mākslas	akadēmijas	(turpmāk	tekstā	–	Akadēmija	vai	LMA)	Senāts	(	turpmāk	tekstā	
–	Senāts	)	ir	koleģiāla	Akadēmijas	augstākā	akadēmiskā	lēmējinstitūcija,	kas	ir	atbildīga	par	
Akadēmijas	 izglītības,	 pētniecības,	 radošās	 darbības	 izcilību,	 attīstību	 un	 atbilstību	
starptautiski	 atzītiem	 kvalitātes	 standartiem.	 Senāts	 regulē	 Akadēmijas	 akadēmiskās,	
radošās	un	zinātniskās	darbības	jomas.		

Senāts	 Akadēmijas	 autonomijas	 ietvaros	 aizsargā	 un	 nodrošina	 akadēmiskā	 personāla	 un	
studējošo	akadēmisko	brīvību.	

Senāts	tiek	izveidots	un	funkcionē	saskaņā	ar	LR	Augstskolu	likumu,	Akadēmijas	Satversmi	
un	šo	Akadēmijas	Senāta	nolikumu	(	turpmāk	tekstā	–	Nolikums	).	

Akadēmijas	Senāta	locekļus	sauc	par	senatoriem.	Termins	senatori	var	tikt	lietots	paralēli	ar	
terminu	senāta	locekļi.			

	

1.	 Akadēmijas	Senāta	sastāvs	

1.1.	 Akadēmija	ir	mākslu	un	kultūras	universitāte.	Akadēmijas	Senātu	veido	ne	vairāk	kā	
25	locekļi.		

1.2.	 Ne	 mazāk	 kā	 75	 procenti	 Akadēmijas	 Senāta	 locekļu	 ir	 Akadēmijas	 akadēmiskā	
personāla	 pārstāvji	 un	 ne	 mazāk	 kā	 20	 procenti	 Akadēmijas	 Senāta	 locekļu	 ir	 studējošo	
pārstāvji.		

1.3.	 Akadēmijas	 rektors	 ir	Akadēmijas	 Senāta	 loceklis	 saskaņā	 ar	 ieņemamo	amatu	un	
Augstskolu	likumu.	

1.4.	 Ja	 Akadēmijas	 rektors	 vienlaicīgi	 ir	 arī	 akadēmiskā	 personāla	 pārstāvis,	 Senāta	
vēlēšanu	 nolikumā	 noteiktajā	 kārtībā	 Akadēmijas	 Senātā	 var	 ievēlēt	 vienu	 vispārēja	
personāla	pārstāvi.		

1.5.	 Akadēmijas	 personāla	 pārstāvjus	 Senātam	 izvirza	 Latvijas	 Mākslas	 akadēmijas	
Senāta	vēlēšanu	nolikumā	noteiktajā	kārtībā.		

1.6.	 Senāta	 locekļus	 ievēlē	 Akadēmijas	 Satversmes	 sapulce	 (vai	 cita	 Akadēmijas	
Satversmē	 paredzēta	 institūcija)	 Akadēmijas	 Satversmē	 un	 Latvijas	 Mākslas	 akadēmijas	
Senāta	vēlēšanu	nolikumā	noteiktajā	kārtībā.		

1.7.	 Studējošo	 pārstāvjus	 Senātā	 ievēlē	 studējošo	 pašpārvalde	 atbilstoši	 apstiprinātai	
kārtībai.	Studējošo	pašpārvaldes	ievēlētos	Senāta	locekļus	apstiprina	Akadēmijas	Senāts.	

Nolikums apstiprināts 
Latvijas Mākslas akadēmijas 

2021. gada 28. septembra  
Senāta sēdē 

protokols Nr.2 
 

Apstiprinu ........................................ 
prof.   A.Vītoliņš 

Latvijas Mākslas akadēmijas  
Senāta priekšsēdētājs 
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1.8.	 Senāta	locekļus	ievēlē	uz	termiņu,	kas	nepārsniedz	trīs	gadus.	Senāta	locekļi	no	sava	
vidus	ievēlē	Senāta	priekšsēdētāju.	Senāta	priekšsēdētājam	balsojumos	ir	izšķirošā	balss,	ja	
balsis	sadalās	līdzīgi.	

1.9.	 Senāta	sēde	ir	pilntiesīga,	ja	tajā	piedalās	vairāk	nekā	puse	no	senāta	locekļu	kopējā	
skaita.	

	

2.	 Senāta	locekļu	pilnvaru	izbeigšanās,	atsaukšana	un	ārkārtas	vēlēšanas	

2.1.	 Ja	 senāta	 loceklis	 pārtrauc	 darba	 vai	 studiju	 attiecības	 ar	 Akadēmiju,	 tad	 tiek	
pārtraukta	 arī	 senatora	 darbība	 Senāta	 sastāvā.	 Uz	 radušos	 senatora	 vakanci	 Satversmes	
sapulce	vai	cita	Akadēmijas	Satversmē	paredzēta	institūcija	nosaka	papildus	vēlēšanas	vai	arī	
Senāta	 priekšsēdētājs	 līdz	 nākamajai	 Satversmes	 sapulces	 sēdei	 var	 ierosināt	 jauna	
kandidāta	 iekļaušanu	 Senāta	 sastāvā,	 ko	 ar	 balsu	 vairākumu	 apstiprina	 Senāts.	 Senātā	
apstiprinātais	 senāta	 loceklis	 tiek	 apstiprināts	 nākamajā	 Satversmes	 sapulces	 (vai	 citas	
Akadēmijas	 Satversmē	 paredzētās	 institūcijas)	 sēdē.	 Ja	 Satversmes	 sapulce	 (vai	 cita	
Akadēmijas	Satversmē	paredzēta	institūcija)	neapstiprina	Senātā	apstiprināto	senatoru,	tad	
notiek	 vēlēšanas	 uz	 vakanto	 senatora	 vietu.	 Līdz	 jauna	 kandidāta	 ievēlēšanai	 Senāts	 ir	
lemttiesīgs	apstiprinātajā	(nepilnajā)	sastāvā.	

2.2.	 Institūcija,	 kas	 ievēlējusi	 senāta	 locekli,	 pēc	 pašas	 iniciatı̄vas	 vai	 pēc	 senāta	
priekšsēdētāja	vai	piecu	senāta	loceklu̦	ierosinājuma	var	lemt	par	senāta	locekla̦	atsaukšanu,	
ja	 tas	 savā	 darbı̄bā	 ir	 pārkāpis	 likumu,	 rı̄kojies	 necienı̄gi	 senāta	 locekla̦	 statusam,	 nav	
pienācı̄gi	 pildı̄jis	 savus	 pienākumus	 vai	 arı̄	 ir	 zaudējis	 izvirzı̄tāja	 uzticı̄bu.	 Senāta	 loceklis	
zaudē	amatu,	ja	institūcija,	kas	to	ievēlējusi,	nobalso	par	vin̦a	atsaukšanu.		

	

3.	 Akadēmijas	Senāta	struktūra	

3.1.	 Akadēmijas	Senāta	sastāvu	veido	senatori.			

3.2.	 Senāta	 priekšsēdētāju	 no	 senatoru	 vidus	 ievēl	 Senāts	 pirmajā	 jaunievēlētā	 Senāta	
sēdē	atklāti	vai	aizklāti	balsojot.		

3.3.	 Senāts	apstiprina	Senāta	sekretāru	(pēc	Senāta	priekšsēdētāja	priekšlikuma).	Senāta	
sekretārs	var	nebūt	Senāta	loceklis.		

Senāta	 sekretārs	 nodrošina	 Senāta	 sēžu	 protokolēšanu	 un	 Senāta	 dokumentu	 uzskaiti	 un	
uzglabāšanu	atbilstoši	LMA	nomenklatūrai.		

	

4.	 Senāta	kompetence	

4.1.	 Senāts:	

4.1.1.	 izstrādā	Akadēmijas	Satversmes		un	tās	grozījumu	projektus.	Senāts	ir	atbildīgs	par	
Satversmes	atbilstību	Akadēmijas	attīstības	stratēģijai	un	normatīvajiem	aktiem	augstākās	
izglītības	jomā;	
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4.1.2.	 apstiprina	 Akadēmijas	 studiju	 procesa	 attīstības	 plānu,	 sniedz	 Latvijas	 Mākslas	
akadēmijas	padomei	(turpmāk	-	LMA	Padome)	priekšlikumus	par	attīstāmām	studiju	jomām;	

4.1.3.	 Pēc	rektora	ierosinājuma	lemj	par:	

4.1.3.1.	studiju	virzienu	atvēršanu,	attīstību	un	slēgšanu;	

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

4.1.3.3.	prasībām,	 procedūrām	 un	 pārbaudījumiem	 akadēmisko	 grādu	 un	 kvalifikāciju	
iegūšanai;	

4.1.4.	 apstiprina	 Akadēmijas	 zinātniskās	 un	 mākslinieciski	 radošās	 darbības	 attīstības	
plānu,	rosina	konkrētu	zinātniskās	darbības	virzienu	īstenošanu;	

4.1.5.	 nosaka	 prasības	 ievēlēšanai	 akadēmiskajos	 amatos	 un	 akadēmiskā	 personāla	
vērtēšanas	kritērijus,	pieņem	nolikumu	par	akadēmiskajiem	amatiem,	kurā	mākslinieciskās	
jaunrades	darba	rezultātu	vai	profesionālā	darbības	prasības	ievēlēšanai	profesoru,	asociēto	
profesoru,	docentu	un	lektoru	amatos	mākslas	specialitātēs	;	

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

4.1.7.	 Akadēmijas	Satversmē	noteiktajā	kārtībā	izvirza	2	locekļus	darbam	LMA	Padomē;	

4.1.8.	 var	rosināt	rektora	atcelšanu	no	amata,	kā	arī	lemj	par	rektora	atcelšanu	no	amata,	
ievērojot	Augstskolu	likuma	17.	panta	devītās	daļas	noteikumus;	

4.1.9.	 sniedz	 atzinumu	 un	 izsaka	 priekšlikumus	 par	 Akadēmijas	 attīstības	 stratēģiju,	
budžetu,	 Akadēmijas	 struktūrvienību	 izveidošanu,	 reorganizāciju	 un	 likvidāciju	 un	
nekustamā	īpašuma	attīstības	plānu	pirms	to	skatīšanas	LMA	Padomē.	Ja	Senāts	neatbalsta	
kādu	no	minētajiem	dokumentiem,	tā	apstiprināšana	un	virzīšana	LMA	Padomei	tiek	atlikta	
uz	vienu	mēnesi.	Ja	dokuments	mēneša	laikā	Senātā	netiek	saskaņots,	tas	tiek	izskatīts	LMA	
Padomē,	uzklausot	Senāta	iebildumus;	

4.1.10.	 ir	 tiesīgs	 atsevišķu	 jautājumu	 koordinācijai	 un	 risināšanai	 izveidot	 komisijas,	
komisijas	izveido	ar	Senāta	lēmumu,	nosakot	to	sastāvu	un	darbības	kārtību;	

4.1.11.	 saskaņo	 Akadēmijas	 rektora	 izstrādāto	 Akadēmijas	 attīstības	 stratēģiju	 pirms	 tās	
iesniegšanas	apstiprināšanai	LMA	padomē	;	

4.1.12.	 saskaņo	Akadēmijas	rektora	sagatavoto	Akadēmijas	budžetu	pirms	tā	 iesniegšanas	
apstiprināšanai	LMA	padomē	;	

4.1.13.	 var	sasaukt	LMA	Satversmes	sapulci;		

4.1.14.	 kopā	ar	LMA	padomi	ar	kopīgu	lēmumu	dibina	Akadēmijas	padomnieku	konventu	un	
apstiprina	Akadēmijas	padomnieku	konventa	locekļus;	

4.1.15.	 	sagatavo	 priekšlikumu	 par	 Akadēmijas	 zinātniskā	 institūta	 dibināšanu	 lēmuma	
pieņemšanai	LMA	padomē;		

4.1.16.	 Ja	 Akadēmijā	 ir	 izveidots	 institūts,	 kas	 nav	 zinātniskais	 institūts,	 nosaka,	 kuru	
akadēmisko	personālu	var	ievēlēt	institūta	domē;		

4.1.17.	 nosaka	mākslinieciskās	jaunrades	darba	ievirzi	un	apjomu;		



 
 

4 
 

4.1.18.	 nosaka	 no	 valsts	 budžeta	 līdzekļiem	 finansēto	 studiju	 vietu	 sadalījuma	 kārtību	
Akadēmijas	studiju	programmās	studējošajiem;		

4.1.19.	 pēc	 nozares	 profesoru	 padomes	 priekšsēdētāja	 priekšlikuma,	 apstiprina	 nozaru	
profesoru	padomes	sastāvu;		

4.1.20.	 nosaka	studiju	programmu	izstrādāšanas	un	iesniegšanas	apstiprināšanai	kārtību;		

4.1.21.	 apstiprina	 studiju	 programmas.	 Pirms	 apstiprināšanas	 organizējama	 neatkarīga	
programmu	ekspertīze,	kurā	ietver	studiju	programmas	īstenošanas	lietderības	pamatojumu,	
norādot	 arī	 studiju	 programmas	 būtiskās	 atšķirības	 no	 līdzīgām	 tajā	 pašā	 augstskolā	
īstenotām	tā	paša	līmeņa	un	tā	paša	studiju	virziena	studiju	programmām;		

4.1.22.	 ar	lēmumu	par	jaunas	studiju	programmas	ieviešanu	tiek	apstiprināts	atbildīgais	par	
attiecīgās	 programmas	 īstenošanu	 (studiju	 programmas	 direktors),	 kā	 arī	 noteikts	 šīs	
programmas	finanšu	un	tehniskais	nodrošinājums;		

4.1.23.	 apstiprina	Profesionālā	doktora	grādu	mākslās	valsts	pārbaudes	komisijas	 	kārtību	
un	sastāvu;		

4.1.24.	 apstiprina	 Akadēmijas	 studējošo	 pašpārvaldes	 izstrādāto	 nolikumu.	 Senāts	 var	
atteikt	apstiprināšanu	tikai	tiesisku	apsvērumu	dēļ.		

4.1.25.	 ir	tiesības	piešķirt	emeritus	profesora	goda	nosaukumu	pensionētiem	profesoriem	un	
asociētajiem	 profesoriem	 par	 īpašu	 ieguldījumu	 augstākajā	 izglītībā	 mākslas,	 dizaina	 un	
kultūras	 jomās	un	 tiesības	piešķirt	Akadēmijas	goda	 locekļa	nosaukumu	 izciliem	mākslas,	
dizaina	un	kultūras	jomas	pārstāvjiem	un	atbalstītājiem;		

4.1.26.	 izsludina	konkursu	uz	vakantajām	akadēmiskajām	amata	vietām;				

4.1.27.	 lemj	 par	 citiem	 jautājumiem,	 kas	 skar	 Akadēmijas	 akadēmiskās,	 radošās	 un	
zinātniskās	darbības	jomas.	

	

5.	 Akadēmijas	Senāta	sēžu	sasaukšana	

5.1.	 Akadēmijas	 Senāta	 darbs	 tiek	 organizēts	 un	 Senāta	 lēmumi	 tiek	 pieņemti	 Senāta	
sēdēs.	

5.2.	 Senāta	sēdes	tiek	sasauktas	pēc	vajadzības,	ne	retāk	kā	reizi	divos	mēnešos.	Senāta	
sēde	var	notikt	klātienē	vai	attālināti	tiešsaistē.	

5.3.	 Senāta	sēdes	parasti	 ir	atklātas,	 ja	netiek	noteikts	citādi.	Senāta	priekšsēdētājs	var	
izsludināt	 slēgtu	 senāta	 sēdi	 vai	 sēdes	 daļu,	 ja	 tajā	 izskata	 jautājumus,	 kuros	 ir	 ietverta	
ierobežotas	pieejamības	informācija.				

5.4.	 Senāta	 kārtējās	 sēdes	 sasauc	 Senāta	 priekšsēdētājs	 vai	 cits	 Senāta	 priekšsēdētāja	
deleģēts	pārstāvis.		

5.5.	 Senāta	sēdes	diena	tiek	izziņota	vismaz	nedēļu	pirms	sēdes.	Paziņojumu	par	Senāta	
sēdi	 Senāta	 priekšsēdētāja	 uzdevumā	 senatoriem	 izsūta	 Senāta	 sekretārs	 uz	 senatoru	
elektroniskā	pasta	adresēm.		
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5.6.	 Senāta	 sēdes	 darbu	 un	materiālu	 sagatavošanu	 organizē	 Senāta	 priekšsēdētājs	 un	
sekretārs.	Senāta	darba	kārtībā	ietvertajiem	jautājumiem	jābūt	norādītiem	paziņojumā	par	
Senāta	sēdi.		

5.7.	 Senātā	 izskatāmo	 dokumentu	 projekti	 un	 priekšlikumi	 ir	 pieejami	 senatoriem	 ne	
vēlāk	kā	3	dienas	pirms	Senāta	sēdes.	Senāta	priekšsēdētājs	un	sekretārs	pieņem	lēmumu	par	
dokumentiem,	kuri	nosūtāmi	senatoriem	pirms	Akadēmijas	Senāta	sēdēm.	

5.8.	 Senāta	 priekšsēdētājs	 nosaka	 sēdes	 darba	 kārtību,	 piedalās	 Senāta	 sēdes	
sagatavošanā,	vada	Senāta	sēdes	norisi	vai	arī	deleģē	Senāta	sēdes	vadīšanu	kādam	citam	
senatoram.	Senāta	priekšsēdētāja	prombūtnē	sēdi	vada	priekšsēdētāja	nozīmēts	senators.	

5.9.	 Senāta	priekšsēdētāja	paraksts	apliecina	Akadēmijas	Senāta	lēmumu	leģitimitāti.	

5.10.	 Senāta	 ārkārtas	 sēdi	 var	 sasaukt	 Akadēmijas	 rektors,	 Senāta	 priekšsēdētājs,	
Akadēmijas	Studentu	pašpārvalde,	LMA	Padome	vai	trešā	daļa	senatoru.	

5.11.	 Senāta	ārkārtas	sēdes	var	tikt	izziņotas	ātrāk	nekā	nedēļu	pirms	sēdes,	ņemot	vērā	
izskatāmo	 jautājumu	 nozīmīgumu	 un	 senatoru	 apziņošanas	 iespējas.	 Ārkārtas	 sēdē	
izskatāmos	jautājumus	un	dokumentus	izsūta	senatoriem	tiklīdz	tas	iespējams	vai	izskata	uz	
vietas	Senāta	sēdē	(var	nepiemērot	p.5.6.	nosacījumu	par	3	dienu	termiņu).	

	

6.	 Akadēmijas	Senāta	sēžu	norise	un	darba	organizēšana	

6.1.	 Akadēmijas	 Senāta	 sēdes	 atklāj	 un	 vada	 Senāta	 priekšsēdētājs	 vai	 viņa	 nozīmēta	
persona.	 Senāta	 sēdes	 protokolē	 Senāta	 sekretārs	 vai,	 sekretāra	 prombūtnē,	 cita	
priekšsēdētāja	nozīme	persona.	Senāta	sēdes	protokolu	paraksta	sēdes	vadītājs	un	sekretārs.		

6.2.	 Akadēmijas	Senāta	lēmumi	tiek	sagatavoti,	ievērojot	labas	pārvaldības	principus,	tai	
skaitā,	pirms	tā	sagatavošanas	konsultējoties	ar	personām,	uz	kurām	tas	attiecas.	

6.3.	 Izstrādājot	 iekšējos	normatīvos	aktus,	Akadēmijas	Senāts	 ievēro	atbilstību	ārējiem	
normatīviem	 aktiem,	 vispārējiem	 tiesību	 principiem	 (to	 skaitā	 valsts	 pārvaldes	 un	
administratīvā	procesa	principiem).			

6.4.	 Akadēmijas	 Senāts	 parasti	 lēmumus	 pieņem	 balsojot	 atklāti.	 Senāta	 lēmumi	 ir	
pieņemti,	ja	par	tiem	nobalso	sēdē	klātesošo	senatoru	vairākums.	Senāts	ar	vienkāršu	balsu	
vairākumu	 var	 nolemt	 par	 aizklātu	 balsojumu,	 ja	 par	 to	 izteikts	 priekšlikums.	 Aizklāta	
balsojuma	 gadījumā	 nevar	 piemērot	 nosacījumu	 par	 Senāta	 priekšsēdētāja	 balsojuma	
izšķirošo	lomu,	ja	balsis	sadalījušās	līdzīgi.			

6.5.	 Senāta	lēmums,	ja	lēmumā	nav	noteikts	citādi,	stājas	spēkā	tā	pieņemšanas	dienā.		

6.6.	 Visi	 senāta	 lēmumi	 ir	pieejami	augstskolas	personālam.	 	Senāta	priekšsēdētājs	var	
lemt	 ierobežot	 Senāta	 nolēmumu	 publisko	 pieejamību	 tikai,	 ja	 tas	 satur	 ierobežotas	
pieejamības	 informāciju	 .	Ar	Senāta	nolēmumiem	 	 iepazīstināmas	personas,	uz	kuriem	 tie	
attiecas.	

6.7.	 Jautājumus	 izskatīšanai	 Akadēmijas	 Senātā	 atbilstoši	 Senāta	 kompetencei	 var	
iesniegt	rektors,	prorektori,	dekāni,	senatori,	Akadēmijas	Studentu	pašpārvalde,	Akadēmijas	
Satversmes	 sapulce,	 LMA	 Padome,	 Akadēmijas	 padomnieku	 konvents	 	 un	 patstāvīgo	
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struktūrvienību	 vadītāji.	 Jautājuma	 pieteikums	 un	 materiāli	 jāiesniedz	 Senāta	
priekšsēdētājam	vai	sekretāram	ne	vēlāk	kā	divas	nedēļas	pirms	Senāta	sēdes.	

6.8.	 Akadēmijas	 Senāta	dokumentācija	 tiek	 iekļauta	Akadēmijas	 lietu	nomenklatūrā	 kā	
patstāvīgas	struktūrvienības	lietas.	

6.9.	 Senāta	 sēdēs	var	pieaicināt	personas	 (piemēram,	bet	ne	 tikai	 -	 LMA	personāla	 vai	
studējošo	 pārstāvjus,	 ekspertus)	 kas	 var	 sniegt	 viedokli	 par	 kādu	 no	 izskatāmajiem	
jautājumiem.	 Pieaicinātās	 personas	 pēc	 Senāta	 priekšsēdētāja	 lūguma	 	 sniedz	 	 ziņojumus	
un/vai	atbild	uz		senatoru	jautājumiem.	

6.10	 Akadēmijas	 studējošo	 pašpārvaldes	 pārstāvjiem	 Akadēmijas	 senātā	 ir	 veto	 tiesības	
jautājumos,	 kas	 skar	 studējošo	 intereses.	 Pēc	 veto	 piemērošanas	 jautājumu	 izskata	
saskaņošanas	komisija,	kuru	izveido	senāts	pēc	paritātes	principa.	Saskaņošanas	komisijas	
lēmumu	apstiprina	senāts	ar	klātesošo	divu	trešdaļu	balsu	vairākumu.			

6.10.	 Akadēmijas	studējošo	pašpārvaldes	lēmumi,	kuri	tiek	apstiprināti	Akadēmijas	senātā,	
ir	obligāti	visiem	Akadēmijas	studējošajiem.				

6.11	Akadēmijas	Senāta	vadība	un	sekretārs	par	darbu	var	saņemt	atlīdzību.	Senāta	locekļu	
akadēmiskā	personāla	pārstāvju	darbs	Senātā	tiek	iekļauts	darba	slodzēs.		

	

7.	 Pārejas	noteikumi	

7.1.	 Senāts	līdz	2021.	gada	30.	novembrim	izstrādā	LMA	Padomes	darbības	uzsākšanas	
noteikumus,	kas	ir	spēkā	līdz	brīdim,	kamēr	Padome	apstiprina	tās	darbības	nolikumu.	

7.2.	 Senāts	līdz	2021.	gada	31.	oktobrim	izstrādā		un	apstiprina	kārtību,	kādā	tiek	izvirzīti	
LMA	pārstāvji	LMA	padomē.	Atbilstoši	izstrādātajai	kārtībai,	Senāts	izvirza	2	pārstāvjus	LMA	
padomē		līdz	2021.	gada	30.	novembrim.	

7.3.	 Senāts	 līdz	 2021.	 gada	 30.	 novembrim	 turpina	 pildīt	 Akadēmijas	 Satversmē	
paredzētās	Senāta	funkcijas,	ciktāl	tās	nav	pretrunā	ar	Augstskolu	likumā	noteikto,	kā	arī,	ja	
nepieciešams,	pilda	augstskolas	padomei	Augstskolu	likuma	14.2	panta	pirmās	daļas	4.	un	8.	
punktā	noteiktos	pienākumus.	

7.4.	 Senāts	līdz	2021.	gada	31.	oktobrim	izstrādā	un	apstiprina	LMA	Satversmes	sapulces	
vēlēšanu	komisijas	nolikuma	projektu.	Nolikumā	ietver	LMA	Satversmes	sapulces	vēlēšanu	
komisijas	izveides	nosacījumus	un	kārtību,	skaitlisko	sastāvu,	pienākumus,	kā	arī	vēlēšanu	
procesa	norises	un	uzraudzības	kārtību.	Nolikumā	ietver	nosacījumu,	ka	Satversmes	sapulci	
LMA	jāievēlē	ne	vēlāk	kā	līdz	28.02.2022.	

7.5.	 Senāts	līdz	2021.	gada	15.	novembrim	izstrādā	LMA	Satversmes	projektu.		

7.6.	 P.7.4.	 un	 7.5.	 noteikto	 dokumentu	 izstrādāšanai	 tiek	 izveidota	 LMA	 Satversmes	
izstrādes	 komisija.	 Tās	 kompetencē	 ir	 norādīto	 dokumentu	 izstrāde	 šajā	 nolikumā	
noteiktajos	termiņos.	

7.7.	 Šis	nolikums	stājas	spēkā	dienā,	kad	tas	apstiprināts	ar	LMA	Senāta	lēmumu.	

7.8.	 Šī	Nolikuma	spēkā	stāšanās	brīdī	spēku	zaudē	1999.	gada	16.	februāra	LMA	Senāta	
nolikums	(pēdējā	redakcija	apstiprināta	ar	LMA	Satversmes	sapulces	17.09.2020.	lēmumu).		


