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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS
SENĀTA NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Senāts ir koleģiāla LSPA
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 jomas1.
1.2.
Senāta darbību un kompetenci reglamentē Augstskolu likums, LSPA Satversme,
šis nolikums un citi tiesību akti.
1.3.

Senātam ir savas veidlapas un zīmogs.

1.4.
Senāta lēmumi, kas pieņemti Senāta pilnvaru robežās, ir obligāti izpildei LSPA
personālam un studentiem.
2. Senāta kompetence
2.1. Senāts :
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2.1.1. izstrādā LSPA Satversmes un tās grozījumu projektus. Senāts ir atbildīgs par
Satversmes atbilstību augstskolas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem;
2.1.2. apstiprina LSPA studiju procesa attīstības plānu, sniedz LSPA padomei
priekšlikumus par attīstāmām studiju jomām;
2.1.3. pēc rektora ierosinājuma lemj par:
a) studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu,
b) studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu,
c) prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai;
2.1.4. apstiprina LSPA zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības attīstības plānu,
rosina konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu;
2.1.5. nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla
vērtēšanas kritērijus;
2.1.6. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras;
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Definējums atbilstoši Augstskolu likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajam augstskolu senātu definējumam;
Augstskolu senāta kompetence noteikta Augstskolu likuma 15.1 pantā;
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2.1.7. LSPA Satversmē un Augsuskolu likumā noteiktajā kārtībā izvirza LSPA padomes
locekļus;
2.1.8. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata,
ievērojot Augstskolu likuma attiecīgos noteikumus;
2.1.9. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par LSPA attīstības stratēģiju, budžetu,
LSPA struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un nekustamā
īpašuma attīstības plānu pirms to skatīšanas padomē. Ja Senāts neatbalsta kādu
no minētajiem dokumentiem, tā apstiprināšana un virzīšana LSPA padomei tiek
atlikta uz vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senātā netiek saskaņots, tas
tiek izskatīts LSPA padomē, uzklausot Senāta iebildumus;
2.1.10. ir tiesīgs atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas.
Izveidojot komisiju, Senāts nosaka tās darba mērķus un uzdevumus, darbības
termiņu un sastāvu.
2.2. Citi Senāta kompetences jautājumi nosakāmi atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem vai
LSPA iekšējiem normatīvajiem aktiem.
3. Senāta sastāvs, ievēlēšana, amata atstāšana
3.1. LSPA Senāta sastāvā kopā ir 25 (divdesmit pieci) Senāta locekļi (turpmāk – senatori),
no kuriem 19 (deviņpadsmit) ir LSPA akadēmiskā personāla pārstāvji, 5 (pieci) ir LSPA
studējošo pārstāvji, kā arī Senāta sastāvā automātiski ietilpst LSPA rektors3.
3.2. Senātu ievēlē uz trīs gadiem. Jaunievēlētā Senāta pilnvaras sākas attiecīgā vēlēšanu
gada 1.novembrī.
3.3. Senatorus no akadēmiskā personāla loka ievēlē LSPA Satversmes sapulce atbilstīgi
Augstskolu likumam un LSPA Satversmei. Pirms kārtējām vēlēšanām Satversme
sapulce apstiprina konkrēto vēlēšanu norises kārtību un noteikumus.
3.4. Studējošo piecu senatoru ievēlēšanas procesu organizē un noteikumus nosaka LSPA
Studējošo pašpārvalde patstāvīgi. Studējošo pašpārvaldes ievēlētos senāta locekļus
apstiprina augstskolas senāts4.
3.5. Senatora pilnvaras izbeidzas priekšlaicīgi, ja:
3.5.1. senatoru, ievērojot Augstskolu likuma regulējumu par senatora atsaukšanu,
atsauc institūcija, kas viņu ievēlējusi;
3.5.2. senators zaudē attiecīgi LSPA darbinieka vai LSPA studējošā statusu;
3.5.3. senators pats atsakās no senatora amata. Šādā gadījumā senators iesniedz
iesniegumu Senāta priekšsēdētājam par senatora amata priekšlaicīgu atstāšanu.
3.6. Ja senatora pilnvaras izbeidzas priekšlaicīgi, Senāts uz atlikušo Senāta pilnvaru termiņu
par senatoru apstiprina attiecīgi katru nākamo kandidātu atbilstoši vēlēšanu rezultātiem,
kurš piekrīt ieņemt senatora amatu. Ja šādā kārtībā apstiprināt jaunu senatoru
neizdodas, Satversmes sapulce organizē jaunas vēlēšanas uz vakanto senatora amatu.
3.7. Aizstāšanas kārtību senatoriem, kuri ievēlēti no studējošo loka, nosaka Studējošo
pašpārvalde.
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Skaitliskais sastāvs un proporcija noteikta izrietoši no Augstskolu likuma 15.panta ceturtās daļas;
Augstskolu likuma 15.panta ceturtās daļas otrais punkts;
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4. Senāta priekšsēdētājs un sekretārs
4.1. Senatori no sava vidus ievēlē Senāta priekšsēdētāju un divus Senāta priekšsēdētāja
vietniekus.
4.2. Senāta priekšsēdētājs:
4.2.1.
nosaka Senāta sēdes laiku, vietu un formātu (klātiene vai attālināti
videokonferences režīmā), kā arī uzdod Senāta sekretāram izziņot sēdi;
4.2.2.
uzaicina uz Senāta sēdēm ieinteresētās personas vai konkrētos Senāta
darba kārtības jautājumos kompetentos LSPA darbiniekus;
4.2.3.
nosaka Senāta sēžu sākotnējo Darba plānu un darba kārtību. Darba plānu
un darba kārtību apstiprina Senāts;
4.2.4.
vadot Senāta sēdi, ir tiesīgs noteikt izskatāmo jautājumu steidzamības
statusu un secību;
4.2.5.

vadot Senāta sēdi, ir tiesīgs noteikt ziņojumu un debašu kārtību un ilgumu;

4.2.6.
Senāta vārdā paraksta Senāta lēmumus, protokolus (kopā ar sekretāru),
sarakstes dokumentus;
4.2.7.
izskata senatoru iesniegumus amatu savienošanas un interešu konfliktu
novēršanas jautājumos, kādi var izrietēt no likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” vai citiem normatīvajiem aktiem;
4.2.8.
veic citas, arī nolikumā tiešā veidā neminētas darbības, kas nepieciešamas
Senāta darba efektīvai nodrošināšanai.
4.3.
Ja Senāta priekšsēdētājam uz laiku nav iespējams savus pienākumus veikt,
piemēram, apmeklēt vai vadīt sēdi, vai veikt noteiktas sēdes sagatavošanas funkcijas,
Senāta priekšsēdētājs šo funkciju veikšanai nozīmē vienu vai abus no saviem
vietniekiem.
4.4.

Senāta darba lietvedības kārtošanai tiek nozīmēta Senāta sekretāre.

4.5.

Senāta sekretāre:

4.5.1.

protokolē Senāta sēdes, sagatavo sēžu protokolus un izrakstus;

4.5.2.

tehniski gatavo Senāta lēmumus;

4.5.3.

organizē Senāta lietvedību, t.sk. sarakstes īstenošanu;

4.5.4.

koordinē Senāta darba procesuālos un tehhniskos jautājumus;

4.5.5.
nepieciešamības gadījumā Senāta darba vajadzībām pieaicina arī attiecīgā
jautājumā kompetentos vai atbildīgos LSPA darbiniekus atbalsta sniegšanai (piem.,
IT risinājumu aktualitātes, telpu infrastruktūra, lēmumu gatavošanas satura
precizējošas nianses u.c.). Darbiniekiem šādā gadījumā ir pienākums atbalstu
sniegt.
5. Senāta darba organizācija
5.1. Senāta sēdes notiek atbilstoši Senāta apstiprinātam Darba plānam un sēdē
apstiprinātai Darba kārtībai.
5.2. Senāta darba kārtība tiek publicēta septiņas dienas pirms Senāta sēdes LSPA
mājaslapā. Materiāli, kas izskatāmi Senāta sēdē, iesniedzami Senāta sekretārei vismaz
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piecas dienas pirms sēdes. Senatori šos materiālus saņem vismaz divas dienas pirms
Senāta sēdes.
5.3. Operatīvu jautājumu risināšanai Senāta priekšsēdētājs, rektors vai vismaz pieci senatori
var sasaukt ārkārtas sēdi. Tādā gadījumā atbilstoši situācijai par sēdes noorganizēšanas
procesuālajiem aspektiem lemj Senāta priekšsēdētājs un sekretāre, bet iespēju robežās
arī ārkārtas sēžu gadījumā ievērojams nolikuma 5.2.punktā noteiktais.
5.4. Senāta sēdes pēc iespējas notiek klātienē. Ja ir dibināti apstākļi (piem., normatīvajos
aktos noteikti darba organizācijas ierobežojumi), Senāta sēdes var notikt attālināti
videokonferences režīmā, ja visiem senatoriem ir pieejami digitālie rīki pilnvērtīgam
darbam sēdē, t.sk. balsošanai.
5.5. Uz sēdēm Senāta priekšsēdētājs un sekretārs var uzaicināt tās personas un
struktūrvienību pārstāvjus, kuru klātbūtni nosaka nepieciešamība konkrēta jautājuma
izskatīšanai.
5.6. Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs drīkst piedalīties LSPA docētāji, darbinieki, studējošie
un citas personas viņus interesējošos jautājumos. Senāts, ja par to konkrētajā sēdē
nobalso vismaz divas trešdaļas klātesošo senatoru, un šādu lēmumu īpaši pamatojot
(piemēram, fizisko personu specifiski dati, LSPA ierobežotas pieejamības informācija
vai tml.), drīkst nolemt:
5.6.1. visu sēdi vai konkrēta jautājuma izskatīšanu sēdē īstenot slēgti;
5.6.2. ierobežot klātesošo personu loku, daudzumu u.tml.
5.7. Studējošajiem Senātā ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo
intereses. Šādam lēmumam nepieciešams visu studējošso senatoru vienprātīgs
lēmums. Par veto piemērošanu studējošie paziņo Senāta sēdē, bet rakstveidā
argumentētu veto lēmumu iesniedz Senāta priekšsēdētājam ne vēlāk kā nākošās darba
dienas laikā.
5.8. Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem. Par veto piemērošanu rektors
paziņo Senāta sēdē vai aptur Senāta lēmumu ar rakstveida rīkojuma dokumentu piecu
darba dienu laikā pēc Senāta sēdes.
5.9. Pēc studējošo vai rektora veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija,
ko izveido Senāts pēc paritātes principa, iekļaujot komisijā vienādu skaitu Senāta un
veto piemērotāja izvirzītus pārstāvjus. Saskaņošanas komisijas lēmuma apstiprināšanai
ir nepieciešams vismaz divu trešdaļu sēdē klātesošo senatoru atbalsts.
5.10. Senāts ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas senatoru, t.i. 17 senatori.
Konkrētu jautājumu izskatīšanā, ja ārējos normatīvajos aktos tā noteikts, var būt
nepieciešams cits konkrēts klātesošo skaits.
5.11. Lēmumus Senāts pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Izņēmuma gadījumi, kādos ir
nepieciešams vismaz divu trešdaļu no kopējā senatoru skaita, t.i. 17 senatoru, atbalsts,
ir lēmumos:
5.11.1. par ierosinājumu virzīt lēmumu par rektora atcelšanu5;
5.11.2. par Senāta izvirzītā LSPA padomes locekļa atsaukšanu6;
5.11.3. par Senāta priekšsēdētāja ievēlēšanu;
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Augstskolu likuma 17.panta devītā daļa;
Augstskolu likuma 14.1 panta 14.daļa;
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5.11.4. par konkrētiem jautājumiem, kuros ārējie normatīvie akti nosaka nepieciešamību
pēc konkrēta balsojuma īpatsvara.
5.12. Senāta lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav
noteikts citādi.
5.13. Balsojumi Senātā ir atklāti. Balsojums drīkst būt slēgts, ja normatīvie akti konkrētā
jautājumā paredz slēgta balsojuma nepieciešamību, vai arī ja konkrētā jautājumā,
pastāvot racionāliem lietderības apsvērumiem, pats Senāts nolemj balsojumu organizēt
kā slēgtu.
5.14. Senāta sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs un
sekretāre. Informācija par sēdē izskatītajiem jautājumiem tiek ievietota LSPA mājaslapā.
5.15. Senāta priekšsēdētājs, vadot sēdi, var pārtraukt runātāju un izteikt piezīmi, ja viņa runa
nav saistīta ar konkrēto darba kārtības punktu. Pie atkārtota aizrādījuma uzstāšanās var
tikt pārtraukta.
5.16. Senāta priekšsēdētājam, vadot sēdi, ir tiesības ieteikt Senātam noņemt kādu darba
kārtības jautājumu un nozīmēt tā izskatīšanu citā Senāta sēdē vai citā veidā.
5.17. Senāta darba citus noteikumus, kas nav ietverti šajā nolikumā, nosaka Senāts.
6. Citi noteikumi
6.1. Senāta nolikumu un grozījumus tajā apstiprina pats Senāts.
6.2. Senāta nolikums un grozījumi tajā stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu.
6.3. Ar Senāta darbu saistītus jautājumus, kas nav regulēti Augstskolu likumā, LSPA
Satversmē, šajā nolikumā vai citos ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos, izlemj Senāts.
6.4. Šis nolikums piemērojams, ciktāl nav pretrunā konkrētā brīdī spēkā esošajos ārējos
normatīvajos aktos vai LSPA Satversmē par konkrētajiem jautājumiem noteiktajai
reglamentācijai.
6.5. Atzīt par spēku zaudējušu “LSPA Senāta nolikumu”, apstiprināts LSPA Satversmes
sapulcē 28.11.2013., ar grozījumiem 20.10.2016. un 24.10.2019.
LSPA
Dokumenta izstrādāšanas vēsture:
Datums
04.11.2021.

Izstrādātājs/Papildinātājs
Zinātniskā sekretāre Irēna Dravniece
Studiju prorektore Andra Fernāte
Jurists Dāvis Šleija
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Labojumi / Komentāri
Jauns dokuments

