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SENĀTA NOLIKUMS 
 

1. Vispārējie  noteikumi 

1.1. Senāts ir akadēmiskā personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga 

par Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” (turpmāk, Augstskola) 
izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski 
atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, radošās un 
zinātniskās darbības jomas un apstiprina atbilstošus dokumentus.   

1.2. Senāts darbojas saskaņā ar augstskolas Satversmē noteikto kārtību un Senāta 
apstiprināto nolikumu. 

1.3. Senāta sastāvu iesaka rektors, katedras un studējošo pašpārvalde, un ievēlē Augstskolas 
satversmes sapulce uz trim gadiem. Senāta sastāvā, atbilstoši Augstskolu likuma 15.p., 

75% jābūt akadēmiskā personāla pārstāvjiem un ne mazāk kā 20%  studējošo 
pārstāvjiem. Studējošo pārstāvjus ievēlē Augstskolas studējošo pašpārvalde. Studējošo 
pašpārvaldes ievēlētos senāta locekļus apstiprina Augstskolas Senāts. Rektors ir Senāta 
loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu. Senāts no senatoru vidus ievēlē Senāta 

priekšsēdētāju un sekretāru. 
1.4. Senāta lēmumi, kuri pieņemti tā pilnvaru robežās, ir obligāti augstskolas 

akadēmiskajam personālam un studējošiem. 
1.5. Ja kāds no satversmes sapulces ievēlētajiem senatoriem izbeidz darba attiecības ar 

Augstskolu vai rodas objektīva nepieciešamība mainīt kādu no senatoriem, Senāta 
priekšlikums par izmaiņām Senāta sastāvā iesniedzams Satversmes sapulces 
priekšsēdētājam. 
 

2. Senāta darbības galvenie virzieni 

2.1. Senāts: 
2.1.1.  izstrādā augstskolas Satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs par 

Satversmes atbilstību augstskolas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem; 

2.1.2.  nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla 
vērtēšanas kritērijus, apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem amatiem un to 
ievēlēšanas kārtību; 

2.1.3.  lemj par studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu, kā arī par studiju 

programmu atvēršanu, attīstību un slēgšanu; 
2.1.4.  ievēlē amatā docentus, lektorus, asistentus, vadošos pētniekus un pētniekus,  kā arī 

virza ievēlēšanai profesoru padomē profesorus un asociētos profesorus; 
2.1.5.  lemj par Augstskolas un to struktūrvienību būtiskiem akadēmiskās un zinātniskās 

darbības jautājumiem, apstiprina Augstskolas nolikumus un politikas; 
2.1.6.  lemj par padomnieku konventa izveidošanu un apstiprina padomnieku konventa 

darbības nolikumu; 
2.1.7.  lemj arī citus jautājumus, kas, atbilstoši Augstskolu likuma 15.1.p., ietilpst Senāta 

kompetencē. 
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2.2. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Senāts var izveidot komisijas. 

 

3. Senāta darba organizācija 

3.1. Senāta darbības galvenā forma ir Senāta sēdes. 

3.2. Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā senatori sēdes 
vadītāju ievēlē no klātesošo senatoru vidus. 

3.3. Senāta sēdes notiek atbilstoši akadēmiskā gada senāta darba plānam. 
3.4. Senāta sēdes ir atklātas. Sēdes var būt slēgtas, ja to pieprasa 1/3 klātesošo senatoru vai 

rektors. 
3.5. Sēdes sasauc Senāta priekšsēdētājs. Ārkārtas sēdes sasauc, ja to pieprasa 1/3 senatoru, 

rektors vai padomnieku konvents. 
3.6. Senāta sēde parasti ilgst līdz divām stundām. Sēdes ilgumu var pagarināt tikai tad, ja 

tam piekrīt vairākums klātesošo senatoru. 
3.7. Par Senāta sēdes darba kartības projekta veidošanu atbild Senāta priekšsēdētājs.  
3.8. Priekšlikumus un materiālus par kārtējās sēdes darba kārtībā iekļaujamiem 

jautājumiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes iesniedz Senāta sekretāram.  

3.9. Jautājumi darba kārtības projektā iekļaujami tikai tad, ja par tiem ir sagatavots lēmuma 
projekts. 

3.10.Senāta sekretārs 10 dienas pirms Senāta sēdes publicē sēdes darba kārtības projektu un 
organizē materiālu sagatavošanu Senāta sēdei. Lai materiāls tiktu izskatīts kārtējā 

Senāta sēdē, tas kopā ar lēmuma projektu jāiesniedz sekretāram ne vēlāk kā 3 dienas 
pirms sēdes. 

3.11.Debašu laikā ierosinātos labojumus un papildinājumus lēmumu projektiem virza uz 
balsošanu tikai tad, ja tie iesniegti sēdes vadītājam rakstveidā. 

3.12.Senāta sēdes protokolē. Būtiskākās debates var reģistrēt audio vai videoierakstos. 
Senāta sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. 

 

4. Senatoru tiesības un pienākumi 

4.1. Senatoriem ir tiesības ierosināt jebkura Senāta kompetencē esošo jautājuma 
apspriešanu, piedalīties jebkura jautājuma apspriešanā, iepazīties ar visiem Senāta 

sēdes komisiju rīcībā esošajiem materiāliem. 
4.2. Senatoru pienākums ir piedalīties Senāta sēdēs un jautājumu sagatavošanā. 

 

5. Senāta lēmumi 

5.1. Senāts ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ja Senāta sēdē piedalās ne mazāk kā puse senatoru. 

5.2. Senāta lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Balsis skaita 
Senāta sekretārs. Balsošanā piedalās tikai senatori. Senāta priekšsēdētājam balsojumos 
ir izšķirošā balss, ja balsis sadalās līdzīgi. 

5.3. Senāts, pieņemot lēmumus, ievēro apstiprināto akadēmiskas un zinātniskas darbības 

budžetu. 
5.4. Senāta lēmumu var pārsūdzēt 10 kalendāro dienu laikā pēc spēkā stāšanās dienas. Lai 

lēmums tiktu grozīts vai atcelts, nepieciešams, lai, izskatot jautājumu atkārtoti Senātā, 
par to nobalsotu 2/3 no klātesošo senatoru skaita. 
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6. Aizklātā balsošana 

6.1. Visas personālās vēlēšanas Senāta sēdēs notiek, aizklāti balsojot.  
6.2. Pirms aizklātās balsošanas, atklāti balsojot, ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk 

kā trīs locekļu sastāvā.  
6.3. Ja Senāta sēdes notiek attālināti, balsu skaitīšanas komisiju neveido, bet gan atklātai, 

gan aizklātai balsošanai izmanto dokumentu vadības sistēmu Namejs. 
6.4. Balsojot klātienē, balsu skaitīšanas komisija no Senāta sekretāra saņem sagatavotus 

noteikta parauga biļetenus un pret parakstu Senāta senatoru reģistrācijas lapā izdala  
tos senatoriem.  

6.5. Par kandidātu iekļaušanu biļetenā Senāts pieņem lēmumu, atklāti balsojot. 
6.6. Aizklātā balsošanā senatori savu attieksmi par amata pretendenta ievēlēšanu pauž, 

svītrojot biļetenā vienu no vārdiem - "ievēlēt" vai "neievēlēt", kas biļetenā atrodas 
līdzās pretendenta vārdam un uzvārdam, atstājot biļetenā tādu pretendentu skaitu, kas 

nav lielāks par vakanto vietu skaitu.  
6.7. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst noteiktam paraugam, saplēsti, neļauj 

konstatēt balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī, 
kuros balsots par vairāk pretendentiem, nekā ir vakanto vietu.  

6.8. Aizklātā balsošanā piedalījušos senatoru skaitu nosaka pēc biļetenu skaita vēlēšanu 
kastē. Balsošanas tiesību deleģēšana nav atļauta. Senatoram, kurš nav balsojis 
balsošanai paredzētajā laikā, nav tiesību savu balsi nodot vēlāk. 

6.9. Ja konkursā uz vienu amatu piedalās vairāk nekā divi kandidāti un neviens no viņiem 

neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā 
piedalās divi pretendenti, kas ieguvuši visvairāk balsu. Ja vienāda saņemto balsu skaita 
dēļ tie nav nosakāmi, notiek pārbalsošana par attiecīgajiem pretendentiem. 

6.10.Ja pirmajā vai otrajā velēšanu kārta piedalās divi kandidāti un neviens no viņiem 

neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, tad tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu nākamā kārta, 
kurā piedalās tas pretendents, kurš ieguvis visvairāk balsu. Ja abi pretendenti ieguvuši 
vienādu balsu skaitu, notiek pārbalsošana par attiecīgajiem pretendentiem. Ja arī 
atkārtotā pārbalsošanā abi pretendenti ieguvuši vienādu balsu skaitu, Senāts katrā 

konkrētā gadījumā pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 
6.11.Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas rezultātus, ieraksta tos par katru 

kandidātu atsevišķa protokolā, paraksta to un ziņo rezultātus Senātam. Senāts, atklāti 
balsojot, apstiprina balsu skaitīšanas komisijas protokolus. 

6.12.Par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem ieinteresēta persona septiņu dienu laikā var 
iesniegt protestu Senāta priekšsēdētājam. Protestu septiņu dienu laikā pēc saņemšanas 
izskata Senāta priekšsēdētāja izveidota komisija, kuras ziņojums iekļaujams kārtējās 
Senāta sēdes darba kārtībā un par kuru Senāts pieņem lēmumus. 

 
 

 

 


