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Preambula

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ilgāk nekā 100 gadus ir pastāvējusi kā nacionāla
mēroga augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar specializāciju sporta un veselības
zinātnē un sporta pedagoģijā.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju atklāja 1921.gada 6.septembrī kā Latvijas
Fiziskās izglītības institūtu ar Latvijas Republikas Ministru prezidenta un izglītības
ministra rīkojumu.
1991.gada 5.novembrī Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrija mainīja
augstskolas nosaukumu uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA).
Saskaņā ar 2021.gada 8.jūnijā Saeimā pieņemtajiem Augstskolu likuma grozījumiem
LSPA likumā noteiktajā kārtībā jāizstrādā jauna Satversme. Tā stājas spēkā 2022.gada
1.jūnijā, kad spēku zaudē 2007.gada 26.aprīlī pieņemtais likums “Par Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Satversmi” un ar to apstiprinātā LSPA Satversme.

I Vispārīgie noteikumi
1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk tekstā — Akadēmija vai abreviatūra
“LSPA”) ir Augstskolu likumā noteiktajā apjomā autonoma augstākās izglītības un
zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām. Tā ir Latvijas Republikas valsts
akadēmiskās un profesionālās izglītības, zinātnes un sporta institūcija — Alma Mater,
kas atrodas Latvijā un kalpo sabiedrības interesēm. Akadēmijas saīsinātais nosaukums
ir LSPA.
2. LSPA pilnais nosaukums citās valodās ir:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Latvian Academy of Sport Education (angļu valodā),
Akademie für Sportpädagogik Lettland (vācu valodā),
Academie pedagogique sportive de Lettonie (franču valodā),
Latvijos sporto švietimo akademija (lietuviešu valodā),
Läti Spordihariduse Akadeemia (igauņu valodā),
Латвийская академия спортивной педагогики (krievu valodā),
Academia Latviensis exercitationis corporis pedagogiae (latīņu valodā).

3. LSPA vīzija ir, saglabājot vēsturisko identitāti, kļūt par starptautiski atzītu augstskolu
“Medicīnas un veselības zinātnes” Veselības un sporta zinātnes nozarē, kas nacionālā
mērogā funkcionē kā šo nozaru koordinējošais centrs.
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4. LSPA misija ir radīt, uzkrāt un pārnest pētniecībā un inovācijās balstītas zināšanas
izglītojamiem ar mērķi veidot harmonisku, intelektuālu un fiziski attīstītu sabiedrību, kā
arī veicināt fiziskās aktivitātes un sporta popularitāti.
5. LSPA vērtības: cilvēki, atvērtība, radošums, virzība uz izcilību izglītībā un zinātnē,
akadēmiskā brīvība.
6. Akadēmijas dibinātājs ir Latvijas valsts.
7. Akadēmijas juridiskais statuss ir atvasināta publiska persona.
8. Akadēmijas juridiskā adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija.
9. Dibinātāja noteiktā Akadēmijas stratēģiskā specializācija atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai Latvijas zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikācijai ir zinātņu nozarē
“Medicīnas un veselības zinātnes” ietilpstošās “Veselības un sporta zinātnes”, kuras ir
saistītas ar sportu un ar veselības aprūpi sportā, ieskaitot individuālos pakalpojumus.
10. LSPA ir augstskola, un tās dibinātājs ir noteicis, ka atbilstoši Latvijas Republikā
pieņemtajai augstskolu tipoloģijai Akadēmija ir lietišķo zinātņu augstskola.
11. Akadēmijas grafiskās zīmes elementi ir: Akadēmijas fasādes attēls ar četrām
kolonnām; Akadēmijas dibināšanas gads - 1921; diskobola siluets; grāmata un
Akadēmijas pilna nosaukuma saīsinājums “LSPA”. Fasādes siluets simbolizē
Akadēmijas ēku, kurā notiek zināšanu apgūšana, balstoties uz akadēmiskām vērtībām.
Diskobola siluets attēlo aktīvu, fiziski un garīgi spēcīgu cilvēku klātbūtni Akadēmijā.
Siluetā izmanto sengrieķu tēlnieka Mīrona 460.-450.g.p.m.ē. veidotu skulptūru. Grāmata
norāda uz mācīšanos un uzkrātajām zināšanām, kā stabilu Akadēmijas pastāvēšanas
pamatu. LSPA burtveidola abreviatūra atšifrē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
nosaukumu.
Akadēmijas karogs ir baltā krāsā, uz kura Latvijas karoga sarkanajā krāsā centrā attēlota
LSPA grafiskā zīme ar vārdiem “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija” un kreisajā pusē
izvietots dizaina elements, kas simbolizē kustību un bezgalīgu cikliskumu.
LSPA zīmogā attēlots Latvijas Republikas lielais ģerbonis un ietverti vārdi “Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmija”.
12. Akadēmijas atklāšanas diena — 6.septembris — ik gadu ir Akadēmijas svinamā
diena.
13. Akadēmija darbojas saskaņā ar šo satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās darbības
likumu, Augstskolu likumu, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem kā arī
saistošajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, un ar Akadēmijas iekšējām
reglamentācijām.
14. Akadēmija garantē akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību
atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajam.
15. Akadēmijas pašpārvaldes tiesības pamatojas uz visa pastāvīgā personāla tiesībām
un iespējām noteiktās normatīvās reglamentācijas ietvaros piedalīties Akadēmijas
akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu vadīšanā un pārvaldē.
16. Akadēmija ir akadēmiska un profesionāla augstākās izglītības un zinātnes institūcija,
kurā īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.
17. Studējošajiem līdztekus studijām ir nodrošināta iespēja nodarboties ar zinātniskās
pētniecības darbu, kā arī sporta meistarības pilnveidošanu.
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18. Absolventiem pēc studiju programmu apgūšanas izsniedz valstiski atzītu diplomu ar
Latvijas Republikas valsts ģerboņa attēlu. Diploma paraugu nosaka Ministru kabinets.

II Akadēmijas darbības pamatvirzieni, mērķi, uzdevumi, principi, autonomija
19. Akadēmijas darbības pamatvirzieni ir:
19.1. kvalitatīvas augstākās izglītības un pētnieciskās darbības īstenošana Akadēmijas
stratēģiskās specializācijas jomās;
19.2. tehnoloģiju un zināšanu pārnese, komercializācija un inovāciju īstenošana
stratēģiskās specializācijas jomām atbilstošajās tautsaimniecības nozarēs, veicinot to
iespējas dinamiski piemēroties sabiedrības vajadzībām un ārējās vides pārmaiņām;
19.3. starpnozaru un starptautiskā sadarbība, sekmējot starptautiski aktuālu un
nozīmīgu izglītības un zinātnes atziņu un metožu ieviešanu Akadēmijas darbībā kā arī
Akadēmijas pētniecisko rezultātu izplatīšana starptautiskajā akadēmiskajā vidē;
19.4. Akadēmijas specializācijai atbilstošas saimnieciskās darbības īstenošana;
19.5. sporta popularizēšana sabiedrībā tās veselības un labklājības nodrošināšanai;
19.6. augstākās izglītības un zinātnes koordinēšana pedagoģijas, veselības un sporta
zinātnes un sporta jomās Latvijas Republikā, līdzdarbojoties arī nozares uzlabojumu
plānošanā, tajā skaitā likumdošanas un citu iniciatīvu sniegšanā.

20. Akadēmijas darbības mērķi:
20.1. Akadēmijas kā lietišķo zinātņu augstskolas vispārīgie mērķi ir definēti Augstskolu
likumā;
20.2. Papildus Augstskolu likumā noteiktajiem vispārīgajiem mērķiem Akadēmijas mērķi
ir:
20.2.1. nodrošināt valstij, tautsaimniecībai un sabiedrībai kvalitatīvu izglītības saturu un
zināšanas Akadēmijas stratēģiskās specializācijas jomās;
20.2.2. veicināt multidisciplinaritāti un veidot sadarbību, piesaistot arī dažādus partnerus,
piedaloties dažādos projektos un īstenojot dažādas aktivitātes un iniciatīvas atbilstoši
šim mērķim, sniedzot likumdošanas un politikas plānošanas priekšlikumus u.c.;
20.2.3. nodrošināt Akadēmijas ilgtspējīgu attīstību kā nacionālai un starptautiski atzītai
augstākās izglītības un zinātnes institūcijai, īstenot uz saimnieciskiem pamatiem
balstītas aktivitātes un dažādus projektus, radot un komercializējot intelektuālo īpašumu
un citos veidos piesaistot attīstībai nepieciešamo finansējumu;

21. Akadēmijas darbības uzdevumi:
21.1. nodrošināt studiju un pētniecības darba nedalāmību, iespēju iegūt zināšanas,
akadēmisko izglītību un profesionālās prasmes, akadēmiskos un zinātniskos grādus,
profesionālo kvalifikāciju kā arī veikt starptautiska līmeņa pētniecību;
21.2. izstrādāt studiju programmas, izraudzīties akadēmisko personālu, iekārtot
zinātniskās un mācību laboratorijas, darbnīcas, bibliotēku un citas struktūras, lai
studējošajiem dotu iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālās
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prasmes atbilstoši zinātnes attīstības līmenim iespējami koncentrēti un augstvērtīgi;
nodrošināt tādas studiju programmas un pārbaudījumu prasības, lai piešķirtos grādus un
nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālo kvalifikāciju, kā arī studiju programmu
daļu apgūšanu savstarpēji atzītu Latvijas un ārvalstu augstskolās;
21.3. sadarboties ar citām augstskolām, zinātniskajām institūcijām un izglītības
iestādēm. Veicināt studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti;
21.4. organizēt savu darbu sabiedrības interesēs, apzinot sabiedrības aktuālās
vajadzības, kā arī informēt sabiedrību par savu darbību, par studiju un zinātnisko
pētījumu virzieniem un iespējām, veicinot studiju un pētniecības darbu izvēli atbilstoši
indivīda interesēm un spējām. Piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās
atziņas, metodes un pētījumu rezultātus;
21.5. rūpēties par jauno zinātnieku sagatavošanu kā arī iesaistīt jaunos zinātniekus
starpnozaru un starptautisko pētījumu veikšanā, nodrošinot viņiem iespēju iekļauties
pasaules akadēmiskajos un pētnieciskajos procesos;
21.6. piesaistot jomas ekspertus, izstrādāt un periodiski aktualizēt stratēģiju un regulārās
darbības plānus savas darbības īstenošanai un mērķu sasniegšanai katrā no darbības
pamatvirzieniem;
21.7. ieviest un pastāvīgi uzturēt iekšējās kvalitātes kontroles un risku vadības sistēmas
un mehānismus dažādās darbības jomās atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajam;
21.8. savas darbības pamatvirzienos būt atvērtai sadarbībai ar ikvienu juridisku vai
fizisku personu Latvijā un starptautiski, tajā skaitā izvērst sadarbību ar sporta
organizācijām;
21.9. sniegt priekšlikumus par
specializācijas jomās;

likumdošanas iniciatīvām Akadēmijas stratēģiskās

21.10. gādāt par Akadēmijas pozitīvu reputāciju, vēsturisko identitāti un vērtībām;
21.11. nodrošināt Akadēmijas pieredzes un zināšanu sinerģiju ar modernām pasaules
attīstības tendencēm un zinātniskajām atziņām;
21.12. godāt un nodrošināt akadēmisko brīvību, ētiku un akadēmisko godīgumu, ieviešot
atbilstošu iekšējo reglamentāciju;
21.13. nodrošināt studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu;
21.14. piedāvāt un īstenot tālākizglītības, mūžizglītības un profesionālās pilnveides
programmas;
21.15. nodrošināt, ka studiju, mūžizglītības, profesionālās pilnveides un pētnieciskais
darbs ir vērsts uz darba tirgus pieprasījumu, atbilstoši tautsaimniecības, valsts un
sabiedrības attīstības vajadzībām kā arī uz absolventu konkurētspējas celšanu Latvijas
Republikas un starptautiskā mērogā;
21.16. realizēt sporta speciālistu, sporta darbinieku, pedagogu, veselības aprūpes
speciālistu sportā un citu ar Akadēmijas darbību saistīto jomu speciālistu tālākizglītību
un mūžizglītību;
21.17. sagatavot un izdot Akadēmijas zinātnisko žurnālu, mācību grāmatas un mācību
līdzekļus;
21.18. veikt citus uzdevumus, kas nepieciešami Augstskolu likumā noteikto mērķu
sasniegšanai.
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22. Akadēmisko, profesionālo un zinātnisko grādu un profesionālās kvalifikācijas
iegūšana ir viens no Akadēmijas studiju un pētniecības darba (vai darbības) mērķiem.
Akadēmiskās studijas paredz bakalaura un maģistra akadēmiskā grāda iegūšanu,
zinātniskās pētniecības darba veikšanu un zinātnisko grādu iegūšanu. Profesionālā
augstākā izglītība paredz profesionālo programmu realizāciju un atbilstošas kvalifikācijas
un profesionālo grādu iegūšanu, profesionālā augstākā izglītība paredz profesionālo
programmu realizāciju un atbilstošas kvalifikācijas un profesionālo grādu iegūšanu.
23. Akadēmija izstrādā studiju plānus, programmas, to saturu un īstenošanas kārtību tā,
lai studējošajiem būtu iespēja iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālās
prasmes un iemaņas atbilstoši zinātnes attīstības līmenim un lai piešķirtos grādus un
nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālās kvalifikācijas, kā arī studiju programmu
atsevišķās daļas savstarpēji atzītu Latvijas un ārvalstu augstskolās.
24. Akadēmija sadarbojas ar citām augstskolām, zinātniskās pētniecības un citām
institūcijām, tajā skaitā slēdzot sadarbības līgumus un iesaistoties konsorcijos, kā arī kā
patstāvīgam subjektam iesaistoties zinātnes universitāšu ekosistēmās. Akadēmija
veicina sadarbību ar citu valstu augstskolām, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla
apmaiņu.
25. Īstenojot savu darbību, Akadēmija pamatojas uz šādiem principiem:
25.1. izziņas un studiju, akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība; studiju priekšmetu un
zinātniskā darba satura un metodes brīva izvēle; brīva zinātniskā viedokļa un pētījumu
rezultātu paušana (publicēšana), ja šī brīvība nav pretrunā ar ētikas normām,
Akadēmijas satversmi, citu personu tiesībām un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem;
25.2. studiju un zinātniskā darba saistība ar sabiedrības vajadzībām un Akadēmijas
stratēģiskajiem mērķiem un specializāciju.
26. Akadēmija dod iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo izglītību jebkuram Latvijas
pilsonim un citām personām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
27. Akadēmijai savas autonomijas ietvaros ir tiesības, ciktāl tās neierobežo normatīvās
reglamentācijas ietvari:
27.1. izstrādāt un pieņemt savu attīstības stratēģiju un darbības plānus, nosakot arī
darbības mērķus, uzdevumus, termiņus un citus aspektus;
27.2. izstrādāt, pieņemt un grozīt Akadēmijas satversmi;
27.3. noteikt zinātniskās un akadēmiskās darbības pamatvirzienus;
27.4. noteikt akadēmiskās un zinātniskās darbības saturu, veidus un formas, studiju vietu
skaitu, izstrādāt studiju programmas, realizēt tās, īstenot pētnieciskos projektus,
līdzdarboties partneru pētnieciskos projektos, un patstāvīgi lemt par jebkuriem ar
akadēmisko un zinātnisko darbu saistītiem jautājumiem, ja vien tie nav konkrēti noteikti
ārējos normatīvajos aktos;
27.5. rīkoties ar savu mantu un finanšu resursiem, lai sasniegtu attīstības stratēģijā
noteiktos mērķus;
27.6. Izstrādāt un pieņemt Akadēmijas ikgadējo budžetu;
27.7. patstāvīgi noteikt savu iekšējo reglamentāciju, veidojot to saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem;
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27.8. atbilstoši īstenotajām studiju programmām saskaņā ar normatīvo reglamentāciju
piešķirt grādus un profesionālo kvalifikāciju, izsniegt diplomus un citus iegūto izglītību
apliecinošus dokumentus;
27.9. ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, papildinoši reglamentēt un īstenot no
ārējiem normatīvajiem aktiem izrietošas procedūras un procesus (piemēram, stipendiju
piešķiršana, promocijas kārtība, iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē
sasniegto studiju rezultātu atzīšana), kā arī citas procedūras un darba procesus, ko
uzskata par lietderīgu reglamentēt;
27.10. piedalīties zināšanu un tehnoloģiju pārnesē un inovāciju procesā, tajā skaitā ar
finansiāliem ieguldījumiem, sniegt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī veikt LSPA
darbības pamatvirzieniem atbilstošu saimniecisko darbību;
27.11. patstāvīgi noteikt savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, veidot
personālsastāvu, īstenot dažādas nodarbinātības formas, noteikt darba samaksas
likmes, ciktāl minēto neierobežo normatīvā reglamentācija;
27.12. informēt sabiedrību par savu darbību un sniegt tai iegūtās zinātniskās un
profesionālās atziņas;
27.13. veicināt darbinieku un studējošo mobilitāti, pieredzes un atziņu apmaiņu ar citām
augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, akadēmiskā personāla un zinātnieku
iekļaušanos pasaules pētnieciskajos un akadēmiskajos procesos;
27.14. savā darbībā īstenot dažādas sadarbības aktivitātes ar Latvijas un ārvalstu
juridiskām vai fiziskām personām un institūcijām;
27.15. organizēt kongresus, konferences un citas aktivitātes, kas atbilst Akadēmijas
misijai un sekmē Akadēmijas mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;
27.16. Veicināt informācijas pieejamību par sporta nozīmīgumu sabiedrības veselības
un labklājības nodrošināšanā, t.sk. īstenojot informatīvas un izglītojošas sadarbības
aktivitātes ar skolām un to audzēkņiem.
27.17. Akadēmijas mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai ar Akadēmijas
padomes lēmumu dibināt, reorganizēt un likvidēt iestādes, tai skaitā publiskās
aģentūras, kā arī biedrības, nodibinājumus un komercsabiedrības, t.sk.
jaunuzņēmumus, būt par dalībnieku komercsabiedrībās un biedru un dibinātāju
biedrībās un nodibinājumos. Akadēmija var noteikt precizētus kritērijus jaunu juridisko
personu veidošanai vai līdzdalībai jau esošās juridiskās personās;
27.18. izraudzīties akadēmisko personālu, iekārtot sporta zāles, stadionu, laboratorijas,
bibliotēkas un citas struktūras tā, lai studējošiem gūstot zināšanas, prasmes un iemaņas,
nodrošinātu akadēmisko izglītību un profesionālo kompetenci atbilstoši zinātnes
attīstības līmenim un sporta pedagoģijas un sporta tradīcijām;
27.19. patstāvīgi, bet ievērojot normatīvo aktu prasības, noteikt studiju saturu un formu,
studējošo uzņemšanas papildu noteikumus, imatrikulācijas kārtību;
27.20. īstenot savu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;
27.21. ievēlēt Akadēmijas Emeritus profesorus, nodibināt un piešķirt Akadēmijas goda
nosaukumus, prēmijas un personālstipendijas;
27.22. patstāvīgi pieņemt lēmumus jebkuros citos jautājumos un veikt citas darbības, ja
vien tas nav pretrunā ar Akadēmijas dibinātāja un Augstskolu likumā noteiktajiem
augstskolu darbības principiem un uzdevumiem.
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III Akadēmijas organizatoriskā un pārvaldes struktūra,
normatīvo aktu izdošana, lēmumu apstrīdēšana
28. Akadēmijas pārvaldes orgāni ir:
28.1. padome;
28.2. senāts;
28.3. rektors;
28.4. satversmes sapulce;
28.5. akadēmiskā šķīrējtiesa.
29. Padome ir koleģiāla Akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par
Akadēmijas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina
Akadēmijas darbību atbilstoši Akadēmijas attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.
Padomi izveido saskaņā ar Augstskolu likumu. LSPA Senāts izvirza pārstāvjus darbam
padomē Senāta noteiktā kārtībā.
30. Padomes darbībā papildus Augstskolu likumā noteiktajam regulējumam ir ņemams
vērā sekojošais:
30.1. Padomes kompetence ir noteikta Augstskolu likumā vai citos ārējos normatīvos
aktos, kā arī konkrētos jautājumos satversmē;
30.2. Padome darbojas saskaņā ar šo satversmi un pašas padomes apstiprinātu
nolikumu, bet tā izstrādāšanā un grozīšanā pirms apstiprināšanas padome viedokļa
sniegšanai var iesaistīt jebkuru Akadēmijas darbinieku vai ārēju ekspertu;
30.3. Savā darbībā padome aizsargā LSPA vēsturisko identitāti kā arī aizsargā
akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu;
30.4. Senāts izvirza divus padomes locekļus šādā kārtībā:
30.4.1. izveido Atlases komisiju, nosakot tās sastāvu un darbības kārtību;
30.4.2. nosaka atlases prasības un kandidātu pieteikšanas kārtību;
30.4.3. nosaka kandidātu novērtēšanas kārtību;
30.4.4. nosaka Padomes locekļu izvirzīšanas kārtību.
31. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci Padome:
31.1. apstiprina Akadēmijas satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai
satversmes sapulcē;
31.2. apstiprina Akadēmijas attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas progresu;
31.3. apstiprina Akadēmijas budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus:
31.3.1. gada pārskatu, kas tiek sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un
Likumam par budžetu un finanšu vadību,
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31.3.2. gada finanšu rezultātu (ieņēmumu un izdevumu) pārskatu Akadēmijas un tās
struktūrvienību līmenī, kas tiek sagatavots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
31.4. pārrauga Akadēmijas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;
31.5. uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to
atbilstību un darbības efektivitāti;
31.6. apstiprina politikas, kurās definēti Akadēmijas pārvaldības procesi un to darbības
vispārīgie principi;
31.7. pēc rektora priekšlikuma lemj par:
31.7.1. Akadēmijas struktūru,
31.7.2. Akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju,
31.7.3. Akadēmijas filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu,
31.7.4. Akadēmijas dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās,
31.7.5. Akadēmijas personāla atlīdzības politiku,
31.7.6. investīciju piesaisti,
31.7.7. Akadēmijas kredītsaistībām,
31.7.8. Akadēmijas nekustamā īpašuma attīstības plānu,
31.7.9. Akadēmijas auditora izraudzīšanu;
31.8. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu;
31.9. Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā virza vienu vai vairākus kandidātus
ievēlēšanai rektora amatā satversmes sapulcē;
31.10. nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēdz ar rektoru darba līgumu
un novērtē rektora darbību;
31.11. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata
likumā noteiktajā kārtībā.
32. Satversmes sapulces izveidošanā un darbībā ir noteikts sekojošais:
32.1. Satversmes sapulce ir Akadēmijas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo
pārstāvības institūcija.
32.2. Satversmes sapulces kompetence ir noteikta Augstskolu likumā un var tikt noteikta
arī citos ārējos normatīvos aktos;
32.3. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci Satversmes sapulce:
32.3.1. apstiprina Akadēmijas Satversmi un tās grozījumus;
32.3.2. ievēlē amatā rektoru;
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32.3.3. var rosināt rektora atcelšanu no amata;
32.3.4. noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par Akadēmijas darbību;
32.3.5. ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus;
32.3.6. var atsaukt Senāta locekļus;
32.3.7. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu.
32.4. Satversmes sapulce sastāv no 60 (sešdesmit) locekļiem, no kuriem 60% jeb 36
(trīsdesmit seši) locekļi ir no akadēmiskā personāla loka (akadēmiskajos amatos
ievēlētie darbinieki), 20% jeb 12 (divpadsmit) locekļi no aktīvu studējošo loka un ar
nosacījumu, lai pēc iespējas būtu nodrošināta visos studiju līmeņos studējošo
pārstāvība, un 20% jeb 12 (divpadsmit) locekļi no vispārējā personāla loka.
32.5. Satversmes sapulci ievēlē uz trim gadiem vispārīgās, aizklātās vēlēšanās.
32.6. Akadēmiskā personāla pārstāvjus satversmes sapulcē ievēlē Akadēmijas
akadēmiskā personāla saime, vispārējā personāla pārstāvjus satversmes sapulcē ievēlē
Akadēmijas vispārējā personāla saime, studējošo pārstāvjus satversmes sapulcē ievēlē
Akadēmijas studējošo pašpārvalde.
32.7. Satversmes sapulces vēlēšanu organizēšanai no Akadēmijas akadēmiskā,
vispārējā personāla un studējošo pārstāvjiem tiek izveidota satversmes sapulces
vēlēšanu komisija. Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveides nosacījumus un
kārtību, skaitlisko sastāvu, pienākumus, kā arī vēlēšanu procesa norises un uzraudzības
kārtību regulē Akadēmijas satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums. Šo
nolikumu izstrādā Akadēmijas senāts, bet apstiprina senāts un padome. Studējošo
pārstāvjus satversmes sapulcē un arī vēlēšanu komisijā ievēlē studējošo pašpārvalde
tās noteiktajā kārtībā. Vēlēšanu procesu dokumentē un saglabā rezultātus, tajā skaitā
sarindojot kandidātus pēc saņemto balsu skaita, vismaz 3 (trīs) gadus pēc konkrētā
sasaukuma satversmes sapulces termiņa beigām.
32.8. Satversmes sapulce sava darba organizēšanai sagatavo un apstiprina satversmes
sapulces darba kārtības nolikumu.
32.9. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse
locekļu. Ja Augstskolu likumā vai šajā satversmē nav noteikts lielāks nepieciešamais
balsu skaits, lēmumus pieņem, ja par tiem nobalso klātesošo locekļu vairākums.
32.10. Satversmes sapulce uz termiņu līdz konkrētā satversmes sapulces sasaukuma
beigām ievēlē savu priekšsēdētāju, viņa vietnieku (vietniekus) un sekretāru.
32.11. 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.
32.12. Ja satversmes sapulces loceklis savā darbībā ir pārkāpis likumu vai ir būtiski
apdraudēta viņa reputācija un tas var kaitēt Akadēmijas darbībai, tad satversmes
sapulces priekšsēdētājs var rosināt šā locekļa atsaukšanu, par ko balso tā personāla
pārstāvju grupa (akadēmiskais, vispārējais personāls vai studējošie) un kopa, kas šo
satversmes sapulces locekli ievēlēja. Ja balsojuma rezultāts ir pret satversmes sapulces
locekļa atsaukšanu, viņš šo amatu saglabā, bet, ja balsojuma rezultāts ir par amata
atstāšanu, līdz ar balsojuma lēmuma pieņemšanu satversmes sapulces loceklis šo
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amatu atstāj. Balsojuma gaita un rezultāti tiek dokumentēti un iesniegti satversmes
sapulcei.
32.13. Satversmes sapulces loceklis zaudē šo amatu, ja:
32.13.1. viņu atsauc viņu ievēlējušās personāla grupas vēlētāju kopa;
32.13.2. viņš pārtrauc darba attiecības Akadēmijā vai saglabā darba attiecības, taču
zaudē atbilstību tai personāla grupai, no kuras tika ievēlēts;
32.13.3. viņš tiek iekļauts LSPA padomes sastāvā;
32.13.4. viņš pats pēc savas iniciatīvas šo amatu atstāj, iesniedzot iesniegumu
satversmes sapulces priekšsēdētājam;
32.13.5. sakarā ar satversmes sapulces locekļa nāvi.
32.14. Ja satversmes sapulces loceklis jebkāda iemesla dēļ zaudē šo amatu, viņa vietā
darboties piedāvā nākošajam attiecīgās personāla grupas pārstāvim saskaņā ar šī
satversmes sapulces sastāva vēlēšanu rezultātiem.
33. Ja Satversmes sapulce nav lemtspējīga, tās funkcijas uz laiku līdz jaunas
Satversmes sapulces ievēlēšanai pilda Senāts. Satversmes sapulce nav lemtspējīga, ja
tā Augstskolu likumā noteiktajā termiņā un noteiktajos kompetences jautājumos nav
pieņēmusi lēmumu. Šādā gadījumā nekavējoties tiek rīkotas jaunas Satversmes
sapulces vēlēšanas.

34. Attiecībā par rektora amatu, kompetenci un darbību ir noteikts sekojošais:
34.1. Rektors ir Akadēmijas augstākā amatpersona, kas īsteno Akadēmijas vispārējo
administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Akadēmiju;
34.2. Rektora kompetenci un ievēlēšanas, kā arī atcelšanas regulējumu nosaka
Augstskolu likums un citi ārējie normatīvie akti, kā arī Akadēmijas satversme konkrētos
jautājumos. Rektora papildus pienākumi un kompetence var tikt noteikti Akadēmijas
iekšējos normatīvajos aktos, ciktāl lēmumu pieņemšana konkrētos jautājumos nav
ietverta citu Akadēmijas pārvaldes orgānu kompetencē saskaņā ar normatīvajiem
aktiem;
34.3. Rektora amata kandidātu izvērtēšanu un izvirzīšanu atklāta starptautiska konkursa
ietvaros Akadēmijas padome veic saskaņā ar padomes izstrādātu un apstiprinātu rektora
vēlēšanu nolikumu;
34.4. Rektoru no Akadēmijas padomes virzīto viena vai vairāku kandidātu loka ievēlē
satversmes sapulce, ja par to nobalso vairāk nekā puse satversmes sapulces locekļu;
34.5. Ar rektora nodarbinātību saistīto dokumentāciju paraksta Akadēmijas padomes
priekšsēdētājs;
34.6. Rektora plānotas pagaidu prombūtnes laikā rektora pienākumus, pamatojoties uz
rektora rīkojumu, pilda kāds no prorektoriem. Rektora neplānotas pagaidu prombūtnes
laikā rektora pienākumus pilda LSPA padomes norīkots prorektors;
34.7. Ja līdzšinējā rektora amata pilnvaru termiņš ir noslēdzies, bet jaunas rektora
vēlēšanas vēl nav sekmīgi noslēgušās vai ja jebkādu citu iemeslu dēļ rektora amats
kļuvis vakants, padome nozīmē rektora pienākumu izpildītāju, kas pilda rektora
pienākumus līdz jauna rektora ievēlēšanai, bet ne ilgāk kā vienu gadu.
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35. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci rektors:
35.1. nodrošina Akadēmijas vadību un atbild par Akadēmijas attīstības stratēģijā noteikto
mērķu sasniegšanu, kā arī Akadēmijas finanšu resursu lietderīgu un likumīgu izlietojumu
saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Akadēmijas satversmi, Padomes
un Senāta lēmumiem;
35.2. īsteno Akadēmijas reprezentatīvās funkcijas, veic citas darbības Akadēmijas
sekmīgas darbības nodrošināšanai un pārstāv augstskolu sadarbībā ar citām
institūcijām un privātpersonām;
35.3. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus;
35.4. nodrošina Akadēmijas studiju un zinātnes attīstības plāna izstrādi un iesniedz to
apstiprināšanai Senātā, nodrošina Akadēmijas attīstības stratēģijas izstrādi un pēc
Akadēmijas Senāta saskaņojuma saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē;
35.5. sadarbībā ar Akadēmijas struktūrvienībām nodrošina Akadēmijas attīstības
stratēģijas īstenošanu;
35.6. atbilstoši Akadēmijas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem ieceļ un atceļ
prorektorus un dekānus (ja ir izveidota fakultāte), kā arī nosaka to kompetences jomas,
pilnvaras un atbildību;
35.7. ir atbildīgs par sekmīgu Akadēmijas personāla politikas īstenošanu;
35.8. nodrošina Akadēmijas budžeta sagatavošanu un pēc Akadēmijas Senāta
saskaņojuma saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē. Rektors ir atbildīgs par
budžeta izpildi un iesniedz Akadēmijas gada pārskatus apstiprināšanai Padomē;
35.9. saskaņā ar Padomes pilnvarojumu rīkojas ar Akadēmijas līdzekļiem, tai skaitā veic
nepieciešamās darbības saistībā ar Akadēmijas kredītsaistību uzņemšanos un
investīciju piesaisti;
35.10. saskaņā ar Akadēmijas Padomes apstiprināto nekustamā īpašuma attīstības
plānu pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma iegādi, apgrūtinājumiem vai
atsavināšanu;
35.11. savas kompetences ietvaros atbild par Akadēmijas darbības atbilstību Augstskolu
likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

36. Attiecībā par senāta izveidošanu un darbību ņemams vērā sekojošais:
36.1. 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.
36.2. Senāts Akadēmijas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā
personāla un studējošo akadēmisko brīvību.
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36.3. Senāta sastāvā kopā ir 25 (divdesmit pieci) senāta locekļi, no kuriem 19
(deviņpadsmit) ir LSPA akadēmiskā personāla pārstāvji, 5 (pieci) ir LSPA studējošo
pārstāvji, kā arī Senāta sastāvā automātiski ietilpst LSPA rektors.
36.4. Akadēmijas Senāta pilnvaru laiks ir trīs gadi. Akadēmijas Senāts uz savu pilnvaru
laiku no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru.
36.5. Senāts darbojas saskaņā ar paša senāta apstiprināto nolikumu.
36.6. Senātu ievēlē satversmes sapulce saskaņā ar satversmes sapulces apstiprinātu
senāta vēlēšanu kārtību. Vēlēšanu procesu dokumentē un saglabā rezultātus, tajā skaitā
sarindojot kandidātus saņemto pēc saņemto balsu skaita, vismaz 3 (trīs) gadus pēc
konkrētā sasaukuma senāta termiņa beigām.
36.7. Senāta kompetenci nosaka Augstskolu likums un citi ārējie normatīvie akti, kā arī
satversme konkrētos jautājumos un senāta nolikums.
36.8. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci senāts:
36.8.1. izstrādā Akadēmijas satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs
par satversmes atbilstību Akadēmijas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem;
36.8.2. apstiprina Akadēmijas studiju procesa attīstības plānu, sniedz padomei
priekšlikumus par attīstāmām studiju jomām;
36.8.3. pēc rektora ierosinājuma lemj par:
36.8.3.1.

studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu,

36.8.3.2.

studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu,

35.8.3.3.
iegūšanai;

prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju

36.8.4. apstiprina Akadēmijas zinātniskās darbības attīstības plānu, rosina konkrētu
zinātniskās darbības virzienu īstenošanu;
36.8.5. nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla
vērtēšanas kritērijus;
36.8.6. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras;
36.8.7. Akadēmijas satversmē noteiktajā kārtībā izvirza Augstskolu likumā minētos
Akadēmijas padomes locekļus;
36.8.8. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no
amata, ievērojot Augstskolu likuma noteikumus;
36.8.9. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par Akadēmijas attīstības stratēģiju,
budžetu, Akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un
nekustamā īpašuma attīstības plānu pirms to skatīšanas padomē. Ja Senāts neatbalsta
kādu no minētajiem dokumentiem, tā apstiprināšana un virzīšana padomei tiek atlikta uz
vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā senātā netiek saskaņots, tas tiek izskatīts
padomē, uzklausot senāta iebildumus;
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36.8.10. ir tiesīgs atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas.
Komisiju veidošanas un darbības kārtību nosaka senāta nolikums.
36.9. Senāta papildus pienākumi un kompetence var tikt noteikti Akadēmijas iekšējos
normatīvajos aktos, ciktāl konkrētie jautājumi nav ietverti citu Akadēmijas pārvaldes
orgānu kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
36.10. Senāts patstāvīgi lemj par kārtību, kādā virza pārstāvjus darbam padomē, ņemot
vērā Augstskolu likumā un šajā satversmē noteikto;
36.11. Ja senāta loceklis jebkāda iemesla dēļ zaudē šo amatu, viņa vietā darboties
piedāvā nākošajam attiecīgās personāla grupas pārstāvim saskaņā ar šī senāta sastāva
vēlēšanu rezultātiem.

37. Attiecībā par akadēmisko šķīrējtiesu ir noteikts sekojošais:
37.1. Akadēmisko šķīrējtiesu ievēlē satversmes sapulce aizklātā balsošanā uz trim
gadiem;
37.2. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvu veido trīs pārstāvji, no kuriem divi ir satversmes
sapulces ievēlēti akadēmiskā personāla pārstāvji un viens ir Akadēmijas studējošo
pašpārvaldes izvirzīts pārstāvis no aktuālu studējošo loka. Akadēmiskās šķīrējtiesas
sastāvā nedrīkst būt Akadēmijas vispārējā personāla pārstāvji;
37.3. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas saskaņā ar pašas Akadēmiskās šķīrējtiesas
apstiprinātu nolikumu;
37.4. Akadēmiskā šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei.
37.5. Par darbu Akadēmiskajā šķīrējtiesā Akadēmijas padome paredz šķīrējtiesnešiem
un nepieciešamības gadījumā arī pieaicinātajiem ekspertiem atlīdzību;
37.6. Akadēmiskā šķīrējtiesas lēmumus pilda administrācija.
37.7. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumi ir saistoši citiem Akadēmijas pārvaldes
orgāniem, struktūrvienībām un personālam;
37.8. Akadēmiskā šķīrējtiesa lietu izskatīšanā vai atbalsta funkcijas sniegšanā
nepieciešamības gadījumā konsultējas ar citām institūcijām vai pieaicina ekspertus, lai
nodrošinātu, ka akadēmiskā šķīrējtiesa ir kompetenta konkrēto jautājumu izskatīšanā un
izklāstīšanā arī rakstveidā savos nolēmumos. Pieaicinātās personas var būt arī no
Akadēmijas darbinieku un studējošo loka atkarībā no izskatāmā jautājuma, vai
ārpakalpojuma sniedzēji;
37.9. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:
37.9.1. studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Akadēmijas satversmē
noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;
37.9.2. strīdus starp Akadēmijas pārvaldes orgāniem, amatpersonām, kā arī starp
darbiniekiem, struktūrvienībām un citām institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās.
Akadēmiskā šķīrējtiesa neizskata civiltiesiskus strīdus;
37.9.3. iesniegumus Augstskolu likumā noteiktos gadījumos par administratīva akta vai
faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem;
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37.9.4. citus strīdus saskaņā ar Akadēmijas satversmi un ārējiem normatīvajiem aktiem.
37.10. Akadēmiskā šķīrējtiesa strīda izskatīšanas procesu organizē saskaņā ar nolikumu
par akadēmiskās šķīrējtiesas darbību, satversmi un ārējiem normatīvajiem aktiem. Ja
akadēmiskā šķīrējtiesa uzskata par nepieciešamu, tā var apturēt konkrēta lēmuma,
rīkojuma vai Akadēmijas iekšējā normatīva akta spēkā esamību līdz strīda izskatīšanas
pabeigšanai vai lemt par citu pagaidu noregulējumu, ja vien tādā veidā netiek nodarīts
kaitējums Akadēmijai.

38. Akadēmijas studējošajiem ir sava pašpārvalde — vēlēta, neatkarīga studējošo
tiesību un interešu pārstāvības institūcija Akadēmijā. Par studējošo pašpārvaldi ir
noteikts sekojošais:
38.1. Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un
apstiprina senāts;
38.2. Studējošo pašpārvaldes tiesības un pienākumus nosaka saskaņā ar Augstskolu
likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Studējošo pašpārvaldes nolikumu;
38.3. Studējošo pašpārvaldes vadītājam par amata pienākumu veikšanu ir noteikta
atlīdzība paaugstinātās stipendijas vai citā tiesiskā ietvarā.

39. Akadēmijā darbojas arī Akadēmijas padomnieku konvents. Attiecībā par
padomnieku konventu ir noteikts sekojošais:
39.1. Padomnieku konvents konsultē padomi, senātu un rektoru Akadēmijas attīstības
stratēģijas jautājumos;
39.2. Padomnieku konventa locekļus apstiprina ar Akadēmijas padomes un senāta
kopīgu lēmumu uz četriem gadiem;
39.3. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Akadēmijas
padomē un senātā;
39.4. Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs;
39.5. Padomnieku konventa locekļi nav valsts amatpersonas.

40. Akadēmijas izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas tiesības
nosaka Augstskolu likums.
41. Attiecībā par iekšējo normatīvo aktu un individuālu lēmumu izdošanu Akadēmijā ir
noteikts sekojošais:
41.1. Akadēmijas iekšējos normatīvos aktus un individuālus lēmumus atbilstoši to
kompetencei izdod padome, satversmes sapulce, rektors, akadēmiskā šķīrējtiesa un
senāts;
41.2. Akadēmijas citas institūcijas un amatpersonas iekšējos normatīvos aktus un
individuālus lēmumus izdod atbilstoši rektora vai padomes noteiktajam deleģējumam, kā
arī ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos ietvertajam deleģējumam;
41.3. strīdu gadījumā par tiesībām izdot noteikta satura, veida, nosaukuma vai statusa
iekšējo normatīvo aktu vai individuālu lēmumu, kā arī tā attiecināmību un saistošo
raksturu pret noteiktiem pārvaldes orgāniem, struktūrvienībām, koleģiālām institūcijām,
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darbiniekiem vai studējošajiem lemj akadēmiskā šķīrējtiesa, kurā tiesības vērsties ir
jebkuram personāla pārstāvim;

IV Akadēmijas struktūrvienības un koleģiālās institūcijas
42. Par Akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pēc rektora
priekšlikuma lemj padome. Var tikt izveidotas struktūrvienības, kuru veidošana nav
obligāta, bet ir iespējama saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, zinātniskie
institūti).
43. Akadēmijas struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības
struktūrvienības nolikums. Struktūrvienību nolikumus apstiprina rektors.

nosaka

44. Par Akadēmijas koleģiālo institūciju (komisijas, darba grupas u.c.) izveidošanu, kuras
nav tiešā veidā noteiktas kā nepieciešamas ārējos normatīvajos aktos, lemj attiecīgais
pārvaldes orgāns, kura kompetencē ir jautājumi, kuru risināšanai konkrētās koleģiālās
institūcijas izveidošana ir nepieciešama.
45. Par Akadēmijas koleģiālo institūciju, kuras nav tiešā veidā noteiktas kā
nepieciešamas ārējos normatīvajos aktos, darbības reglamentāciju lemj šīs institūcijas
izveidotājs. Koleģiālās institūcijas darbības reglamentācija var būt ietverta arī citas
struktūrvienības vai konkrēta procesa iekšējā reglamentācijā.
46. Izglītības, zinātnes, sporta, atbalsta un saimnieciskā darba veikšanai Akadēmijā var
tikt veidotas dažādas struktūrvienības un koleģiālās institūcijas, kuru izveidošanas
nepieciešamība vai pieļaujamība izriet un nav pretrunā Augstskolu likumam un citiem
ārējiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:
46.1. Studiju dome;
46.2. Sporta daļa;
46.3. Studiju departaments;
46.4. Institūts / Daļa / Nodaļa;
46.5. Katedra / Profesoru grupa;
46.6. Centrs / Laboratorija;
46.7. Akadēmiskā personāla komisija;
46.8. Studiju programmu komisija;
46.9. Uzņemšanas komisija;
46.10. Promocijas padome;
46.11. Profesoru padome.
47. Atbilstoši nepieciešamībai Akadēmijā var tikt veidotas arī citas struktūrvienības vai
iestādes un dažādos statusos, tajā skaitā tādas, kas kā iespējamas paredzētas ārējos
normatīvajos aktos (piemēram, zinātniskos institūtus). Šādas struktūrvienības vai
institūcijas darbību reglamentē tās nolikumā. Tāpat dažādas struktūrvienības var tikt
slēgtas vai reorganizētas Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.
48. Studiju dome koordinē katedru, profesoru grupu un institūtu/daļu/nodaļu savstarpējo
darbību studiju jautājumos, izlemj studiju un studentu zinātniskā darba organizatoriskos
jautājumus, ierosina jautājumus, kurus jāizskata senātā vai citos pārvaldes orgānos.
15

Studiju domē ir visu katedru, profesoru grupu vadītāji, institūtu/daļu/nodaļu vadītāji,
Studiju departamenta vadītājs. Studiju domi vada studiju prorektors. Studiju domes
nolikumu, kurš nosaka Studiju domes izveidošanas kārtību, sastāvu, uzdevumus,
funkcijas un tiesības, apstiprina senāts.
49. Sporta daļa koordinē sporta darbu Akadēmijā un ierosina jautājumus, kurus jāizskata
senātā vai citos pārvaldes orgānos. Sporta daļā ir katedru vadītāju vietnieki sporta darbā,
kuri no sava vidus ievēl Sporta daļas vadītāju. Sporta daļas nolikumu, kurš nosaka
Sporta daļas izveidošanas kārtību, sastāvu, uzdevumus, funkcijas un tiesības, apstiprina
Senāts.
50. Studiju departaments ir Akadēmijas struktūrvienība, kas savas kompetences
ietvaros:
50.1. plāno, vada, organizē, koordinē studiju procesu un analizē tā rezultātus;
50.2. nodrošina studējošiem kvalitatīvu izglītību un profesionālo sagatavošanas procesu
Akadēmijas īstenojamās studiju programmās, zinātniski pētnieciskajā darbā,
starptautiskās un starpaugstskolu sadarbības aktivitātes;
50.3. koordinē institūtu, nodaļu, katedru, profesoru grupu, centru, studiju programmu
direktoru un kvalifikāciju vadītāju darbību Akadēmijas studiju programmu īstenošanai;
50.4. nodrošina studiju procesa atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,
Akadēmijas iekšējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā licencēšanas un akreditācijas
dokumentiem;
50.5. sniedz informatīvo nodrošinājumu vadības lēmumu pieņemšanai akadēmiskajā
jomā un koordinē informācijas sagatavošanu atskaitēm;
50.6. sagatavo ar studiju procesu saistītās atskaites.
51. Studiju departamenta darbību vada tā vadītājs. Studiju departamenta vadītāju ievēlē
senāts uz pieciem gadiem, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Studiju
departamenta vadītājs ir studējošo oficiālais pārstāvis visās studiju lietās. Studiju
departamenta izveidošanas kārtību, sastāvu, uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka
nolikums, kuru apstiprina rektors.
52. Institūts / Daļa / Nodaļa ir vienas vai vairāku zinātnisko apakšnozaru struktūrvienību
apvienojums, kas savas kompetences ietvaros veic ar sporta un veselības aprūpes
speciālistu izglītošanu un tālākizglītību saistītu studiju, metodisko, zinātnisko un
saimniecisko darbību. Daļa/nodaļa var būt arī administratīvā darba struktūrvienība.
Institūta/Daļas/ Nodaļas nolikumu, kurš nosaka Institūta /Daļas/ Nodaļas uzdevumus,
funkcijas un tiesības apstiprina rektors.
53. Katedra / Profesoru grupa ir Akadēmijas studiju un pētniecības darba pamatvienība,
kas veido, organizē un piedāvā studiju kursu programmas un veic zinātniskos pētījumus.
Katedra un Profesoru grupa ir tiesīga patstāvīgi izlemt visus jautājumus atbilstoši tās
darbībai, kuri ar satversmi vai iekšējiem normatīvajiem aktiem nav nodoti Studiju domes
vai senāta pārziņā. Katedras/ Profesoru grupas vadītāju ievēlē senāts. Katedras un
Profesoru grupas vadītājs ir oficiālais katedras un Profesoru grupas pārstāvis visās tās
lietās. Piekritības ietvaros katedras un Profesoru grupas var izveidot savas
struktūrvienības. Katedras/ Profesoru grupas nolikumu, kurš nosaka Katedras/
Profesoru grupas uzdevumus, funkcijas un tiesības apstiprina rektors.
54. Centrs / Laboratorija ir Akadēmijas struktūrvienība, kas veido un realizē pētniecības
darba programmas, veic ar saimniecisko un nesaimniecisko darbību saistītus pētījumus
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Akadēmijas stratēģiskās specializācijas jomās. Centri /Laboratorijas sadarbojas ar
katedrām, nodaļām un profesoru grupām, atbilstoši to pieprasījumam.
Centra/Laboratorijas nolikumu, kurš nosaka Centra/Laboratorijas uzdevumus, funkcijas
un tiesības apstiprina rektors.
55. Akadēmiskā personāla komisija izskata akadēmiskā personāla atbilstību
ieņemamajam (ievēlētajam) amatam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem. Tās sastāvā ir vismaz pieci cilvēki, kurus apstiprina senāts. Akadēmiskās
personāla komisijas nolikumu, kurš nosaka Akadēmiskās personāla komisijas
izveidošanas kārtību, sastāvu un funkcijas apstiprina senāts.
56. Studiju programmu komisiju veido studiju virzienu vadītāji, kuri organizē un vada
programmu izstrādi un pilnveidošanu, kā arī koordinē to savstarpējo integrāciju. Studiju
programmu komisijas sastāvu apstiprina senāts.
57. Uzņemšanas komisija organizē un vada jauno studentu uzņemšanu un
imatrikulāciju. Uzņemšanas komisijas nolikumu, kurš nosaka tās struktūru, sastāvu,
uzdevumus, funkcijas un tiesības, nepieciešamības gadījumā pārskata un apstiprina
rektors. Uzņemšanas komisijas vārdisko sastāvu katru gadu nosaka ar rektora rīkojumu.
58. Promocijas padome organizē un veic doktora zinātniskā grāda piešķiršanu un
nostrifikāciju Akadēmijas stratēģiskās specializācijas jomās. Tās sastāvu ievēlē senāts.
Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības augstskolai deleģē Ministru
kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes atzinuma. Promocijas padomes izveidošanas
kārtību, sastāvu, uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka nolikums, kuru apstiprina
senāts.
59. Profesoru padome izveidota, lai nodrošinātu profesoru un asociēto profesoru
ievēlēšanu un novērtēšanu Akadēmijas stratēģiskās specializācijas jomās. Tās
izveidošanas kārtību, sastāvu, uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka nolikums, kuru
apstiprina senāts.

V Personāls
60. Akadēmijas personālu veido:
60.1. akadēmiskais personāls — Akadēmijas akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;
60.2. vispārējais Akadēmijas personāls;
60.3. studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti.
61. Personāla tiesības un pienākums ir sekmēt studiju un pētniecības darba brīvību,
veicināt atklātumu Akadēmijas pārvaldē. Personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai
Akadēmija spētu veikt savus uzdevumus un lai netiktu pārkāptas nevienas citas
personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba pienākumu izpilde.
62. Attiecībā par personāla tiesībām piedalīties Akadēmijas darbā ir noteikts sekojošais:
62.1. Personālam ir tiesības prasīt Akadēmijas pārvaldes orgāniem tiesības piedalīties
un tikt uzklausītiem to sēdēs, ja vien sēdes vai konkrētu jautājumu izskatīšana nav
noteikta kā slēgta, vai sēdei pamatoti ir noteikta tāda procesuāla kārtība, kas racionāli
nepieļauj pārvaldes orgāna sastāvā neietilpstošu personu uzklausīšanu;
62.2. Personālam ir tiesības prasīt Akadēmijas pārvaldes orgāniem sniegt informāciju
par konkrētu interesējošo jautājumu izskatīšanas virzību, kā arī iesniegt priekšlikumus
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lēmumu vai normatīvo aktu pieņemšanā vai grozīšanā par lēmumiem vai normatīvajiem
aktiem, kas skar personāla intereses;
62.3. Personālam ir tiesības piedalīties Akadēmijas pārvaldes orgānu vai koleģiālu
institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās, ievērojot šo institūciju ievēlēšanu
reglamentējošajos normatīvos aktus;
62.4. Pārvaldes orgānu pienākums atbilstoši to kompetencei ir rūpēties par personāla
darba apstākļiem, nodrošināt arī iespēju celt kvalifikāciju un pārkvalificēties.
63. Akadēmisko personālu veido:
63.1. profesori, asociētie profesori;
63.2. docenti, vadošie pētnieki;
63.3. lektori, pētnieki;
63.4. asistenti, zinātniskie asistenti.
64. Personu var ievēlēt tikai vienā — profesora, asociētā profesora, docenta, lektora vai
asistenta akadēmiskajā amatā un tikai vienā augstskolā. Šādā akadēmiskajā amatā
ievēlēta persona akadēmisko darbu citā augstskolā vai koledžā var veikt, būdama
viesprofesora, viesdocenta vai vieslektora amatā. Šādā akadēmiskajā amatā ievēlētu
personu vienlaikus var ievēlēt arī vadošā pētnieka vai pētnieka amatā. Nosakot
akadēmiskā personāla vai to personu skaitu vai īpatsvaru Akadēmijā, struktūrvienībā vai
studiju programmas īstenošanā, kurām ir doktora zinātniskais grāds, ņem vērā tikai
akadēmiskajos amatos ievēlētās personas.
65. Akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo
izglītošanā. Uzdevumu apjomu katrā no šiem darbības pamatvirzieniem nosaka senāts.
66. Akadēmijas profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk
kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā. Profesora galvenie
uzdevumi ir noteikti Augstskolu likumā, bet var tikt papildināti Akadēmijas iekšējā
reglamentācijā. Profesora ievēlēšanas un novērtēšanas kārtību, un nodarbinātības
nosacījumus nosaka Akadēmijas izdotā nolikumā, ņemot vērā Augstskolu likuma
reglamentāciju.
67. Akadēmijas asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds.
Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir noteikti Augstskolu likumā, bet var tikt
papildināti Akadēmijas iekšējā reglamentācijā. Asociētā profesora ievēlēšanas un
novērtēšanas kārtību, un nodarbinātības nosacījumus nosaka Akadēmijas izdotā
nolikumā, ņemot vērā Augstskolu likuma un citu ārējo normatīvo aktu reglamentāciju.
68. Akadēmijas docenta amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Docentu uz
sešiem gadiem ievēlē Akadēmijas senāts un, pamatojoties uz senāta lēmumu, rektors
slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas laiku — sešiem gadiem. Docenta
galvenie uzdevumi ir noteikti Augstskolu likumā, bet var tikt papildināti Akadēmijas
iekšējā reglamentācijā.
69. Akadēmijas vadošos pētniekus un pētniekus ievēlē amatā senāts Zinātniskās
darbības likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vadošo pētnieku
un pētnieku uzdevumus, ievērojot arī ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka
Akadēmijas iekšējā reglamentācijā.
70. Akadēmijas lektora vai asistenta amatā var ievēlēt personu, kurai ir vismaz maģistra
grāds. Lektoru un asistentu uz sešiem gadiem ievēlē Akadēmijas senāts. Lektoru un
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asistentu galvenie uzdevumi ir studiju darba nodrošināšana un vadīšana, kā arī
pētniecības darba veikšana. Citi uzdevumi var tikt noteikti Akadēmijas iekšējā
reglamentācijā.
71. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā profesoriem un asociētajiem profesoriem,
sasniedzot pensijas vecumu, var piešķirt goda nosaukumu — Emeritus profesors. Tāpat
Akadēmija var noteikt un piešķirt citus Akadēmijas goda nosaukumus.
72. Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskas iemaņas un zināšanas, profesionālo
studiju programmu profila priekšmetos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt
persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir studiju priekšmetam atbilstoša
un pietiekama praktiskā darba pieredze: docenta amatā - vismaz septiņu gadu praktiskā
darba pieredze, lektoriem un asistentiem - piecu gadu praktiskā darba pieredze, asociētā
profesora amatā - vismaz desmit gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē un
atbilstoša augstākā izglītība, ciktāl šāda kārtība nav pretrunā ārējiem normatīvajiem
aktiem.
73. Profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību nosaka Akadēmijas senāta
pieņemts nozares profesoru padomes nolikums. Pārējo akadēmisko personālu konkursa
kārtībā ievēlē senāts atbilstoši nolikumam par akadēmiskā personāla vēlēšanām, ja vien
ārējos normatīvos aktos vai satversmē attiecībā uz konkrētiem amatiem nav noteikts
savādāk. Akadēmiskā personāla kompetenci un darbību nosaka senātā apstiprināts
nolikums.
74. Ja Akadēmijā ir brīvs vai uz laiku brīvs amats, senāts var izlemt neizsludināt
konkursu, bet uz laiku līdz diviem gadiem pieņemt darbā viesprofesoru, asociēto
viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru vai viesasistentu.
75. Viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem, vieslektoriem un
viesasistentiem ir tādas pašas tiesības, pienākumi un atalgojums kā profesoriem,
asociētajiem profesoriem, docentiem, lektoriem un asistentiem, bet viņi nevar piedalīties
vēlēto vadības institūciju darbā.
76. Vadošos viespētniekus, viespētniekus un zinātniskos viesasistentus var pieņemt
darbā bez ievēlēšanas. Šajā gadījumā darba līgums noslēdzams uz laiku, kas
nepārsniedz divus gadus.
77. Persona vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta amatā var būt ievēlēta
tikai vienā zinātniskajā institūcijā.
78. Akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu
atvaļinājums, bet ik pēc sešiem gadiem apmaksāts sešu kalendāro mēnešu
akadēmiskais atvaļinājums zinātniskiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus
savas darba vietas. Akadēmiskā personāla locekļiem ir tiesības vienu reizi saņemt
apmaksātu studiju atvaļinājumu (trīs mēneši) doktora disertācijas sagatavošanai.
Atvaļinājums izmantojams saskaņā ar katedras apstiprinātu programmu. Profesoriem,
asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir tiesības pieprasīt
neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoriem
vai vieslektoriem akadēmiskajos amatos citās augstskolās.
79. Akadēmijas personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā
kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka senāts,
pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
80. Akadēmijā studējošie ir:
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80.1. bakalaura un visu līmeņu profesionālo studiju programmu studenti;
80.2. maģistranti;
80.3. doktoranti.
81. Tiesības studēt Akadēmijā ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī
ārzemniekam. Lai studētu Akadēmijā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā
atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. Ārzemnieku un
bezvalstnieku tiesības studēt Akadēmijā regulē Augstskolu likums.
82. Uzņemšanu Akadēmijā regulē uzņemšanas noteikumi. Uzņemšana valsts
finansētajās studiju vietās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto
eksāmenu rezultātiem un Akadēmijas senāta apstiprinātajām papildus prasībām.
83. Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos ir iespējama, ja nokārtoti attiecīgās studiju
programmas iepriekšējo posmu nepieciešamie studiju pārbaudījumi, t.sk. citā augstskolā
vai tos nokārto papildus Akadēmijā. Studējošo izslēgšanu no studējošo saraksta regulē
Akadēmijas senātā apstiprinātie noteikumi.
84. Studējošo tiesības:
84.1. iegūt augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību;
84.2. noteiktā kārtībā izmantot Akadēmijas telpas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru,
kultūras, sporta un citus Akadēmijas objektus vai sadarbības partneru objektus un
resursus ar tiem noslēgto līgumu ietvaros;
84.3. noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
84.4. saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām un iespējamo
karjeru;
84.5. brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
84.6. saskaņā ar Akadēmijas uzdevumiem realizēt tiesības, kas attiecas uz studiju
brīvību;
84.7. vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārvaldē, līdzdarboties Akadēmijas visu līmeņu
pašpārvaldes institūcijās;
84.8. noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citu augstskolu studiju pasākumus un
kārtot nepieciešamos pārbaudījumus;
84.9. dibināt biedrības, pulciņus, klubus.

VI Studijas Akadēmijā
85. Studiju programmu izstrādi un apstiprināšanas kārtību nosaka Akadēmijas senāts,
ievērojot ārējos normatīvos aktos ietvertās obligātās prasības. Studijas Akadēmijā notiek
atbilstoši senātā apstiprinātām studiju programmām. Studiju programma ietver visas
viena akadēmiskā grāda vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās
prasības. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments — studiju satura un
realizācijas apraksts.
86. Augstskola nosaka kārtību, kādā izstrādājami un iekļaujami studiju programmās
studiju kursi, lai nodrošinātu studiju programmas kopējo studiju rezultātu sasniegšanu.
Studiju kursa aprakstu sagatavo un apstiprina augstskolas noteiktajā kārtībā.
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87. Studiju saturs un apjoms, kā arī pārbaudījumos izvirzītās prasības pilna laika un
nepilna laika studējošiem ir vienādas.
88. Bakalaura, maģistra un doktora studijas noslēdzas ar gala pārbaudījumiem un
bakalaura, maģistra vai promocijas darba aizstāvēšanu senāta apstiprinātā kārtībā kā
arī atbilstoši Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā noteiktajam.
89. Augstākās profesionālās izglītības studijas noslēdzas ar kompleksiem valsts
pārbaudījumiem katras kvalifikācijas iegūšanai.
90. Akadēmija ir tiesīga kopā ar partnerinstitūciju, kas var būt cita akreditēta augstskola
Latvijā vai attiecīgas valsts atzīta augstskola ārvalstī, izstrādāt kopīgu studiju programmu
un piedalīties tās īstenošanā, noslēdzot par to attiecīgu rakstveida vienošanos.
91. Akadēmija īsteno profesionālās pilnveides, tālākizglītības, mūžizglītības, citu kursu
un semināru izglītības programmas.

VII Zinātniskā pētniecība
92. Zinātniskā pētniecība ir Akadēmijas darba neatņemama sastāvdaļa un tajā piedalās
viss Akadēmijas akadēmiskais personāls, iesaistot tajā studentus.
93. Akadēmija patstāvīgi nosaka pētījumu virzienus, tematiku un koordinē pētījumu
plānus, tajā skaitā ņemot vērā Akadēmijas stratēģisko specializāciju, pasaules aktuālās
tendences un sabiedrības vajadzības.
94. Zinātniskā darba vadītāji patstāvīgi nosaka pētījumu tēmas, saskaņā ar Akadēmijas
stratēģisko specializāciju.
95. Akadēmiskā personāla pienākums ir publicēt savu pētījumu rezultātus.
96. Akadēmija regulāri izdod apkopojošus informatīvus materiālus par veiktajiem
pētījumiem, norādot konkrētas struktūrvienības un pētījumu finansējuma avotus.
97. Zinātniskās pētniecības darbs Akadēmijā notiek saskaņā ar Zinātniskās darbības
likumu un Augstskolu likumu.

VIII Īpašums, finanses un saimnieciskā darbība
98. Valsts nodrošina Akadēmijas nepārtrauktai darbībai un dibinātāja - valsts noteikto
uzdevumu veikšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus un to izlietošanas kontroli.
99. Akadēmijas īpašumā var būt kustama, nekustama manta, intelektuālais īpašums, kā
arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

100. Akadēmijas budžeta ienākumus veido:
100.1. valsts budžeta finansējums, ievērojot Augstskolu likumu un citus saistītos
normatīvos aktus;
100.2. pašu ieņēmumi (ienākumi no maksas pakalpojumiem, saimnieciskās darbības, kā
arī tehnoloģiju pārneses, u.c.);
100.3. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi (arī ar izmantošanas
nosacījumiem) un konkrētu mērķprogrammu un pasākumu finansējums;
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100.4. citi ienākumu avoti saskaņā ar ārējiem un Akadēmijas iekšējiem normatīvajiem
aktiem.
101. Akadēmija var saņemt un izmantot Valsts kases kredītus saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
102. Akadēmijas budžetu apstiprina padome. Ar budžeta izlietojumu un tā
dokumentēšanu saistīto reglamentāciju nosaka rektors.
103. Par budžeta izpildi rektors sniedz ikgadēju pārskatu padomei un izglītības un
zinātnes ministram.
104. Akadēmijas finansiālās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem katru gadu
pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents.
105. Materiālo vērtību aprites un uzskaites kontrolei tiek veidota revīzijas komisija, kuras
sastāvu apstiprina padome.
106. Finanšu resursus, ko fiziskās un juridiskās personas piešķir atsevišķu
mērķprogrammu un pasākumu finansēšanai, Akadēmija nodod tieši tai struktūrvienībai,
juridiskajai vai fiziskajai personai, kura realizē šo programmu vai pasākumu.
107. Valsts nosaka studiju vietu skaitu Akadēmijā, kas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem. Uzņemšana valsts finansētajās studiju vietās notiek konkursa kārtībā.
108. Studiju maksu studiju vietās, kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem,
sedz studējošie, juridiskās vai fiziskās personas, noslēdzot par to attiecīgu vienošanos
ar Akadēmiju.
109. Akadēmijai ir tiesības savā vārdā Latvijas Republikā un ārvalstīs:
109.1. atvērt nodaļas, filiāles, pārstāvniecības un koledžas;
109.2. slēgt līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī veikt citas darbības,
izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu un
vērtspapīrus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši Akadēmijas darbības
mērķim;
109.3. veikt Akadēmijas profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir
ieskaitāmi Akadēmijas budžetā Akadēmijas attīstībai, kā arī ieguldīt savus līdzekļus citos
uzņēmumos, veidot jaunuzņēmumus, piedalīties saimnieciskā darbībā atbilstoši
Akadēmijas darbības mērķim;
109.4. būt par prasītāju un atbildētāju tiesās.
110. Akadēmijas padomei ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma, ko Akadēmijai bez
atlīdzības nodevusi valsts, atsavināšanu ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
saskaņā ar Akadēmijas padomes apstiprināto nekustamā īpašuma attīstības plānu.
111. Citus ar īpašumu, finansēm un saimniecisko darbību saistītus reglamentācijas
jautājumus, kas nav noteikti satversmē, Akadēmija nosaka patstāvīgi, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktos ietvarus.

IX Satversmes pieņemšanas un grozīšanas kārtība
112. Akadēmijas satversmes projektu vai satversmes grozījumu projektu izstrādā
senāts. Priekšlikumus par grozījumiem satversmes projektā vai satversmē senātam ir
tiesīgi iesniegt augstskolas padome, senāta locekļi, rektors, vismaz 10 procenti no visiem
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satversmes sapulces locekļiem, akadēmiskā struktūrvienība, kā arī studējošo
pašpārvalde.
113. Akadēmijas senāts izskata priekšlikumus, sagatavo satversmes projektu vai
satversmes grozījumu projektu un, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem
senāta locekļiem, virza projektu apstiprināšanai padomē.
114. Akadēmijas satversmi vai tās grozījumus vispirms apstiprina Akadēmijas padome.
Satversme vai tās grozījumi ir apstiprināti padomē, ja par tiem nobalso vismaz divas
trešdaļas no visiem Akadēmijas padomes locekļiem.
115. Satversme vai tās grozījumi pēc apstiprināšanas Akadēmijas padomē virzāmi
apstiprināšanai Akadēmijas satversmes sapulcē. Satversme vai tās grozījumi ir
apstiprināti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no visiem satversmes sapulces
locekļiem.
116. Lemjot par Akadēmijas satversmes vai tās grozījumu apstiprināšanu, ne padome,
ne satversmes sapulce nav tiesīga senāta iesniegtajā teksta redakcijā izdarīt grozījumus.

X Akadēmijas reorganizācija vai likvidācija
117. Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju var pieņemt Ministru kabinets
pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam
pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums, kā arī reorganizācijas un tās seku
analīze, kas apstiprina izvēlēto reorganizācijas modeli kā valstiski labāko risinājumu.

XI Pārejas noteikumi
118. Augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos veiktās izmaiņas Akadēmijas
pārvaldes orgānu struktūrā, nosaukumos un kompetencē pašas par sevi neatceļ iepriekš
pieņemtos lēmumus konkrētajos jautājumos, ja tie pieņemti atbilstoši pieņemšanas brīdī
spēkā esošajai normatīvajai reglamentācijai (piemēram, neatceļ iepriekš senāta
apstiprinātu struktūrshēmu, kaut arī pēc grozījumiem Augstskolu likumā tās pielemšana
ir piekritīga padomei, neatceļ struktūrvienību nolikumus, kaut arī pēc grozījumiem
Augstskolu likumā to apstiprināšana ir piekritīga rektoram u.tml.), taču attiecīgajiem
pārvaldes orgāniem ir tiesības sev noteiktās kompetences ietvaros lēmumus un iekšējās
dokumentācijas saturu pārskatīt.
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