
LUNAS 

Procesa turētājs  1 lapa no 2 lapām   Vispārējas lietošanas 

 

LATVIJAS 
UNIVERSITĀTE 

 
LU Satversmes sapulces nolikums 

 
APSTIPRINĀTS 
ar LU Satversmes 
sapulces 
10.05.2001. 
 lēmumu Nr.10 

 
 

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 20.04.2018. 
Grozījumi: LU Satversmes sapulces 24.05.2004. lēmums Nr. 6 
      LU Satversmes sapulces 22.02.2006. lēmums Nr. 3 (spēkā no 02.03.2006.) 
     LU Satversmes sapulces 26.04.2013. lēmums Nr. 5 
    LU Satversmes sapulces 20.04.2018. lēmums Nr. 5 
                                                   

1. Latvijas Universitātes Satversmes sapulce ir LU pastāvīgā personāla pilnvarota augstākā koleģiālā 
pārstāvības un vadības institūcija, un lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt LU darbības un 
attīstības pamatjautājumus (konceptuālos jautājumus). LU Satversmes sapulce savā darbā vadās no 
LU Satversmes un Latvijas Republikas likumiem. 
 
2. LU Satversmes sapulces kompetencē ir:  

 LU Satversmes pieņemšana un grozīšana;  
 LU Satversmes sapulces nolikuma pieņemšana un grozīšana;  
 LU Satversmes sapulces priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekretāra ievēlēšana un atcelšana;  
 LU Senāta nolikuma un tā grozījumu apstiprināšana;   
 LU Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikuma un tā grozījumu apstiprināšana;  
 LU rektora ievēlēšana un atcelšana; 
 LU rektora pārskata par LU darbību uzklausīšana;  
 LU Senāta locekļu no akadēmiskā un vispārējā personāla, Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu 

ievēlēšana un atcelšana.  

(LU Satversmes sapulces 22.02.2006. lēmuma Nr. 3 redakcijā); 
(LU Satversmes sapulces 26.04.2013. lēmuma Nr. 5 redakcijā)  

3. LU Satversmes sapulcē ir 300 dalībnieki. Tos no LU personāla uz trim gadiem atbilstoši LU 
Satversmes vēlēšanu nolikumam, aizklāti balsojot, ievēl šādā sastāvā:  

 200 akadēmiskā personāla pārstāvjus, t.sk. profesorus (profesorus un asociētos profesorus) ne 
mazāk kā 50% (100 pārstāvjus no dabas, medicīnas un tehnisko zinātņu nozarēm, 100 
pārstāvjus no humanitāro un sociālo zinātņu nozarēm);  

 75 studējošo pārstāvjus;  
 25 vispārējā personāla pārstāvjus.  

4. Ja ievēlētais LU Satversmes sapulces dalībnieks izbeidz darba (studiju) attiecības ar LU vai arī 
pāriet citā personāla kategorijā, tad viņa vietā pirms nākamās LU Satversmes sapulces sēdes 
Mandātu komisija izsniedz mandātu tai personai, kura saskaņā ar vēlēšanu protokolu attiecīgajā 
personāla grupā ieguvusi visvairāk balsu aiz ievēlētās personas. Ja vēlēšanu protokolā nav citu 
kandidātu, tad attiecīgajā struktūrvienībā uz brīvajām vietām organizējamas jaunas vēlēšanas. 
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5. Satversmes sapulci sasauc LU Senāts ne retāk kā reizi divos gados. Ārkārtas sēdes sasaucama, ja 
to pieprasa Senāts, rektors, LU Studentu padome, vismaz viena trešdaļa Satversmes sapulces 
dalībnieku vai LU Padomnieku konvents. Kārtējās sēdes laiku izziņo ne vēlāk kā mēnesi pirms tās 
sasaukšanas. 
 
6. Priekšlikumus par jautājumiem, kas izskatāmi Satversmes sapulcē, tiesīgs iesniegt Senāts un citas 
personas un institūcijas, kurām ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdes, kā arī viena desmitdaļa no 
Satversmes sapulces dalībnieku kopskaita. Priekšlikumi iesniedzami Senāta sekretariātā ne vēlāk kā 
divas nedēļas pirms Satversmes sapulces sēdes. 
 
7. Apspriešanai paredzētie jautājumi jāizziņo un lēmumu projekti, un citi materiāli Satversmes 
sapulces dalībniekiem jāizsniedz ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Satversmes sapulces sēdes. 
 
8. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē reģistrējušies ne mazāk kā puse 
Satversmes sapulces dalībnieku. Satversmes sapulce kvorumu konstatē vienu reizi - pēc Mandātu 
komisijas ziņojuma. 
 
9. Satversmes sapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Aizklāti balsojot notiek tikai šī Nolikuma 2. 
punktā minētās personālās vēlēšanas.  
 
10. Studējošo pārstāvjiem Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 
intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido Satversmes 
sapulce pēc paritātes principa. Veto jautājumā Satversmes sapulce pieņem lēmumu.  
 
11. Satversmes sapulces lēmumus parasti pieņem ar klātesošo sēdes dalībnieku balsu vairākumu (pat 
ja nav kvoruma). Divas trešdaļas klātesošo sēdes dalībnieku balsu nepieciešams šādu lēmumu 
pieņemšanai:  

 LU Satversmes un LU Satversmes sapulces nolikuma pieņemšanai, LU Senāta nolikuma 
apstiprināšanai un grozīšanai;  

 LU rektora atcelšanai, iepriekš noklausoties rektora darba pārskatu;  
 Studējošo veto jautājumā.  

12. Satversmes sapulces sēdes ir atklātas. Tās lēmumus paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. 
 
13. Satversmes sapulces darbu nodrošina Senāta sekretariāts, tās lēmumu izpildi organizē LU rektors 
un Senāts. Satversmes sapulces ievēlētās amatpersonas un institūcijas ir atbildīgas Satversmes 
sapulcei. 
 
14. Satversmes sapulces sēdes vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai tā vietnieks. Satversmes 
sapulces sēdes sākumā apstiprināma sēdes dienas kārtība un reglaments. 
 
15. Satversmes sapulces priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanas notiek vienlaicīgi. Satversmes 
sapulces priekšsēdētājs ir atbildīgs par Satversmes sapulces vadīšanu LU Satversmē noteiktajā 
kārtībā. 
(LU Satversmes sapulces 20.04.2018. lēmuma Nr. 5 redakcijā) 
 
16. Satversmes sapulce uz savu pilnvaru laiku ievēl Mandātu komisiju, Redakcijas komisiju un 
Balsu skaitīšanas komisiju un ir tiesīga izveidot arī citas komisijas. 
  


