
1 

Pielikums LLU Konventa  

20.02.2019. lēmumam Nr. 10 – 1  

 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

KONVENTA NOLIKUMS 

Jelgavā 

 

 

1. Konvents ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) personāla pilnvarota augstākā 

koleģiālā pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos 

jautājumos. 

 

2. Konvents: 

 pieņem un groza LLU Satversmi; 

 ievēlē LLU Senātu un atceļ tā locekļus; 

 ievēlē un atceļ LLU rektoru; 

 ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus; 

 noklausās Senāta, rektora un Akadēmiskās šķīrējtiesas pārskatus; 

 apstiprina un groza Konventa ievēlēšanas, rektora ievēlēšanas un atcelšanas, Senāta 

un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus; 

 izskata un izlemj LLU darbības un attīstības konceptuālus jautājumus. 

 

3. Konventu 240 cilvēku sastāvā uz trim gadiem ievēlē LLU struktūrvienības, aizklāti 

balsojot, šādā sastāvā: 

 160 akadēmiskā personāla pārstāvji; 

 50 studējošo pārstāvji; 

 30 vispārējā personāla pārstāvji. 

 

4. Akadēmiskā personāla pārstāvjus Konventā ievēlē fakultātes dome vai, ārpusfakultāšu 

struktūrvienību gadījumā, Studiju padome, zinātniskā institūta akadēmiskā personāla 

pārstāvjus – institūta zinātniskā padome. Vispārējā personāla pārstāvji, kuri ir arī vēlētā 

akadēmiskā amatā, pieskaitāmi pie ievēlējušās struktūrvienības akadēmiskā personāla. 

Vispārējā personāla pārstāvjus Konventā ievēlē struktūrvienību šā personāla sapulcēs. 

Studējošo pārstāvjus Konventā ievēlē fakultāšu studējošo pašpārvaldes. Pārstāvju 

ievēlēšana Konventā notiek aizklātā balsošanā. 

 

5. Konventa institūcijas tiek veidotas no Konventa locekļiem. Viens un tas pats Konventa 

loceklis var tikt ievēlēts tikai vienā Konventa institūcijā. 

 

6. Konventā ievēlē: 

 pārstāvjus no akadēmiskā personāla (amatos ievēlēti profesori, asociētie profesori, 

docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti) proporcionāli kopējam amata 

vietu skaitam struktūrvienībā; 

 studējošos – studentu, maģistrantu un doktorantu pārstāvjus; 

 vispārējā personāla pārstāvjus (administratīvā, tehniskā, saimnieciskā personāla un 

mācību palīgpersonāla pārstāvjus). 

 

7. Struktūrvienību pārstāvniecības normas Konventā proporcionāli personāla skaitam pa 

grupām no katras struktūrvienības (struktūrvienību grupas) nosaka Senāts uz LLU 

Personāldaļas un Studiju centra reģistrācijas datu pamata, pēc stāvokļa uz iepriekšējā 
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mēneša sākumu pirms pārstāvniecības normas apstiprinošās Senāta sēdes. Pārstāvniecības 

normas nosaka, lai Konventā būtu gan akadēmiskā, gan vispārējā personāla pārstāvji no 

katras fakultātes. Pārstāvniecības normas ir spēkā uz visu Konventa pilnvaru laiku. LLU 

padotības iestādes un komercsabiedrības deleģē Konventā pa vienam pārstāvim ar 

padomdevēja tiesībām. 

 

8. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Konventā ir veto tiesības jautājumos, kas saistīti ar 

studējošo materiālo nodrošinājumu un finansēm, sadzīvi un studiju organizāciju. Vēlmi 

izmantot atliekošā veto tiesības studējošo pašpārvaldes pārstāvji piesaka mutiski Konventa 

sēdes vadītājam pirms balsošanas sākuma par lēmuma projektu. Atliekošais veto stājas 

spēkā, ja to pieprasa vismaz 25 studējošo pārstāvji Konventā. Pēc veto piemērošanas 

Konvents tajā pašā sēdē pēc administrācijas un studējošo paritātes principa izveido 

saskaņošanas komisiju, kura sagatavo saskaņotu lēmuma projektu. Saskaņošanas komisijas 

lēmumu Konvents apstiprina ar klātesošo Konventa locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu. 

 

9. Konventa locekli var atsaukt tā personāla grupas kopsapulce, no kuras viņš ir ievēlēts.  

 

10. Ja Konventa loceklis izbeidz darba attiecības LLU vēlētā akadēmiskā amatā, vispārējā 

personāla amatā vai studijas, vai noliek mandātu, viņš zaudē Konventa locekļa statusu ar 

rektora rīkojuma izdošanas vai mandāta nolikšanas brīdi. Viņa vietā nākamajā sēdē 

Konvents apstiprina mandātu tai personai, kura saskaņā ar vēlēšanu protokolu attiecīgās 

struktūrvienības personāla grupā ieguvusi visvairāk balsu aiz pēdējās ievēlētās personas. 

Ja vēlēšanu protokolā nav citu kandidātu, tad attiecīgajā struktūrvienībā uz brīvajām vietām 

trīs mēnešu laikā no attiecīgās personāla grupas organizējamas jaunas vēlēšanas. 

 

11. Ja Konventa pilnvaru laikā notiek izmaiņas LLU struktūrā, tad attiecīgajā LLU personāla 

grupā tiek veikts pārstāvniecības pārrēķins un noteiktas jaunas pārstāvniecības normas, ko 

apstiprina Senāts. 

 

12. Konventu sasauc Senāts vai rektors ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtas Konventu sasauc, ja to 

pieprasa LLU Padomnieku konvents, rektors vai ne mazāk kā divas trešdaļas no Konventā 

pārstāvēto studējošo skaita, vai viena trešdaļa fakultāšu ar savas domes lēmumiem. 

 

13. Konventa sasaukšanas dienu izziņo vismaz divas nedēļas iepriekš. Apspriežamos projektus 

un materiālus izziņo vismaz nedēļu pirms Konventa sasaukšanas dienas. 

 

14. Konventa darba kārtību nosaka tā sasaucējs, to apstiprina, papildina vai groza Konventa 

sēdes sākumā. 

 

15. Darba vadīšanai uz visu pilnvaru laiku Konvents atklāti balsojot ievēlē priekšsēdi, 

vietnieku un sekretāru. Šajos amatos nevar būt rektors vai prorektors. Konventa priekšsēdi 

un vietnieku amatā ievēlē ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 

 

16. Konventa darba organizēšanai jaunā sasaukuma pirmās Konventa sēdes sākumā atklāti 

balsojot izveido mandātu un balsu skaitīšanas komisijas uz visu attiecīgā sasaukuma 

Konventa pilnvaru laiku. 

 

17. Konvents lēmumus pieņem atklāti balsojot, izņemot rektora vēlēšanas, kur balsošana 

notiek aizklāti. Konventa lēmumi ir pilntiesīgi, ja sēdē piedalās vismaz puse, bet rektora 

vēlēšanās - vismaz divas trešdaļas no Konventa sastāva. Lēmums ir pieņemts, ja “par” 

nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Konventa locekļiem. 
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18. Ja Konventa loceklis nevar ierasties uz Konventa sēdi, viņš var pilnvarot pārstāvēt sevi šajā 

sēdē citu tās pašas personāla grupas pārstāvi. Pilnvaru apstiprina tās personāla grupas, no 

kuras Konventa loceklis ievēlēts, vadītājs (rektors, studiju prorektors, zinātņu prorektors, 

kanclers, LLU direktors, fakultātes dekāns, studējošo pašpārvaldes vadītājs). To pirms 

sēdes iesniedz Konventa sekretāram. 

 

19. Konventa pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LLU Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 


