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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES
SENĀTA NOLIKUMS
Jelgavā
1. Senāts ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) personāla koleģiāla vadības un
lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LLU darbības
sfēras, izņemot tās, kuras ar LLU Satversmi ir nodotas Konventa pārziņā.
2. Senāts:
2.1. ievēlē:
 priekšsēdi, vietnieku un sekretāru; par Senāta priekšsēdi un tā vietnieku nevar būt
rektors vai prorektors, šajos amatos ievēl ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas; par
Senāta sekretāru var tikt ievēlēta persona, kas nav Senāta sastāvā;
 LLU Padomnieku konventa locekļus;
2.2.




piešķir:
LLU Goda doktora (Doctor honoris causa, Dr.h.c.) grādu;
LLU emeritus profesora goda nosaukumu;
LLU Goda biedra nosaukumu;

2.3.




apstiprina:
LLU pārvaldes struktūru pēc rektora priekšlikuma;
LLU pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus pēc rektora priekšlikuma;
fakultāšu dekānus pēc attiecīgās fakultātes domes priekšlikuma, ievērojot vēlēšanu
rezultātus;
LLU zinātnisko institūtu direktorus pēc to ievēlēšanas amatā attiecīgā institūta
zinātniskajā padomē;
LLU līmeņa struktūrvienību un LLU dibināto un pārziņā esošo iestāžu,
komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu organizatorisku veidojumu statūtus
vai nolikumus;
nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem;
Studējošo pašpārvaldes nolikumu un līgumu ar studējošo pašpārvaldi;
studējošo uzņemšanas un imatrikulācijas kārtību, noteikumus par studiju gaitu,
zināšanu pārbaudīšanas, kvalifikācijas, akadēmisko grādu un diplomu piešķiršanas
kārtību;
LLU studiju programmas;
LLU budžetu un tā līdzekļu izmantošanu;
Padomnieku konventa nolikumu;
darba samaksas principus LLU;
LLU profesoru padomju un starpaugstskolu profesoru padomju sastāvus pēc LLU
Zinātnes padomes priekšlikuma;
Studējošo pārstāvjus Senātā;













2.4. lemj par:
 akadēmiskās,
jautājumiem;

zinātniskās

un

saimnieciskās

darbības

Universitātes

līmeņa
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 LLU struktūrvienību, iestāžu, aģentūru, komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu
dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu, kā arī to darbības pamatnoteikumiem;
 zinātnisko institūtu, kuru tiesisko statusu nosaka Zinātniskās darbības likums,
dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;
 ierosinājumu atsavināt nekustamo īpašumu, ko LLU bez atlīdzības nodevusi valsts,
saskaņā ar LLU nekustamā īpašuma attīstības plānu;
 Konventa sasaukšanu;
 Satversmes normu piemērošanas skaidrojumu;
 operatīvām koleģiālās vadības nostādnēm;
 pretendentu izvirzīšanu valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanai;
 profesoru, asociēto profesoru, docentu amatu skaitu un sarakstu;
 konkursa izsludināšanu uz brīvajām profesoru, asociēto profesoru un docentu amatu
vietām;
 ierosinājumu Ministru kabinetam atcelt rektoru no amata, ja rektora darbībā konstatēti
likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi.
3. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Senātā 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 Senāta
sēdes vadītājam pirms balsošanas sākuma par lēmuma projektu. Atliekošais veto stājas
spēkā, ja to pieprasa vismaz seši studējošo pārstāvji Senātā. Pēc veto piemērošanas Senāts
tajā pašā sēdē pēc attiecīgās vadības institūcijas un studējošo paritātes principa izveido
saskaņošanas komisiju, kura sagatavo saskaņotu lēmuma projektu nākamajai Senāta sēdei.
Saskaņošanas komisijas lēmumu Senāts apstiprina ar klātesošo divu trešdaļu balsu
vairākumu.
4. Senātu apstiprina Konvents uz trim gadiem. Senāta personālsastāvu veido 60 senatori, no
kuriem:
 41 akadēmiskā personāla pārstāvis tā, lai būtu pārstāvētas visas fakultātes, un
1 vispārējā personāla pārstāvis;
 LLU rektors, studiju un zinātņu prorektori, Konventa priekšsēdis kā akadēmiskā
personāla pārstāvji, LLU direktors, kanclers kā vispārējā personāla pārstāvji;
 12 studējošo pārstāvji, kurus izvirzījusi LLU studējošo pašpārvalde.
5. LLU aģentūras un komercsabiedrības var deleģēt Senātā pa vienam pārstāvim ar
padomdevēja tiesībām. Ar Senāta lēmumu Senāta darbā ar padomdevēja tiesībām var
pieaicināt arī kādu citu LLU pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju pēc rektora priekšlikuma.
6. Senāta vēlēšanām kandidātus no akadēmiskā personāla izvirza fakultāšu domes vai,
ārpusfakultāšu struktūrvienību gadījumā, Studiju padome un (vai) Zinātnes padome.
Studējošo pašpārvalde līdz katra gada 1. oktobrim iesniedz Senāta priekšsēdim izmaiņas
Senātā ievēlēto studējošo pārstāvju (Konventa locekļu) vārdiskajā sarakstā.
7. Ja kandidātu skaits ir lielāks par LLU Satversmē noteiktajām pārstāvniecības normām, par
senatoriem kļūst tie kandidāti, kuri vēlēšanās Konventā ir saņēmuši vairāk balsu.
8. Ja senators pārtrauc darba attiecības vēlētā akadēmiskā amatā, vispārējā personāla amatā
vai studijas, vai noliek mandātu viņš zaudē senatora statusu ar rektora rīkojuma izdošanas
vai mandāta nolikšanas brīdi. Viņa vietā Senāta sastāvā iekļauj to attiecīgās personāla
grupas kandidātu, kurš Konventā notikušajās Senāta vēlēšanās ir palicis neievēlēts ar
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saņemto lielāko balsu skaitu. Senāta priekšsēža priekšlikumu par kandidāta iekļaušanu
senatoru skaitā apstiprina Senāts.
9. Senatoram ir tiesības nolikt senatora mandātu uz noteiktu laiku, ja tam ir pietiekams
pamatojums (par pietiekamu pamatojumu katrā gadījumā ir atzīstama grūtniecība un/vai
dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums adoptētājam vai bērna kopšanas atvaļinājums, vai
ilgstoša slimība).
Saņēmis iesniegumu par mandāta nolikšanu, Senāta priekšsēdis uzaicina šā senatora vietā
Senāta sastāvā nākamo attiecīgās personāla grupas kandidātu, kurš Senāta vēlēšanās ir
saņēmis lielāko Konventa balsu skaitu uzreiz pēc ievēlētajiem senatoriem, izņemot
gadījumu, ja mandātu nolikušais senators ir vienīgais fakultātes pārstāvis. Senāts lemj par
minētā kandidāta senatora pilnvaru apstiprināšanu.
Ja mandātu noliek fakultātes vienīgais akadēmiskā personāla pārstāvis, tā vietu ieņem
attiecīgās fakultātes nākamais senatora amata kandidāts, kurš saņēmis lielāko Konventa
balsu skaitu uzreiz pēc ievēlētā senatora.
Senators, kurš šajā punktā noteiktajā kārtībā nolicis senatora mandātu, var to atjaunot, ja ir
zudis pamats tā nolikšanai. Iesniegums par senatora pilnvaru atjaunošanu iesniedzams
Senāta priekšsēdim ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kārtējās Senāta sēdes. Senāts lemj
par senatora mandāta atjaunošanu. Senatora mandāta atjaunošanas brīdī senatora mandātu
zaudē senators, kurš par tādu tika apstiprināts uz senatora mandāta nolikšanas laiku.
10. Senāta priekšsēdis (vietnieks):
 plāno un vada Senāta sēdes;
 organizē izskatāmo jautājumu sagatavošanu;
 kontrolē Senāta lēmumu izpildi.
11. Senāta sekretārs, gadījumā ja nav Senators, piedalās Senāta darbā ar padomdevēja
tiesībām.
Senāta sekretārs:
 izziņo Senāta sēdes un to darba kārtību;
 sēdēs veic senatoru reģistrāciju;
 protokolē sēdes;
 izsūta senatoriem lēmumu projektus, pēc pieprasījuma apliecina lēmumu kopijas;
 sagatavo sēžu protokolu izrakstus;
 kārto lietvedību.
12. Senātu sasauc vismaz sešas reizes gadā. Senāta darba kārtība un apspriežamo lēmumu
projekti izziņojami nedēļu pirms Senāta sēdes.
13. Senāta sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no senatoriem. Lemjot par
Padomnieku konventa locekļu ievēlēšanu, goda nosaukumu piešķiršanu un ierosinājumu
Ministru kabinetam atcelt rektoru no amata senatori balso aizklāti. Aizklātu balsojumu var
pieprasīt arī citos gadījumos, ja par to atklāti balsojot nobalso vismaz puse no klātesošajiem
senatoriem.
14. Senāts lēmumus pieņem balsojot ar vairāk nekā pusi klātesošo senatoru balsīm, ja atsevišķi
normatīvie akti neprasa citu balsošanas kārtību.
15. Senāta sēdes ir atklātas. Sēde vai sēdes daļa var būt slēgtas, ja to pieprasa vairāk nekā puse
klātesošo senatoru.
3

16. Senāta lēmums, ja lēmumā nav noteikts citādi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
pieņemšanas.
17. Senāts var izveidot padomes un komisijas, kuru darbības kārtību nosaka Senāts.
18. Senāta pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LLU Akadēmiskajā šķīrējtiesā.
19. Senāta nolikumu apstiprina un groza LLU Konvents.
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