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LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTES
SATVERSME
PREAMBULA
Par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pirmsākumu uzskatāms 1863. gads,
kad Rīgas Politehnikumā izveidoja Lauksaimniecības nodaļu un sāka gatavot lauksaimniecības
speciālistus ar augstāko izglītību. 1896. gadā Rīgas Politehnikumu pārveidoja par valsts augstskolu
– Rīgas Politehnisko institūtu, nodaļas ieguva fakultāšu statusu. 1919. gadā uz bijušā Rīgas
Politehniskā institūta bāzes tika dibināta Latvijas Augstskola, kas 1923. gadā ieguva Latvijas
Universitātes statusu, tā pārmantoja arī Lauksaimniecības fakultāti. 1936. gada 26. jūnijā Ministru
kabinets nolēma pārcelt Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti uz Jelgavas pili un uz
tās bāzes dibināt jaunu augstskolu.
Jaunizveidotās augstskolas pirmo Satversmi izstrādāja un iesniedza Latvijas Ministru
kabinetam Latvijas Universitātes Padome. Valsts un Ministru prezidents K. Ulmanis 1938. gada
23. decembrī parakstīja likumu “Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Satversme”, kas stājās
spēkā 1939. gada 1. jūlijā.
1940. gadā jūnijā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā, Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmija zaudēja savu autonomiju un tās Satversmi atcēla.
Ar Latvijas PSR valdības 1944. gada 17. novembra lēmumu bijusī Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmija pārtapa par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, 1991. gada 27.
martā ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Padomes lēmumu – par Latvijas Lauksaimniecības
universitāti.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes pirmo Satversmi pieņēma Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Konvents 1991. gada 21. oktobrī, un tā apstiprināta ar Latvijas
Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 10. marta lēmumu. Nākamo Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Satversmi, kas sagatavota atbilstoši 1995. gada 2. novembrī
Saeimā pieņemtajam Augstskolu likumam, pieņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Konvents 1996. gada 16. februārī. Pašreizējo Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmi,
kas sagatavota atbilstoši Saeimā pieņemtajiem 2021. gada 28. jūnija grozījumiem Augstskolu
likumā, LLU Padome apstiprināja 2022. gada 17. jūnijā un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Konvents apstiprināja 2022. gada 22. jūnijā. Grozījumus Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Satversmē, mainot nosaukumu uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti
LLU Padome apstiprināja 2022. gada 30. augustā un Konvents apstiprināja 2022. gada 31. augustā.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ir valsts dibināta Latvijas Republikas
augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas īsteno bakalaura, maģistra, doktora un
profesionālās studiju programmas, kā arī veic zinātnisko darbību. Latvijas Biozinātņu un
tehnoloģiju universitāte ir atvasināta publiska persona. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju
universitāte darbojas atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, Augstskolu likumam,
Zinātniskās darbības likumam un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī
saskaņā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Satversmi.
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes saīsinātais nosaukums ir LBTU, tās
juridiskā adrese ir Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001, Latvija.
1.2. LBTU ir sava simbolika – zīmogs, karogs, emblēma, standarts, devīze, himna un cita
atribūtika.
1.3. LBTU ir autonoma augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes
tiesībām:
1.3.1. LBTU autonomija izpaužas tās tiesībās brīvi izvēlēties augstskolas dibinātāja
izvirzīto uzdevumu īstenošanas veidus un formas, kā arī LBTU atbildību par iegūtās
augstākās izglītības un īstenotās zinātniskās darbības kvalitāti, demokrātisma
principu ievērošanu, mērķtiecīgu un racionālu finanšu un materiālo resursu
izmantošanu;
1.3.2. LBTU pašpārvalde pamatojas uz personāla tiesībām un iespējām piedalīties
akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu vadībā un pārvaldē.
1.4. LBTU ir zinātnes universitāte, tās stratēģiskās specializācijas zinātnes jomas ir:
1.4.1. lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes;
1.4.2. inženierzinātnes un tehnoloģijas;
1.4.3. sociālās zinātnes.
1.5. LBTU vīzija - LBTU ir starptautiski atpazīstama zinātnes un tehnoloģiju universitāte
ar specializāciju dabas resursu inovatīvā un ilgtspējīgā izmantošanā.
1.6. LBTU misija ir veidot starptautiski konkurētspējīgu intelektuālo potenciālu ilgtspējīgai
sabiedrības attīstībai.
1.7. LBTU kā zinātnes universitāte veido ekosistēmu, kas balstīta zinātniskās darbības
izcilībā un kā ietvaros tiek nodrošināta zināšanu radīšana un uzkrāšana, kā arī pārnese
sabiedrībā, inovāciju jaunrade, jaunu zinātņietilpīgu uzņēmumu veidošana, sabiedrības
iesaiste un vērtību aktualizēšana, un pakalpojumu sniegšana LBTU stratēģiskās
specializācijas jomās, veidojot biedrību, nodibinājumu, komercsabiedrību, zinātnisko
institūciju, izglītības iestāžu un citu subjektu vienotu ietvaru kā LBTU vadībā un
pārraudzībā mērķtiecīgi strādājošu institūciju kopu.
1.8. LBTU darbību sabiedrības interešu labā saskaņo LBTU Padomnieku konvents:
1.8.1. LBTU Padomnieku konvents konsultē LBTU Padomi, Senātu un Rektoru
LBTU attīstības stratēģijas jautājumos;
1.8.2. LBTU Padomnieku konventu izveido un apstiprina ar LBTU Padomes un
Senāta kopīgu lēmumu;
1.8.3. LBTU Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu
LBTU Padomē un Senātā;
1.8.4. LBTU Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma
raksturs;
1.8.4. LBTU Padomnieku konventu sasauc tā priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas,
pēc ne mazāk kā vienas trešdaļas LBTU Padomnieku konventa locekļu
ierosinājuma, vai pēc Rektora, LBTU Padomes vai Senāta ierosinājuma.

II. DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI
2.1. LBTU darbības mērķis ir atbilstoši augstākās izglītības standartiem īstenot bakalaura,
maģistra, profesionālās un doktora studiju programmas un attīstīt starptautiski atzītu
zinātniskās pētniecības darbu dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves
kvalitātes paaugstināšanai, izkopt kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo
potenciālu stratēģiskās specializācijas zinātņu jomās.
2.2. LBTU darbības pamatvirzieni ir:
2.2.1. sadarbība ar citām izglītības un zinātniskajām institūcijām, lai nodrošinātu
kopējo valsts izglītības, zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politikas attīstību un
pilnveidi, tai skaitā nodrošinātu izglītības un pētniecības resursu kopīgu efektīvu
lietošanu;
2.2.2. starptautiski atzītas zinātniskās darbības veikšana vismaz trijās zinātņu
nozaru grupās un studiju programmas īstenošana vismaz trijos studiju virzienos.
LBTU zinātniskā darbība ir aprobēta ar:
2.2.2.1.starptautiski atzītām (citētām) zinātniskajām publikācijām;
2.2.2.2. recenzētām zinātniskajām monogrāfijām;
2.2.2.4. intelektuālā īpašuma objektiem;
2.2.3. LBTU struktūrvienību vai zinātnisko institūtu un citu institūciju izveide,
atbilstoši LBTU dibinātāja noteiktai stratēģiskajai specializācijai, kā arī saskaņā ar
zinātnes universitātes attīstības stratēģijā noteiktām zinātnes nozarēm;
2.2.4. sadarbība ar nozarēm, veicinot dažādu veidu sadarbības platformu attīstību,
kā arī resursu investēšana ar inovāciju un tehnoloģiju pārnesi saistītos uzņēmumos.
2.3. LBTU uzdevumi atbilstoši noteiktajai stratēģiskajai specializācijai ir:
2.3.1. veicināt nacionāli un starptautiski atzīta akadēmiskā un zinātniskā personāla
koncentrēšanu LBTU īstenotajā akadēmiskajā un zinātniskajā studiju un
pētniecības procesā;
2.3.2 akadēmiskās brīvības ietvaros attīstīt starptautiski novērtētus fundamentālos
un lietišķos pētījumus, radot jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas
sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai;
2.3.3. nodrošināt un pastāvīgi attīstīt starptautiski konkurētspējīgu studiju procesu,
atbalstot studiju procesā iesaistīto personu izaugsmi par uzņēmīgiem, radošiem,
atbildīgiem un konkurētspējīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī nodrošināt
mūžizglītības procesus;
2.3.4. veicināt pētniecības, studiju, inovāciju, tehnoloģiju pārneses un biznesa
inkubācijas procesus, kas nodrošina dinamisku tautsaimniecības attīstību un jaunu
mūsdienīgu tautsaimniecības nozaru rašanos;
2.3.5. orientējoties uz izcilību savā darbības jomā gan pētniecības, gan studiju
procesā, nodrošināt zinātnes universitātes sekmīgu integrāciju starptautiskajā
universitāšu un zinātnisko institūciju ekosistēmā;
2.3.6. autonomijas ietvaros nodrošināt studiju un pētniecības darba nedalāmību;
2.3.7. izkopt un attīstīt zinātni;
2.3.8. nodrošināt studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu;
2.3.9. izstrādāt studiju programmas ar LBTU stratēģisko specializāciju saistītos
studiju virzienos;
2.3.10. izraudzīties akadēmisko personālu;
2.3.11. nodrošināt, iekārtot un attīstīt studiju procesa un pētniecības darbam
nepieciešamo infrastruktūru;
2.3.12. nodrošināt tāda līmeņa pārbaudījumu un eksāmenu prasības un tādu
procedūru, lai piešķirtos grādus un nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālo

kvalifikāciju, kā arī studiju programmu daļu apgūšanu savstarpēji atzītu Latvijas un
ārvalstu augstskolas;
2.3.13. īstenot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas:
2.3.13.1. iedibināt politikas un procedūras augstākās izglītības un zinātniskā
darba kvalitātes nodrošināšanai;
2.3.13.2. izstrādāt mehānismus savu studiju programmu veidošanai, iekšējai
apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai pārbaudei;
2.3.13.3. noteikt un publiskot studējošo sekmju vērtēšanas kritērijus,
nosacījumus un procedūras, kas ļauj pārliecināties par paredzēto studiju
rezultātu sasniegšanu;
2.3.13.4. izveidot iekšējās kārtības nolikumus un mehānismus akadēmiskā
personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes nodrošināšanai;
2.3.13.5. apkopot un analizēt informāciju par studējošo sekmēm, absolventu
nodarbinātību, studējošo apmierinātību ar studiju programmu, par
akadēmiskā personāla darba efektivitāti, pieejamajiem studiju līdzekļiem un
to izmaksām un citiem LBTU darbības būtiskiem rādītājiem;
2.3.14. organizēt LBTU darbu sabiedrības interesēs, informēt sabiedrību par savu
darbu, par studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem un iespējām veicinot studiju
un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām;
2.3.15. piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās atziņas, metodes
un pētījumu rezultātus;
2.3.16. rūpēties par jauno zinātnieku sagatavošanu un nodrošināt viņiem iespēju
iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos;
2.3.17. citi LBTU iekšējos normatīvajos aktos noteikti uzdevumi.
2.4. LBTU nodrošina, ka;
2.4.1. zinātnes doktora studiju programmu īstenošana zinātnes jomās, kurās LBTU
spēj uzrādīt zinātniskos rezultātus, kas saskaņā ar zinātnisko institūciju darbības
starptautisko novērtējumu atzīti par starptautiska līmeņa prasībām atbilstošiem;
2.4.2. vismaz 65 procentiem akadēmiskā personāla ir zinātnes doktora grāds;
2.4.3. katru gadu doktora studiju programmās tiek aizstāvēti promocijas darbi un
piešķirti zinātnes doktora grādi;
2.4.4. tiek veikta reģistrācija zinātnisko institūciju reģistrā un saņemts zinātnisko
institūciju darbības starptautiskais novērtējums.
III. LBTU PĀRVALDES INSTITŪCIJAS, STRUKTŪRVIENĪBAS UN
KOLEĢIĀLĀS INSTITŪCIJAS
3.1. LBTU pārvaldes institūcijas ir:
3.1.1. Konvents (Satversmes sapulce);
3.1.2. LBTU Padome;
3.1.3. Senāts;
3.1.4. Rektors;
3.1.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa.
Konvents
3.2. Konvents ir LBTU akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības
institūcija.
3.3. Konventu 200 pārstāvju sastāvā uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē vispārīgās
vēlēšanās, ievērojot, ka:

3.3.1. akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Konventā nedrīkst būt mazāks par
60 procentiem (vismaz 120 pārstāvji);
3.3.2. studējošo īpatsvars Konventā nedrīkst būt mazāks par 20 procentiem (vismaz
40 pārstāvji).
3.4. Personāla pārstāvības principi:
3.4.1. akadēmiskā personāla pārstāvju (amatos ievēlēti profesori, asociētie
profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti, zinātniskie asistenti)
skaitu nosaka proporcionāli kopējam amata vietu skaitam struktūrvienībās;
3.4.2. studējošo - studentu, maģistrantu un doktorantu pārstāvju skaitu nosaka
proporcionāli kopējam studentu skaitam LBTU fakultātēs;
3.4.3. vispārējā personāla pārstāvju (administratīvā, tehniskā, saimnieciskā
personāla un mācību palīgpersonāla) skaitu nosaka proporcionāli personāla skaitam
struktūrvienībās;
3.4.4. struktūrvienību pārstāvniecības normas nosaka Senāts.
3.5. Konventa vēlēšanu organizēšanai no LBTU akadēmiskā, vispārējā personāla un
studējošo pārstāvjiem tiek izveidota Konventa vēlēšanu komisija, kas rīkojas saskaņā ar
Senāta izstrādātu un Senāta un LBTU Padomes apstiprinātu Konventa vēlēšanu nolikumu.
3.6. Studējošo pārstāvjus Konventā ievēlē studējošo pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā,
ievērojot principu, ka Konventā tiek ievēlēti studējošie no visām LBTU fakultātēm un pēc
iespējas ir nodrošināta visos studiju līmeņos studējošo pārstāvība.
3.7. Ja Konventa loceklis tā darbības periodā pārtrauc darba vai studiju attiecības ar LBTU,
tad viņa vietā stājās kandidāts, kurš savas pārstāvniecības grupas un struktūrvienības
Konventa vēlēšanās saņēmis nākamo lielāko balsu skaitu. Ja tāda kandidāta nav, tad no
attiecīgās struktūrvienības personāla grupas trīs mēnešu laikā Konventā ievēlē jaunu
locekli.
3.8. Konvents darbojas saskaņā ar LBTU Satversmi un Konventa nolikumu, ko izstrādā un
apstiprina Konvents.
3.9. Konvents, tā nolikumā noteiktajā kārtībā, ievēlē Konventa priekšsēdētāju, vietnieku/us
un sekretāru. Konventa priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks/i nevar vienlaikus ieņemt
rektora un prorektora amatu.
3.10. Konventu ne retāk kā vienu reizi gadā sasauc Konventa priekšsēdētājs. Rosināt
Konventa sasaukšanu var arī viena trešdaļa Konventa locekļu, Senāts, LBTU Padome un
Rektors. Pēc rosinājuma saņemšanas par Konventa sasaukšanu, Konventa priekšsēdētājs
30 dienu laikā sasauc Konventu. Konventa locekļus informējot par sēdes darba kārtību, to
izziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes.
3.11. Ja Konventa loceklis savā darbībā pārkāpis likumu vai būtiski apdraudēta viņa
reputācija, un tas var kaitēt LBTU darbībai, tad Konventa priekšsēdētājs var rosināt šā
locekļa atsaukšanu. Lēmumu par Konventa locekļa atsaukšanu izskata kārtējā Konventa
sēdē vai steidzamības gadījumā vispārējā kārtībā sasaucot ārkārtas Konventu.
3.12. Konvents:
3.12.1. apstiprina LBTU Satversmi un tās grozījumus;
3.12.2. ievēlē amatā Rektoru;
3.12.3. var rosināt Rektora atcelšanu no amata;
3.12.4. noklausās Rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par LBTU darbību;
3.12.5. no akadēmiskā un vispārējā personāla ievēlē un atsauc Senāta locekļus;
3.12.6. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu.
3.13. Ārkārtas Konventu var sasaukt arī pēc LBTU Padomnieku konventa, LBTU
Padomes, Senāta, Rektora, ne mazāk kā divu trešdaļu Konventā pārstāvēto studējošo
pieprasījuma.
3.14. Ja Konvents nav lemtspējīgs, tas ir, ja divu mēnešu laikā no sēdes sasaukšanas dienas
nav pieņemts lēmums par Satversmes apstiprināšanu, Rektora ievēlēšanu, Senāta locekļu

ievēlēšanu no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus un Akadēmiskās šķīrējtiesas
ievēlēšanu, tā funkcijas uz laiku līdz jauna Konventa ievēlēšanai pilda Senāts.
LBTU Padome
3.15. LBTU Padome ir koleģiāla LBTU augstākā lēmējinstitūcija. LBTU Padome ir
atbildīga par LBTU ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī
nodrošina LBTU darbību atbilstoši LBTU stratēģijā noteiktajiem mērķiem, aizsargā LBTU
autonomiju, kā arī respektē akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību un
veicina tās īstenošanu.
3.16. LBTU Padome darbojas saskaņā ar LBTU Satversmi un LBTU Padomes nolikumu.
LBTU Padomes nolikumu izstrādā un apstiprina LBTU Padome.
3.17. LBTU Padomi veido 11 locekļi, no kuriem:
3.17.1. piecus – izvirza Senāts;
3.17.2. vienu – ar LBTU darbību nesaistītu izcilu akadēmiskās vides pārstāvi –
izvirza Valsts prezidents;
3.17.3. piecus – sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto
kārtību, izraugās Zemkopības ministrija un izvirza Ministru kabinets.
3.18. Senāts ar lēmumu apstiprina piecu – Senāta izvirzīto LBTU Padomes locekļu
izvirzīšanas kārtību, tajā iekļaujot:
3.18.1. LBTU Padomes locekļiem noteiktos kritērijus,
3.18.2. pārstāvības grupas, kas izvirza LBTU Padomes locekļu kandidātus,
3.18.3. LBTU Padomes locekļiem iesniedzamos dokumentus un to izvērtēšanas
kārtību,
3.18.4. ierobežojumus pretendēt uz padomes locekļa amatu,
3.18.5. vēlēšanu kārtību,
3.18.6. citus būtiskus jautājumus, kas nav pretrunā Augstskolu likumam un citiem
normatīvajiem aktiem.
3.19. LBTU Padomes loceklis nevar vienlaikus ieņemt Senāta locekļa, Rektora, prorektora,
fakultātes dekāna vai prodekāna amatu LBTU.
3.20. LBTU Padomes locekļus ieceļ uz četru gadu termiņu un ne vairāk kā divas reizes.
3.21. Ja LBTU Padomes loceklis zaudējis izvirzītāja uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies
necienīgi LBTU Padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, tad
viņa izvirzītājs – Senāts, Valsts prezidents vai Ministru kabinets – ir tiesīgs viņu atsaukt no
amata.
3.22. LBTU Padomes locekļi no sava vidus ievēlē LBTU Padomes priekšsēdētāju. LBTU
Padomes priekšsēdētāju ievēlē uz laiku līdz četriem gadiem un ne vairāk kā divas reizes.
3.23. LBTU Padome:
3.23.1. apstiprina LBTU Satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai
Konventā;
3.23.2. apstiprina LBTU attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas progresu;
3.23.3. apstiprina LBTU budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus;
3.23.4. pārrauga LBTU un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;
3.23.5. uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to
atbilstību un darbības efektivitāti;
3.23.6. apstiprina politikas, kurās definēti LBTU pārvaldības procesi un to darbības
vispārīgie principi;
3.23.7. pēc Senāta priekšlikuma lemj par zinātnisko institūtu – publisku aģentūru dibināšanu;
3.23.8. pēc Rektora ierosinājuma lemj par:
3.23.8.1. LBTU struktūru,

3.23.8.2. LBTU struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidēšanu,
3.23.8.3. LBTU filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu,
3.23.8.4. LBTU dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās,
3.23.8.5. LBTU personāla atlīdzības politiku,
3.23.8.6. investīciju piesaisti,
3.23.8.7. LBTU kredītsaistībām,
3.23.8.8. LBTU nekustamā īpašuma attīstības plāna pieņemšanu,
3.23.8.9. LBTU auditora izraudzīšanu;
3.23.9. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu;
3.23.10. virza konkursa rezultātā izraudzītu vienu vai vairākus Rektora amata
kandidātus rektora ievēlēšanai Konventā;
3.23.11. nosaka Rektora darba pienākumus un atalgojumu, novērtē rektora darbu;
3.23.12. LBTU Padomes priekšsēdētājs slēdz darba līgumu ar Rektoru;
3.23.13. var rosināt Rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu
no amata LBTU Satversmes 3.39. punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
3.24. LBTU Padome pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas skar studiju maksas apmēru,
attiecas uz studiju virzienu un programmu slēgšanu un LBTU dibinātajām stipendijām,
pieprasa atzinumu no studējošo pašpārvaldes.
Senāts
3.25. Senāts ir koleģiāla LBTU augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par
LBTU izglītības un pētniecības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem
kvalitātes standartiem. Senāts nosaka LBTU akadēmiskās un zinātniskās darbības jomas.
3.26. Senāts LBTU autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā personāla un
studējošo akadēmisko brīvību.
3.27. Senāts darbojas saskaņā ar LBTU Satversmi un Senāta izstrādātu un apstiprinātu
nolikumu.
3.28. Senātu veido 50 locekļi, no kuriem:
3.28.1. ne mazāk kā 75 procenti ir akadēmiskā personāla pārstāvji (vismaz 38
pārstāvji);
3.28.2. ne mazāk kā 20 procenti ir studējošo pārstāvji (vismaz 10 pārstāvji);
3.28.3. Rektors ir Senāta loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu.
3.28.4. 1 vispārējā personāla pārstāvis.
3.29. Senātā akadēmiskā un vispārējā personāla locekļus ievēlē Konvents no visu LBTU
akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvniecības grupu izvirzītajiem kandidātiem.
Studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde un Senāta sastāvā apstiprina
Senāts.
3.30. Senāta locekļus ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus.
3.31. Senāta locekļi no sava vidus ievēlē Senāta priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku/us. Senātā priekšsēdētājs nevar vienlaikus ieņemt, Rektora, prorektora un dekāna
amatu. Senāta priekšsēdētājam balsojumos ir izšķirošā balss, ja balsojumā balsis sadalās
līdzīgi.
3.32. Pārstāvniecības grupa, kas izvirzījusi vai ievēlējusi Senāta locekli, pēc pašas
iniciatīvas vai pēc Senāta priekšsēdētāja vai piecu Senāta locekļu ierosinājuma var lemt par
Senāta locekļa atsaukšanu, ja tas savā darbībā it pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi Senāta
locekļa statusam, nav pienācīgi pildījis savus pienākumus vai arī zaudējis izvirzītāja
uzticību. Senāta loceklis zaudē savu amatu, ja pārstāvniecības grupa, kas to izvirzījusi vai
ievēlējusi, nobalso par viņa atsaukšanu.
3.33. Senāts:

3.33.1. izstrādā LBTU Satversmi un tās grozījumu projektus. Senāts ir atbildīgs par
LBTU Satversmes atbilstību LBTU attīstības mērķim un normatīvajiem aktiem;
3.33.2. apstiprina LBTU studiju procesa attīstības plānu, kas ir LBTU attīstības
stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, un sniedz LBTU Padomei priekšlikumus par
attīstāmām studiju jomām;
3.33.3. pēc Rektora ierosinājuma lemj par:
3.33.3.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu,
3.33.3.2. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu,
3.33.3.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikācijas
iegūšanai;
3.33.4. apstiprina LBTU zinātniskās darbības attīstības plānu, kas ir LBTU
attīstības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa un rosina konkrētu zinātniskās
darbības virzienu īstenošanu;
3.33.5. nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla
vērtēšanas kritērijus;
3.33.6. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un
procedūras;
3.33.7. apstiprina LBTU studējošo pašpārvaldes nolikumu;
3.33.8. LBTU Satversmes 3.18. punkta kārtībā izvirza piecus LBTU Padomes
locekļus;
3.33.9. var rosināt Rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par Rektora atcelšanu no
amata LBTU Satversmes 3.39. punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
3.33.10. sniedz atzinumus un izsaka priekšlikumus par LBTU attīstības stratēģiju,
budžetu, LBTU struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un
nekustamā īpašuma attīstības plānu pirms to skatīšanas LBTU 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 LBTU Padomē, uzklausot Senāta iebildumus;
3.33.11. izskata personu, kuras nav LBTU personāla sastāvā, sūdzības par nozaru
profesoru padomes lēmumiem;
3.33.12. ir tiesīgs atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot
komisijas. Komisiju veidošanas un darbības kārtību nosaka Senāta nolikums;
3.33.13. izskata jautājumus un pieņem lēmumus citos jautājumos, kas tieši saistīti
ar Augstskolu likumā un LBTU Satversmē noteikto kompetenci.
Rektors
3.34. Rektors ir LBTU augstākā amatpersona, kas īsteno LBTU vispārējo administratīvo
vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv LBTU.
3.35. Rektoru ievēlē Konvents uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus un ne vairāk kā
divas reizes.
3.36. Kārtējās Rektora vēlēšanas LBTU Padome organizē ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms
Rektora pilnvaru termiņa beigām. Jaunievēlētais Rektors stājas amatā pēc iepriekšējā
Rektora pilnvaru termiņa beigām.
3.37. Rektora amata kandidātus atklāta, starptautiska konkursa rezultātā izraugās LBTU
Padome, un konkursa rezultātā izraudzītu vienu vai vairākus Rektora amata kandidātus,
virza ievēlēšanai Konventam.
3.38. Rektors ir ievēlēts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no kopējā Konventa locekļu
skaita. Ja LBTU Padomes virzītie viens vai vairāki Rektora amata kandidāti Konventā
neiegūst balsu vairākumu, tad LBTU Padome virza vēl vienu no konkursa rezultātā
izraudzītiem Rektora amata kandidātiem ievēlēšanai Konventam. Ja arī šis Rektora amata

kandidāts Konventā neiegūst balsu vairākumu, LBTU Padome sešu mēnešu laikā rīko
jaunu atklātu, starptautisku konkursu, lai izraudzītos nākamo Rektora amata kandidātu.
3.39. Ja Rektora darbībā konstatēti likuma pārkāpumi vai ir būtiski apdraudēta viņa
reputācija un tas var kaitēt LBTU darbībai, ja Rektors nenodrošina LBTU attīstības
stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu vai arī ir zaudējis LBTU Padomes vai Senāta
uzticību, Rektora atcelšanu no amata var rosināt Konvents, Senāts vai LBTU Padome.
Lēmums par ierosinājumu atcelt Rektoru no amata 30 dienu laikā pēc tā pieņemšanas
jāiesniedz izskatīšanai LBTU Padomē un Senātā. Pēc tā saņemšanas 30 dienu laikā LBTU
Padomes priekšsēdētājs sasauc LBTU Padomes sēdi un Senāta priekšsēdētājs sasauc
Senāta sēdi, lai izlemtu jautājumu par Rektora atcelšanu no amata. LBTU Padomes
priekšsēdētājs atceļ Rektoru no amata, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem
LBTU Padomes locekļiem un divas trešdaļas no visiem Senāta locekļiem.
3.40. Ja Rektors pēc paša vēlēšanās beidz pildīt amata pienākumus pirms termiņa beigām,
kā arī, ja Rektors tiek atcelts no amata, tiek rīkotas jaunas Rektora vēlēšanas LBTU
Satversmes 3.37. un 3.38. punktos noteiktajā kārtībā.
3.41. Ja pēc iepriekšējā Rektora pilnvaru termiņa beigām nav ievēlēts jauns Rektors, kā arī,
ja Rektors pēc paša vēlēšanās vai ārkārtas gadījumos beidz pildīt amata pienākumus pirms
termiņa beigām, un, ja Rektors tiek atcelts no amata, LBTU Padome ieceļ Rektora vietas
izpildītāju, kas pilda Rektora pienākumus līdz jauna Rektora ievēlēšanai, bet ne ilgāk par
vienu gadu.
3.42. Rektors:
3.42.1. nodrošina LBTU vadību un atbild par LBTU attīstības stratēģijā noteikto
mērķu sasniegšanu, kā arī LBTU finanšu resursu lietderīgu un likumīgu
izlietojumu, saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī LBTU
Satversmi, LBTU Padomes un Senāta lēmumiem;
3.42.2. īsteno LBTU reprezentatīvās funkcijas un citus pienākumus LBTU
sekmīgas darbības nodrošināšanai, pārstāv LBTU sadarbībā ar citām institūcijām
un privātpersonām;
3.42.3. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus;
3.42.4. nodrošina LBTU studiju un zinātnes attīstības plāna izstrādi un iesniedz to
apstiprināšanai Senātā;
3.42.5. nodrošina LBTU attīstības stratēģijas izstrādi un pēc Senāta saskaņojuma
saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai LBTU Padomē;
3.42.6. sadarbībā ar LBTU struktūrvienībām nodrošina LBTU attīstības stratēģijas
īstenošanu;
3.42.7. atbilstoši LBTU attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, ieceļ un atceļ
prorektorus, kancleru, LBTU direktoru un dekānus, kā arī nosaka to kompetences
jomas, pilnvaras un atbildību;
3.42.8. ir atbildīgs par sekmīgu LBTU personāla politikas īstenošanu;
3.42.9. nodrošina LBTU budžeta sagatavošanu un pēc Senāta saskaņojuma
saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai LBTU Padomē;
3.42.10. ir atbildīgs par budžeta izpildi un iesniedz LBTU gada pārskatus
apstiprināšanai LBTU Padomē;
3.42.11. saskaņā ar LBTU Padomes pilnvarojumu rīkojas ar LBTU līdzekļiem, tai
skaitā veic nepieciešamās darbības saistībā ar LBTU kredītsaistību uzņemšanos un
investīciju piesaisti;
3.42.12. saskaņā ar LBTU Padomes apstiprināto nekustamā īpašuma attīstības
plānu pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma iegādi, apgrūtinājumiem un
atsavināšanu;

3.42.13. savas kompetences ietvaros atbild par LBTU darbības atbilstību
Augstskolu likumam, Zinātniskās darbības likumam un citiem normatīvajiem
aktiem un LBTU Satversmei;
3.42.14. veic citas darbības LBTU darbības nepārtrauktības un attīstības
nodrošināšanai.
Akadēmiskā šķīrējtiesa
3.43. Akadēmiskā šķīrējtiesa ir Konventa ievēlēta strīdu izšķiršanas lēmējinstitūcija.
3.44. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas saskaņā ar Konventa apstiprinātu nolikumu.
3.45. Akadēmisko šķīrējtiesu piecu pārstāvju sastāvā, no kuriem viens ir studējošais, ievēlē
uz trim gadiem.
3.46. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:
3.46.1. studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par LBTU Satversmē
noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;
3.46.2. strīdus starp LBTU amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes
institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;
3.46.3. Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos – iesniegumus par administratīva
akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem;
3.47. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda LBTU administrācija.
3.48. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Konventam.
3.49. Pēc darba devēja iniciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no darba LBTU var
atbrīvot tikai ar Konventa piekrišanu.
Citas institūcijas
3.50. LBTU struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē LBTU Padome pēc Rektora
ierosinājuma.
3.51. LBTU struktūrvienību nolikumus, kur noteikti struktūrvienību uzdevumi, funkcijas
un tiesības, apstiprina Rektors ar rīkojumu.
3.52. LBTU struktūrvienības ir fakultātes, kas veidojas no katedrām (institūtiem),
zinātniskās laboratorijas, zinātniskie institūti, centri un daļas.
3.53. Zinātnisko institūtu kā LBTU struktūrvienību veido, pamatojoties uz LBTU Padomes
lēmumu pēc rektora ierosinājuma.
3.54. LBTU fakultāti izveido, apvienojot katedras (institūtus) tematiski saistītās zinātniskās
darbības un studiju jomās. Fakultāti var veidot, ja, apvienojot tās sastāvā esošo zinātnisko
potenciālu, tas atbilst vismaz promocijas padomes prasībām attiecīgajā zinātnes nozarē vai
apakšnozarē.
3.55. Fakultāti vada dekāns, kuru, konsultējoties ar fakultātes Domi, ieceļ rektors uz
termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
3.56. Fakultātes dekāns ir oficiāls fakultātes pārstāvis visās fakultātes lietās, vada fakultātes
Domes sēdes un seko tās lēmumu izpildei, atbild par studiju un zinātniskā darba
organizāciju fakultātē, fakultātes saimniecisko un finansiālo darbību. Dekāns uz savu
pilnvaru termiņu no fakultātes personāla ieceļ vietnieku/us (prodekānu/us) un Domes
sekretāru.
3.58. Fakultātes Dome ievēlē docentus, lektorus un asistentus, kā arī vadošos pētniekus,
pētniekus un zinātniskos asistentus, pēc katedru (institūtu) priekšlikuma apstiprina
kandidātus zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai. Fakultātes Dome izlemj studiju
procesa, zinātniskā darba organizatoriskos, finansiālos un citas darbības jautājumus.
Fakultātes Dome ir tiesīga ierosināt akadēmiskā personāla atbrīvošanu no amata.
3.59. Fakultātes Domi ievēlē uz trim gadiem. Fakultātes Domi veido:
3.59.1. visi fakultātes profesori un asociētie profesori;

3.59.2. fakultātes nolikumā noteiktā kārtībā un skaitā ievēlēti citi akadēmiskā un
vispārējā personāla pārstāvji;
3.59.3. fakultātes studējošo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji, kuru īpatsvaram
fakultātes Domes sastāvā jābūt ne mazākam par 20 procentiem.
3.60. Fakultātei var būt savs logo, karogs un standarts.
3.61. Zinātniskās laboratorijas un citas zinātniskā darba struktūrvienības veido un īsteno
pētniecības darba programmas kādā no zinātnes apakšnozarēm. Zinātniskās laboratorijas
un citas zinātniskā darba struktūrvienības veido LBTU Padome pēc rektora ierosinājuma.
3.62. Zinātnisko laboratoriju un citu zinātniskā darba struktūrvienību darbību nosaka to
nolikums, ko apstiprina rektors ar rīkojumu pēc Zinātnes padomes ierosinājuma.
3.63. LBTU vadības nodrošināšanai rektors var veidot palīg un padomdevējas institūcijas,
to nepieciešamību un sastāvu apstiprina LBTU Padome vai Senāts.
3.64. Koleģiālajām institūcijām ir tiesības pieņemt vispārsaistošus lēmumus jomās, kurās
tās izveidotas, ja lēmuma pieņemšana saskaņā ar LBTU Satversmi nav uzdota pārvaldes
institūcijām.
3.65. Citos savu jomu jautājumos, koleģiālās institūcijas pieņem lēmumus ar pārvaldes
institūcijām rekomendējošu ieteikumu.
IV. LBTU IESTĀDES, KOMERCSABIEDRĪBAS, BIEDRĪBAS UN
NODIBINĀJUMI, UN APVIENĪBAS
4.1. LBTU var dibināt komercsabiedrības un būt par to dalībnieku, kā arī dibināt biedrības
un nodibinājumus un būt par to biedru vai dibinātāju, pamatojoties uz LBTU Padomes
lēmumu pēc Rektora ierosinājuma.
4.2. LBTU, pamatojoties uz LBTU Padomes lēmumu, pēc Rektora ierosinājuma LBTU
Satversmē noteikto mērķu sasniegšanai var dibināt iestādes, tai skaitā – publiskas
aģentūras.
4.3. LBTU var uz laiku brīvprātīgi, kopā ar citām, tostarp starptautiskām un ārvalstu,
institūcijām, kas var būt citas augstskolas, organizācijas, uzņēmumi vai citas personas,
pamatojoties uz Senāta lēmumu, izveidot apvienības – konsorcijus – un būt par to
dalībnieku, lai īstenotu kopējus stratēģiskos mērķus un kopēju, savstarpēji koordinētu,
visiem apvienības dalībniekiem nozīmīgu rīcības plānu, vai apvienotu resursus kopēja
mērķa sasniegšanai. Iesaistoties konsorcijā LBTU, saglabā savu juridisko statusu un tipu.
Konsorcija pārvaldības modelis tiek noteikts konsorcija dibināšanas līgumā. Lēmumu par
LBTU dalību konsorcijā pieņem LBTU Padome vai Senāts, atkarībā no konsorcija
dibināšanas līguma projektā paredzētā tā darbības mērķa.
V. PERSONĀLS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5. 1. LBTU personālu veido:
5.1.1. akadēmiskais personāls – LBTU akadēmiskajos amatos ievēlētas personas;
5.1.2. vispārējais personāls;
5.1.3. studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti.
5.2. LBTU personāla tiesības un pienākums ir sekmēt studiju un pētniecības darba brīvību,
akadēmisko godīgumu, veicināt atklātumu LBTU pārvaldē un tās lietu kārtošanā. LBTU
personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai LBTU spētu īstenot savus uzdevumus, lai
netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba
pienākumu izpilde. LBTU personāls ir atbildīgs par savu pienākumu godprātīgu pildīšanu.
5.3. LBTU personālam savas kompetences ietvaros ir tiesības un pienākumi, LBTU
Satversmē un citos LBTU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piedalīties

vadības un pašpārvaldes lēmumu pieņemšanā, augstskolas iekšējo normatīvo aktu
izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties
LBTU koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam.
5.4. LBTU personālam ir tiesības piedalīties LBTU pašpārvaldes institūciju vēlēšanās un
tikt ievēlētam tajās.
5.5. LBTU vadības pienākums ir rūpēties par LBTU personāla darba apstākļiem,
nodrošināt iespēju paaugstināt kvalifikāciju un pārkvalificēties.
5.6. Senāts, apstiprinot darba kārtības un citas iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citos
iekšējos normatīvajos aktos, nosaka kārtību kādā kvalificējami pārkāpumi un uzliekami
sodi personālam par pienākumu nepildīšanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
5.7. LBTU izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību LBTU personāls var apstrīdēt
Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
5.8. Personas, kuras nav LBTU personāla sastāvā, LBTU izdotos administratīvos aktus vai
LBTU faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
5.9. LBTU akadēmisko personālu veido:
5.9.1. profesori, asociētie profesori;
5.9.2. docenti, vadošie pētnieki;
5.9.3. lektori, pētnieki;
5.9.4. asistenti, zinātniskie asistenti.
5.10. LBTU akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo
izglītošanā. LBTU akadēmiskā personāla uzdevumu apjomu nosaka LBTU iekšējos
normatīvajos aktos.
5.11. Ar pensionēto akadēmisko personālu Rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirto
finansējumu var slēgt individuālus līgumus, arī par zinātnisko pētījumu veikšanu, paredzot
konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai.
5.12. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā profesoriem un asociētajiem profesoriem,
sasniedzot pensijas vecumu, LBTU var piešķirt goda nosaukumu – profesors Emeritus.
5.13. Akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām nav piemērojams normatīvajos aktos
noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.
5.14. Personu var ievēlēt tikai vienā – profesora, asociētā profesora, docenta, lektora vai
asistenta – akadēmiskajā amatā un tikai vienā augstskolā vai koledžā. Šādā akadēmiskajā
amatā ievēlētu personu vienlaikus var ievēlēt arī vadošā pētnieka vai pētnieka amatā.
5.15. Vienā augstskolā vai koledžā akadēmiskajā amatā ievēlēta persona akadēmisko darbu
citā augstskolā vai koledžā var veikt, būdama viesprofesora, viesdocenta vai vieslektora
amatā.
5.16. Nosakot akadēmiskā personāla vai to personu skaitu vai īpatsvaru LBTU,
struktūrvienībā vai studiju programmas īstenošanā, kurām ir doktora grāds, ņem vērā tikai
akadēmiskajos amatos ievēlētās personas.
5.17. Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim
atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgās
zinātnes nozarē. Profesors atbilstoši profesora amata nosaukumam vada zinātniskos
pētījumus un veic izglītojošo darbu LBTU.
5.18. Profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu
darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā augstākās izglītības institūcijā.
5.19. Profesora galvenie uzdevumi ir:
5.19.1. augsti kvalificētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu
pārraudzība savā studiju kursā;

5.19.2. pētnieciskā darba vadīšana zinātnes apakšnozarē, kas atbilst profesora
nosaukumam;
5.19.3. doktora līmeņa studiju un pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē,
kas atbilst profesora amata nosaukumam;
5.19.4. piedalīšanās studiju programmu, LBTU un tās struktūrvienību darba un
kvalitātes vērtēšanā;
5.19.5 jaunās zinātnieku un docētāju paaudzes gatavošana.
5.20. Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds.
5.21. Profesionālo studiju kursu īstenošanā asociētā profesora amatu var ieņemt arī
personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze
attiecīgajā nozarē.
5.22. Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir:
5.22.1. pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē, kas atbilst asociētā
profesora amata nosaukumam;
5.22.2. pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai;
5.22.3. studiju darba nodrošināšana un vadīšana.
5.23. Profesoru un asociēto profesoru amatu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un
finansējuma iespējām nosaka Senāts.
5.24. Ja LBTU ir brīvs asociētā profesora amats, Senāts pieņem lēmumu par to, vai, kad un
kādā zinātnes apakšnozarē tiks izsludināts atklāts konkurss uz brīvo asociētā profesora
amatu un kādai atalgojuma kategorijai, ievērojot funkcijas un uzdevumus, atbilst attiecīgais
amats.
5.25. Profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtība:
5.25.1. uz vakantajām profesoru un asociēto profesoru amata vietām tiek izsludināts
atklāts konkurss;
5.25.2. katram pretendentam, kas kandidē uz profesora amatu, ir jāsaņem neatkarīgs
starptautisks vērtējums, kuru organizē attiecīgās nozares profesoru padome;
5.25.3. pretendentu profesora vai asociētā profesora amatā ievēlē attiecīgās nozares
profesoru padome. Pēc iepazīšanās ar lēmuma pieņemšanai nepieciešamajiem
dokumentiem un pārrunām ar katru attiecīgā amata pretendentu nozares profesoru
padome pieņem lēmumu, atklāti balsojot par katru pretendentu;
5.25.4. Profesoru padomes pieņemto lēmumu personas, kuras nav LBTU personāla
sastāvā, var apstrīdēt Senātā;
5.25.5. Profesoru padomes pieņemto lēmumu personas, kuras ir LBTU personāla
sastāvā, var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā, kuras lēmumu savukārt var
apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā;
5.25.6. Nozares profesoru padome profesora vai asociētā profesora vēlēšanu
rezultātus, lēmumu par personas ievēlēšanu un ievēlētās personas novērtējumu
iesniedz rektoram. Papildus rektoram tiek iesniegts nozares profesoru padomes
debašu protokols, pilnīgs attiecīgā amata pretendentu saraksts, kā arī katra
pretendenta raksturojums un novērtējums.
5.26. Darba tiesiskās attiecības ar profesoru un asociēto profesoru, pamatojoties uz nozaru
profesoru padomes lēmumu, nodibina rektors:
5.26.1. ar pirmo reizi profesora vai asociētā profesora amatā ievēlētu personu,
noslēdzot darba līgumu uz 6 gadiem;
5.26.2. turpinot darba tiesiskās attiecības, noslēdzot otru secīgu darba līgumu uz
noteiktu laiku vai noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku ar amatā esošu
profesoru vai asociēto profesoru pēc 6 gadu termiņa beigām, ja profesora vai
asociētā profesora zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija novērtēta kā atbilstoša
profesora vai asociētā profesora amatam;

5.26.3. uz noteiktu laiku ar profesoru vai asociēto profesoru var noslēgt ne vairāk
kā divus darba līgumus pēc kārtas.
5.27. Darba tiesiskās attiecības ar profesoru vai asociēto profesoru izbeidz:
5.27.1. piedāvājot viņam citu darbu LBTU, ja profesora vai asociētā profesora
zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija novērtēta kā neatbilstoša profesora vai
asociētā profesora amatam;
5.27.2. brīdinot profesoru vai asociēto profesoru vismaz vienu gadu iepriekš, ja
LBTU saskaņā ar tās stratēģijā paredzēto zinātnisko virzienu attīstības koncepciju
neplāno turpināt vai attīstīt profesora vai asociētā profesora vadīto zinātnisko
virzienu.
5.28. Docentu amatu skaitu nosaka Senāts.
5.29. Docenta amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds.
5.30. Docentu ievēlē uz sešiem gadiem fakultātes Dome Senāta noteiktajā kārtībā.
5.31. Docenta galvenie darba uzdevumi ir:
5.31.1. pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst docenta amata
nosaukumam;
5.31.2. lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu
organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos.
5.32. Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Profesionālās
studiju programmās lektoru ievēlēšanas noteikumus nosaka Senāta apstiprināts nolikums.
Lektoru ievēlē fakultātes Dome uz sešiem gadiem.
5.33. Lektoru galvenie uzdevumi ir:
5.33.1. pētnieciskais darbs saskaņā ar katedras (institūta) zinātniskā darba virzienu;
5.33.2. lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un ieskaišu
pieņemšana studiju kursos.
5.34. Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Asistentu ievēlē
fakultātes Dome vai institūta padome uz sešiem gadiem, un ja asistentam nav doktora
grāds, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
5.35. Asistentu galvenie uzdevumi ir:
5.35.1. līdzdalība pētnieciskajā darbā saskaņā ar katedras (institūta) zinātniskā
darba virzienu;
5.35.2. laboratorijas (praktisko) darbu vadīšana un ieskaišu pieņemšana;
5.35.3. palīdzība profesoriem un asociētajiem profesoriem to pedagoģiskajā darbā.
5.36. Vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti
5.36.1. vadošos pētniekus, pētniekus un zinātniskos asistentus amatā ievēlē
fakultātes dome vai zinātniskā institūta padome saskaņa ar Zinātniskās darbības
likumu;
5.36.2. vadošie pētnieki, pētnieku un zinātniskie asistenti pilda normatīvajos aktos
noteiktos uzdevumus.
5.37. Profesionālo studiju kursos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt persona ar
augstāko izglītību bez zinātnes doktora grāda. Docenta amatu var ieņemt persona, ja tai ir
pasniedzamajam kursam atbilstošs pietiekams ne mazāk kā septiņu gadu darba stāžs.
Prasības, kas izvirzāmas šāda docenta amata pretendentam apstiprina Senāts. Lektora un
asistenta amatu var ieņemt persona, ja tai ir atbilstošs pietiekams ne mazāk kā piecu gadu
praktiskā darba stāžs.
5.38. Ja LBTU ir brīvs vai uz laiku brīvs akadēmiskais amats, LBTU uz laiku, bet ne ilgāku
par diviem gadiem, var pieņemt darbā viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu,
vieslektoru vai viesasistentu, kuriem ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kā profesoriem,
asociētajiem profesoriem, docentiem, lektoriem vai asistentiem, bet viņi nav tiesīgi
kandidēt un viņus nevar ievēlēt LBTU pārvaldes un koleģiālajās institūcijās.
5.39. Akadēmiskajam personālam:

5.39.1. katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums, bet ik pēc
sešiem gadiem – apmaksāts sešu kalendāro mēnešu akadēmiskais atvaļinājums
zinātniskajiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus LBTU;
5.39.2. ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu
doktora disertācijas sagatavošanai;
5.39.3. 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.
5.40. Darba tiesiskās attiecības ar akadēmisko personālu, izņemot profesorus un asociētos
profesorus, nodibina attiecīgā LBTU administratīvās pārvaldes amatpersona, atbilstoši
LBTU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam pilnvaru sadalījumam.
5.41. Vispārējais personāls ir:
5.41.1. administratīvais personāls;
5.41.2. mācību palīgpersonāls;
5.41.3. tehniskais, saimnieciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko personālu.
5.42. LBTU administratīvais personāls ir Rektors, prorektori, kanclers, LBTU direktors
(administratīvās pārvaldes amatpersonas), dekāni un citi darbinieki, kuru pamatfunkcijas
ir administratīvais darbs.
5.43. Rektors uz savu pilnvaru termiņu veido prorektoru un citu administratīvās vadības
(pārvaldes) struktūru, ko apstiprina LBTU Padome un darba līgumus ar šīm amatpersonām
slēdz rektors uz savu pilnvaru laiku. Ja rektoru atceļ no amata vai citu iemeslu dēļ pārtrauc
darba tiesiskās attiecības, šie darba līgumi ir spēkā līdz jauna Rektora apstiprināšanai
Ministru kabinetā.
5.44. Kārtību, kādā tiek pieņemts darbā un atbrīvots no darba vispārējais personāls, nosaka
LBTU iekšējos normatīvajos aktos. Atlīdzība vispārējam personālam tiek noteikta saskaņā
ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un LBTU
iekšējiem normatīvajiem aktiem.
5.45. Studējošie ir:
5.45.1. bakalaura studiju programmu studenti;
5.45.2. profesionālo studiju programmu studenti;
5.45.3. maģistra studiju programmu studenti (maģistranti);
5.45.4. doktoranti.
5.46. Tiesības studēt LBTU ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī
ārzemniekam. Lai studētu LBTU, ir nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta
studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība.
5.47. Tiesības studēt LBTU ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, ES
pilsonim, EEZ pilsonim un Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas
pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.
5.48. LBTU Satversmes 5.47. punktā neuzskaitītos ārzemniekus LBTU var uzņemt par
studējošajiem, ievērojot:
5.48.1. vidējās izglītības dokumentam jāatbilst Latvijas standartiem, to pārbaudi un
atzinumu par tiem sniedz Akadēmiskās informācijas centrs;
5.48.2. zināšanām jāatbilst LBTU uzņemšanas noteikumu prasībām;
5.48.3. jāprot valodas, kurās notiek studijas;
5.48.4. mācību maksu ārzemnieki maksā LBTU atbilstoši noslēgtajam līgumam,
taču tā nedrīkst būt zemāka nekā mācību izdevumi.
5.49. Studējošā uzņemšana studiju programmā un iekļaušana studējošo sarakstā
(imatrikulācija) notiek saskaņā ar LBTU apstiprinātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem,
kas izdoti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Par studijām LBTU,

studējošais un LBTU slēdz studiju līgumu, kur obligāti ietveramos noteikumus nosaka
Ministru kabinets.
5.50. LBTU, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību, nodrošina studiju uzsākšanu
vēlākos studiju posmos.
5.51. Izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulāciju) nosaka LBTU iekšējie normatīvie
akti.
5.52. Lēmumu par studējošā eksmatrikulāciju var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā, tās
lēmumu savukārt var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
5.53. Valsts LBTU nosaka studiju vietu skaitu, kas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem. Uzņemšana valsts finansētajās studiju vietās notiek atklāta konkursa kārtībā.
5.54. Studiju maksu studiju vietās, kas netiek finansētās no valsts budžeta līdzekļiem, sedz
LBTU studējošie, juridiskās vai fiziskās personas, par to noslēdzot attiecīgu vienošanos.
5.55. Studējošo tiesības ir:
5.55.1. iegūt augstāko akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un
profesionālo izglītību;
5.55.2. noteiktā kārtībā izmantot LBTU infrastruktūru;
5.55.3. noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
5.55.4. saņemt stipendijas atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
5.55.5. realizēt tiesības uz studiju un pētnieciskā darba brīvību;
5.55.6. saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām un
iespējamo karjeru;
5.55.7. brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
5.55.8. vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, savas kompetences ietvaros
līdzdarboties visu līmeņu LBTU institūcijās;
5.55.9. dibināt biedrības, pulciņus un klubus.
5.56. Studējošo intereses LBTU pārstāv studējošo pašpārvalde – vēlēta, neatkarīga
studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija LBTU. Studējošo pašpārvalde darbojas
saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu.
5.57. Studējošo pašpārvalde:
5.57.1. aizstāv un pārstāv LBTU studējošos akadēmiskās, materiālās un kultūras
dzīves jautājumos LBTU un citās valsts institūcijās un sabiedriskajās organizācijās;
5.57.2. reprezentē LBTU studējošos Latvijā un ārvalstīs;
5.57.3. nosaka kritērijus un kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti Konventā,
Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Senātā, fakultātes Domē un citās LBTU institūcijās,
kurās paredzēta studējošo pārstāvniecība.
5.58. LBTU pārvaldes institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes
darbību. Studējošo pašpārvalde tiek finansēta no LBTU budžeta apmērā, kas nav mazāks
par vienu divsimto daļu no LBTU gada budžeta. Šos līdzekļus LBTU studējošo
pašpārvalde izmanto savu funkciju veikšanai.
5.59. Studējošo pašpārvaldes tiesības:
5.59.1. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no LBTU jebkuras
struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas skar studējošo
intereses;
5.59.2. ir veto tiesības Konventā, Senātā un fakultātes Domē jautājumos, kas skar
studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas, jautājumu izskata saskaņošanas
komisija, kuru izveido attiecīgā vadības institūcija pēc paritātes principa.
Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina attiecīgā vadības institūcija ar klātesošo
divu trešdaļu balsu vairākumu;

5.59.3. līdzdarboties LBTU institūcijās, kā arī tiesības piedalīties kā novērotājiem
ieskaitēs un eksāmenos, ja to paredz LBTU studiju kārtību reglamentējošie
dokumenti.
5.60. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas Senātā ir obligāti visiem
LBTU studējošajiem.
VI. LBTU ĪPAŠUMS, BUDŽETS UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
6.1. LBTU īpašums ir kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas
līdzekļi Latvijā un ārvalstīs atbilstoši normatīvajiem aktiem un nostiprinātajām
īpašumtiesībām.
6.2. LBTU īpašumu veido:
6.2.1. kustama un nekustama manta, kas dāvināta LBTU, ko LBTU mantojusi vai
ko iegādājusies par pašas līdzekļiem;
6.2.2. par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta. Nekustamais īpašums kas
ierakstīts Zemesgrāmatā kā LBTU īpašums;
6.2.3. LBTU intelektuālais īpašums;
6.2.4. nekustamais īpašums, ko LBTU bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta
persona vai valsts;
6.2.5. kustama manta, ko LBTU bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska
persona un valsts.
6.3. LBTU ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu LBTU Satversmē noteikto mērķu
sasniegšanai. LBTU pašas īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts
vai citas atvasinātas publiskas personas īpašuma
6.4. LBTU Padomei ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma, ko LBTU bez atlīdzības
nodevusi valsts, atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā saskaņā ar LBTU nekustamā īpašuma attīstības plānu.
6.5. LBTU izstrādā nekustamā īpašuma attīstības plānu, kur atbilstoši LBTU stratēģijai
nosaka LBTU īpašuma, kā arī LBTU valdījumā un lietošanā esošā nekustamā īpašuma
izmantošanu un attīstību LBTU pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamajām
funkcijām. Nekustamā īpašuma attīstības plāna darbības termiņš ir 5 gadi.
6.6. LBTU nekustamā īpašuma attīstības plānu apstiprina LBTU Padome. Ja nekustamā
īpašuma attīstības plāns paredz nekustamā īpašuma, ko LBTU bez atlīdzības nodevusi
valsts, atsavināšanu, to iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetam.
6.7. LBTU finanšu resursus veido:
6.7.1. valsts finansējums – valsts budžeta līdzekli izglītībai, studiju maksa, ko sedz valsts
vai kas tiek saņemta atmaksājamu vai neatmaksājamu kredītu veidā saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par studiju kreditēšanu, no valsts līdzekļiem, kas paredzēti konkrētu
mērķu realizācijai;
6.7.2. fizisku un juridisku personu maksājumi;
6.7.3. maksājumi par zinātniskajiem līgumdarbiem;
6.7.4. ienākumi no saimnieciskās darbības;
6.7.5. ziedojumi, dāvinājumi, ieskaitot tādus, kam ir īpaši izmantošanas nosacījumi;
6.7.6. aizņēmumi no bankām un citām kredītiestādēm;
6.7.7. citi normatīvajos aktos atļautie finanšu resursi.
VII. AKADĒMISKĀ BRĪVĪBA
7.1. LBTU nodrošina studiju un pētniecības darba brīvību, ja šī brīvība nav pretrunā ar citu
personu tiesībām, LBTU Satversmi un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Studiju brīvība izpaužas studējošo tiesībās izvēlēties augstskolu, studiju programmu,
studiju laikā mainīt studiju programmu, izvēloties to citā augstskolā vai citā LBTU
fakultātē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā klausīties lekcijas citās augstskolās vai
LBTU fakultātēs, sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu, nodarboties ar
zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi.
7.3. Pētniecības darba brīvība izpaužas akadēmiskā personāla tiesībās izvēlēties zinātniskās
darbības tematiku un virzienu.
7.4. LBTU akadēmiskais personāls ir tiesīgs izvēlēties mācību metodes.
7.5. LBTU administrācija garantē un respektē studējošo un akadēmiskā personāla
akadēmiskās brīvības tiesības, ja tās nav pretrunā 7.1. punktā noteiktajam.
7.6. LBTU ievēro, garantē un respektē starptautiskajos un normatīvajos aktos noteiktās
tiesības uz akadēmisko brīvību, nebaidoties no atriebības.
VIII. LABAS PĀRVALDĪBAS PRINCIPU IEVĒROŠANA
8.1. LBTU savā darbībā, iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā, kā arī strīdu izšķiršanā
ievēro labas pārvaldības principus:
8.1.1. likuma varu;
8.1.2. visu LBTU personāla pārstāvniecības grupu līdzdalību, pārstāvību;
8.1.3. efektivitāti un lietderību lēmumu pieņemšanā;
8.1.4. kompetenci un kapacitāti;
8.1.5. cilvēktiesības, kultūras daudzveidību un sociālo kohēziju;
8.1.6. atklātību un pārredzamību;
8.1.7. atsaucīgumu, rīcības ētiskumu;
8.1.8. inovācijas un atvērtību pārmaiņām;
8.1.9. ilgtspēju un ilgtermiņa orientāciju;
8.1.10. pareizu finanšu pārvaldību;
8.1.11. pārskatatbildību un atbildību.
8.2. LBTU savā darbībā ievēro dzimumu līdztiesību, izstrādā un realizē tās attīstības plānu.
8.3. LBTU sniedz iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, iesaistīties
zinātniskās pētniecības darbā neatkarīgi no dzimuma, sociālā veselības un mantiskā
stāvokļa, rases un tautības, politiskajiem uzskatiem, reliģiskās pārliecības, nodarbošanās
un dzīvesvietas.
8.4. Katram sabiedrības pārstāvim atbilstoši zināšanām, darba spējām un prasmēm ir
tiesības kļūt par LBTU personāla pārstāvi.
IX. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ir visu Latvijas Lauksaimniecības
universitātes tiesību, saistību un pienākumu pārņēmēja.
9.2. Lēmumu par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes reorganizāciju vai
likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai zemkopības
ministra ierosinājuma.
X. Pārejas noteikumi
10.1. līdz grozījumu pieņemšanai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos,
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei ir saistoši visi normatīvie akti, kas piešķir
tiesības vai uzliek pienākumus Latvijas Lauksaimniecības universitātei;
10.2. līdz grozījumu pieņemšanai Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē spēkā ir
Latvijas Lauksaimniecības universitātes iekšējie normatīvie akti;

10.3. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes nosaukuma maiņas pārejas periodā,
bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. maijam, dokumentu noformēšanā tiek pieļauta Latvijas
Lauksaimniecības universitātes vai apvienotā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju
universitātes/Latvijas Lauksaimniecības universitātes nosaukuma lietošana.

