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1. Senāts ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) koleģiāla 

augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par LBTU izglītības un 

pētniecības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes 

standartiem. Senāts nosaka LBTU akadēmiskās un zinātniskās darbības jomas. 

2. Senāts: 

2.1. ievēlē Senāta priekšsēdētāju, Senāta priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. 

Šajos amatos ievēl ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Senāta priekšsēdētājs 

vienlaikus nevar ieņemt rektora, prorektora vai dekāna amatu;  

2.2. piešķir: 

2.2.1. LBTU Goda doktora (Doctor honoris causa, Dr.h.c.) grādu; 

2.2.2. LBTU emeritus profesora goda nosaukumu; 

2.3. izstrādā: 

2.3.1. LBTU Satversmi un tās grozījumu projektus un ir atbildīgs par LBTU 

Satversmes atbilstību LBTU attīstības mērķim un normatīvajiem 

aktiem; 

2.3.2. Senāta nolikumu un grozījumus tajā; 

2.4. apstiprina: 

2.4.1. Senāta nolikumu un grozījumus tajā; 

2.4.2. piecu Senāta izvirzīto LBTU Padomes locekļu izvirzīšanas kārtību; 

2.4.3. LBTU studiju procesa attīstības plānu, kas ir LBTU attīstības 

stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, un sniedz LBTU Padomei 

priekšlikumus par attīstāmām studiju jomām; 

2.4.4. LBTU zinātniskās darbības attīstības plānu, kas ir LBTU attīstības 

stratēģijas neatņemama sastāvdaļa un rosina konkrētu zinātniskās 

darbības virzienu īstenošanu; 

2.4.5. LBTU dibināto un pārziņā esošo iestāžu un komercsabiedrību 

izglītības iestāžu nolikumus; 

2.4.6. nolikumu par akadēmiskajiem amatiem; 

2.4.7. darba kārtības un citus iekšējās kārtības noteikumus, kuros nosaka 

kārtību kādā kvalificējami pārkāpumi un sodi personālam par 

pienākumu nepildīšanu; 

2.4.8. Studējošo pašpārvaldes nolikumu un līgumu ar studējošo pašpārvaldi;  

2.4.9. studējošo uzņemšanas un imatrikulācijas kārtību, noteikumus par 

studiju gaitu, zināšanu pārbaudīšanas, personāla kvalifikācijas, 

akadēmisko, zinātnisko grādu un diplomu piešķiršanas kārtību; 

2.4.10. pēc LBTU Zinātnes padomes priekšlikuma LBTU profesoru padomju 

un starpaugstskolu profesoru padomju sastāvus; 

2.4.11. studējošo pārstāvjus Senātā; 

2.5. lemj par: 

2.5.1. piecu LBTU Padomes locekļu izvirzīšanu; 

2.5.2. LBTU akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumiem; 



2.5.3. Konventa sasaukšanu; 

2.5.4. pretendentu izvirzīšanu valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma 

piešķiršanai; 

2.5.5. profesoru, asociēto profesoru, docentu amatu skaitu un sadalījumu pa 

struktūrvienībām; 

2.5.6. prasībām ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla 

vērtēšanas kritērijiem, kā arī konkursa izsludināšanu uz brīvajām 

profesoru, asociēto profesoru un docentu amatu vietām; 

2.5.7. LBTU dalību apvienībās – konsorcijos; 

2.6. pēc rektora ierosinājuma lemj par: 

2.6.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu; 

2.6.2. studiju programmu atvēršanu, saturu, attīstību, kā arī slēgšanu; 

2.6.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju 

iegūšanai; 

2.7. pirms izskatīšanas LBTU Padomē, sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus 

par: 

2.7.1. LBTU attīstības stratēģiju; 

2.7.2. LBTU budžetu; 

2.7.3. LBTU struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju; 

2.7.4. LBTU nekustamā īpašuma attīstības plānu. 

3. Ja Senāts neatbalsta kādu no šī nolikuma 2.7. punktā minētajiem dokumentiem, tā 

apstiprināšana un virzīšana LBTU padomei tiek atlikta uz vienu mēnesi. Ja 

dokuments mēneša laikā Senātā netiek atbalstīts, tas tiek izskatīts LBTU Padomē, 

uzklausot Senāta iebildumus. 

4. Senāts ar kopīgu LBTU Padomes un Senāta lēmumu: 

4.1. izveido LBTU Padomnieku konventu; 

4.2. apstiprina Konventa vēlēšanu nolikumu. 

5. Senāts var rosināt Rektora atcelšanu no amata, 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 Senāta uzticību: 

5.1. lēmumu par rosinājumu atcelt Rektoru no amata Senāts nākamajā darba dienā 

iesniedz LBTU Padomei; 

5.2. Senāta priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Senāta sēdi jautājuma izlemšanai 

par Rektora atcelšanu no amata. 

6. Senāts izskata personu, kuras nav LBTU personāla sastāvā, sūdzības par nozaru 

profesoru padomes lēmumiem. 

7. Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla ievēlē uz trim gadiem.  

8. Senāta personālsastāvu veido 50 senatori, no kuriem: 

8.1. ne mazāk kā 75 procenti ir akadēmiskā personāla pārstāvji (vismaz 38 

pārstāvji tā, lai būtu pārstāvētas visas fakultātes); 

8.2. ne mazāk kā 20 procenti ir studējošo pārstāvji (vismaz 10 pārstāvji); 

8.3. Rektors, kurš ir Senāta loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu; 

8.4. vispārējā personāla pārstāvis (viens). 

9. Senātā akadēmiskā un vispārējā personāla locekļus ievēlē Konvents no visu LBTU 

akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvniecības grupu izvirzītajiem 

kandidātiem.  



10. LBTU aģentūras un komercsabiedrības var deleģēt Senātā pa vienam pārstāvim ar 

padomdevēja tiesībām. Ar Senāta lēmumu Senāta darbā ar padomdevēja tiesībām 

pēc rektora priekšlikuma var pieaicināt citas LBTU administratīvās pārvaldes 

amatpersonas. 

11. Senāta vēlēšanām kandidātus no akadēmiskā personāla izvirza fakultāšu domes vai, 

ārpusfakultāšu struktūrvienību gadījumā, Studiju padome un (vai) Zinātnes 

padome. 

12. Studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde un Senāta sastāvā 

apstiprina Senāts. LBTU Studējošo pašpārvalde līdz katra gada 1. oktobrim un 1. 

martam iesniedz Senāta priekšsēdētājam izmaiņas Senātā ievēlēto studējošo 

pārstāvju vārdiskajā sarakstā. 

13. Ja Senāta vēlēšanās vairāki Senāta locekļu kandidāti iegūst vienādu zemāko balsu 

skaitu, tad Konvents atkārtoti, aizklāti balso par šiem kandidātiem. 

14. 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. 

15. Ja senators pārtrauc darba tiesiskās attiecības vēlētā akadēmiskajā 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 ar saņemto lielāko balsu skaitu, kurš 

Konventā notikušajās Senāta vēlēšanās ir palicis neievēlēts. Senāta priekšsēdētāja 

priekšlikumu par kandidāta iekļaušanu Senāta sastāvā apstiprina Senāts. 

16. Senators ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms darba tiesisko attiecību vai studiju 

pārtraukšanas Senāta priekšsēdētāju informē par sava statusa maiņu. 

17. Senatoram ir tiesības nolikt senatora mandātu uz noteiktu laiku, ja tam ir pietiekams 

pamatojums. Par pietiekamu pamatojumu ir atzīstama grūtniecība un/vai dzemdību 

atvaļinājums, atvaļinājums adoptētājam vai bērna kopšanas atvaļinājums, vai 

ilgstoša slimība un citi būtiski iemesli. 

18. Senāta priekšsēdētājs, saņēmis iesniegumu par mandāta nolikšanu, 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 mandāta 

apstiprināšanu.  

19. 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. 

20. Senators, kurš noteiktajā kārtībā nolicis senatora mandātu, var to atjaunot. 

Iesniegums par senatora pilnvaru atjaunošanu iesniedzams Senāta priekšsēdētājam 

ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kārtējās Senāta sēdes. Senāts lemj par senatora 

mandāta atjaunošanu. Senatora mandāta atjaunošanas brīdī senatora mandātu zaudē 

senators, kura mandāts tika apstiprināts uz esošā senatora mandāta nolikšanas laiku. 

21. Jaunievēlētā Senāta pirmo sēdi vada iepriekšējā sasaukuma Senāta priekšsēdētājs 

un protokolē iepriekšējā sasaukuma sekretārs. 

22. Senāta priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja prombūtnē priekšsēdētāja vietnieks: 



22.1. plāno un vada Senāta sēdes; 

22.2. organizē izskatāmo jautājumu sagatavošanu; 

22.3. kontrolē Senāta lēmumu izpildi. 

23. Senātu sasauc vismaz sešas reizes gadā. Senāta darba kārtība un apspriežamo 

lēmumu projekti izziņojami nedēļu pirms Senāta sēdes. 

24. Senāta sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no senatoriem. 

Lemjot par LBTU goda nosaukumu piešķiršanu un ierosinājumu atcelt rektoru no 

amata senatori balso aizklāti. Aizklātu balsojumu var pieprasīt arī citos gadījumos, 

ja par to atklāti nobalso vismaz puse no klātesošajiem senatoriem. 

25. Senāts lēmumus pieņem balsojot ar vairāk nekā pusi klātesošo senatoru balsīm. 

Lēmums par ierosinājumu atcelt no amata Rektoru ir pieņemts, ja par to nobalso 

divas trešdaļas no visiem Senāta locekļiem. Senāta priekšsēdētājam balsojumos ir 

izšķirošā balss, ja balsojumā balsis sadalās līdzīgi. 

26. 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 akadēmiskā personāla 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. 

27. Senāta lēmumus noformē kā atsevišķu lēmumu vai atzinumu. 

28. Senāta lēmums, ja tajā nav noteikts citādi, stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc tā 

pieņemšanas. 

29. Apstiprinātie lēmumi pēc to spēkā stāšanās tiek publicēti LBTU iekštīklā. 

30. Ja lēmumā vai atzinumā ietverti vairāki punkti, Senāts var balsot par katru punktu 

atsevišķi vai par visu lēmumu kopumā.  

31. Ja Senāts neatbalsta šā nolikuma 2.7. punktā minēto atzinumu virzīšanu 

apstiprināšanai LBTU Padomē, tad norāda pamatojumu un izteiktos priekšlikumus. 

32. Senāta sēdes protokolu sagatavo Senāta sekretārs, to paraksta Senāta sēdes vadītājs 

un sekretārs. 

33. Senāta sēdes ir atklātas. Sēde vai sēdes daļa var būt slēgta, ja to pieprasa vairāk nekā 

puse klātesošo senatoru.  

34. Senāta sēde pēc Senāta priekšsēdētāja priekšlikuma var notikt attālināti. 

35. Senāts var izveidot padomes un komisijas, kuru darbības kārtību nosaka Senāts. 

36. Senāta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt LBTU Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

 
 


