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APSTIPRINĀTS 

ar Lutera Akadēmijas 23.08.2011. 

Satversmes sapulces lēmumu Nr.3.1. 

GROZĪJUMI  

ar Lutera Akadēmijas 22.03.2012. 

Satversmes sapulces lēmumu Nr.2 

 

 

 

LUTERA AKADĒMIJAS (LA) 

SATVERSMES SAPULCES 

NOLIKUMS 
 

 

 

1. Satversmes sapulce ir augstākā LA akadēmiskās un zinātniskās darbības 

pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt LA 

darbības un attīstības pamatjautājumus (konceptuālos jautājumus). LA 

Satversmes sapulce savā darbā vadās no LA Satversmes, LELB likuma u.c. 

Latvijas Republikas likumiem. 

 

2. Satversmes sapulce un tās ievēlēts un Dibinātāja apstiprināts Rektors realizē 

LA vadību un pārvaldi. 

 

3. Satversmes sapulces pārstāvju vēlēšanas organizē LA Dibinātājs. 

 

4. Satversmes sapulci ievēlē uz 3 (trim) gadiem, aizklāti balsojot, no 

profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā 

personāla. Tās 11 (vienpadsmit) cilvēku sastāvu veido: 6 (seši) pārstāvji no 

akadēmiskā personāla, 2 (divi) no studējošiem, 2 (divi) LA Dibinātāja 

pārstāvji un 1 (viens) vispārējā personāla pārstāvis. Katra no šīm grupām ievēl 

Satversmes sapulcei iepriekšminēto skaitu pārstāvju. 

 

5. Satversmes sapulces pārstāvis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc līgumiskās 

vai studējošā attiecības ar LA vai tiek atcelts no Satversmes sapulces pārstāvja 

pilnvaru pildīšanas amata.  

 

6. Satversmes sapulces locekli ir tiesības atsaukt tai pārstāvju grupas sapulcei, 

kas viņu ievēlējusi. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde 

atbilstoši tās nolikumam. Pārstāvju grupas sapulces lēmumu 3 darba dienu 

laikā iesniedz Satversmes sapulces priekšsēdētājam. 

 

7. Ja ievēlētie pārstāvji pārtrauc līgumiskās attiecības vai studējošā attiecības ar 

LA, tad 1 mēneša laikā no attiecīgās pārstāvju grupas ievēlē citus pārstāvjus, 

3 darba dienu laikā iesniedzot lēmumu Satversmes sapulces priekšsēdētājam.   

 

8. Satversmes sapulce, ievērojot LA Satversmes 14.pantā noteikto:  

8.1. pieņem un groza LA Satversmi; 

8.2. ievēlē un atceļ Rektoru Satversmē noteiktajā kārtībā; 

8.3. noklausās Rektora pārskatu; 
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8.4. ievēlē un atceļ Senatorus; 

8.5. ievēlē Revīzijas komisiju un Akadēmisko šķīrējtiesu; 

8.6. ievēlē Satversmes sapulces priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un  

       sekretāru; 

8.7. apstiprina un groza Satversmes sapulces, Senāta, Revīzijas komisijas un  

       Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus; 

8.8. pieņem lēmumu par LA struktūrvienību, filiāļu, iestāžu, komercsabiedrību  

       izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī nosaka to darbības  

       pamatnoteikumus; 

8.9. nosaka LA iekšējo kārtību un struktūru reglamentējošos dokumentus; 

8.10. lemj jautājumu par LA nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu; 

8.11. Satversmes sapulce var pieņemt izskatīšanai arī citus LA darbības  

         jautājumus. 

 

9. Satversmes sapulces darbu organizē un sēdes vada Satversmes sapulces 

priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks. Sēžu 

protokolēšanu veic sekretārs vai, viņa prombūtnē, cita sēdes vadītāja nozīmēta 

persona. 

 

10. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas Satversmes sapulces ne retāk kā divas 

reizes akadēmiskajā gadā. Reizi akadēmiskajā gadā Rektors sasauc kārtējo 

Satversmes sapulci, kurā noklausās Rektora pārskatu.  

 

11. Satversmes kārtējās sapulces norises laiku un darba kārtību nosaka un vismaz 

2 nedēļas iepriekš izsludina Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai Rektors. 

 

12. Apspriešanai paredzēto jautājumu lēmumprojekti un citi materiāli Satversmes 

sapulces dalībniekiem jāsaņem ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Satversmes 

sapulces sēdes. 

 

13. Tiesības sasaukt ārkārtas Satversmes sapulci ir Rektoram, Senātam un LA 

dibinātājam. Satversmes ārkārtas sapulces pēc tam piekritīgo institūciju 

pieprasījuma un noteiktās darba kārtības, tiek sasauktas ne vēlāk kā 2 nedēļu 

laikā. Ārkārtas Satversmes sapulces sasaucējs iesniedz Satversmes sapulces 

priekšsēdētājam dienas kārtības jautājumus un lēmumprojektus.  

 

14. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk par 

pusi no katras pārstāvju grupas. Ja pārstāvju skaits ir nepietiekošs, atkārtoti 

sasaukta Satversmes sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no piedalošos pārstāvju 

skaita. 

 

15. Satversmes sapulcēs lēmumi tiek pieņemti atklāti ar balsu vairākumu. Balsīm 

sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Rektora balss. Personāliju vēlēšanas tiek 

organizētas aizklāti. 

 

16. Jautājumus Satversmes sapulcei par LA Satversmes 3.pantā noteikto 

struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un to darbības 

pamatnoteikumiem ir tiesības ierosināt LA Dibinātājam, Rektoram un 

Senātam. 
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17. Ja LA Padomnieku konvents vai Augstākās izglītības padome ierosina izskatīt 

kādu jautājumu Satversmes sapulcē, tad Satversmes sapulce Rektoram vai 

Senātam jāsasauc ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no jautājuma ierosināšanas. 

 

18. Nepieciešamības gadījumā Satversmes sapulce ir tiesīga izveidot mandātu un 

balsu skaitīšanas komisiju.  

 

19. Satversmes sapulces lēmumus 3 darbadienu laikā ir tiesības pārsūdzēt LA 

šķīrējtiesā. Personas un institūcijas, kam ir tiesības pārsūdzēt Satversmes 

sapulces lēmumus ir – LA Dibinātājs, Rektors, Satversmes sapulces un Senāta 

loceklis. Šādos gadījumos Satversmes sapulces lēmuma darbība ir apturēta 

līdz LA šķīrējtiesas lēmuma pieņemšanai. 

 

20. Satversmes sapulces lēmumi ir publiski pieejami. 

 

21. Šis nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

 .................................... 

             P.Brūvers 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs 

 

 


