APSTIPRINĀTS
ar Lutera Akadēmijas 23.08.2011.
Satversmes sapulces lēmumu Nr.3.2.
GROZĪJUMI
ar Lutera Akadēmijas 22.03.2012.
Satversmes sapulces lēmumu Nr.3

LUTERA AKADĒMIJAS (LA)
SENĀTA
NOLIKUMS

1. Lutera Akadēmijas Senāts ir LA personāla koleģiāla vadības institūcija un
lēmējinstitūcija, kas apstiprina dokumentus, kuri reglamentē LA akadēmiskās un
zinātniskās darbības sfēras.
2. Senātu ievēlē LA Satversmes sapulce uz 3 (trim) gadiem, aizklāti balsojot.
3. LA Senāta locekļus sauc par LA senatoriem.
4. LA Senāta sastāvā ir 9 (deviņi) senatori:
 6 (seši) ir akadēmiskā personāla pārstāvji,
 2 (divi) studējošie,
 1 (viens) LA Dibinātāju pārstāvis.
5. Rektors un 1 (viens) vispārējā personāla pārstāvis piedalās Senāta sēdēs ar
balsstiesībām.
6. Senāta vēlēšanās jāpiedalās vairāk nekā pusei LA Satversmes sapulces dalībnieku.
Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši klātesošo balsu vairākumu.
7. Senāts no sava vidus, aizklāti balsojot, ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja
vietnieku un sekretāru. Senāta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un
sekretāra vēlēšanās jāpiedalās vairāk nekā pusei ievēlēto senatoru.
8. Senators zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc līgumiskās vai studējošā attiecības ar
LA. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam.
Vispārējā personāla pārstāvi ievēlē un atceļ administratīvā personāla vadības
institūcija.
9. Ja ievēlētie senatori pārtrauc līgumattiecības vai studējošā attiecības ar LA, tad 1
mēneša laikā no attiecīgās institūcijas ievēlē citus pārstāvjus, 3 darba dienu laikā
iesniedzot lēmumu Satversmes sapulces priekšsēdētājam.
10. Sasaukt Senātu var Senāta priekšsēdētājs vai ne mazāk kā viena trešdaļa senatoru.
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11. Senāta sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes semestrī, un pārtraukums starp tām
nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem.
12. Senāts ir lemttiesīgs, ja Senāta sēdē piedalās vismaz 2/3 senatoru. Ja senatoru
skaits ir nepietiekošs, atkārtoti sasaukts Senāts ir lemttiesīgs neatkarīgi no
piedalošos senatoru skaita. Senāta lēmumi tiek pieņemti atklāti, balsojot ar
vienkāršu klātesošo senatoru balsu vairākumu. Personāliju vēlēšanas tiek
organizētas aizklāti. Vienāda balsu skaita gadījumā, izšķirošais ir Rektora
balsojums.
13. Senāta darbu organizē un sēdes vada Senāta priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnē –
vietnieks. Sēžu protokolēšanu veic sekretārs vai, viņa prombūtnē, cita sēdes
vadītāja nozīmēta persona.
14. Senāta sēdes norises laiku nosaka un vismaz 2 nedēļas iepriekš izsludina Senāta
priekšsēdētājs.
15. Senāta sēdes darba kartība, apspriešanai paredzēto jautājumu lēmumprojekti un
citi materiāli senatoriem jāsaņem ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Senāta sēdes.
Senāta sēdes darba kārtību apstiprina Senāta sēdes sākumā.
16. Priekšlikumus Senāta sēdes darba kārtībai var iesniegt senatori, Valde, Rektors
un Padomnieku konvents.
17. LA Senāts:
17.1. ievēlē
 LA Padomnieku konventu.
17.2. ievēlē un atsauc
 Senāta priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru;
 Studiju programmu direktorus.
17.3. apstiprina
 studiju procesu reglamentējošos dokumentus, tajā skaitā apstiprina studiju
plānus, programmas un kalendāros grafikus;
 nolikumu par akadēmiskajiem amatiem un to ievēlēšanas kārtību;
 LA Padomnieku konventa nolikumu;
 LA struktūrvienību, filiāļu, iestāžu, komercsabiedrību u.c. LA Satversmē
noteikto mērķu sasniegšanai dibināto institūciju nolikumus un statūtus;
17.4. lemj
 par LA un struktūrvienību akadēmiskās un zinātniskās darbības
jautājumiem un apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē LA
akadēmiskās darbības sfēras,
 un nosaka kārtību to izstrādāšanai un apstiprināšanai;
 saskaņojot ar Rektoru, par viesprofesoru, viesdocentu vai vieslektoru
pieņemšanu bez konkursa izsludināšanas uz termiņu līdz diviem gadiem.
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17.5. nosaka
 studiju maksas apmēru;
 nosaka kārtību, kādā kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par
Akadēmijas personāla pienākumu nepildīšanu, pamatojoties uz spēkā
esošajiem likumdošanas aktiem.
17.6. izskata
 Rektora ikgadējo pārskatu par budžeta izpildi;
 LA Revīzijas komisijas sagatavoto rakstveida ziņojumu par pārbaudes
rezultātiem.
18. Ar Senāta lēmumu Senāts var izveidot komisijas atsevišķu jautājumu
sagatavošanai un apspriešanai Senāta sēdē.
19. Senāts, pieņemot lēmumus, ievēro Dibinātāja apstiprināto LA budžetu.
20. Senāta lēmums, ja lēmumā nav noteikts citādi, stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā
pieņemšanas.
21. Senāta lēmumus 10 darbadienu laikā ir tiesības pārsūdzēt LA šķīrējtiesā. Personas
un institūcijas, kam ir tiesības pārsūdzēt Satversmes sapulces lēmumus ir – LA
dibinātājs, Rektors, senators vai persona, uz kuru ir attiecināms Senāta lēmums.
Šādos gadījumos Senāta lēmuma darbība ir apturēta līdz LA šķīrējtiesas lēmuma
pieņemšanai.
22. Senāta sēdes protokolē. Būtiskākās debates var tikt fiksētas audio ierakstā.
Protokolu apstiprina nākamās sēdes sākumā un to paraksta sēdes vadītājs un
sekretārs.
23. Senāta lēmumi ir publiski pieejami.
24. Šis nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

....................................
P.Brūvers
Satversmes sapulces priekšsēdētājs
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