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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 
 

REĢISTRĒTS  LSPA 
ar  Nr. 7  

Datums: 28.10.2019. 
 

 

 
APSTIPRINĀTS 

 LSPA Satversmes sapulcē   
         2013.gada 28.novembrī  

Grozījumi apstiprināti 2016.gada 20.oktobrī 
Grozījumi apstiprināti 2019.gada 24.oktobrī 

 
                                                                                                                   

LSPA  SENĀTA  NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Senāts ir LSPA personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kuras uzdevums 

apstiprināt kārtību un noteikumus visās akadēmijas darbības jomās – studiju, zinātniskajā, 
sporta, pārvaldes, finanšu un saimnieciskajā. 

     1.2. Senāta darbību un kompetenci reglamentē LR Augstskolu likums, LSPA 
Satversme, šis Nolikums un citi tiesību akti.   

  1.3. Senāta lēmumi, kas pieņemti Senāta pilnvaru robežās, ir obligāti izpildei 
akadēmijas personālam un studentiem.  
 

2. Senāta funkcijas un tiesības  
2.1. Senāts lemj : 

- par akadēmijai nozīmīgiem studiju, zinātniskās, sporta, finansiālās un 
saimnieciskās darbības jautājumiem; 

- par struktūrvienību (departamentu, centru, nodaļu, institūtu, katedru, profesoru 
grupu, daļu, laboratoriju, skolu, padomju, komisiju, dienestu u.c.), kā arī biedrību, 
fondu un komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;  

- par patstāvīgu komisiju un padomju, kas izstrādā priekšlikumus un dod atzinumus 
par Senāta lēmumu projektiem, veidošanu; 

- par ierosinājumu piešķirt juridiskās personas statusu atsevišķām 
struktūrvienībām un to saistībām ar LSPA; 

- par nodaļu, centru, laboratoriju un citu funkcionālo un apkalpojošo     
struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu nolikumos noteiktā kārtībā; 

- par goda nosaukumu un apbalvojumu piešķiršanu; 
- par Satversmes sapulces sasaukšanu. 

2.2. Senāts izveido Padomnieku konventu. 
2.3. Senāts ievēlē:  

-   Senāta priekšsēdētāju, divus vietniekus un zinātnisko sekretāru; 
- Studiju departamenta vadītāju, katedru un profesoru grupu vadītājus; 
-   akadēmisko un zinātnisko personālu (profesorus un asociētos profesorus ievēlē 

Sporta zinātnes nozares profesoru padome). 
         2.4.  Senāts apstiprina :  

- LSPA budžetu un tā līdzekļu izmantošanu;  
- prorektorus (pēc rektora priekšlikuma);  
- studiju virzienu, programmu, kvalifikāciju vadītājus;  
- Profesoru padomes sastāvu;  
- Akadēmiskā personāla komisijas sastāvu; 
- Ētikas komisijas sastāvu;  
- Valsts un kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātus; 
- Uzņemšanas noteikumus studijām LSPA;  
- visus ar LSPA darbību un studiju procesa nodrošināšanu saistītos nolikumus, 

noteikumus, statūtus un grozījumus tajos;  
- studiju plānus un grafikus. 
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2.5. Senāts nosaka : 
-    studiju saturu un pārbaudījumos izvirzāmās prasības;   
- Promocijas padomes sastāvu.  

2.6. Senāts izskata :   
-  katedru, profesoru grupu atskaites par darbu; 
-  informāciju par Ētikas komisijas darbību;   
- Senātam adresētos pastāvīgā personāla, funkcionālo un apkalpojošo 

struktūrvienību, domju, biedrību un citu organizatorisko veidojumu iesniegumus; 
-  atsevišķu personāla locekļu, funkcionālo un apkalpojošo struktūrvienību, domju, 

biedrību un citu organizatorisko veidojumu atskaites par studiju, metodisko, 
zinātnisko, sporta, audzināšanas, finansiālo un saimniecisko darbību; 

-   Senāts var izskatīt arī citus LSPA darbības jautājumus, izņemot jautājumus, kas 
ir Satversmes sapulces izņēmuma kompetencē. 

2.7. Senāts noklausās Akadēmiskās šķīrējtiesas atskaites. 
 

3. Procedūras jautājumi un lietvedība 
3.1. Senāta sastāvā ievēlē akadēmijas studiju virzienu vadītājus, katedru vadītājus, 

rektoru, prorektorus, kvalitātes vadītāju, studiju departamenta vadītāju, saimniecības daļas 
direktoru, Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāju, zinātnisko sekretāru. 
Pārstāvjus no sava vidus ievēlē studējošie un viņu īpatsvaram jābūt ne mazākam par 20%. 
Astoņus profesorus vai asociētos profesorus Senāta sastāvā akadēmiskais personāls ievēlē 
no sava vidus un akadēmiskā personāla īpatsvaram jābūt vismaz 75%. Senatorus ievēlē 
Satversmes sapulce uz termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus. 

    3.2. Senāta sēdes notiek atbilstoši Senāta apstiprinātam Darba plānam un sēdē 
apstiprinātai Darba kārtībai.  

    3.3. Senāta darba kārtība tiek publicēta 7 dienas pirms Senāta sēdes LSPA mājaslapā. 
Materiāli, kas izskatāmi Senāta sēdē, iesniedzami zinātniskai sekretārei vismaz 5 dienas pirms 
sēdes. Senāta locekļi šos materiālus saņem vismaz 2 dienas pirms Senāta sēdes. 

   3.4. Uz sēdēm var uzaicināt tās personas un struktūrvienību kolektīvus, kuru klātbūtni 
nosaka nepieciešamība jautājuma izskatīšanai. Senāta sēdes ir atklātas, sēdēs var piedalīties 
akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.  

   3.5. Studējošajiem Senātā ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 
intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata komisija, ko izveido Senāts pēc paritātes 
principa. Saskaņošanas komisijas lēmuma apstiprināšanai ir nepieciešams 2/3  senatoru balsu 
vairākums. 
        3.6. Senāts ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 tā locekļu. Lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu.  

   3.7. Senāta sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs un 
zinātniskā sekretāre. Informācija par sēdē izskatītajiem jautājumiem tiek ievietota LSPA 
mājaslapā. 
       3.8. Senāta sēdes vadītājs var pārtraukt runātāju un izteikt piezīmi, ja viņa runa nav 
saistīta ar konkrēto darba kārtības punktu. Pie atkārtota aizrādījuma uzstāšanās var tikt 
pārtraukta.  
       3.9. Senāta sēdes vadītājam ir tiesības ieteikt Senātam noņemt kādu darba kārtības 
jautājumu un nozīmēt tā izskatīšanu citā Senāta sēdē vai citā veidā.  

 
4. Nolikuma apstiprināšanas un grozīšanas kārtība 

4.1. LSPA Senāta nolikumu un grozījumus tajā apstiprina LSPA Satversmes sapulce. 
4.2. Senāta nolikums un grozījumi tajā stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu.  
4.3. Atzīt par spēku zaudējušu “LSPA Senāta nolikumu” (apstiprināts LSPA Satversmes 

sapulcē 29.09.2009., ar grozījumiem 11.10.2012.).   
 
 LSPA   


