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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 

APSTIPRINU 

 LSPA Satversmes sapulces priekšsēdētāja    

                                                                                    ______________ asoc.prof. I.Avotiņa   

                        2013.gada 28.novembrī  
 

LSPA  AKADĒMISKĀS  ŠĶĪRĒJTIESAS  

NOLIKUMS 
 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. LSPA Akadēmiskā šķīrējtiesa dibināta un darbojas saskaņā ar LR 

Augstskolu likumu, LSPA Satversmi, šo Nolikumu un citiem tiesību 

aktiem.  

1.2. Akadēmisko šķīrējtiesu ievēl LSPA Satversmes sapulce aizklātā balsošanā 

uz trim gadiem. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvu veido trīs līdz pieci 

akadēmiskā personāla pārstāvji. Tās sastāvā nedrīkst būt akadēmijas 

administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo īpatsvaram akadēmiskās 

šķīrējtiesas sastāvā jābūt ne mazāk par 20 procentiem no šķīrējtiesas 

sastāva, tos ievēl studentu pašpārvalde. 

1.3. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild LSPA Satversmes 

sapulcei un no ieņemamā amata pēc darba devēja iniciatīvas viņus var 

atbrīvot tikai ar tās piekrišanu. 

1.4. Akadēmiskā šķīrējtiesa ievēl priekšsēdētāju, kurš nodrošina vispārējo 

vadību, organizē un vada Akadēmiskās šķīrējtiesas sēdes un pārstāv to 

attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām. 

1.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse 

tās locekļu. Lēmums ir pieņemts, ja par to atklātā balsošanā nobalsojusi 

vairāk kā puse klātesošo locekļu. 

1.6. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda administrācija. 

1.7. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

2. Akadēmiskās šķīrējtiesas darbības mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Akadēmiskās šķīrējtiesas darbības mērķis ir nodrošināt studējošo un 

strādājošo akadēmiskās brīvības un tiesības, bet, ja tās ir ierobežotas vai 

pārkāptas, atjaunot tās.  

2.2. Akadēmiskās šķīrējtiesas darbības uzdevumi ir: 

2.2.1. izskatīt studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par akadēmijas 

Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai 

pārkāpumiem; 

2.2.2. izskatīt strīdus starp akadēmijas amatpersonām, kā arī struktūrvienību 

pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās; 
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2.2.3.  izskatīt studējošo un strādājošo iesniegumus par administratīva akta vai 

faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņemt attiecīgus lēmumus par tiem, kā 

arī sniegt atbildi 15 dienu laikā, ja nepieciešama papildus pārbaude vai 

jāpieprasa papildus ziņas - 30 dienu laikā; 

2.2.4.  ne retāk kā vienu reizi akadēmiskajā gadā informēt LSPA Senātu par 

savu darbību. 

 

3. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu apstrīdēšana 

 

3.1. Akadēmijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas 

personāls var apstrīdēt augstskolas Akadēmiskajā šķīrējtiesā.  

3.2. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Personas, kuras nav akadēmijas 

personāls, akadēmijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var 

apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu akadēmijas rektoram.  

3.3. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. Ja apstrīdamo administratīvo aktu izdevis vai 

faktisko rīcību veicis akadēmijas rektors, tad personas, kuras nav 

akadēmijas personāls, attiecīgos administratīvos aktus vai faktisko rīcību 

var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto lēmumu 

var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Nolikuma apstiprināšanas un grozīšanas kārtība 

 

4.1. Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu apstiprina un groza LSPA Satversmes 

sapulce.     

4.2. Atzīt par spēku zaudējušu “LSPA Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu” 

(apstiprināts LSPA Satversmes sapulcē 16.05.2006., ar grozījumiem 

11.10.2012.).   
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