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LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
SENĀTA NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk tekstā – Akadēmija) Senāts ir Akadēmijas
pastāvīgā personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina
kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības sfērām un vada Akadēmijas studiju
procesu.
1.2. Senāta darbību reglamentē Akadēmijas Satversme, Satversmes sapulces apstiprināts
Nolikums un Senāta apstiprināts reglaments.
1.3. Senāts par savu darbību ne retāk kā reizi gadā atskaitās Akadēmijas Satversmes
sapulcei.
2. Senāta sastāvs, ievēlēšana un pilnvaru termiņš
2.1. Senātu 20 senatoru sastāvā uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce,
aizklāti balsojot. Senātā ir piecpadsmit akadēmiskā personāla pārstāvji, četri studējošo
pārstāvji un viens vispārējā personāla pārstāvis. Senatoru ievēlēšana un atsaukšana, kā arī
izmaiņas Senāta sastāvā, notiek saskaņā ar Akadēmijas Satversmes 19. pantu.
2.2. Kandidatūras akadēmiskā personāla pārstāvju vēlēšanām Senātā izvirza Akadēmijas
akadēmiskais personāls.
2.3. Kandidatūras vispārējā personāla pārstāvju vēlēšanām Senātā izvirza Akadēmijas
vispārējais personāls.
2.4. Studējošo pārstāvjus Senātā, atbilstoši savam Nolikumam, ievēlē un atsauc
Akadēmijas Studējošo pašpārvalde.
2.5. Ja sakarā ar atsaukšanu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu vai citu iemeslu dēļ no
akadēmiskā vai vispārējā personāla ievēlēta senatora pilnvaras izbeidzas pirms
Akadēmijas Senāta pilnvaru termiņa beigām, Senāts nākamajā Senāta sēdē uz atlikušo
Senāta pilnvaru termiņu apstiprina par senatoru nākamo kandidātu, atbilstoši Senāta
vēlēšanu rezultātiem.
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3. Senāta kompetence
3.1. Senāts pieņem lēmumus par Akadēmijas nozīmīgākajiem akadēmiskās, zinātniskās,
mākslinieciskās un saimnieciskās darbības jautājumiem, tai skaitā:
3.1.1. par Akadēmijas organizatorisko un administratīvo struktūru;
3.1.2. par Akadēmijas finanšu resursu struktūru (budžetu) un tā izmantošanu, par
ilgtermiņa investīciju ieguldīšanu un finansējuma piesaistīšanu;
3.1.3. par Akadēmijas struktūrvienību, padomju, iestāžu un aģentūru, filiāļu,
komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;
3.1.4. par akadēmiskā un vispārējā personāla amatu vietu skaitu, par jaunu amata vietu
izveidi vai to likvidēšanu;
3.1.5. par Akadēmijas nosaukuma un atribūtikas izmantošanu;
3.1.6. par Akadēmijas emeritus un goda profesora nosaukuma piešķiršanu;
3.1.7. par Satversmes sapulces sasaukšanu;
3.1.8. par personālstipendiju izveidi un to piešķiršanas kārtību, par studiju maksas
atvieglojumiem.
3.1.9. par citiem nozīmīgiem Akadēmijas darbības jautājumiem
3.2. Senāts ievēlē:
3.2.1. Senāta priekšsēdētāju un sekretāru;
3.2.2. Akadēmijas docentus, lektorus, asistentus, vadošos pētniekus, pētniekus;
3.2.3. Akadēmijas Profesoru padomes sastāvu;
3.2.4. Akadēmijas Padomnieku konventa locekļus.
3.3. Saskaņā ar Akadēmijas Rektora iesniegumu Senāts apstiprina:
3.3.1. Akadēmijas prorektorus un administratīvo struktūrvienību vadītājus;
3.3.2. Akadēmijas Zinātnisko un māksliniecisko padomi.
3.4. Senāts izskata un apstiprina visus Akadēmijas nolikumus, noteikumus un citus
augstskolas darbību reglamentējošus dokumentus (izņemot tos, kas ir Satversmes sapulces
kompetencē), tai skaitā:
3.4.1. Akadēmijas studiju programmas un apakšprogrammas, apstiprina programmu
un apakšprogrammu vadītājus;
3.4.2. Akadēmijas struktūrvienību, Akadēmijas padomju, Akadēmijas iestāžu un
aģentūru un citu Akadēmijas institūciju statūtus, nolikumus, noteikumus;
3.4.3 Studējošo pašpārvaldes nolikumu;
3.4.4. Akadēmijas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumus.
3.5. Senāts var izveidot pastāvīgas un ārkārtas komisijas un padomes atsevišķu jautājumu
risināšanai, kuras darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātiem nolikumiem.
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4. Senāta darba organizācija
4.1. Senāta darbu organizē un vada Senāta priekšsēdētājs. Senāta priekšsēdētāja
prombūtnes laikā viņa pienākumus veic Senāta sekretārs. Senāta priekšsēdētāju un
sekretāru aizklātās vēlēšanās ievēlē Senāts uz Senāta pilnvaru laiku.
4.2. Senāta darbs notiek sēdēs. Senāta sēdes sasauc un vada, kā arī Senāta sēžu darba
kārtības izstrādāšanu nodrošina Senāta priekšsēdētājs.
4.3. Senāta sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos. Sēžu grafiks tiek plānots
katra studiju gada sākumā un iekļauts Akadēmijas darba kalendārā. Nepieciešamības
gadījumā tiek sasauktas Senāta ārkārtas sēdes, ja to pieprasa 1/3 senatoru vai
Akadēmijas Rektors. Ārkārtas sēde jāsasauc ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc tās
izsludināšanas.
4.4. Senāta sēdes ir atklātas, ja 2/3 sēdē klātesošo senatoru nelemj citādi. Senātā
neievēlētie Akadēmijas katedru un citu struktūrvienību vadītāji var piedalīties sēdēs ar
padomdevēju tiesībām.
4.5. Senāta sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 no senatoru skaita (14 no
20).
4.6. Senāta sēdes protokolē Senāta tehniskais sekretārs. Senāta sēdes protokolu paraksta
Senāta priekšsēdētājs, sekretārs un tehniskais sekretārs. Tehniskais sekretārs par savu
darba pienākumu pildīšanu saņem atalgojumu atbilstoši darba līgumā norādītajām
prasībām un darbinieka amata aprakstu.
4.7. Senāta priekšsēdētājs:
4.7.1. izsludina kārtējās Senāta sēdes un sasauc ārkārtas sēdes;
4.7.2. sagatavo Senāta sēžu darba kārtību saskaņā ar Senāta reglamentu;
4. 7. 3. vada Senāta sēdes saskaņā ar Senāta Reglamentu;
4.7.4. publiski pārstāv Akadēmiju savu pilnvaru ietvaros;
4.7.5. Senāta priekšsēdētājs atbild Senātam par šajā Nolikumā noteikto pienākumu
izpildi. Senāta priekšsēdētāju var atsaukt Senāts.
4.8. Senāta sekretārs:
4.8.1. Senāta priekšsēdētāja prombūtnes laikā vada Senāta sēdes;
4.8.2. kopā ar Senāta priekšsēdētāju sagatavo Senāta sēžu darba kārtību saskaņā ar
Senāta reglamentu;
4.8.3. Senāta sekretārs atbild Senātam par savu darba pienākumu izpildi. Senāta
sekretāru var atsaukt Senāts.
4.9. Senatori:
4.9.1. pārzina Akadēmijas iekšējos normatīvos dokumentus;
4.9.2. līdz Senāta sēdes sākumam iepazīstas ar Senātam iesniegtajiem jautājumiem un
dokumentiem;
4.9.3. piedalās Senāta lēmumu izstrādē;
4.9.4. piedalās Senāta sēdēs un to darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanā un
lēmumu pieņemšanā;
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4.9.5. ievēro LR likumdošanas noteiktās prasības, kas attiecas uz senatora kā valsts
amatpersonas statusu;
4.9.6. Senatori nesaņem atalgojumu par darbu Senātā.
4.10. Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt Rektors, prorektors, akadēmisko vai
administratīvo struktūrvienību vadītāji, senatori, Akadēmiskā šķīrējtiesa, Padomnieku
konvents, Studējošo pašpārvalde. Jautājuma pieteikums un materiāli jāiesniedz Senāta
sekretāram ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Senāta sēdes, atbilstoši Senāta
reglamentam.
4.11. Senāta lēmumu pieņemšanas kārtība.
4.11.1. Senāta lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar balsu vairākumu, ja ārējos
normatīvajos aktos vai Akadēmijas Satversmē nav noteikta cita balsošanas kārtība.
Senāta lēmums var tikt pieņemts aizklātā balsošanā, ja to pieprasa ne mazāk kā divas
trešdaļas sēdē klātesošo senatoru. Senāta priekšsēdētājam ir izšķirošā balss neizšķirta
balsojuma gadījumā.
4.11.2. Personālās vēlēšanas Senātā notiek, aizklāti balsojot, ja ne mazāk kā divas
trešdaļas sēdē klātesošo senatoru nelemj citādi. Pirms aizklātās balsošanas ievēl balsu
skaitīšanas komisiju trīs senatoru sastāvā ar klātesošo senatoru vienkāršu balsu
vairākumu.
4.11.3. Studējošajiem Senātā ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo
intereses.
4.11.4 Jebkura veida balsošanā piedalās tikai senatori. Aizklātā balsošanā piedalījušos
senatoru skaitu nosaka pēc biļetenu skaita urnā. Tam jābūt ne mazākam par
nepieciešamo kvoruma rādītāju.
4.12. Akadēmijas Senāta lēmumu stāšanās spēkā un to publiskošanas kārtība.
4.12.1. Senāta lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav norādīts
citādi.
4.12.2. Senāta lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
4.12.3. Senāta lēmumi (izņemot lēmumus par personālijām) tiek publiskoti
Akadēmijas mājas lapas sadaļā „Senāts” kā atsevišķi dokumenti pielikumu veidā
10 dienu laikā pēc to pieņemšanas, ja Senāts par kādu no saviem lēmumiem nav lēmis
par pretējo.
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