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 APSTIPRINĀTA  
Vidzemes Augstskolas Padomē  

2022.gada 13.maijā, lēmums Nr.5/1.1 
  

APSTIPRINĀTA  
Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulcē  

2022.gada 25.maijā, lēmums Nr.2/5.1 
  
 

Vidzemes Augstskolas Satversme  

Preambula  

Vidzemes Augstskola dibināta 1996.gadā ar dibinātāju sapulces lēmumu kā sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Vidzemes augstskola" nolūkā sekmēt cilvēkresursu ar augstāko izglītību piesaisti 
Vidzemes reģiona izaugsmei.  
Ar Ministru kabineta 2000.gada 20.decembra rīkojumu Nr.649 "Par Vidzemes augstskolas 
dibināšanu" sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes augstskola" ir pārveidota par valsts 
augstskolu.  
Pirmā Vidzemes Augstskolas kā valsts augstskolas Satversme tika pieņemta Satversmes sapulcē 
2001.gada 24.februārī.  
Otrā Vidzemes Augstskolas Satversme pieņemta 2007.gada 27.jūnijā.  

I Vispārīgie noteikumi  

1.1. Vidzemes Augstskola ir valsts dibināta lietišķo zinātņu augstskola. 
1.2. Vidzemes Augstskolas oficiālais nosaukums ir Vidzemes Augstskola (reģistrācijas apliecība 

Nr.2594001659, 29.11.2021.), nosaukuma saīsinājums ir ViA.  
1.3. ViA ir atvasināta publiska persona, tai ir juridiskas personas statuss.  
1.4. ViA ir savs zīmogs, kurā attēlots Latvijas Republikas ģerbonis uz balta fona un uzraksti: Latvijas 

Republika, Vidzemes Augstskola.  
1.5. ViA atklāšanas diena – 27.septembris – ir ViA svinamā diena.  

II Darbības mērķis, darbības pamatvirzieni, uzdevumi un pamatprincipi  

2.1. ViA darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Satversme, Izglītības 
likums, Augstskolu likums, Zinātniskās darbības likums, citi LR normatīvie akti, kā arī šī 
Satversme.  

2.2. ViA veido nākotnes sabiedrību Vidzemē, Latvijā un Eiropā, līdzdarbojoties reģionālajos, 
nacionālajos un starptautiskajos zināšanu ekosistēmu tīklos. 

2.3. ViA darbības pamatvirzieni ir izglītība, pētniecība un inovācijas. 
2.4. ViA stratēģiskā specializācija ir (1) sociālās zinātnes un (2) inženierzinātnes un tehnoloģijas. 
2.5. ViA uzdevumi ir:  

2.5.1. nodrošināt pilna cikla augstāko izglītību (pirmā un otrā līmeņa augstāko profesionālo 
izglītību, profesionālo un akadēmisko bakalaura izglītību un profesionālo un akadēmisko 
maģistra izglītību), doktora līmeņa studijas, tālākizglītību un mūžizglītību atbilstoši darba 
tirgus attīstības tendencēm, 

2.5.2. veidot augsta līmeņa zinātnisko vidi, radot jaunas zināšanas un popularizējot zinātniskos 
pētījumus un to rezultātus, 

2.5.3. nodrošināt stabilu, ilgtermiņa attīstību veicinošu finansējumu, materiāli tehnisko bāzi un 
pārvaldības procesus, 

2.5.4. radīt un uzturēt vidi, kas dod iespēju daudzpusīgi attīstīties, sadarboties un izpausties 
ikvienam ViA strādājošajam un studējošajam, 

2.5.5. veidot sadarbībai atvērtu vidi, veicinot starpdisciplinaritāti, 
2.5.6. īstenot savas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  
2.5.7. veicināt sadarbību izglītībā un pētniecībā reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, 
2.5.8. sekmēt akadēmiskā un vispārējā personāla un studējošo piesaisti, izaugsmi un vēlmi 

radoši ieguldīt savas intelektuālās un profesionālās spējas, attīstot profesionalitāti un 
kompetenci. 
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2.6. Savā darbībā ViA balstās uz šādiem pamatprincipiem:  
2.6.1. studiju, akadēmiskajā un zinātniskajā darbā tiek ievērotas LR un sabiedrības intereses, kā 

arī ņemti vērā pasaules civilizācijas sasniegumi un humānisma principi, 
2.6.2. ViA autonomija tiek aizsargāta, sadarbojoties visām ViA institūcijām un struktūrvienībām, 
2.6.3. ViA nodrošina studiju un zinātniskā darba vienotību, 
2.6.4. ViA nodrošina izziņas un zinātniskā darba brīvību, atbilstoši ViA zinātniskās darbības 

prioritātēm atbalsta pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu un popularizēšanu, 
2.6.5. ViA savā darbībā nodrošina akadēmiskās brīvības principa ievērošanu studējošajiem un 

akadēmiskajam personālam. 
2.7. ViA Attīstības stratēģija tiek izstrādāta un īstenota ViA Padomes pārraudzībā, sadarbojoties 

visām ViA institūcijām un struktūrvienībām.  

III Personāls 
3.1. ViA personālu veido: 

3.1.1. akadēmiskais personāls, kuru veido ViA darbinieki, kuri ir ievēlēti ViA akadēmiskajos 
amatos, 

3.1.2. vispārējais personāls, t.i., ViA darbinieki, kuri nodarbināti ViA uz darba līguma pamata un 
kuri neietilpst 3.1.1.apakšpunktā noteiktajā darbinieku kategorijā, 

3.1.3. studējošie.  
3.2. Studējošie ir:  

3.2.1. ViA pilna laika studiju programmās studējošie (t.sk. maģistranti un doktoranti), 
3.2.2. ViA nepilna laika studiju programmās studējošie (t.sk. maģistranti un doktoranti).  

3.3. ViA personāla tiesiskais statuss ViA tiek noteikts saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un šo 
Satversmi.  

3.4. ViA institūcijas un amatpersonas godprātīgi nodrošina personai iespējas realizēt LR 
normatīvajos aktos un šajā Satversmē noteiktās tiesības.  

3.5. ViA personālam ir tiesības:  
3.5.1. piedalīties ViA vadības un pašpārvaldes lēmumu un ViA iekšējo normatīvo aktu 

izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses. Šai nolūkā 
personai ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju un mutiski vai rakstveidā izteikt 
savu viedokli vai priekšlikumu par lēmuma projektu, ievērojot attiecīgās ViA institūcijas 
darba kārtību. Institūcijai vai amatpersonai, kuras kompetencē ir attiecīga jautājuma 
izskatīšana, ir pienākums izvērtēt izteiktos viedokļus un priekšlikumus, 

3.5.2. piedalīties ViA koleģiālo vadības institūciju sēdēs un tikt uzklausītam, ievērojot institūcijas 
nolikumu un sēdes darba kārtību. 

3.6. Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam Satversmes sapulcē un Senātā ir:  
3.6.1. vēlētam akadēmiskajam personālam, 
3.6.2. vispārējam personālam, 
3.6.3. studējošiem.  
Katra no minētajām personāla grupām savus pārstāvjus Satversmes sapulcē un Senātā ievēlē 
atsevišķi.  

3.7. ViA vadība rūpējas par ViA personāla labjūti, nodrošina darba vidi personāla profesionālajai 
darbībai, izaugsmei un tālākizglītības iespējām.  

3.8. ViA personāla pienākumi ir:  
3.8.1. ar savu darbību veicināt ViA uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu, 
3.8.2. veicināt demokrātijas un atklātuma principu nostiprināšanos ViA darbībā un pārvaldē, 
3.8.3. ievērot ViA Satversmi u.c. iekšējos normatīvos aktus.  

3.9. ViA akadēmiskais un vispārējais personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu.  
3.10. ViA akadēmiskajam personālam:  

3.10.1. ir pienākums piedalīties studējošo izglītošanā un veikt zinātniskos pētījumus. 
Uzdevumu apjomu katrā no abiem pamatdarbības veidiem nosaka ViA, 

3.10.2. ir tiesības īstenojamajās studiju programmās patstāvīgi noteikt studiju darba un 
pārbaudījumu saturu un formu, izvēlēties metodiku, 

3.10.3. ir tiesības brīvi paust savus zinātniskos uzskatus,  
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3.10.4. ir tiesības, veicot zinātnisko darbu, brīvi izvēlēties pētījumu metodes, izvērtēt un publicēt 
pētījumu rezultātus, 

3.10.5. ir tiesības pretendēt uz finansējumu zinātniskajam un akadēmiskajam darbam no ViA 
un citiem finansējuma avotiem, lai veicinātu ViA mērķa un uzdevumu izpildi.  

3.11. ViA profesorus, asociētos profesorus, docentus, lektorus, asistentus, vadošos pētniekus, 
pētniekus un zinātniskos asistentus ievēlē un galvenos uzdevumus nosaka saskaņā ar LR 
augstāko izglītību un zinātni reglamentējošiem normatīviem aktiem un tiem atbilstošiem ViA 
iekšējiem normatīviem aktiem.  

3.12. Kārtību, kādā piešķirami apbalvojumi, nosaka Senāts, pamatojoties uz iekšējiem normatīviem 
aktiem.  

3.13. Par īpašu ieguldījumu ViA attīstībā profesoriem un asociētajiem profesoriem, kuri sasnieguši 
pensijas vecumu, ViA var piešķirt goda nosaukumu – emeritus profesors. Personas, kuras 
devušas īpašu ieguldījumu ViA darbībā un attīstībā, var ievēlēt par ViA Goda biedriem. Goda 
biedra statusu var atsaukt personai, kura ar savām darbībām nelabvēlīgi ietekmējusi ViA 
reputāciju vai kavējusi tās attīstību.  

IV Studijas ViA 

4.1. ViA īsteno pilna cikla augstākās izglītības studiju programmas (pirmā un otrā līmeņa augstāko 
profesionālo izglītību, profesionālo un akadēmisko bakalaura izglītību un profesionālo un 
akadēmisko maģistra izglītību), kā arī doktora studiju programmas. Studiju programmas tiek 
izstrādātas un īstenotas saskaņā ar LR normatīviem aktiem izglītības jomā, kā arī akadēmiskās 
un profesionālās izglītības valsts standartiem. Par jaunu studiju virzienu un studiju programmu 
atvēršanu lemj Senāts atbilstoši ViA stratēģijai. Par studiju virzienu vai atsevišķu studiju 
programmu slēgšanu lemj Senāts. 

4.2. Studiju procesu ViA īsteno fakultātes. Studiju virzienu īstenošanu vada studiju virziena direktors. 
Studiju programmu īstenošanu vada studiju programmas direktors. 

4.3. Studiju procesu ViA reglamentē Senāta un akadēmisko struktūrvienību apstiprināti normatīvie 
akti. Studiju procesu ViA pārrauga un koordinē akadēmiskais prorektors. 

V Zinātne un pētniecība 

5.1. Zinātniskā darbība ir viena no ViA pamatdarbības neatņemamām daļām, un tajā piedalās 
akadēmiskais personāls un studējošie. 

5.2. ViA zinātniskā darbība ietver fundamentālo un lietišķo pētniecību, izgudrošanu, zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi, inovāciju radīšanu, sadarbību ar uzņēmumiem un organizācijām, attīstot ViA 
pārstāvētos pētniecības virzienus reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā.  

5.3. Zinātniskā darbība ViA notiek atbilstoši LR normatīviem aktiem, ViA Satversmei, Attīstības 
stratēģijai, ViA Padomes, Senāta lēmumiem un citiem normatīviem aktiem.  

5.4. Ievērojot akadēmisko brīvību, akadēmiskais personāls un studējošie nosaka savu pētījuma jomu 
saskaņā ar ViA pētniecības virzieniem. Pētniecībā iesaistītajiem ir jāievēro pētniecības ētikas 
principi.  

5.5. ViA atbalsta pētniecības rezultātu pielietojamību tautsaimniecībā, inovatīvu risinājumu izstrādi, 
jaunuzņēmumu veidošanu.  

5.6. ViA nodrošina jaunu zinātnieku iesaistīšanu ViA darbā, t.sk. attīsta doktorantūras skolas, un 
rūpējas par zinātniskā personāla izaugsmi un attīstību.  

5.7. ViA atsevišķi vai kopā ar citām augstskolām veido profesoru un promocijas padomes.  
5.8. ViA akadēmiskais personāls un studējošie iesaistās zinātnes komunikācijā, regulāri publicējot 

pētījumu rezultātus, uzstājoties zinātniskās konferencēs un citos publiskos pasākumos, 
informējot sabiedrību par savas zinātniskās darbības rezultātiem.  

VI ViA pārvalde un struktūra  

6.1. ViA pārstāvības un vadības galvenās lēmējinstitūcijas ir:  
6.1.1. Satversmes sapulce, 
6.1.2. ViA Padome, 
6.1.3. Senāts, 
6.1.4. rektors, 
6.1.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa.  
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6.2. ViA akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības institūcija ir Satversmes sapulce; 
lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir ViA Padome, bet 
augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un 
zinātniskajos jautājumos ir Senāts. 

6.3. ViA darbības koordinēšanai un dažādu jautājumu risināšanai ViA pārstāvības un vadības 
galvenās lēmējinstitūcijas var veidot padomdevējas institūcijas.   

6.4. ViA pārstāvības un vadības galvenās lēmējinstitūcijas savā darbībā ievēro labas pārvaldības 
principus, piemēram, atbilstība likumam, atklātība, līdzdalība, atbildība, orientēšanās uz 
konsensu, efektivitāte, ētiska rīcība, taisnīgi un pārdomāti lēmumi un koleģialitāte. 

6.5. ViA Padome ir koleģiāla ViA augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par ViA ilgtspējīgu 
attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina ViA darbību atbilstoši tās attīstības 
stratēģijā noteiktajiem mērķiem. ViA Padomes darbību nosaka LR normatīvie akti, ViA 
Satversme un ViA Padomes nolikums.  

6.6. Satversmes sapulci ievēlē uz trim gadiem no 3.6.punktā minēto personu vidus, aizklāti balsojot.  
6.7. Satversmes sapulce sastāv no 40 (četrdesmit) personām, no kurām 24 (divdesmit četri) pārstāvji 

tiek ievēlēti no akadēmiskā personāla, 8 (astoņi) pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā personāla, un 
8 (astoņi) pārstāvji tiek ievēlēti no studējošo vidus.   

6.8. Ja kāds no Satversmes sapulces locekļiem pārtrauc pildīt pienākumus, tā vietā pienākumus sāk 
pildīt nākamais pārstāvis no rezerves saraksta.  

6.9. Satversmes sapulces pārstāvi var atsaukt tā personāla grupa, kura viņu ir ievēlējusi. Satversmes 
sapulces pārstāvis ir atsaukts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no vēlēt tiesīgajiem.  

6.10. Kārtējo Satversmes sapulces sēdi sasauc tās priekšsēdētājs ne retāk kā reizi gadā.   
6.11. Satversmes sapulces sasaukšanu var rosināt arī ViA Padome, viena trešdaļa Satversmes 

sapulces locekļu, Senāts vai rektors.  
6.12. Satversmes sapulce:  

6.12.1. apstiprina ViA Satversmi un tās grozījumus, 
6.12.2. ievēlē amatā rektoru, kā arī var rosināt rektora atcelšanu no amata, 
6.12.3. noklausās un apstiprina ViA Padomes priekšsēdētāja, rektora, Senāta priekšsēdētāja 

un Revīzijas komisijas sagatavotos ikgadējos pārskatus par ViA darbību, 
6.12.4. ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus un apstiprina 

Senāta nolikumu, kā arī var atsaukt Senāta locekļus, 
6.12.5. veido un ievēlē Revīzijas komisiju, 
6.12.6. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un apstiprina tās nolikumu, 
6.12.7. dod skaidrojumu par ViA Satversmes normu piemērošanu, 
6.12.8. izskata un izlemj citus stratēģiskos jautājumus, kas saistīti ar ViA darbību un neietilpst 

citu pārvaldes institūciju kompetencē.  
6.13. Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ievēlē tās priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru uz tās 

pilnvaru termiņu. Satversmes sapulces priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - vietnieks, 
vada Satversmes sapulces sēdes.  

6.14. ViA Satversmes sapulces lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, un tā ir 
lemttiesīga (izņemot 6.15.punktā noteikto), ja Satversmes sapulcē piedalās vismaz divas 
trešdaļas no Satversmes sapulces locekļu kopskaita.   

6.15. ViA Satversme, Senāta nolikums, grozījumi tajos un lēmumi par rektora ievēlēšanu vai 
atcelšanu no amata tiek pieņemti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no visiem ViA 
Satversmes sapulces locekļiem.  

6.16. Senāts ir koleģiāla ViA augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par ViA izglītības, 
pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes 
standartiem. Senāts regulē ViA akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas.  

6.17. Senātu ievēlē uz trim gadiem; tā ievēlēšana un darbība tiek noteikta saskaņā ar Augstskolu 
likumu, kā arī Senāta nolikumu, kuru apstiprina Satversmes sapulce. 

6.18. Satversmes sapulce saskaņā ar ViA Padomes apstiprinātu nolikumu, aizklāti balsojot, ievēlē 
rektoru uz pieciem gadiem, bet ne vairāk kā divas reizes. Rektora vēlēšanu nolikumu izstrādā 
Senāta izveidota darba grupa, sadarbojoties ar ViA Padomi.  

6.19. Revīzijas komisija ir ViA pārstāvības institūcija, kas veic iekšējās revīzijas uzdevumus un 
darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, ViA Satversmi un citiem ViA iekšējiem 
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normatīviem aktiem. Revīzijas komisijas mērķis ir pārbaudīt ViA darbības atbilstību LR 
normatīviem aktiem, ViA Satversmei un citiem ViA iekšējiem normatīviem aktiem, kā arī 
Satversmes sapulces, ViA Padomes un Senāta lēmumiem. Revīzijas komisiju 3 (trīs) personu 
sastāvā ievēlē Satversmes sapulce uz tās pilnvaru termiņu. Revīzijas komisijas locekļus var 
atsaukt Satversmes sapulce. Revīzijas komisijas sastāvā var tikt ievēlēti akadēmiskā personāla 
un studējošo pārstāvji. Revīzijas komisijas uzdevumi un funkcijas ir noteiktas Revīzijas 
komisijas nolikumā.  

6.20. ViA Akadēmiskā šķīrējtiesa ir pastāvīga ViA institūcija, kas izskata studējošo un akadēmiskā 
personāla iesniegumus par ViA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību 
ierobežojumiem vai pārkāpumiem, strīdus starp ViA amatpersonām, kā arī struktūrvienību 
pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī Augstskolu likumā noteiktajos 
gadījumos izskata iesniegumus par administratīva akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un 
pieņem attiecīgus lēmumus par tiem, kā arī pilda citus ViA Satversmē paredzētus uzdevumus.  

6.21. Akadēmiskās šķīrējtiesas ievēlēšanas kārtība un kompetence ir noteikta Augstskolu likumā. 
6.22. Akadēmiskās šķīrējtiesas uzdevumi un funkcijas ir noteiktas Akadēmiskās šķīrējtiesas 

nolikumā. 
6.23. ViA izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību ViA personāls var apstrīdēt ViA 

akadēmiskajā šķīrējtiesā. ViA akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

6.24. Personas, kuras nav ViA personāls, ViA izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu ViA rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

6.25. ViA ir Padomnieku konvents, kuram ir dotas padomdevēja tiesības. Padomnieku konvents 
sekmē ViA darbības saskaņošanu ar sabiedrības interesēm, konsultē un izsaka priekšlikumus 
Senātam, ViA Padomei un rektoram par ViA attīstības stratēģiju. Padomnieku konventam ir 
tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē, ViA Padomes sēdē vai Senātā. 
Padomnieku konventa izveides, reorganizācijas un likvidācijas kārtību, lielumu un pilnvaru laiku 
nosaka, nolikumu apstiprina un locekļus ievēlē Senāts ar vienkāršu balsu vairākumu.  

6.26. ViA, ievērojot LR normatīvo aktu prasības un noteikto kārtību, var veidot struktūrvienības 
izglītības un zinātniskā darba veikšanai (fakultātes, zinātniskos institūtus u.c.), kā arī 
organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai.  

6.27. Fakultātes un zinātniskos institūtus veido saskaņā ar Senāta un ViA Padomes apstiprinātu 
Fakultāšu un zinātnisko institūtu darbības, reorganizācijas un likvidācijas nolikumu. 

6.28. Prorektorus saskaņā ar Senāta un ViA Padomes apstiprinātu nolikumu ieceļ un atceļ rektors.  
6.29. Satversmes 6.1.punktā noteikto ViA pārstāvības un vadības institūciju un lēmējinstitūciju 

faktisko rīcību un administratīvos aktus var pārsūdzēt LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

VII Studējošo pašpārvalde 

7.1. ViA studējošajiem ir sava pašpārvalde – vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu 
pārstāvības institūcija. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina 
Senāts. Atteikt apstiprināšanu Senāts var tikai tiesisku apsvērumu dēļ.  

7.2. ViA studentu pašpārvalde pārstāv ViA studējošo intereses akadēmiskos, sociālos, materiālos un 
kultūras jautājumos, kā arī nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti ViA institūcijās. 

7.3. ViA vadības institūciju pienākums ir atbalstīt (arī finansiāli) un sekmēt studentu pašpārvaldes 
darbību. ViA piešķirto finansējumu studentu pašpārvalde izmanto atbilstoši šajā Satversmē un 
studentu pašpārvaldes nolikumā noteiktajiem mērķiem un kārtībai.  

7.4. Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Satversmes sapulcē, Senātā, 
administrācijas sēdēs, akadēmisko struktūrvienību vadītāju sēdēs, kā arī būt klāt akadēmisko 
pārbaudījumu (eksāmenu, ieskaišu u.c.) norises laikā.  

VIII Finanses, īpašums un saimnieciskā darbība  

8.1. ViA tiek finansēta no valsts budžeta. ViA var saņemt finanšu resursus arī no citiem normatīvajos 
aktos paredzētiem avotiem (studiju maksa, dāvinājumi, ziedojumi, kredītiestāžu aizdevumi, 
saimnieciskā darbība un citi).  

8.2. ViA budžetu apstiprina ViA Padome.  

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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8.3. ViA veic saimniecisko darbību, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.  
8.4. ViA īpašumu veido:  

8.1.1. kustama un nekustama manta, kas tai dāvināta, ko tā mantojusi vai ko iegādājusies par 
pašas līdzekļiem, 

8.1.2. par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta. Nekustamais īpašums ierakstāms 
zemesgrāmatā kā ViA īpašums,  

8.1.3. tās intelektuālais īpašums, 
8.1.4. nekustamais īpašums, ko tai bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska persona vai 

valsts, 
8.1.5. kustama manta, ko tai bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska persona vai valsts. 

8.5. ViA ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu tās Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai.  
8.6. ViA saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem katru gadu pārbauda neatkarīgs 

zvērināts revidents, kurš darbojas LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.   

 IX Normatīvo dokumentu izstrādes un pieņemšanas kārtība  

9.1. ViA iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši savai kompetencei apstiprina ViA Padome, 
Senāts vai rektors.  

9.2. Iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšanā piedalās ViA personāls, iesaistoties šo dokumentu 
izstrādei izveidotajās darba grupās. Darba grupas atbilstoši savai kompetencei izveido ViA 
Padome, Senāts, rektors, akadēmiskās un zinātniskās struktūrvienības.  

X Augstskolas reorganizācija un likvidācija 

10.1. Lēmumu par ViA reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un 
zinātnes ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievienojams Augstākās 
izglītības padomes atzinums.  

10.2. ViA likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt 
studijas citā LR augstskolā.   

XI Satversmes pieņemšanas, grozīšanas un spēkā stāšanās kārtība 

11.1. ViA Satversmes projektu vai Satversmes grozījumu projektu izstrādā Senāts. 
11.2. Priekšlikumus par grozījumiem Satversmes projektā vai Satversmē ir tiesīgi iesniegt ViA 

Padome, Senāts, rektors, vismaz 10 procenti no visiem Satversmes sapulces locekļiem, 
akadēmisko struktūrvienību domes vai padomes un studējošo pašpārvalde.  

11.3. ViA Satversme un tās grozījumi stājas spēkā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
   


