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APSTIPRINĀTS 
Vidzemes Augstskolas Senāta sēdē 

26.01.01.2022., lēmums Nr.1/4.1. 
Vidzemes Augstskolas Padomē 

02.03.2022., lēmums Nr.1./3. 

 
VIDZEMES AUGSTSKOLAS SATVERSMES SAPULCES UN SATVERSMES 

SAPULCES VĒLĒŠANU KOMISIJAS NOLIKUMS 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Vidzemes Augstskolas (turpmāk - ViA) Satversmes sapulces un vēlēšanu komisijas nolikums 
(turpmāk – Nolikums) nosaka ViA Satversmes sapulces (turpmāk – Satversmes sapulce) 
pilnvaru termiņu, sastāvu, kompetenci, Satversmes sapulces darba organizāciju, atbildību, 
ievēlēšanas kārtību, studējošo pārstāvju vēlēšanas, vēlēšanu rezultātu paziņošanas kārtību 
un Satversmes sapulces neievēlēšanas sekas. 

2. Satversmes sapulces pilnvaru termiņš, sastāvs un kompetence 

2.1. ViA Satversmes sapulce ir ViA akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības 
institūcija. 

2.2. Satversmes sapulci atbilstoši ViA satversmē noteiktajam personāla pārstāvības principam uz 
trim gadiem ievēlē vispārīgās vēlēšanās. Satversmes sapulci ievēlē, aizklāti balsojot. 

2.3. Satversmes sapulce sastāv no 40 (četrdesmit) locekļiem:  24 (divdesmit četri) akadēmiskā 
personāla pārstāvji, 8 (astoņi) studējošo pārstāvji un 8 (astoņi) vispārējā personāla pārstāvji. 

2.4. Satversmes sapulces locekļus ievēlē Nolikumā noteiktajā kārtībā. 
2.5. Savā darbībā Satversmes sapulce ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, ViA 

Satversmi, šo Nolikumu un citus ViA iekšējos normatīvos aktus.  
2.6. Satversmes sapulce: 

2.6.1. apstiprina ViA satversmi un tās grozījumus. 
2.6.2. ievēlē amatā ViA rektoru, 
2.6.3. var rosināt rektora atcelšanu no amata, 
2.6.4. noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par ViA darbību, 
2.6.5. ievēlē senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus, 
2.6.6. var atsaukt senāta locekļus, 
2.6.7. ievēlē akadēmisko šķīrējtiesu. 

2.7. Ja Satversmes sapulce nav lemtspējīga, tās funkcijas satversmē noteiktajā kārtībā uz laiku 
līdz jaunas Satversmes sapulces ievēlēšanai pilda senāts. Satversmes sapulce nav 
lemtspējīga, ja tā divu mēnešu laikā no sēdes sasaukšanas dienas nav pieņēmusi lēmumu 
par šā Nolikuma 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5. vai 2.6.7.punktā noteiktajiem jautājumiem. Šādā 
gadījumā nekavējoties tiek rīkotas jaunas satversmes sapulces vēlēšanas. 

3. Satversmes sapulces darba organizācija 

3.1. Satversmes sapulces darbs notiek sēdēs.  
3.2. Satversmes sapulce uz tās pilnvaru termiņu aizklātās vēlēšanās ievēlē priekšsēdētāju, viņa 

vietnieku un sekretāru. 
3.3. Satversmes sapulces darbu organizē un vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs. 

Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks.  
3.4. Satversmes sapulces priekšsēdētāja pienākumi: 

3.4.1. sasaukt Satversmes sapulci, 
3.4.2. sagatavot Satversmes sapulces darba kārtību, 
3.4.3. vadīt Satversme sapulces sēdi atbilstoši darba kārtībai, 
3.4.4. nodrošināt iespēju izteikties par darba kārtības jautājumiem visiem Satversmes 

sapulces locekļiem un klātesošām personām, 
3.4.5. rosina Satversmes sapulces locekļa atsaukšanu ViA satversmē noteiktajā kārtībā, ja 

tas savā darbībā ir pārkāpis likumu vai ir būtiski apdraudēta viņa reputācija un tas var 
kaitēt ViA darbībai, 

3.5. Satversmes sapulces sekretāra pienākumi: 
3.5.1. sagatavot sēdes materiālus,  
3.5.2. ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms paredzētās sēdes izsūtīt Satversmes 

sapulces locekļiem uzaicinājumu uz sēdi, uzaicinājumam pievienojot sēdes darba 
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kārtību un visu to dokumentu projektus, kurus paredzēts apstiprināt attiecīgajā 
Satversmes sapulces sēdē,  

3.5.3. protokolēt Satversmes sapulces sēdes, 
3.5.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Satversmes sapulces sēdes dienas sagatavot sēdes 

protokolu un iesniegt to sēdes priekšsēdētājam. Pēc Satversmes sapulces sēdes 
protokola parakstīšanas protokolu publicēt ViA informatīvajā sistēmā, 

3.5.5. saskaņā ar ViA lietu nomenklatūru kārtot Satversmes sapulces dokumentāciju, 
nodrošinot dokumentu saglabāšanu un nodošanu arhīvā, 

3.6. Satversmes sapulces locekļu pienākumi: 
3.6.1. pārzināt ViA iekšējos normatīvos aktus, 
3.6.2. ierasties uz Satversmes sapulces sēdi un piedalīties darba kārtībā iekļauto jautājumu 

izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā, 
3.6.3. līdz katras sēdes sākumam iepazīties ar izskatīšanai iesniegtajiem jautājumiem un 

dokumentiem, 
3.6.4. balsojot izteikt savu attieksmi par konkrēto jautājumu, kas ir formulēts  sēdes vadītāja 

priekšlikumā, 
3.6.5. par neierašanos uz Satversmes sapulces sēdi 2 (divu) darba dienu laikā pirms sēdes 

paziņot Satversmes sapulces priekšsēdētājam vai sekretāram. 
3.7. Sēžu protokolus paraksta Satversmes sapulces priekšsēdētājs un sekretārs 

4. Satversmes sapulces sēdes 

4.1. Satversmes sapulci sasauc tās priekšsēdētājs ne retāk kā reizi gadā.  

4.2. Satversmes sapulces sēdes ir atklātas. 
4.3. Kārtējās sēdes laiku izziņo ne vēlāk kā mēnesi pirms tās sasaukšanas. 
4.4. Rosināt Satversmes sapulces sasaukšanu var arī ViA Padome, viena trešdaļa Satversmes 

sapulces locekļu, senāts vai rektors. Pēc šāda rosinājuma saņemšanas satversmes sapulces 
priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk kā nedēļu 
pirms sēdes.  

4.5. Katras sēdes sākumā tiek apstiprināts Satversmes sapulces Vēlēšanu komisijas ziņojums 
par Satversmes sapulces lemttiesīgumu, tiek apstiprināta sēdes darba kārtība un 
reglaments.  

4.6. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē reģistrējušies ne mazāk kā divas 
trešdaļas Satversmes sapulces dalībnieku. 

4.7. Satversmes sapulce, atklāti balsojot, pieņem lēmumus par Nolikuma 2.6.1 un 2.6.4.punktā 
noteiktajiem jautājumiem.  

4.8. Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, pieņem lēmumus par Nolikuma 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 
2.6.6. 2.6.7.punktā noteiktajiem jautājumiem. 

4.9. Satversmes sapulces lēmumus pieņem ar klātesošo Satversmes sapulces locekļu balsu 
vairākumu, izņemot 4.10.apakšpunktā minēto jautājumu izlemšanu.  

4.10. Grozījumus ViA Satversmē un lēmumus par rektora ievēlēšanu vai atcelšanu no amata 
pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā puse no visiem ViA Satversmes sapulces locekļiem . 

4.11. Satversmes sapulces lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā, ja Satversmes sapulces 
lēmumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanas laiks. 

4.12. Satversmes sapulce uz savu pilnvaru laiku ievēlē  Satversmes sapulces vēlēšanu komisiju 
(turpmāk - Komisija) 5 (piecu) cilvēku sastāvā, no kuriem 4 (četri) ir akadēmiskā un vispārējā 
personāla pārstāvji un 1 (viens) studējošais. 

4.13. Komisija: 
4.13.1. organizē un vada ViA Satversmes sapulces, Senāta, Revīzijas komisijas un 

Škīrējtiesas ievēlēšanas procesus; 
4.13.2. sagatavo ziņojumu par Satversmes sapulces lemttiesīgumu. 

4.14. Satversmes sapulces priekšsēdētājs var saņemt atalgojumu. Par Satversmes sapulces 
priekšsēdētāja atalgojumu un tā apjomu lemj Satversmes sapulce.  

5. Atbildība 

5.1. Par Satversmes sapulces lēmumu izpildi atbild ViA rektors atbilstoši savai kompetencei.  
5.2. Satversmes sapulcē ievēlētās personas par savu pienākumu izpildi atbild Satversmes 

sapulcei. 

6. Satversmes sapulces ievēlēšanas kārtība 
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6.1. Kārtējās ViA Satversmes sapulces vēlēšanas ar Satversmes sapulces priekšsēdētāja 
rīkojumu izsludina ne vēlāk kā 7 (septiņas) nedēļas pirms Satversmes sapulces pilnvaru 
termiņa beigām, nosakot jaunievēlētās Satversmes sapulces pirmās sēdes norises datumu.  

6.2. Ne vēlāk kā nedēļu pēc Satversmes sapulces vēlēšanu izsludināšanas Komisija sagatavo 
vispārējā un akadēmiskā personāla sarakstus un nosūta tos visu ViA 
struktūrvienību/struktūrgrupu vadītājiem. Nosūtot minētos sarakstus, Komisija nosaka 
termiņu kandidātu izvirzīšanai, kas nedrīkst būt īsāks par 1 (vienu) nedēļu.  

6.3. Akadēmiskā personāla sarakstā iekļauj personas, kuras ir ievēlētas akadēmiskajā amatā  
ViA. 

6.4. Darbinieks, kurš pārstāv dažādas personāla grupas, t.sk. ir studējošais, pirms sarakstu 
izveidošanas rakstiski norāda personāla grupu, kurā viņš vēlas kandidēt un balsot, un pēc 
tam balso tikai par šīs personāla grupas kandidātiem. 

6.5. Par kandidātu Satversmes sapulces locekļa amatam var izvirzīt tikai personu, kas tam ir 
piekritusi. Par iespējamā kandidāta piekrišanu ir pienākums pārliecināties personai vai 
struktūrvienībai/struktūrgrupai, kas plāno kandidātu izvirzīt. Kandidāts var tikt virzīts tikai no 
vienas struktūrvienības/struktūrgrupas. 

6.6. Akadēmiskā personāla kandidātus Satversmes sapulces locekļa amatam izvirza ViA  
akadēmiskās un zinātniskās struktūrvienības (minimālais kandidātu skaits ir 36), nodrošinot 
katras akadēmiskās un zinātniskās struktūrvienības (fakultātes, institūta) pārstāvniecību 
Satversmes sapulcē.  

6.7. Vispārējā personāla kandidātus Satversmes sapulces locekļa amatam izvirza ViA 
administratīvās struktūrvienības/struktūrgrupas (minimālais kandidātu skaits no ir 12). 

6.8. Pēc kandidātu izvirzīšanai noteiktā termiņa beigām 1 (vienas) nedēļas laikā Komisija: 
6.8.1. sagatavo izvirzīto akadēmiskā un vispārējā personāla kandidātu sarakstus un 

publisko tos, 
6.8.2. sagatavo un izplata vēlēšanu biļetenus, norādot šādu informāciju: 

6.8.2.1. kandidāta uzvārds un vārds (akadēmiskā personāla vēlēšanu biļetenos 
arī zinātniskais grāds), akadēmiskā vai zinātniskā struktūrvienība, no 
kura kandidāts izvirzīts, 

6.8.2.2. maksimālais kandidātu skaits, par kuriem drīkst balsot, 
6.8.2.3. biļetenā izmantojamie apzīmējumi, 
6.8.2.4. gadījumus, kad biļetens atzīstams par nederīgu, 

6.8.3. nosaka balsošanas kārtību un publisko to, 
6.8.4. organizē vēlēšanu biļetenu savākšanu. 

6.9. Balsošana notiek Komisijas noteiktajā laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 1 (vienu) nedēļu.  
6.10. Balsošanā var piedalīties ikviens vēlēts akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvis. 
6.11. Balsošana notiek par katru kandidātu individuāli. Katrs vēlētājs vēlēšanu biļetenā atzīmē 

tos kandidātus, kuru ievēlēšanu Satversmes sapulcē viņš atbalsta. Kandidāts drīkst balsot 
arī par sevi. 

6.12. Maksimālais kandidātu skaits, par kuru ievēlēšanu vēlētājs ir tiesīgs balsot, nedrīkst 
pārsniegt Satversmes sapulcē ievēlamo personu skaitu no attiecīgās personāla grupas. Ja 
biļetenā ir atzīmēts lielāks kandidātu skaits, šāds biļetens atzīstams par nederīgu.  

6.13. Ja vēlētājs nav nobalsojis ne par vienu kandidātu, šāds biļetens atzīstams par nederīgu.  
6.14. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtība: 

6.14.1. par akadēmiskā personāla Satversmes sapulces locekļu kandidātiem balso visi 
vēlētie akadēmiskā personāla pārstāvji (izņemot tos, kuri norādījuši piederību 
vispārējā personāla grupai), 

6.14.2. akadēmiskā personāla kandidātus, atbilstoši saņemtajam balsu skaitam, sarakstā 
sakārto dilstošā secībā: 
6.14.2.1. saraksta atlasa 24 vislielāko balsu skaitu ieguvušos pārstāvjus, 
6.14.2.2. pārējie pārstāvji tiek sakārtoti sarakstā dilstošā secībā un kļūst par rezerves 

kandidātiem gadījumos, ja kāds no Satversmes sapulces locekļiem pārtrauc 
pildīt pienākumus.  

6.15. Vispārējā personāla ievēlēšanas kārtība: 
6.15.1. par vispārējā personāla Satversmes sapulces kandidātiem balso visi vispārējā 

personāla pārstāvji (izņemot tos, kuri norādījuši piederību akadēmiskā personāla 
grupai), 

6.15.2. vispārējā personāla kandidātus, atbilstoši saņemtajam balsu skaitam, sarakstā 
sakārto dilstošā secībā: 
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6.15.2.1. no saraksta atlasa 8 (astoņus) vislielāko balsu skaitu ieguvušos 
pārstāvjus, 

6.15.2.2. pārējie pārstāvji tiek sakārtoti sarakstā dilstošā secībā un kļūst par 
rezerves kandidātiem, ja kāds no Satversmes sapulces locekļiem 
pārtrauc pildīt pienākumus.  

6.16. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēlē studējošie studējošo pašpārvaldes 
noteiktajā kārtībā saskaņā ar studējošo pašpārvaldes izstrādāto nolikumu. 

6.17. Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no balsošanai noteiktā termiņa beigām Komisija veic 
balsojuma rezultātu apkopošanu un Satversmes sapulces nolikumā noteiktajā kārtībā 
nosaka tos akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvjus, kas ir ievēlēti Satversmes 
sapulcē, publisko vēlēšanu rezultātus, kā arī paziņo tos Satversmes sapulcē ievēlētajām 
personām.  

6.18. Ja balsojumā vairākas personas ir ieguvušas vienādu balsu skaitu, kā rezultātā nav 
iespējams noteikt Satversmes sapulces sastāvu, par minētajiem kandidātiem rīkojams 
atkārtots balsojums. Komisija nosaka atkārtotā balsojuma veikšanas laiku, kas nedrīkst būt 
īsāks par 1 (vienu) nedēļu. 

6.19. Satversmes sapulces locekļa pilnvaras izbeidzas pirms 2.2.punktā noteiktā Satversmes 
sapulces pilnvaru termiņa šādos gadījumos: 
6.19.1. ja izbeidzas darba tiesiskās attiecības starp ViA un Satversmes sapulces locekli -  

vispārējā vai akadēmiska personāla pārstāvi, 
6.19.2. ja Satversmes sapulces loceklis – studējošo pārstāvis ir eksmatrikulēts, 
6.19.3. ja Satversmes sapulces loceklis iesniedz Satversmes sapulcei iesniegumu ar 

vēlēšanos pārtraukt pildīt Satversmes sapulces locekļa pienākumus, 
6.19.4. ja Satversmes sapulces loceklis ir pārgājis citā personāla kategorijā, 
6.19.5. ja Satversmes sapulces loceklis atsaukts Nolikumā noteiktajā kārtībā. 

6.20. Nolikuma 6.19.punktā noteiktajos gadījumos mēneša laikā Komisija izsniedz mandātu tai 
personai, kura attiecīgajā personāla grupā ieguvusi visvairāk balsu pēc ievēlētās personas. 

7. Studējošo pārstāvju vēlēšanas 

7.1. Par Satversmes sapulces vēlēšanām Komisija paziņo ViA studējošo pašpārvaldei (ViASA). 
7.2. Studējošo pārstāvju vēlēšanas Satversmes sapulcē nodrošina studējošo pašpārvalde. 

Studējošo pašpārvalde nosaka kritērijus un kārtību, kādā studējošo pārstāvji tiek ievēlēti 
Satversmes sapulcē, Senātā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un Komisijā, kā arī izvirzīti darbam 
Revīzijas komisijā.  

7.3. Studējošo pašpārvalde ne vēlāk kā nedēļu pirms jaunievēlētās Satversmes sapulces sēdes 
paziņo Komisijai Satversmes sapulcē, Senātā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un Komisijā 
ievēlēto, un Revīzijas komisijai izvirzīto studējošo uzvārdus, vārdus un kursus, kuros viņi 
studē, pievienojot dokumentu, kurā ir noteikta 7.2.apakšpunktā minētā kārtība. 

8. Vēlēšanu rezultātu paziņošana un Satversmes sapulces neievēlēšanas sekas 

8.1. Komisija sagatavo Satversmes sapulcē ievēlēto personu sarakstu un publicē to ViA 
mājaslapā ne vēlāk kā nedēļu pirms jaunievēlētās Satversmes sapulces pirmās sēdes.  

8.2. Satversmes sapulces locekļu sarakstam ir jābūt pieejamam ViA mājaslapā visu Satversmes 
sapulces pilnvaru laiku.  

8.3. Komisija sagatavo ziņojumu par Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātiem un iesniedz to 
jaunievēlētajai Satversmes sapulcei. Ziņojumam pievieno vēlēšanu biļetenus, balsu 
skaitīšanas protokolus, Komisijas sēžu protokolus un Nolikuma 7.3.apakšpunktā norādīto 
studējošo pašpārvaldes paziņojumu ar pielikumiem. 

8.4. Ja jauna Satversmes sapulce nav ievēlēta līdz iepriekšējās Satversmes sapulces pilnvaru 
termiņa beigām, tad iepriekšējā Satversmes sapulce un tās ievēlētās institūcijas (Senāts, 
Akadēmiskā šķīrējtiesa, Revīzijas komisija un Komisija) turpina darboties līdz jaunās 
Satversmes sapulces ievēlēšanas brīdim. 


