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LU Senāta 28.02.2022. lēmumu Nr. 2-3/22 

 

Latvijas Universitātes Satversme 

Izdota saskaņā ar  

Augstskolu likuma 10. pantu 

 

Augstākā izglītība un zinātniskais darbs dzimtajā valodā ir nācijas brieduma zīme, universitāte 

ir nācijas pilnvērtīgas un vispusīgas attīstības pamats. To apzinājās Latvijas valsts dibinātāji, to 

saprata un atbalstīja tālaika sabiedrība, kas kara, sociālo un ekonomisko satricinājumu apstākļos 

uzdrošinājās sapņot par latviešu valodā un kultūrā balstītas akadēmiskas tradīcijas izveidi, par savu 

Latvijas Universitāti. 

Valstsgriba vainagojās ar nacionālas valsts dibināšanu, nacionālas universitātes iecere kļuva 

par īstenību. 1919. gada 15. jūlijā Latvijas Republikas Tautas padome uzdeva Pagaidu valdībai 

dibināt Latvijas Universitāti, un to ar svinīgu aktu atklāja 1919. gada 28. septembrī. Latvijas vārds 

Universitātes nosaukumā simbolizē Universitātes un Latvijas valsts cieši savītās likteņgaitas un 

Universitāti kā latviešu zinātniskās valodas avotu. 

Latvijas Universitāte kalpo zinātnei un tēvzemei. Līdzdarbojoties pasaules zinātnes un 

izglītības procesos, tā sekmē Latvijas valsts un nācijas attīstību un ilgtspējību. 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1. Latvijas Universitāte (turpmāk – Universitāte) ir valsts dibināta augstskola (atvasināta 

publiska persona) – klasiskajā Eiropas universitāšu tradīcijā sakņota vispusīga zinātnes 

universitāte.  
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2. Universitātē ir apvienots un attīstīts valsts galvenais daudznozaru studiju un zinātniskās 

pētniecības potenciāla kopums Ministru kabineta noteiktajās stratēģiskās specializācijas 

jomās:  

2.1. dabaszinātnēs;  

2.2. humanitārajās un mākslas zinātnēs; 

2.3. medicīnas un veselības zinātnēs; 

2.4. sociālajās  zinātnēs. 

3. Universitātes darbības pamatvirzieni ir zinātnē un praksē balstītas studijas, zinātniskā 

pētniecība, sabiedrības un tautsaimniecības attīstība, latviešu valodas un kultūras 

saglabāšana un attīstība.  

4. Universitātes uzdevumi ir šādi:  

4.1. studiju programmās gatavot augsti kvalificētus speciālistus Latvijas sabiedrības, 

kultūras un ekonomikas attīstībai nozīmīgās nozarēs; 

4.2. doktora studiju programmās izglītot starptautiski konkurētspējīgus zinātniekus, 

sabiedrības intelektuālos līderus; 

4.3. sasniegt izcilību pētījumos Universitātes stratēģiskās specializācijas jomās; 

4.4. atbilstīgi sabiedrības vajadzībām nodrošināt tālākizglītības un interešu izglītības 

piedāvājumu; 

4.5. sadarboties ar uzņēmējiem, arī iesaistīties tehnoloģiju izstrādē, pārnesē un inovācijā; 

4.6. garantēt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību, sekmēt harmonisku 

personības attīstību un veselīgu dzīvesveidu; 

4.7. uzturēt un pilnveidot akadēmiskā godīguma, atvērtības, vienādas attieksmes un 

interešu konfliktu nepieļaušanas principus; 

4.8. nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu akadēmiskās darbības un sadzīves 

vidi, rūpēties par darbībai nepieciešamo mantu un vairot to; 

4.9. nodrošināt studijas latviešu valodā un veikt pētniecību ar Latvijas valsti, tās dabu, 

sabiedrību, latviešu kultūru un valodu saistītajās zinātnēs; 

4.10. veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmi; 

4.11. sekmēt starptautiski pieejamu studiju programmu attīstību, studiju un pētniecības 

vides internacionalizāciju, turpinot attīstīt Universitāti kā starptautiski atzītu 

akadēmisko institūciju; 

4.12. sadarboties ar citām augstskolām un pētniecības organizācijām, kā arī sociālajiem 

partneriem un uzņēmumiem, veidojot zinātnes, pētniecības un inovācijas ekosistēmu 

stratēģiskās specializācijas jomās. 

5. Šai Satversmei Universitātes normatīvo aktu hierarhijā ir augstākais juridiskais spēks. 

Pretrunu gadījumā ar citiem normatīvajiem aktiem piemērojami Satversmes noteikumi.  
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6. Šī Satversme noteic Universitātes statusu, darbību, galveno lēmējinstitūciju izveidošanas 

un darbības principus un citus Universitātes darbības jautājumus tiktāl, ciktāl tos nenoteic 

likums. 

 

2. Universitātes galvenās lēmējinstitūcijas 

2.1. Pamatnoteikumi 

7. Universitātes galvenās lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts, Padome, rektors un 

Akadēmiskā šķīrējtiesa.  

8. Katrai galvenajai lēmējinstitūcijai ir sava likumā un šajā Satversmē noteikta kompetence, 

un tās nav padotas cita citai.  

9. Galvenās lēmējinstitūcijas ir tiesīgas pieprasīt paskaidrojumus no citām Universitātes 

institūcijām un amatpersonām. 

10. Satversmes sapulce, Senāts un Padome savas kompetences ietvaros izdod normatīvos aktus 

un citus lēmumus, kā arī var pilnvarot rektoru izdot to īstenošanai nepieciešamus lēmumus. 

Rektors izdod normatīvos aktus Augstskolu likuma, citu ārējo normatīvo aktu, kā arī 

Satversmes sapulces, Senāta un Padomes noteiktajos gadījumos. Rektors ir tiesīgs izdot 

normatīvos aktus un citus lēmumus arī ikvienā jautājumā, kas nav tieši noteikts citu 

galveno lēmējinstitūciju kompetencē. 

11. Satversmes sapulces, Senāta, Padomes un Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu reglamentē to 

apstiprināti nolikumi. 

2.2. Satversmes sapulce 

12. Satversmes sapulcē ir 200 dalībnieki – 130 dalībnieki no akadēmiskā personāla, 20 

dalībnieki no vispārējā personāla un 50 studējošie. 

13. Satversmes sapulces dalībniekus, izņemot studējošos, ievēlē personāls no attiecīgās 

personāla grupas. No katras iestādes ievēlējamo dalībnieku skaitu nosaka proporcionāli 

tajā nodarbināto attiecīgās personāla grupas darbinieku skaitam. Akadēmiskā personāla 

pārstāvību nosaka tā, lai Satversmes sapulcē ir ievēlēti 65 dalībnieki no dzīvības zinātņu, 

veselības aprūpes, medicīnas, dabaszinātņu, matemātikas un datorikas jomām un 65 

dalībnieki no sociālo zinātņu, humanitāro un mākslas zinātņu jomām.  

14. Satversmes sapulces dalībnieku, izņemot studējošos, vēlēšanu kārtību, kā arī kārtību, kādā 

izskata Satversmes sapulces priekšsēdētāja ierosinājumu atsaukt Satversmes sapulces 

locekli, nosaka Senāta un Padomes apstiprināts nolikums. 

15. Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanas notiek reizi trijos gados, ja vien likumā 

noteiktajos gadījumos Satversmes sapulces pilnvaras neizbeidzas pirms termiņa. Datumu, 

līdz kuram ievēlami Satversmes sapulces dalībnieki, noteic Senāts. Satversmes sapulce uz 

pirmo sēdi sanāk mēneša laikā no šī datuma. Ar jaunievēlētās Satversmes sapulces 
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sanākšanu uz pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās Satversmes sapulces pilnvaras. Pirmo 

Satversmes sapulces sēdi līdz Satversmes priekšsēdētāja ievēlēšanai vada iepriekšējās 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai cita persona viņa uzdevumā. 

16. Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 100 Satversmes sapulces 

dalībnieki.  

17. Satversmes sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse no 

balsojušajiem Satversmes sapulces dalībniekiem, izņemot likumā, Satversmes 22. un 34. 

punktā minētos lēmumus.  

18. Satversmes sapulces sēdē, kurā vēlē Senātu vai rektoru, ziņojumu par pilnvaru laikā 

paveikto sniedz Senāta priekšsēdētājs vai rektors. 

19. Lēmumprojektus Satversmes sapulcei ir tiesīgas iesniegt institūcijas un amatpersonas, 

kuras saskaņā ar likumu ir tiesīgas sasaukt vai ierosināt sasaukt Satversmes sapulces sēdi.  

2.3. Senāts 

20. Senātā ir 50 senatori – 38 akadēmiskā personāla pārstāvji, nodrošinot pārstāvniecību no 

katras fakultātes, to skaitā tieši 25 profesori un asociētie profesori, 10 studējošie, rektors 

un vēl viens vispārējā personāla pārstāvis.  

21. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trim gadiem Senāta un Padomes apstiprinātajā kārtībā.  

22. Senāta vēlēšanās ievēlētos pretendentus nosaka šādi:  

22.1. saskaita par katru pretendentu iegūtās balsis; 

22.2. sakārto pretendentus atbilstoši iegūto balsu skaitam; 

22.3. par ievēlētiem uzskata tos 38 akadēmiskā personāla pārstāvjus un vispārējā 

personāla pārstāvi, kuri attiecīgajā personāla kategorijā ieguvuši visvairāk balsu, 

nodrošinot noteikto pārstāvniecību no katras fakultātes un profesoru un asociēto 

profesoru skaitu. 

23. Pirmo Senāta sēdi sasauc Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai cita persona viņa 

uzdevumā ne vēlāk kā divas nedēļas pēc ievēlēšanas. Līdz ar jaunievēlētā Senāta pirmo 

sēdi izbeidzas iepriekšējā Senāta pilnvaras. 

24. Senāts ir lemttiesīgs, ja Senāta sēdē piedalās vismaz 25 senatori. 

25. Senāta lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse no balsojušajiem 

senatoriem, izņemot 26. punktā un likumā minētos gadījumus, kad lēmuma pieņemšanai 

nepieciešams lielāks balsu skaits. 

26. Senāta priekšsēdētāja un vietnieku ievēlēšanai, kā arī Senāta nolikuma apstiprināšanai 

nepieciešamas vismaz 26 “par” balsis.  

27. Lēmumprojektus Senātā ir tiesīgi iesniegt rektors, prorektors, senators, Padome, Studentu 

padome, fakultāšu domes, institūtu zinātniskās padomes un citu iestāžu vadītāji, bet 

attiecībā uz Satversmi vai tās grozījumiem – arī citi likumā minētie subjekti. 
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2.4. Padome 

28. No Senāta izvirzāmos Padomes locekļus izvirza Senāta noteiktajā kārtībā.  

29. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz seši Padomes locekļi. Padomes lēmums 

ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no balsojušajiem Padomes locekļiem. 

30. Lēmumprojektus Padomē ir tiesīgi iesniegt rektors, prorektors, Padomes loceklis, Senāts, 

Studentu padome, fakultāšu domes, institūtu zinātniskās padomes un citu iestāžu vadītāji. 

2.5. Rektors 

31. Rektoru izvirza un ievēlē likumā noteiktajā kārtībā uz četriem gadiem.  

32. Rektoram var būt viens vai vairāki prorektori, kurus ieceļ rektors pēc apstiprināšanas 

Padomē.  

33. Rektors vada Universitātes administratīvo darbu un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv 

Universitāti. Atsevišķu Universitātes vadības jautājumu īstenošanu rektors ir tiesīgs nodot 

arī prorektoriem, kā arī citām Universitātes amatpersonām. Šādā gadījumā par attiecīgo 

lēmumu tiesiskumu atbild attiecīgā amatpersona. 

2.6. Akadēmiskā šķīrējtiesa 

34. Akadēmiskajā šķīrējtiesā ir pieci locekļi – četri akadēmiskā personāla pārstāvji un viens 

Studentu padomes pārstāvis. Akadēmiskā personāla pārstāvjus ievēlē Satversmes sapulce 

uz savu pilnvaru laiku. Akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlētos pārstāvjus nosaka tādā pašā 

kārtībā kā Senāta vēlēšanās. 

 

3. Universitātes struktūra 

3.1. Pamatnoteikumi 

35. Universitātes iestādes izveido, reorganizē un likvidē Padome, pamatojoties uz rektora 

priekšlikumu. Iestādes nolikumu apstiprina rektors.  

36. Iestāde ir tieši padota rektoram vai citai iestādei, vai amatpersonai, ja tas noteikts nolikumā. 

Rektors vai cita nolikumā minētā iestāde vai amatpersona ir tiesīga pārbaudīt iestādes darba 

tiesiskumu un lietderību, ciktāl tas noteikts iestādes nolikumā.  

37. Iestādes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata rektors, ja vien likumā nav noteikts citādi. 

Iestādei var būt arī koleģiāla vadība, kura tiek veidota nolikumā noteiktajā kārtībā. 

38. Rektors var noteikt vairākām iestādēm kopīgi veicamus uzdevumus, kā arī institūcijas un 

amatpersonas, kuras piedalās šo uzdevumu veikšanā. 

39. Padome, pamatojoties uz rektora priekšlikumu, pastāvīgai darbībai vai noteiktu mērķu 

sasniegšanai var veidot iestāžu un citu institūciju apvienību. Šādā apvienībā var iekļaut 

Universitātes iestādes, bet citas juridiskas personas un to institūcijas – saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem. Šādā gadījumā Padome apstiprina iestāžu apvienības nosaukumu, 
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tās kopīgi veicamos uzdevumus, kā arī institūcijas un amatpersonas, kuras veic šos 

uzdevumus. 

40. Par iestādes darbības atbilstību normatīvajiem aktiem atbild tās vadītājs. Iestādes vadītāja 

kompetenci, kā arī to, vai un kādā apjomā iestādes vadītājs ir tiesīgs rīkoties ar iestādes 

darbībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem un slēgt darījumus, nosaka rektors. 

41. Universitātes galveno lēmējinstitūciju un citu iestāžu darbības atbalstu nodrošina iestāde – 

Universitātes Administrācija. 

42. Rektors ir tiesīgs pastāvīgi vai uz laiku izveidot arī komisijas, konsultatīvās padomes, darba 

grupas. Šādas institūcijas nav tiesīgas pieņemt citām personām saistošus lēmumus vai 

rīkoties ar Universitātes finanšu līdzekļiem. 

43. Fakultāšu un institūtu akadēmisko struktūrvienību (50. punkts) un citu koleģiālu institūciju 

vadītājus ieceļ vai ievēlē uz tiesību aktos noteikto termiņu ne vairāk kā divas reizes pēc 

kārtas. 

3.2. Akadēmiskās iestādes un to struktūrvienības 

44. Akadēmiskā, t.i., studiju un zinātniskā, darba veikšanai Universitāte veido akadēmiskās 

iestādes: fakultātes, zinātniskos institūtus, starpnozaru sadarbības centrus, kā arī šo iestāžu 

apvienības. 

45. Akadēmisko iestāžu darbības tiesisko regulējumu nosaka likumi un visām akadēmiskajām 

iestādēm vienots Padomes apstiprināts nolikums. Savās darbības jomās akadēmiskās 

iestādes pilda Universitātes kopīgos uzdevumus un ievēro tās darbības principus. 

46. Fakultāti var veidot akadēmiskās darbības organizēšanai Universitātes stratēģiskās 

specializācijas jomās. Fakultāte nodrošina studiju programmu izveidi un īstenošanu, kā arī 

zinātnisko darbību. 

47. Zinātnisko institūtu var veidot zinātniskās darbības, t.i., fundamentālo, lietišķo un 

rūpniecisko pētījumu, kā arī eksperimentālo izstrāžu un zinātnes komunikācijas 

organizēšanai Universitātes stratēģiskās specializācijas jomās, kā arī līdzdalībai studiju 

programmu izveidei un īstenošanai. 

48. Starpnozaru sadarbības centru veido zinātniskās darbības virzienos, kur nepieciešama 

vairāku zinātnes virzienu iesaiste aktuālu akadēmisko problēmu risināšanai. Centra 

nosaukumu nosaka tā nolikumā. 

49. Akadēmisko iestāžu apvienību veido akadēmiskās darbības koordinācijai un konsolidācijai 

vairākās radniecīgās zinātnes nozarēs vai jomās. Apvienības nosaukumu nosaka tās 

nolikumā. Akadēmisko iestāžu apvienība var pārstāvēt Universitātes intereses, veidojot 39. 

punktā minētās apvienības ar citām juridiskajām personām un to institūcijām.  

50.  Akadēmiskajās iestādēs tiek veidotas akadēmiskās struktūrvienības (nodaļas, institūti, 

katedras, laboratorijas, centri) un citas struktūrvienības. Akadēmiskās struktūrvienības 
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darbu nosaka tās akadēmiskā personāla sapulce, un to vada struktūrvienības vadītājs. 

Akadēmiskās struktūrvienības vadītāju, konsultējoties ar akadēmiskās iestādes koleģiālo 

institūciju, ieceļ akadēmiskās iestādes vadītājs, nodaļām un institūtiem uz četriem gadiem, 

pārējām akadēmiskajām struktūrvienībām uz sešiem gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc 

kārtas.  

3.3. Akadēmisko iestāžu pārvalde 

51. Akadēmisko iestāžu pašpārvaldi īsteno tās administratīvais vadītājs – dekāns vai direktors, 

koleģiāla lēmējinstitūcija – dome vai zinātniskā padome un koleģiālās lēmējinstitūcijas 

priekšsēdētājs. Akadēmiskā iestāde atbilstoši savam nolikumam un vajadzībām, kā arī 

ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību var veidot arī citas pašpārvaldes struktūras.  

52. Akadēmiskās iestādes pašpārvalde nosaka tās iekšējo struktūru, organizē lietvedību, 

komplektē personālu, izstrādā un pieņem savu uzdevumu veikšanai nepieciešamos  

noteikumus jautājumos, kurus neregulē citu Universitātes institūciju un amatpersonu 

pieņemti noteikumi.  

53. Akadēmisko iestāžu apvienības pašpārvaldei tiek nodoti noteikti to veidojošo fakultāšu, 

zinātnisko institūtu vai starpnozaru sadarbības centru kompetencē esošie akadēmiskās, 

saimnieciskās, finansiālās un citas darbības jautājumi. Akadēmiskās iestādes apvienības 

kompetencē esošos jautājumus nosaka tās nolikumā. 

54. Fakultāšu, zinātnisko institūtu un starpnozaru sadarbības centru struktūrvienībām iestāžu 

nolikumā noteiktā kārtībā var nodot noteiktus šo iestāžu kompetencē esošus akadēmiskās, 

saimnieciskās, finansiālās un citas darbības jautājumus. 

55. Akadēmisko iestāžu augstākās koleģiālās lēmējinstitūcijas ievēlē no akadēmiskā un 

vispārējā personāla pārstāvjiem. Fakultāšu domes ievēlē uz trim gadiem, bet zinātnisko 

institūtu padomes – uz pieciem gadiem. Fakultāšu domēs studējošos deleģē fakultātes  

studējošo pašpārvalde, to skaits ir ne mazāks kā 20 procenti no domniekiem. Citās 

akadēmiskajās iestādēs studējošo pārstāvību nosaka to nolikumā. Akadēmiskā personāla 

pārstāvjiem jābūt vismaz divām trešdaļām no akadēmiskās iestādes augstākās koleģiālās 

lēmējinstitūcijas sastāva. Tajās bez vēlētajām personām var būt citu institūciju pārstāvji 

atbilstoši akadēmiskās iestādes nolikumam. Akadēmiskās iestādes augstākās koleģiālās 

lēmējinstitūcijas sastāvu apstiprina rektors.  

56. Augstākā koleģiālā lēmējinstitūcija no tās locekļiem, kuriem ir doktora zinātniskais grāds, 

ievēlē priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs vada lēmējinstitūcijas darbu un pārstāv to ārpus 

akadēmiskās iestādes. Par lēmējinstitūcijas priekšsēdētāju nevar būt attiecīgās 

akadēmiskās iestādes administratīvais vadītājs vai vadītāja vietnieks. 

57. Akadēmiskās iestādes vadītājs ir dekāns (fakultātē) vai direktors (zinātniskajā institūtā vai 

starpnozaru sadarbības centrā). Akadēmiskās iestādes vadītāja pilnvaru termiņš ir četri 
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gadi. Vadītājam var būt viens vai vairāki vietnieki (prodekāni, direktora vietnieki), kurus, 

pamatojoties uz vadītāja priekšlikumu, amatā ieceļ rektors. 

58. Akadēmiskās iestādes vadītājs ir amatpersona, kas īsteno tās vispārējo administratīvo 

vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi. Vadītāja kompetencē ietilpst: 

58.1. iestādes administratīvās, organizatoriskās un tehniskās funkcionēšanas 

nodrošināšana; 

58.2.  augstākās koleģiālās lēmējinstitūcijas pieņemto lēmumu īstenošana; 

58.3. akadēmiskās iestādes attīstības programmu apstiprināšana; 

58.4. akadēmiskās iestādes finanšu līdzekļu un tai valdījumā vai lietošanā nodotās valsts 

mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par to izmantošanu. 

59. Akadēmiskās iestādes augstākā koleģiālā lēmējinstitūcija: 

59.1. nosaka iestādes akadēmiskās darbības pamatvirzienus, tās attīstības stratēģiju un 

perspektīvas, tās nosaukuma un atribūtikas izmantošanu; 

59.2. ievēlē akadēmiskajos amatos (fakultātēs un zinātniskajos institūtos, likumā un 

nolikumā noteiktajās pozīcijās); 

59.3. izskata un virza rektoram priekšlikumus par profesoru un asociēto profesoru 

ievēlēšanu un iecelšanu akadēmiskajos amatos; 

59.4. pieņem lēmumus par iestādes akadēmisko struktūrvienību izveidošanu, 

reorganizāciju vai likvidēšanu; 

59.5. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 

4. Studējošo pašpārvalde 

60. Universitātes studējošajiem ir sava pašpārvalde. Tā darbojas atbilstoši studējošo 

pašpārvaldes Satversmei, ko izstrādā studējošie un apstiprina Padome. Studējošo 

pašpārvaldes augstākā institūcija ir Universitātes Studentu padome. Pašpārvaldes ietvaros 

studējošajiem ir tiesības veidot akadēmisko iestāžu studējošo padomes un citas institūcijas. 

61. Universitātes studējošo pašpārvalde pārstāv Universitātes studējošos, aizstāv un pārstāv 

studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos Universitātes 

un citās institūcijās, nosaka studējošo ievēlēšanas kārtību Satversmes sapulcē un Senātā. 

62. Studentu padomes lēmumi pēc to apstiprināšanas Senātā jāievēro visiem studējošajiem. 

63. Studējošo pašpārvalde ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no 

jebkuras Universitātes institūcijas par visiem jautājumiem, kas skar studējošo intereses. 

64. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir līdzdalības tiesības visu līmeņu Universitātes 

lēmējinstitūcijās, kā arī tiesības piedalīties kā novērotājiem pārbaudījumos. 

65. Universitāte atbalsta, tostarp finansiāli, un sekmē Studējošo pašpārvaldes darbību. 

Līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto likumā noteikto funkciju izpildei. 
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5.  Universitātes simboli 

66. Universitātes simboli ir karogs, ģerbonis, devīze un himna. 

67. Universitātes karogs ir kobaltzils ar Latvijas Republikas valsts ģerboni zeltītā krāsā vienā 

pusē un Universitātes ģerboni zinātņu emblēmu ielokā – otrā pusē. 

68. Universitātes ģerbonis ir lauru lapu vainagā ietverts ozols ar tās latīnisko nosaukumu 

“Universitas Latviensis” virs tā un Universitātes devīzi “Scientiae et patriae” zem tā. 

69. Universitātes devīze ir “Scientiae et patriae” (latīņu val.), tulkojumā – “Zinātnei un tēvijai”. 

70. Universitātes himna ir “Veltījums Latvijas Universitātei” (Jāzepa Vītola mūzika, Edvarta 

Virzas vārdi). 

71. Universitātes atklāšanas diena – 28. septembris – ir Universitātes svinamā diena. 

72. Universitātes nosaukums citās valodās ir Universitas Latviensis (latīņu), University of 

Latvia (angļu), Latvijos Universitetas (lietuviešu), Laäti Ülikool (igauņu), Латвийский 

Университет (krievu), Universität Lettlands (vācu), Université de Lettonie (franču), 

Universidad de Letonia (spāņu). 

 

6. Pārejas noteikumi 

73. Šī Satversme stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā. 

74. Satversmes sapulces un Senāta izdotie normatīvie akti, kas pieņemti līdz šīs Satversmes 

spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā, ciktāl tie nav pretrunā likumam un šai Satversmei.  

75. Līdz šīs Satversmes spēkā stāšanās dienai Universitātes normatīvajos aktos lietotais 

termins “pamatstruktūrvienība” atbilst šajā Satversmē lietotajam terminam “iestāde”. 

 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētāja  (paraksts)   Z. Rubene 

 

 
 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


