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LATVIJAS UNIVERSITĀTES  

SATVERSMES SAPULCES NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Latvijas Universitātes  

Satversmes 5.3. punktu 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Šis nolikums nosaka Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu kārtību, 

Satversmes sapulces vadību, komisijas un to kompetenci, kā arī Satversmes sapulces 

sēžu norisi, lēmumu pieņemšanu un rektora, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas 

vēlēšanu norisi. 

2. Satversmes sapulces pilnvaru laiks un kompetence ir noteikta Augstskolu likumā, 

LU Satversmē un šajā nolikumā.  

3. Šajā nolikumā neregulētus jautājumus par Satversmes sapulces darbību izlemj 

Satversmes sapulce. 

4. Satversmes sapulces dalībnieks lēmumus Satversmes sapulcē pieņem neatkarīgi 

no institūcijas, kura viņu ievēlējusi. 

II. Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanas 

5. Satversmes sapulces dalībnieku skaits un noteikumi par LU personāla grupu 

pārstāvību Satversmes sapulcē ir noteikta Augstskolu likumā un LU Satversmē.  

6. Jaunas Satversmes sapulces ievēlēšanai, Satversmes sapulces sēžu, kā arī rektora, 

Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu vēlēšanu organizēšanai Senāts ne vēlāk 

kā trīs mēnešus pirms Satversmes sapulces pilnvaru beigām izveido Satversmes 

sapulces organizācijas komisiju (turpmāk – Organizācijas komisija). Iepriekšējās 

organizācijas komisijas pilnvaras beidzas līdz ar jaunas Organizācijas komisijas 

izveidošanu. Organizācijas komisijai adresējamie dokumenti iesniedzami LU Senāta 

sekretariātā. 



7. Organizācijas komisija nosaka no katras pamatstruktūrvienības ievēlamo 

akadēmiskā personāla vietu skaitu, norādot LU Satversmē noteikto minimālo 

ievēlamo profesoru un asociēto profesoru vietu skaitu, un vispārējā personāla vietu 

skaitu.  

8.  Pārstāvniecības vietas pēc Organizācijas komisijas priekšlikuma apstiprina ar LU 

rīkojumu. Pārstāvniecības vietas no pamatstruktūrvienības katrā personāla grupā 

(PVS) (ar personāla grupu šī aprēķina ietvaros, kā atsevišķu aprēķina vienību saprot 

– 100 pārstāvjus no dabas, medicīnas un tehnisko zinātņu nozarēm, 100 pārstāvjus 

no humanitāro un sociālo zinātņu nozarēm un 25 pārstāvjus no vispārējā personāla) 

aprēķina šādi: 

8.1.  Ievēlētā (darba līgums ar vismaz 0,1 slodzi) akadēmiskā personāla vai 

vispārējā personāla (darba līgums ar vismaz 0,1 slodzi) darbinieku skaitu  

pamatstruktūrvienībā (DS) reizina ar kopējo vietu skaitu konkrētajā personāla 

grupā (KVS) un dala ar konkrētās personāla grupas kopējo darbinieku skaitu 

(KDS), rezultātā iegūst normēto dalībnieku skaitu (NDlS); 

                                                      NDlS =DS*KVS/KDS 

8.2.  Normēto dalībnieku skaitu konkrētajai personāla grupai reizina ar 

korekcijas koeficientu (KK), kura vērtību sākotnēji pieņem vienādu ar 1. 

Rezultātā iegūst koriģēto normēto dalībnieku skaitu (KNDlS); 

KNDlS=KK*NDlS 

8.3.  Koriģēto normēto dalībnieku skaitu aprēķina kā uz veselu vērtību 

noapaļotu skaitli – pārstāvniecības vietu skaitu (PVS), ņemot vērā, ka 0,49 (vai 

mazāk) atbilst PVS=0 un 0,5 (vai vairāk) atbilst PVS=1; 

8.4.  Ja skaitļu noapaļošanas rezultātā aprēķinātais pārstāvniecības vietu skaits 

ir lielāks vai mazāks, nekā kopējais konkrētās personāla grupas vietu skaits 

(PVS>KVS vai PVS<KVS), korekcijas koeficientu maina uz augšu vai leju no 1, ar 

mērķi panākt, konkrētās personāla grupas PVS summu vienādu ar KVS (formula 

8.2. punktā); 

8.5.  Izņēmuma gadījumos, kad vienādu rādītāju dēļ PVS summa konkrētajā 

personāla grupā, mainot korekcijas koeficientu, mainās lēcienveidīgi (piemēram, 

no 99 uz 101), Organizācijas komisija pārstāvniecības vietu skaitu nosaka ar 

izlozes palīdzību; 



8.6.  Pamatstruktūrvienības, kurām atbilstoši aprēķinātajai proporcijai kādā 

no personāla grupām neiznāk viena pilna pārstāvniecības vieta, Satversmes 

sapulces dalībnieku vēlēšanās šajā grupā tiek apvienotas tā, lai tām pienāktos 

viena vai vairākas pārstāvniecības vietas, vai tiek pievienotas citām radniecīgām 

pamatstruktūrvienībām, kurām jau ir viena vai vairākas pārstāvniecības vietas.  

9.  LU Administrācija vispārējā personāla vēlēšanās ir pielīdzināma vienai 

pamatstruktūrvienībai. 

10. Darbinieku skaitu pārstāvniecības vietu noteikšanai nosaka, ņemot vērā 

darbiniekus, kuriem darba tiesiskās attiecības ar LU pastāvēja iepriekšējā kalendārā 

gada 1. oktobrī.  

11. No pamatstruktūrvienībām ievēlamo Satversmes sapulces dalībnieku skaits 

Satversmes sapulces pilnvaru laikā netiek pārskatīts. 

12. Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanas tiek izsludinātas un citi ar tām saistīti 

organizatoriski jautājumi pēc Organizācijas komisijas priekšlikuma tiek noteikti ar 

LU rīkojumu. 

13. Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanas pamatstruktūrvienībā nosaka tās 

koleģiālā lēmējinstitūcija (vai pamatstruktūrvienības vadītājs, ja 

pamatstruktūrvienībai nav koleģiālas lēmējinstitūcijas). Ja attiecīgās 

pamatstruktūrvienības darbinieki Satversmes sapulces dalībniekus vēl kopā ar 

darbiniekiem no citām pamatstruktūrvienībām (8. punkts), tad Organizācijas 

komisija nosaka pamatstruktūrvienību, kas organizē attiecīgās vēlēšanas. 

14. Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanas notiek, darbiniekiem aizklāti balsojot 

par pretendentiem. Vēlēšanas var notikt vienu vai vairākas dienas. 

15. Ja vēlēšanas notiek uz Satversmes sapulces dalībnieka vietu akadēmiskā 

personāla grupā, vēlēšanās balsot un kandidēt var tikai akadēmiskā amatā ievēlēts 

darbinieks no attiecīgās pamatstruktūrvienības. 

16. Ja vēlēšanas notiek uz Satversmes sapulces dalībnieka vietu vispārējā personāla 

grupā, vēlēšanās balsot un kandidēt var tikai vispārējā personāla darbinieks no 

attiecīgās pamatstruktūrvienības. 

17. Rektors, prorektori, dekāni piedalās vēlēšanās akadēmiskā personāla grupā tajā 

pamatstruktūrvienībā, kurā viņi ievēlēti akadēmiskajos amatos. 

18. Ja viens un tas pats darbinieks ieņem vairākus amatus dažādās 

pamatstruktūrvienībās vai dažādās personāla grupās, balsot un kandidēt Satversmes 



sapulces vēlēšanās viņš var tikai no vienas personāla grupas vienā 

pamatstruktūrvienībā. 

19. Par ievēlētiem atbilstoši ievēlamo Satversmes sapulces dalībnieku skaitam 

uzskatāmi tie pretendenti, kuri ir ieguvuši visvairāk balsu. Ja vairāki pretendenti ir 

ieguvuši vienādu balsu skaitu, priekšroka ir tam pretendentam, kuram LU ir ilgāks 

kopējais darba stāžs. 

20. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēlē LU Studentu padome. LU 

Studentu padome informē Organizācijas komisiju par izmaiņām ievēlēto studējošo 

dalībnieku personālsastāvā ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms katras Satversmes 

sapulces sēdes.  

21. Vēlēšanu rezultātus nākamajā darbdienā pēc balsu saskaitīšanas izziņo visiem 

darbiniekiem, kas attiecīgajā personāla grupā no attiecīgās pamatstruktūrvienības 

bijuši tiesīgi balsot un kandidēt. 

22. Personas, kurām ir tiesības balsot un kandidēt vēlēšanās, vēlēšanu rezultātus var 

apstrīdēt triju darbdienu laikā no vēlēšanu rezultātu izziņošanas dienas, iesniedzot 

motivētu iesniegumu Organizācijas komisijai. Organizācijas komisija ir tiesīga atcelt 

vēlēšanu rezultātus, ja tajās konstatēti būtiski pārkāpumi. Šādā gadījumā uz 

attiecīgajām Satversmes sapulces dalībnieku vietām rīkojamas jaunas vēlēšanas. 

23. Pēc apstrīdēšanas termiņa beigām par vēlēšanu organizāciju atbildīgais 

pamatstruktūrvienības vadītājs vēlēšanu rezultātus divu darbdienu laikā iesniedz 

Organizācijas komisijai. 

24. Satversmes sapulces vēlēšanās ievēlētās personas Satversmes sapulces 

dalībnieka mandātu iegūst, Satversmes sapulcei sanākot uz pirmo sēdi.  

25. Pirms pirmās Satversmes sapulces sēdes Organizācijas komisija pārbauda, vai 

Satversmes sapulces dalībnieki mandātus ieguvuši atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

organizē mandātu apliecinošo balsošanas zīmju un citu Satversmes sapulces sēdes 

materiālu izsniegšanu ievēlētajiem Satversmes sapulces dalībniekiem un Satversmes 

sapulces sēdes sākumā ziņo Satversmes sapulcei par sēdei reģistrētajiem 

dalībniekiem. Pēc Organizācijas komisijas ziņojuma Satversmes sapulce lemj par 

Satversmes sapulces dalībnieku mandātu apstiprināšanu.  

26. Satversmes sapulces dalībnieka mandāts izbeidzas: 

26.1. beidzoties Satversmes sapulces pilnvaru laikam; 



26.2. ja izbeidzas Satversmes sapulces dalībnieka darba (studiju) attiecības ar LU, 

viņš pāriet citā personāla kategorijā vai Mandātu komisija ir saņēmusi tai 

adresētu Satversmes sapulces dalībnieka iesniegumu par atteikšanos no 

mandāta.  

27. Ja Satversmes sapulces dalībnieka mandāts izbeidzas pirms Satversmes sapulces 

sasaukuma pilnvaru beigām (26.2. apakšpunkts), tad Mandātu komisija viņa vietā ne vēlāk 

kā piecas darbdienas pirms nākamās LU Satversmes sapulces sēdes apstiprina par 

Satversmes sapulces dalībnieku personu, kura saskaņā ar vēlēšanu protokolu ieguvusi 

visvairāk balsu aiz personas, kura kā pēdējā ievēlēta Satversmes sapulcē. Ja vēlēšanu 

protokolā nav citu pretendentu, tad attiecīgajā pamatstruktūrvienībā uz brīvajām vietām 

organizējamas jaunas vēlēšanas. 

28. Ja šā nolikuma 26.2. punktā minētais mandāta zaudēšanas pamats iestājies piecu 

darbdienu laikā pirms Satversmes sapulces sēdes, tad uz šo Satversmes sapulci 

mandāti netiek pārskatīti. 

III. Satversmes sapulces vadība 

29. Satversmes sapulce no sava vidus uz savu pilnvaru laiku ievēl priekšsēdētāju un 

viņa vietnieku. Satversmes sapulce uz savu pilnvaru laiku ievēl arī Satversmes 

sapulces sekretāru. Vēlēšanām izmanto vēlēšanu zīmes, kas saskaņā ar šo nolikumu 

paredzētas rektora vēlēšanām. 

30. Satversmes sapulces priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanas notiek vienlaicīgi.  

31. Satversmes sapulces priekšsēdētājs vada Satversmes sapulces sēdes un paraksta 

Satversmes sapulces lēmumus.  

32. Pirmo Satversmes sapulces sēdi līdz Satversmes sapulces priekšsēdētāja 

ievēlēšanai vada Organizācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā cita 

persona. 

33. Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks priekšsēdētāja prombūtnes laikā 

pilda priekšsēdētāja pienākumus. 

34. Satversmes sapulces sekretārs nodrošina Satversmes sapulces un tās komisiju 

darbībai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apriti.  

IV. Satversmes sapulces komisijas 

35. Satversmes sapulce pirmajā sēdē uz savu pilnvaru laiku no Satversmes sapulces 

dalībniekiem ievēl Mandātu komisiju, Balsu skaitīšanas komisiju un Redakcijas 

komisiju. Satversmes sapulce ir tiesīga izveidot arī citas komisijas.  



36. Pretendentus komisijām ir tiesīga izvirzīt LU pamatstruktūrvienības koleģiālā 

lēmējinstitūcija (vai pamatstruktūrvienības vadītājs, ja pamatstruktūrvienībai nav 

koleģiālas lēmējinstitūcijas), iesniedzot pretendentu sarakstu Organizācijas komisijai 

ne vēlāk kā nedēļu pirms jaunās Satversmes sapulces pirmās sēdes vai Satversmes 

sapulces dalībnieki – Satversmes sapulces sēdes laikā. Satversmes sapulce komisijas 

locekļus ievēl, apstiprinot attiecīgās komisijas pretendentu sarakstu. Pēc Satversmes 

sapulces dalībnieka priekšlikuma Satversmes sapulce var lemt par pretendenta 

izslēgšanu no saraksta. 

37. Mandātu komisija pirms Satversmes sapulces sēdes, izņemot Satversmes 

sapulces pirmo sēdi, pārbauda, vai Satversmes sapulces dalībnieki mandātus 

ieguvuši atbilstoši normatīvajiem aktiem, sniedz ziņojumu par sēdei reģistrētajiem 

Satversmes sapulces dalībniekiem un sēdes lemttiesīgumu, kā arī šā nolikuma 27. 

punktā noteiktajā gadījumā apstiprina mandātus Satversmes sapulces dalībniekiem. 

38. Balsu skaitīšanas komisija nodrošina balsu skaitīšanu aizklātajos balsojumos un 

Satversmes sapulces vārdā paziņo pieņemto lēmumu, kā arī Satversmes sapulces 

sēdes vadītāja uzdevumā nodrošina balsu skaitīšanu atklātā balsojumā, ja pastāv 

šaubas par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu vairākumu vai balsu skaitīšanu 

prasa Satversmes sapulces dalībnieks. Balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas 

protokolā ietvertās ziņas par balsojumu un Satversmes sapulces pieņemto lēmumu 

līdz to paziņošanai Satversmes sapulcei patur noslēpumā.  

39. Redakcijas komisija izskata Satversmes sapulcē izskatāmos normatīvo aktu un 

citu dokumentu projektus, sniedz par tiem atzinumu, un, ja nepieciešams, izsaka par 

tiem savus priekšlikumus. 

40. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un vietnieku. 

V. Satversmes sapulces sēde un lēmumu pieņemšana 

41. Satversmes sapulces kārtējās sēdes sasauc Senāts ne retāk kā reizi divos gados.  

42. Satversmes sapulces ārkārtas sēdes sasauc: 

42.1.  Senāts vai rektors pēc savas iniciatīvas; 

42.2.  Senāts vai rektors, ja to pieprasa LU Studentu padome, ne mazāk kā viena 

trešdaļa Satversmes sapulces dalībnieku vai Padomnieku konvents. 

43. Lēmumā par Satversmes sapulces sēdes sasaukšanu norāda sēdes datumu un 

laiku, darba kārtības projektu, tam pievienojot attiecīgus lēmumprojektus, ja darba 

kārtībā paredzēts balsot par normatīvu aktu vai citu dokumentu.  



44. Satversmes sapulces kārtējās sēdes datumu nosaka tā, lai sēde notiktu ne ātrāk 

kā mēnesi pēc tās sasaukšanas, bet ārkārtas sēdes datumu nosaka tā, lai sēde notiktu 

ne ātrāk kā divas nedēļas pēc tās sasaukšanas. Satversmes sapulces sēdes datumu 

rektora vēlēšanām nosaka tā, lai sēde notiktu ne ātrāk kā divus mēnešus pēc tās 

sasaukšanas. 

45. Institūcijas un personas, kuras ir tiesīgas iesniegt priekšlikumus par lietām, kas 

izskatāmas Satversmes sapulcē, ir noteiktas LU Satversmē. Priekšlikumi par 

izmaiņām kārtējās sēdes darba kārtībā un attiecīgi lēmumprojekti iesniedzami 

Senāta sekretariātā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Satversmes sapulces sēdes, bet 

ārkārtas sēdēm – ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms ārkārtas sēdes. Priekšlikumus 

par izmaiņām darba kārtībā nekavējoties publisko LU mājas lapā internetā. 

Priekšlikumus, kuri nav iesniegti šajā punktā noteiktajā kārtībā, Satversmes sapulce 

neizskata. 

46. Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 150 Satversmes 

sapulces dalībnieku. Ja pēc balsošanas konstatē, ka nav kvoruma, Satversmes 

sapulces priekšsēdētājs izsludina pārtraukumu. Ja arī pēc pārtraukuma nav 

kvoruma, Satversmes sapulces priekšsēdētājs lemj par turpmāko sēdes norisi. 

47. Lietu izskatīšanas secību, jautājumu uzdošanas un debašu kārtību Satversmes 

sapulces sēdē nosaka Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai pēc Satversmes 

sapulces dalībnieka priekšlikuma – Satversmes sapulce. 

48. Satversmes sapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Aizklāti balsojot, ievēl 

Senātu un Akadēmisko šķīrējtiesu, ievēl un atceļ rektoru, Satversmes sapulces 

priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru, kā arī atceļ Senāta un Akadēmiskās 

šķīrējtiesas locekļus. 

49. Satversmes sapulces lēmums ir pieņemts, ja “par” to nobalsojuši vairāk nekā puse 

no balsojušajiem Satversmes sapulces dalībniekiem, izņemot šā nolikuma 50., 73. un 

74. punktā minētos lēmumus. 

50. Vismaz divas trešdaļas “par” no balsojušajiem Satversmes sapulces dalībniekiem 

nepieciešams šādu lēmumu pieņemšanai:  

50.1. LU Satversmes un Satversmes sapulces nolikuma pieņemšanai, Senāta 

nolikuma apstiprināšanai;  

50.2. rektora atcelšanai, iepriekš noklausoties rektora darba pārskatu; 



50.3. lēmumam, kuram studējošie saskaņā LU Satversmi un šajā nolikumā 

noteikto kārtību piemērojuši veto. 

51. Satversmes sapulces lēmums stājas spēkā uzreiz pēc tā pieņemšanas, ja vien 

lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. 

52. Studējošie var piemērot veto tiesības tad, ja par to nobalso vismaz 38 studējošo 

pārstāvētie Satversmes sapulces dalībnieki. Balsojumu par veto piemērošanu ir 

tiesīgs ierosināt studējošais uzreiz pēc tā lēmuma pieņemšanas, kuram paredzēts 

piemērot veto. 

53. Pēc veto piemērošanas Satversmes sapulce tajā pašā sēdē pēc paritātes principa 

no sava vidus ievēl saskaņošanas komisiju. Saskaņošanas komisijas darbu līdz 

komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs. 

54. Uz savu pirmo sēdi saskaņošanas komisija sanāk ne vēlāk, kā divu nedēļu laikā 

pēc veto piemērošanas. 

55. Saskaņošanas komisija izskata jautājumu un ar balsu vairākumu lemj par tā 

turpmāku virzību. Ja saskaņošanas komisija lēmumu nepieņem tajā pašā Satversmes 

sapulces sēdē, tad saskaņošanas komisija lēmumu iesniedz Senātam, kurš lemj par 

Satversmes sapulces sasaukšanu. 

56. Ja divu mēnešu laikā saskaņošanas komisija nav pieņēmusi lēmumu par lietas 

turpmāku virzību, Senāts sasauc Satversmes sapulci, kas atkārtoti lemj (50.3. 

punkts) par lēmuma pieņemšanu. 

VI. Rektora vēlēšanas 

57. Satversmes sapulces sēdi rektora vēlēšanu rīkošanai sasauc un ar rektora 

vēlēšanu organizāciju saistītos jautājumus izlemj Senāts. Rektora vēlēšanas organizē 

Organizācijas komisija (6. punkts). Rektora amata pretendentu izvirzīšana sākas ne 

vēlāk kā 40 dienas un beidzas ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgās Satversmes 

sapulces sēdes. 

58. Satversmes sapulces sēdē, kurā notiek rektora vēlēšanas, iekļaujami tikai tādi 

darba kārtības jautājumi, kuri ir saitīti ar rektora vēlēšanām. 

59. Rektora amata pretendentus var izvirzīt:  

59.1. LU fakultātes, LU institūti un LU aģentūras savās akadēmiskā personāla 

kopsapulcēs, Domes vai Zinātniskās padomes sēdēs; 

59.2. Senāts vai LU Studentu padome; 



59.3. ne mazāk kā 100 LU akadēmiskā personāla pārstāvji, apliecinot izvirzīšanu 

ar saviem parakstiem; 

59.4. pats pretendents, ja to rakstiski atbalsta ne mazāk kā 100 LU akadēmiskā 

personāla pārstāvji. 

60. Lēmumus vai iesniegumus par izvirzīšanu, kā arī rektora amata pretendenta 

rakstisku piekrišanu piedalīties vēlēšanās iesniedz Organizācijas komisijai šā 

nolikuma 57. punktā noteiktajā termiņā. Rektora amata pretendents ne vēlāk kā 25 

dienas pirms Satversmes sapulces sēdes iesniedz Organizācijas komisijai rakstiski 

noformētu LU vadības programmu un dzīves un darba gājumu Senāta noteiktajā 

formā un apjomā. Organizācijas komisija pārbauda, vai pretendents un viņa 

iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem un lemj par pretendenta 

reģistrēšanu vēlēšanām, atteikumu reģistrēt vai atliek pretendenta reģistrēšanu, 

dodot iespēju novērst trūkumus iesniegtajos dokumentos. Iesniegtās LU vadības 

programmas Organizācijas komisija patur noslēpumā līdz to kopējai publicēšanai. 

61. Satversmes sapulces sēdē pirms rektora vēlēšanām Organizācijas komisija sniedz 

ziņojumu par rektora vēlēšanām reģistrētajiem pretendentiem.  

62. Satversmes sapulces sēdē rektora amata pretendents sniedz ziņojumu ne ilgāk kā 

10 minūtes. Pēc ziņojuma Satversmes sapulces dalībniekam ir tiesības uzdot 

pretendentam jautājumus. Pēc visu pretendentu uzstāšanās un jautājumiem, 

Satversmes sapulces dalībnieks ir tiesīgs izteikt viedokli par pretendentiem. Pēc tam 

notiek balsošana. 

63. Balsu skaitīšanas komisija saņem no LU Satversmes sapulces sekretariāta 

sagatavotas vēlēšanu zīmes un pret parakstu sapulces dalībnieku reģistrācijas lapā 

izdala tos Satversmes sapulces dalībniekiem. Balsu skaitīšanas komisija balsu 

skaitīšanas protokolā norāda arī izgatavoto un izdalīto vēlēšanu zīmju skaitu. Balsu 

skaitīšanas protokola paraugs ir noteikts šā nolikuma pielikumā (1. pielikums). 

64. Vēlēšanu zīmes paraugs ir noteikts šā nolikuma pielikumā (2. pielikums). 

Vēlēšanu zīmē alfabētiskā secībā ieraksta visus attiecīgā amata pretendentus. 

Vēlēšanu zīmes ir nederīgas, ja tās ir saplēstas, neļauj konstatēt balsotāja attieksmi 

attiecībā uz katru vēlēšanu zīmē iekļauto pretendentu vai arī ja tajās balsots “par” 

vairāk nekā par vienu pretendentu.  

65. Par ievēlētu rektora amatā atzīstams pretendents, kurš saņēmis vairāk par pusi 

balsu no vēlēšanu urnā atrasto vēlēšanu zīmju skaita (šā nolikuma 49. punkts). 



66. Ja vēlēšanās uz rektora amatu piedalās trīs un vairāk pretendentu un neviens no 

viņiem nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tajā pašā dienā notiek 

vēlēšanu otra kārta, kurā piedalās tie divi pretendenti, kuri ieguvuši visvairāk balsu, 

vai arī vairāki pretendenti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu. Ja arī otrajā kārtā 

neviens no pretendentiem nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tajā 

pašā dienā rīkojama vēlēšanu trešā kārta, kurā piedalās tas pretendents, kurš 

vēlēšanu otrajā kārtā ieguvis visvairāk balsu. 

67. Ja vēlēšanās uz rektora amatu piedalās divi pretendenti un neviens no viņiem nav 

ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tajā pašā dienā notiek vēlēšanu otra 

kārta, kurā piedalās viens pretendents, kurš ieguvis visvairāk balsu, vai arī abi 

pretendenti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu. 

68. Ja šā nolikuma 66. un 67. punktā paredzētajos gadījumos arī vēlēšanu otrajā vai 

trešajā kārtā pretendents nav ievēlēts vai, ja vēlēšanās uz rektora amatu piedalās 

viens pretendents un neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tad Senāts lemj 

par jaunu vēlēšanu rīkošanu. 

69. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu datus, ieraksta tos protokolā par 

katru rektora amata pretendentu, konstatē vēlēšanu rezultātus, paraksta protokolu 

un ziņo par vēlēšanu rezultātiem Satversmes sapulcei.  

VII. Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanas 

70. Satversmes sapulces sēdi Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanu rīkošanai 

sasauc un ar šo vēlēšanu organizāciju saistītos jautājumus izlemj Senāts. Vēlēšanas 

organizē Organizācijas komisija (6. punkts). Pretendentus Senāta senatoru un 

akadēmiskā personāla pārstāvju Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu amatiem izvirza 

LU fakultāšu domes un zinātnisko institūtu padomes, bet no citām 

pamatstruktūrvienībām – to vadītāji. Pretendentu sarakstus iesniedz Organizācijas 

komisijai ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms Satversmes sapulces sēdes, kurās notiek 

vēlēšanas.  

71. Vēlēšanu zīmes paraugs, kā arī balsošanas protokola forma Senāta un 

Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanām ir noteikta šā nolikuma pielikumā (3., 4., 5., 6., 

un 7. pielikums). Vēlēšanu zīmē alfabētiskā secībā ieraksta visus attiecīgā amata 

pretendentus. Vēlēšanu zīmē Senāta vēlēšanām no akadēmiskā personāla 

pretendentu sarakstā vispirms norāda profesorus un asociētos profesorus. 



72. Vēlēšanu zīmes ir nederīgas, ja tās ir saplēstas, neļauj konstatēt balsotāja 

attieksmi attiecībā uz katru vēlēšanu zīmē iekļauto pretendentu vai arī ja tajās 

balsots “par” vairāk par ievēlamo senatoru vai šķīrējtiesnešu skaitu.  

73. Senāta vēlēšanās balsu skaitīšanas komisija ievēlētos pretendentus nosaka šādi:  

73.1. saskaita par katru pretendentu iegūtās balsis; 

73.2. sakārto pretendentus atbilstoši iegūto balsu skaitam; 

73.3. par ievēlētiem uzskata tos 38 akadēmiskā personāla pārstāvjus un divus 

vispārējā personāla pārstāvjus, kuri attiecīgajā personāla kategorijā ieguvuši 

visvairāk balsu, nodrošinot LU Satversmē noteikto pārstāvniecību no katras 

fakultātes un profesoru un asociēto profesoru skaitu.  

74. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu no akadēmiskā personāla vēlēšanās balsu 

skaitīšanas komisija ievēlētos pretendentus nosaka šādi:  

74.1. saskaita par katru pretendentu iegūtās balsis; 

74.2. sakārto pretendentus atbilstoši iegūto balsu skaitam; 

74.3. par ievēlētiem uzskata tos četrus pretendentus, kuri atbilstoši ievēlamo 

šķīrējtiesnešu skaitam ieguvuši visvairāk balsu.  

75. Ja Senāta vai Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanās vairāki pretendenti ieguvuši 

vienādu balsu skaitu, priekšroka dodama tam, kuram LU ir ilgāks kopējais darba 

stāžs. 

VIII. Noslēguma noteikumi 

76. Satversmes sapulces dalībnieki un pretendenti rektora, Senāta un Akadēmiskās 

šķīrējtiesas vēlēšanās sūdzības par vēlēšanu norisi ir tiesīgi iesniegt Organizācijas 

komisijai trīs darbdienu laikā pēc attiecīgās Satversmes sapulces sēdes. Organizācijas 

komisija sūdzību izskata ne vēlāk, kā piecu darbdienu laikā pēc sūdzību iesniegšanas 

termiņa beigām. Ja Organizācijas komisija konstatē tādus pārkāpumus, kuru dēļ būtu 

atceļami vēlēšanu rezultāti, tā nosūta savu lēmumu Senātam. Šādā gadījumā Senāts 

var lemt par Satversmes sapulces sasaukšanu jaunu vēlēšanu rīkošanai.  

77. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē:  

77.1. Satversmes sapulces 10.05.2001. LU Satversmes sapulces nolikums; 

77.2. Senāta 27.03.2000. Latvijas Universitātes rektora vēlēšanu komisijas 

nolikums; 

77.3. Senāta 27.03.2000. Balsošanas procedūra vēlēšanām LU rektora amatā; 

77.4. Senāta 26.02.2007. LU Rektora vēlēšanu nolikums; 



77.5. Senāta 08.03.2004. LU Satversmes sapulces (LUSS) dalībnieku vēlēšanu 

nolikums. 

78. LU Senāts izveido jaunu Organizācijas komisiju ne vēlāk, kā divu nedēļu laikā pēc 

šā nolikuma pieņemšanas. 

 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs                                                      M. Kļaviņš 

 

 

Satversmes sapulces sekretāre                                                               I. Upacere 

 


