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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES  

SENĀTA  
NOLIKUMS  

 

1. Senāts ir Daugavpils Universitātes (DU) personāla koleģiāla vadības un 

lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas augstskolas 

darbības sfēras.  

2. DU Senāts -  

2.2. ievēlē un atsauc Senāta priekšsēdētāju un vietnieku;  

2.3. ievēlē:  

2.3.1. prorektorus;  

2.3.2. Padomnieku konventu;  

2.3.3.  Senāta budžeta komisiju.  

2.4. apstiprina:  

2.4.1. Senāta sekretāru pēc Senāta priekšsēdētāja priekšlikuma;  

2.4.2. dekānus, institūta direktorus, katedru vadītājus, docentus, vadošos 

pētniekus;  

2.4.3. studiju programmas;  

2.4.4. uzņemšanas papildus noteikumus; 

2.4.5. Daugavpils Universitātes struktūrvienību, komisiju un padomju 

nolikumus;  

2.4.6. Daugavpils Universitātē dibināto biedrību, komercsabiedrību, 

nodibinājumu, publisko aģentūru statūtus un nolikumus;  

2.4.7. nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos 

amatos;  

2.4.8. studentu pašpārvaldi un tās nolikumu;  

2.4.9. konceptuālus studiju procesu un zinātnisko darbību 

reglamentējošus dokumentus;  

2.4.10. Daugavpils Universitātes budžetu;  



2.4.11. Padomnieku konventa nolikumu; 

2.4.12. iekšējās darba kārtības noteikumus  

2.5. Lemj par Universitātei nozīmīgiem akadēmiskās un zinātniskās darbības 

jautājumiem:  

2.5.1. par katedru, laboratoriju, fakultāšu, institūtu, skolu un citu 

struktūrvienību, kā arī biedrību un uzņēmumu izveidošanu, 

reorganizāciju vai likvidēšanu, par juridiskās personas statusa 

piešķiršanu struktūrvienībām un to saistībām ar universitāti;  

2.5.2. par profesoru grupas izveidošanu;  

2.5.3. par būtiskiem saimnieciskās darbības jautājumiem;  

2.5.4. par personāla darba samaksas principiem;  

2.5.5. par Satversmes sapulces sasaukšanu.  

DU Senāts var pieņemt izskatīšanai arī citus Universitātes darbības jautājumus, kā arī 

sniegt izskaidrojumus par Satversmes normu pieņemšanu.  

3. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trim gadiem: 21 pārstāvjus no DU akadēmiskā 

personāla(tajā skaitā 5 pārstāvjus no dekāniem, katedru, zinātnisko institūtu vadītājiem); 

6 pārstāvjus Senātā ievēlē no studējošajiem un 1 no administratīvā personāla pēc rektora 

ieteikuma. Akadēmiskā personāla pārstāvjus Senātā deleģē akadēmiskā personāla 

pārstāvju sapulces. Studējošo pārstāvjus Senātā deleģē studējošo pašpārvalde.  

 

4. Senāts saskaņā ar Universitātes darbības galvenajiem virzieniem var veidot pastāvīgas 

komisijas, kas izstrādā priekšlikumus vai arī dod atzinumus par savai kompetencei 

atbilstošiem lēmumu projektiem. Komisiju darbības kārtību reglamentē Senāta 

apstiprināti nolikumi.  

5. Senāta darbību reglamentē nolikums, ko apstiprina Satversmes sapulce.  

6. Senātā pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt DU Akadēmiskajā šķīrējtiesā vienas nedēļas 

laikā pēc Senāta sēdes, iesniedzot iesniegumu ar motivētu lēmuma atcelšanas prasību. 

Kārtējā Senāta sēdē Akadēmiskās šķīrējtiesa ziņo par iesnieguma izskatīšanas 

rezultātiem. Ja Akadēmiskā šķīrējtiesa atzīst to par pamatotu, jautājumu Senātā izskata 

atkārtoti, ja atzīst par nepamatotu, Senāta lēmums paliek spēkā. Senāta darbu organizē un 

nodrošina Senāta sekretariāts (priekšsēdētājs, vietnieks, sekretārs).  

7. Ja senators pārtrauc darba (studiju) attiecības ar DU vai izmainās viņa amats, viņa 

senatora pilnvaras beidzas ar nākošo dienu pēc rīkojuma izdošanas. Ja senators pārtrauc 

darbu Senātā pēc paša vēlēšanās, viņa senatora pilnvaras beidzas ar nākošo dienu pēc 

rakstiska atteikuma iesniegšanas senāta priekšsēdētājam. Viņa vietā attiecīgā personāla 

grupa deleģē jaunu senatoru, kuru apstiprina Senāts  

8. Senāta sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no senatoru 

kopējā skaita.  

9. Senāta lēmumus pieņem ar senatoru kopējā skaita balsu vairākumu. Senāta lēmumi, 

kuri saistīti ar finansēm, stājas spēkā pēc rektora rīkojuma izdošanas.  

10.Senāta sēdes ir atklātas tikai DU personālam. Pēc Senāta uzaicinājuma sēdēs var 

piedalīties arī citas personas. Tās var būt slēgtas, ja to pieprasa ne mazāk kā ¾ klātesošo 

senatoru.  



11.Studentiem Senātā ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. 

Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisijā, ko izveido Senāts 

pēc paritātes principa.  

12.Senāts, atbilstoši Universitātes darbības galvenajiem virzieniem, var veidot komisijas, 

kuras izstrādā priekšlikumus vai arī dod atzinumus par savai kompetencei atbilstošiem 

lēmuma projektiem.  

13. Senāta sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos. Atklātas Senāta sēdes var 

sasaukt DU Padomnieku konvents. Senāta sēdes dienu izziņo vismaz nedēļu iepriekš, 

izsūtot personāli katram senatoram adresētu paziņojumu ar Senāta sēdes dienas 

kārtību.  

14.Senāta sēdes atklāj un vada Senāta priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Senāta sēdes 

protokolē. Sēdes protokolu paraksta Senāta sēdes vadītājs un sekretārs.  

15.Senāta sēdes darbu un materiālu sagatavošanu organizē Senāta sekretārs. Visi Senāta 

darba kārtībā ietvertie jautājumi iepriekš jāizskata atbilstošā DU padomē vai komisijā, 

kurai jādod savs atzinums par izskatāmo jautājumu.  

16.Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt rektors, prorektori, senatori, Padomnieku 

konvents, studējošo pašpārvalde un struktūrvienību vadītāji. Materiālus par izskatāmo 

jautājumu iesniedz Senāta sekretāram ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Senāta sēdes. 

Senāta sekretārs saņemtos materiālus nodod attiecīgajai padomei vai komisijai 

jautājuma sagatavošanai un izskatīšanai Senāta sēdē.  

17.Rektors var apturēt Senāta lēmuma darbību tūlīt pēc tā pieņemšanas, ja lēmums ir 

pretrunā likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vai DU Satversmei.  

18.Senāta dokumentācija tiek iekļauta DU lietu nomenklatūrā kā patstāvīgas 

struktūrvienības lietas.  

 

 

 

 


