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APSTIPRINĀTS 

BSA Satversmes sapulces sēdē  

2021. gada 28. septembrī 

 

BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS 

SENĀTA NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 

12., 15.pantiem, 

BSA Satversmes 13.un 20.pantiem. 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas (turpmāk - BSA) ir šādas pārvaldes institūcijas: valde, 

senāts, rektors, satversmes sapulce un akadēmiskā šķirējtiesa. 

 

1.2. Senāts ir BSA koleģiāla augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas regulē BSA akadēmiskās, 

radošās un zinātniskās darbības jomas. 

 

1.3. Senāts darbojas saskaņā ar BSA Satversmē noteikto kārtību un šo nolikumu. 

 

2. BSA Senāta sastāvs un pilnvaru laiks 

 

2.1. BSA Senāts sastāv no 21 senatora, no kuriem 15 - akadēmiskā personāla pārstāvji, 4 - 

studējošie, 1- vispārējais personāls, 1- BSA rektors, saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio). 

 

2.2. Senāta locekļus (turpmāk – senatori) ievēlē BSA Satversmes sapulce aizklātā balsošanā no 

izvirzītām akadēmiskā personāla un vispārēja personāla grupu kopsapulcēs izvirzītām kandidatūrām. 

 

2.3. Studējošo pārstāvjus BSA Senātā ievēlē BSA Studējošo parlaments. Studējošo parlamenta 

ievēlētos Senāta locekļus apstiprina BSA Senāts. 

 

2.4. Senāts uz savu pilnvaru termiņu no sava vidus ievel Senāta priekšsēdētāju un sekretāru. 
 

2.5. Senatorus ievēlē uz 3 (trīs) gadiem. 

 

2.6. Senators var zaudēt amatu: 

2.6.1. pēc paša iniciatīvas; 

2.6.2. pēc nobalsošanas, ja to pieprasa institūcija, kas ievēlējusi senatorus; 

2.6.3. pēc Senāta priekšsēdētāja vai 5 (piecu) senatoru ierosinājuma.  

 

2.7. Nolikuma 2.6.2. un 2.6.3.punktu norādīta amata zaudēšanai jābūt pamatotam ar attiecīga 

senatora likuma prasību neievērošanu, necienīgo rīcību, nepienācīgu savu pienākumu izpildi vai 

uzticības zaudējumu.  

 

3. BSA Senāta tiesības 

3.1. Noteikt: 

3.1.1. prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla vērtēšanas 

kritērijus; 

3.1.2. kārtību, kādā izstrādā un iesniedz Senātam apstiprināšanai studiju programmas; 

3.1.3. akadēmiskā godīguma ievērošanas prasības un procedūras;  
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3.1.4. kritērijus goda nosaukuma Emeritus profesors un Akadēmijas Goda locekļa tituls 

piešķiršanu; 

 

3.2. Izsludināt atklāto konkursu uz brīvu (vakantu) akadēmiska personāla vietu. 

 

3.3. Ievēlēt docentus, vadošos pētniekus, lektorus, pētniekus un to asistentus uz sešiem gadiem; 

 

3.4. Ierosināt rektora atcelšanu no amata, ja viņš zaudējis Senāta uzticību vai nenodrošina 

stratēģisku mērķu sasniegšanu, pārkāpj Latvijas likumu prasības vai BSA iekšējos noteikumus, kaitē 

BSA darbībai vai nepilda savus pienākumus vai Senāta lēmumus. Senāts lemj par rektora atcelšanu, 

ja par to ir nobalsojušas atklāti ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no senatoriem.   

 

3.5. Ierosināt jautājumu par atbildīgas personas atcelšanu no amata par lēmumu neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi. 

 

3.6. Sasaukt Satversmes sapulci. 

 

3.7. Izpildīt Satversmes sapulces funkcijas, ja satversmes sapulce nav lemttiesīga līdz jaunas BSA 

Satversmes sapulces ievēlēšanai. 

 

3.8. Izveidot komisijas atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai. Izveidojot komisiju, 

Senāts izstrādā un apstiprina tās izveidošanas un darbības nolikumu.  

 

3.9. Sniegt priekšlikumus rektoram un BSA Dibinātājiem par attīstāmām studiju programmām. 

 

3.10. Pēc rektora ierosinājuma lemt par: 

3.10.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu; 

3.10.2. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu; 

3.10.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai. 

 

3.11. Saskaņot augstskolas budžetu. 

 

3.12. Nosaka tā darbības papildus noteikumus, kas nav ietverti šajā nolikumā, ievērojot attiecīgo 

normatīvo aktu prasības. 

 

4. BSA Senāta pienākumi 

 

4.1. Lemt par: 

4.1.1. akadēmiskā personāla amatu skaitu pēc saskaņošanas ar BSA Dibinātājiem atbilstoši 

nepieciešamībai un finansējuma iespējām; 

4.1.2. jaunas studiju programmas un atbildīgo personu par attiecīgas studiju programmas 

īstenošanu, tās finanšu un tehnisko nodrošinājumu; 

4.1.3. Viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vadošo viespētnieku, vieslektoru, 

viespētnieku un viesasistentu pieņemšanu darbā bez konkursa izsludināšanas uz termiņu 

līdz diviem gadiem, ja attiecīgais amats ir vakants vai ir brīvs uz laiku; 

4.1.4. zinātniskā institūta dibināšanu; 

4.1.5. citiem BSA darbību regulējošiem jautājumiem. 

 

4.2. Apstiprināt: 

4.2.1. studiju programmas un atbildīgo personu par attiecīgās studiju programmas īstenošanu;  

4.2.2. rektora izstrādāto studiju attīstības plānu, mākslinieciskas radošas darbības un zinātnes 

attīstības plānu; 
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4.2.3. BSA uzņemšanas noteikumus, kā arī studējošo uzņemšanas papildu prasības attiecībā uz 

speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu 

izpildi, kādā tiek uzņemtas personas, kas nav kārtojušas centralizētos eksāmenus; 

4.2.4. struktūrvienību nolikumus, nolikumu par akadēmiskajiem amatiem, BSA iekšējās 

kārtības noteikumus un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas; 

4.2.5. nolikumu par nozares profesoru padomes sastāvu pēc padomes priekšsēdētāja 

ierosinājuma; 

4.2.6. profesora vai asociēta profesora darba snieguma vērtēšanas kārtību, bet nepieciešamības 

gadījumā, papildus kritērijus darba rezultātu novērošanai pēc profesoru un promocijas 

padomju priekšsēdētāju ierosinājuma; 

4.2.7. Studējošo parlamenta lēmumus un ievēlētos senatorus; 

4.2.8. Akadēmijas struktūrvienību (katedras, profesoru grupas, laboratorijas un tml.) vadītājus, 

studiju virziena vadītāju/studiju programmas direktoru pēc konkursa rezultātiem un 

saskaņošanas ar BSA Dibinātājiem; 

4.2.9. Pēc BSA studiju prorektora ierosinājuma kārtību, kādā ir izstrādājami un iekļaujami 

attiecīgajā studiju programmā studiju kursi un moduļi.  

4.2.10. BSA Studējošo parlamenta nolikumu. Senāts var atteikt tā apstiprināšanu tikai tiesisko 

apsvērumu dēļ. 

 

4.3. Aizsargāt un nodrošināt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību. 

 

4.4. Izstrādāt BSA Satversmi un tās grozījumu projektu. 

 

4.5. Darboties saskaņā ar BSA Satversmi un šo nolikumu. 

 

4.6. Izstrādāt un apstiprināt BSA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu. 

 

4.7. Sniegt atzinumu un izteikt priekšlikumus par Akadēmijas attīstības stratēģiju un budžetu. 

 

4.8. Izskatīt rektora ikgadējo pārskatu par BSA budžeta izpildi. 

 

4.9. Sniegt atzinumu un izskatīt jautājumu par akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, 

reorganizāciju vai likvidāciju, pēc saskaņošanas ar BSA Dibinātājiem. 

 

5. BSA Senāta reglaments 

 

5.1.  Senāta darbs un lēmumu pieņemšana tiek organizēti Senāta sēdēs.  

 

5.2. Senātu sasauc tā priekšsēdētājs. Rosināt Senāta sasaukšanu ir tiesības 2/3 (divas trešās) daļai 

BSA senatoru no akadēmiska personāla un studējošo pārstāvjiem, rektoram vai valdei, iesniedzot 

rakstveida pieteikumu BSA Senāta priekšsēdētajām. Pēc pieteikuma saņemšanas BSA Senāta 

priekšsēdētājs sasauc Senātu 2 (divu) nedēļu laikā un izziņo to sasaukšanu ne vēlāk, ka nedēļu pirms 

sēdes norises vai atsaka Senāta sasaukšanu, ja tam nav pamatota iemesla. 

 

5.3. Senāta sēdes izsludināšanu, dokumentu, projektu priekšlikumu sagatavošanu un nosūtīšanu 

senatoriem pirms Senāta sēdes organizē Senāta sekretārs. 

 

5.4. Senatoriem un rektoram ir pienākums piedalīties Senāta un tā izveidoto komisiju sēdēs. 

 

5.5. Senāts ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse senatoru. Senāts lēmumus pieņem 

atklātā balsošanā. Atsevišķus jautājumus pēc Senāta lēmuma var izskatīt aizklātā balsošanā. 
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5.6. BSA rektors ir senators ex officio un piedalās Senāta jautājumu izskatīšanā, diskusijās, debatēs 

un arī balsošanā. 

 

5.7. Senāta sēdes atklāj un vada Senāta priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta persona.  

 

5.8. Senāta sēdes protokolē Senāta sekretārs vai cita, Senāta priekšsēdētaja nozīmēta, persona. 

Protokolus paraksta Senāta priekšsēdētājs un sekretārs. 

 

5.9. Senāta lēmumi ir pieņemti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no visiem senatoriem un tie 

stājas spēkā to pieņemšanas dienā, ja lēmumā nav noteikts citādi. 

 

5.10. BSA Studējošo parlamenta pārstāvjiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses, par ko studējošie paziņo Senāta sēdē, bet rakstveidā iesniedz to Senāta sekretāram 7 

(septiņu) dienu laikā pēc Senāta sēdes. Pēc veto tiesību piemērošanas jautājumu izskata 

Saskaņošanas komisija, kuru izveido Senāts pēc paritātes principa. 

5.10.1. Saskaņošanas komisija savā sapulcē atklātā balsošanā ievēlē priekšsēdētāju un sekretāru. 

5.10.2. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Satversmes sapulce, ja par to nobalso 2/3 

(divas trešdaļas) klātesošo Satversmes sapulces locekļu. 

 

5.11. Senāts var atlikt dokumenta apstiprināšanu uz vienu mēnesi un kopā ar Senāta iebildumiem 

nodod to atkārtotai izskatīšanai iesniedzējam (struktūrvienībai). Ja dokuments netiek pienācīgi 

izskatīts atkārtoti, Senātam ir tiesības atteikt apstiprināt dokumentu. 

 

5.12. Senāta priekšsēdētājs ar Senāta sekretāra palīdzību organizē Senāta lēmumu izpildes 

sistemātisku pārbaudi un informē senatorus par pieņemto lēmumu izpildi. 

 

5.13. Senāta lēmumi ir pieejami BSA personālam un personām, uz kuriem tie attiecas. Senāta 

priekšsēdētājs var lemt ierobežot Senāta lēmumu publisko pieejamību. 

 

6. BSA Senāta atbildība 

 

6.1. Senāts ir atbildīgs par Satversmes atbilstību augstskolas attīstības vajadzībām un normatīvajiem 

aktiem. 

 

6.2. Senāts atbild par uzlikto pienākumu neizpildi Satversmes sapulcei. 

 

6.3. Senāts atbild par BSA izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību 

starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. 

 

6.4. Senatori atbild par: 

6.4.1. likumu pārkāpumiem; 

6.4.2. rīcību, kas ir necienīga senatora statusam; 

6.4.3. nepienācīgu pienākumu pildīšanu;  

6.4.4. izvirzītāja uzticības zaudējumu. 

 

Nolikuma projektu izstrādāja Senāts un apstiprināja Satversmes Sapulce. 

 

Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 21.okrtobrī BSA Satversmes sapulcē apstiprināto “Baltijas 

Starptautiskās Akadēmijas Senāta nolikumu”. 

 

Nolikums stājas spēkā 2021. gada 28.septembrī. 

 


