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RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SATVERSME
Izdota saskaņā ar Augstskolu likuma 10. pantu
Preambula
Rīgas Stradiņa universitātes sākotne saistīta ar 1919. gada 8. februārī dibināto un 1919. gada
28. septembrī atklāto Latvijas Augstskolu. Tās Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas likumu
apstiprināta 1923. gada 28. martā, piešķirot augstskolai nosaukumu “Latvijas Universitāte”.
1940. gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā valdība likvidēja Latvijas
Universitātes autonomo statusu, atcēla tās Satversmi un pārdēvēja to par Latvijas Valsts universitāti.
Ar PSRS Ministru Padomes 1950. gada 10. jūnija rīkojumu Nr. 8640-r uz Latvijas Valsts universitātes
Medicīnas fakultātes bāzes tika izveidots Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Rīgas Medicīnas
institūts.
Latvijai nostājoties uz valstiskās neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990. gadā Rīgas Medicīnas institūts tika
pārdēvēts par Latvijas Medicīnas akadēmiju. Tās Satversmi pieņēma Latvijas Medicīnas akadēmijas
kolektīva pārstāvju konferencē 1991. gada 1. oktobrī, un tā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes
lēmumu apstiprināta 1993. gada 23. februārī.
Latvijas Medicīnas akadēmijas Satversmes sapulce 1998. gada 5. februārī pieņēma nosaukumu “Rīgas
Stradiņa universitāte”, bet 2001. gada 9. maijā – Satversmi. Rīgas Stradiņa universitātes pirmajā
Satversmē tika norādīts, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir Latvijas Medicīnas akadēmijas tiesību un
saistību pārņēmēja. Saeima likumu “Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi” pieņēma 2002. gada
13. jūnijā.
Rīgas Stradiņa universitāte ir vispasaules universitāšu saimes dalībniece un savā darbībā ievēro
pamatprincipus, kas noteikti Lielajā universitāšu hartā (Magna Charta Universitatum),1 kurai universitāte
pievienojās 2004. gadā.
Rīgas Stradiņa universitāte ir attīstījusies, kļūstot par vienu no vadošajām universitātēm Baltijā, kura
organizē studijas un zinātnisko darbību, kā arī sniedz pakalpojumus sabiedrībai veselības, dzīvības un
sociālo zinātņu jomā. Pamatojoties uz Augstskolu likumā noteikto augstskolu tipoloģiju, 2021. gada
17. septembrī Ministru kabinets atzina Rīgas Stradiņa universitāti par zinātnes universitāti.
Saskaņā ar 2021. gada 8. jūnijā Saeimā pieņemtajiem Augstskolu likuma grozījumiem Rīgas Stradiņa
universitātei likumā noteiktajā kārtībā jāizstrādā jauna Satversme. Tā stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā,
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kad spēku zaudē 2002. gada 13. jūnijā pieņemtais likums “Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi” un
ar to apstiprinātā Rīgas Stradiņa universitātes Satversme.2
I. Vispārīgie noteikumi
1. Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk tekstā – Universitāte) ir Augstskolu likumā noteiktajā apjomā
autonoma augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām.
2. Universitātes juridiskais statuss – atvasināta publiska persona.
3. Universitātes dibinātājs ir Latvijas valsts.
4. Universitātes dibinātāja noteiktais tips – zinātnes universitāte.3
5. Oficiālajā sarakstē vienlīdzīgi lietojami šādi Universitātes nosaukumi:
5.1. Rīgas Stradiņa universitāte, saīsināti RSU;
5.2. Rīga Stradiņš University (angļu valodā);
5.3. Stradiņš-Universität Riga (vācu valodā);
5.4. Université Stradiņš de Riga (franču valodā);
5.5. Universitas Stradini Rigensis (latīņu valodā);
5.6. Рижский университет имени Страдиня (krievu valodā);
5.7. Universidad Stradiņš de Riga (spāņu valodā).
6. Universitātei ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un tās pilnu
nosaukumu “Rīgas Stradiņa universitāte”, ģerbonis, devīze, emblēma, karogs, nozīmes un citi
atribūti, patstāvīga bilance un savi norēķinu konti kredītiestādēs.
II. Stratēģiskā specializācija, misija, darbības pamatvirzieni un uzdevumi
7. Dibinātāja noteiktā Universitātes stratēģiskā specializācija – ………….4
8. Universitātes misija5 – nodrošināt starptautiskajā zinātnes kopienā novērtētu zināšanu radīšanu,
uzkrāšanu un pārnesi, piedāvāt izcilas, iekļaujošas un ilgtspējīgas izglītības iespējas un sniegt
ieguldījumu sabiedrības attīstībā veselības, dzīvības un sociālo zinātņu jomā, realizējot ikviena
studējošā un darbinieka potenciālu visa mūža garumā.
9. Universitātes vīzija – Eiropas mēroga moderna zinātnes universitāte, kurā koncentrējas talanti un
kurā iegūst izcilu pētniecībā un praksē balstītu izglītību un pieredzi.6
10. Universitātes darbības galvenie mērķi ir piedāvāt un realizēt plašu akadēmisko un augstāko
profesionālo izglītību, pētniecības iespējas un sniegt pienesumu sabiedrībai šādos Universitātes
darbības pamatvirzienos — medicīnas un veselības zinātnēs, dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs.
11. Universitātei līdzās Augstskolu likumā noteiktajiem ir šādi uzdevumi:
11.1. Nodrošināt studiju un pētniecības darba vienotību, iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko
izglītību un profesionālās prasmes, akadēmiskos un zinātniskos grādus, profesionālo
kvalifikāciju.
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11.2. Izstrādāt studiju programmas, izraudzīties akadēmisko personālu, iekārtot efektīvam
mācīšanās un mācīšanas procesam atbilstīgu studiju vidi, lai studējošajiem sniegtu iespēju
iegūt augstvērtīgas zināšanas, prasmes un kompetenci atbilstoši izglītības un zinātnes
attīstības tendencēm.
11.3. Nodrošināt tādas studiju programmas un pārbaudījumu prasības, lai piešķirtos grādus un
nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālo kvalifikāciju, kā arī studiju programmu daļu
apgūšanu savstarpēji atzītu Latvijas un ārvalstu augstskolās.
11.4. Veicināt tālākizglītību. Sadarboties ar citām augstskolām, zinātniskajām institūcijām un
izglītības iestādēm. Veicināt studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti.
11.5. Organizēt savu darbu sabiedrības interesēs, apzinot sabiedrības aktuālās vajadzības, kā arī
informēt sabiedrību par savu darbību, par studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem un
iespējām, veicinot studiju un pētniecības darbu izvēli atbilstoši indivīda interesēm un
spējām. Piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās atziņas, metodes un
pētījumu rezultātus.
11.6. Rūpēties par jauno zinātnieku sagatavošanu un nodrošināt viņiem iespēju iekļauties
pasaules akadēmiskajos un pētnieciskajos procesos.
11.7. Garantēt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.
III. Akadēmiskā brīvība un autonomija
12. Universitātes autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un
Universitātes vadību, kā arī starp Universitātes vadību un akadēmisko personālu.
13. Universitāte nodrošina studiju un pētniecības darba un jaunrades brīvību, ja šī brīvība nav pretrunā
ar citu personu tiesībām, šo Satversmi un normatīvajiem aktiem.
14. Pētniecības darba brīvība izpaužas akadēmiskā personāla tiesībās izvēlēties zinātniskās darbības
tematiku un virzienu.
15. Akadēmiskais personāls atbilstoši apstiprinātajām studiju programmām ir tiesīgs izvēlēties, izstrādāt
un ieviest mācību metodes.
16. Universitātes administrācijai ir pienākums garantēt un respektēt Augstskolu likumā, šajā Satversmē
un citos normatīvajos aktos paredzētās studējošo un akadēmiskā personāla tiesības.
IV. Pašpārvalde un struktūra
17. Šajā nodaļā noteikta Universitātes struktūras veidošanas kārtība,7 kā arī institūciju izveidošanas,
ievēlēšanas vai iecelšanas un atcelšanas kārtība, sastāvs un pilnvaru termiņš, tiesības un pienākumi,
ciktāl to neregulē Augstskolu likums.8
Pārvaldes orgāni
18. Universitātē ir šādi pārvaldes orgāni:9
18.1. Satversmes sapulce;
18.2. Padome;
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18.3. Senāts;
18.4. Rektors;
18.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa.
Satversmes sapulce
19. Satversmes sapulce ir Universitātes akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības
institūcija.10
20. Satversmes sapulci ievēlē 130 locekļu sastāvā Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā. Satversmes
sapulci Universitātes personāls ievēlē atklāti vispārīgās vēlēšanās, kuras rīko apvienotajās
struktūrvienību sanāksmēs. Universitātes personāla pārstāvība Satversmes sapulcē tiek noteikta
proporcionāli struktūrvienību darbinieku skaitam. Struktūrvienību sadalījumu un pārstāvniecības
normas Satversmes sapulcē nosaka Universitātes Senāts.11
21. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse locekļu. Ja
Augstskolu likumā nav noteikts lielāks nepieciešamais balsu skaits, lēmumus pieņem, ja par tiem
nobalso klātesošo locekļu vairākums.
22. Ja Satversmes sapulces loceklis savā darbībā ir pārkāpis likumu vai ir būtiski apdraudēta viņa
reputācija un tas var kaitēt Universitātes darbībai, Satversmes sapulces priekšsēdētājs var rosināt šā
locekļa atsaukšanu.12 Satversmes sapulces locekli, kura atsaukšanu ir ierosinājis Satversmes sapulces
priekšsēdētājs, atsauc ar to struktūrvienību lēmumu, kas ievēlējušas attiecīgo Satversmes sapulces
locekli. Satversmes sapulces loceklis zaudē pilnvaras, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar
Universitāti.
23. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci Satversmes sapulce:13
23.1. apstiprina Universitātes Satversmi un tās grozījumus;
23.2. ievēlē amatā rektoru;
23.3. var rosināt rektora atcelšanu no amata;
23.4. noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par Universitātes darbību;
23.5. ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus;
23.6. var atsaukt Senāta locekļus;
23.7. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu.
24. Ja Satversmes sapulce nav lemtspējīga (ja divu mēnešu laikā no sēdes sasaukšanas dienas nav:
apstiprinājusi satversmi vai tās grozījumus, ievēlējusi rektoru, Senātu (no akadēmiskā un vispārējā
personāla vidus) vai Akadēmisko šķīrējtiesu), tās funkcijas uz laiku līdz jaunas Satversmes sapulces
ievēlēšanai pilda Senāts. Pildot Satversmes sapulces funkcijas, Senāts pēc iespējas rīkojas saskaņā ar
prasībām, kas regulē Satversmes sapulces darbu.14
Padome
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25. Padome ir koleģiāla Universitātes augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par Universitātes
ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina Universitātes darbību
atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.15
26. Padome aizsargā Universitātes autonomiju, kā arī respektē akadēmiskā personāla un studējošo
akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu.16
27. Padomes locekļus izvirza Augstskolu likumā noteiktās institūcijas likumā noteiktajā kārtībā.
Universitātes Senāta izvirzīto piecu Padomes locekļu atlasei Senāts:17
27.1. izveido Atlases komisiju, nosakot tās sastāvu un darbības kārtību;
27.2. nosaka atlases prasības un kandidātu pieteikšanas kārtību;
27.3. nosaka kandidātu novērtēšanas kārtību;
27.4. nosaka Padomes locekļu izvirzīšanas kārtību.
28. Ja Padomes loceklis ir zaudējis izvirzītāja uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi Universitātes
Padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, tad viņa izvirzītājs — Senāts,
Valsts prezidents vai Ministru kabinets — ir tiesīgs viņu atsaukt no amata.18
29. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci Padome:19
29.1. apstiprina Universitātes Satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai Satversmes
sapulcē;
29.2. apstiprina Universitātes attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas progresu;
29.3. apstiprina Universitātes budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus:
29.3.1. gada pārskatu, kas tiek sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un
Likumam par budžetu un finanšu vadību,
29.3.2. gada finanšu rezultātu (ieņēmumu un izdevumu) pārskatu Universitātes un tās
struktūrvienību līmenī, kas tiek sagatavots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
29.4. pārrauga Universitātes un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;
29.5. uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un
darbības efektivitāti;
29.6. apstiprina politikas, kurās definēti Universitātes pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie
principi;
29.7. pēc rektora priekšlikuma lemj par:
29.7.1. Universitātes struktūru,
29.7.2. Universitātes struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju,
29.7.3. Universitātes filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu,
29.7.4. Universitātes dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās,
29.7.5. Universitātes personāla atlīdzības politiku,
29.7.6. investīciju piesaisti,
29.7.7. Universitātes kredītsaistībām,
29.7.8. Universitātes nekustamā īpašuma attīstības plānu,
29.7.9. Universitātes auditora izraudzīšanu;
29.8. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu;
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29.9. likumā noteiktajā kārtībā20 virza vienu vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā
Satversmes sapulcē;
29.10. nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēdz ar rektoru darba līgumu un novērtē
rektora darbību;
29.11. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata likumā
noteiktajā kārtībā.21
Senāts
30. Senāts ir koleģiāla Universitātes augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par
Universitātes izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski
atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē Universitātes akadēmiskās, radošās un zinātniskās
darbības jomas. Senāts augstskolas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā
personāla un studējošo akadēmisko brīvību.22
31. Senātā ir 31 Senāta loceklis (senators) – rektors ex officio,23 un 30 (trīsdesmit) vēlēti senatori, t.sk. 23
(divdesmit trīs) akadēmiskā personāla pārstāvji (no tiem – 15 (piecpadsmit) profesori un asociētie
profesori un 8 (astoņi) pārējā akadēmiskā personāla pārstāvji), 6 (seši) studējošo pārstāvji un 1
(viens) RSU vispārējā personāla pārstāvis.
32. Universitātes Senāta pilnvaru laiks ir trīs gadi. Universitātes Senāts uz savu pilnvaru laiku no sava
vidus ievēlē priekšsēdētāju, viņa vietnieku, sekretāru un Senāta prezidiju. Senāta prezidijā darbojas
Senāta priekšsēdētājs, viņa vietnieks, Senāta sekretārs un divi senatori. Senāta prezidijs pārstāv
Senātu tā sēžu starplaikos saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. Senāta priekšsēdētājs ir arī
Senāta prezidija priekšsēdētājs. Senāta priekšsēdētāja vietnieks ir arī Senāta prezidija priekšsēdētāja
vietnieks. Senāta sekretārs vienlaikus ir arī Senāta prezidija sekretārs. Senāta prezidiju vai
priekšsēdētāju var pārvēlēt pēc 75% Senāta locekļu pieprasījuma.
33. Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus ievēlē Satversmes sapulce. Minēto
Senāta locekļu ievēlēšanai Satversmes sapulce:
33.1. izveido Vēlēšanu komisiju, nosakot tās sastāvu un darbības kārtību;
33.2. nosaka kandidātu pieteikšanas kārtību;
33.3. nosaka vēlēšanu sagatavošanas un norises kārtību.
34. Par Senāta locekļa atsaukšanu var lemt Satversmes sapulce pēc Satversmes sapulces iniciatīvas vai
pēc Senāta priekšsēdētāja vai piecu Senāta locekļu ierosinājuma – ja Senāta loceklis savā darbībā ir
pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi Senāta locekļa statusam, nav pienācīgi pildījis savus pienākumus
vai arī ir zaudējis izvirzītāja uzticību. Senāta loceklis zaudē amatu, ja Satversmes sapulce nobalso par
viņa atsaukšanu.24 Senāta loceklis zaudē pilnvaras, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Universitāti.
35. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci Senāts:25
35.1. izstrādā Universitātes Satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs par
Satversmes atbilstību Universitātes attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem;
35.2. apstiprina Universitātes studiju procesa attīstības plānu, sniedz Padomei priekšlikumus par
attīstāmām studiju jomām;
20
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35.3. pēc rektora ierosinājuma lemj par:
35.3.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu,
35.3.2. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu,
35.3.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai;
35.4. apstiprina Universitātes zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības attīstības plānu,
rosina konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu;
35.5. nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla vērtēšanas
kritērijus;
35.6. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras;
35.7. Universitātes Satversmē noteiktajā kārtībā izvirza Augstskolu likuma 14.1 pantā minētos
Universitātes Padomes locekļus;
35.8. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata, ievērojot
Augstskolu likuma 17. panta devītās daļas noteikumus;
35.9. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par Universitātes attīstības stratēģiju, budžetu,
Universitātes struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un nekustamā
īpašuma attīstības plānu pirms to skatīšanas Padomē. Ja Senāts neatbalsta kādu no
minētajiem dokumentiem, tā apstiprināšana un virzīšana Padomei tiek atlikta uz vienu
mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senātā netiek saskaņots, tas tiek izskatīts Padomē,
uzklausot Senāta iebildumus;
35.10. ir tiesīgs atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas. Komisiju
veidošanas un darbības kārtību nosaka Senāta nolikums.
36. Papildus Augstskolu likumā noteiktajai kompetencei Senāts:
36.1. saskaņā ar šajā Satversmē noteikto kārtību apstiprina vai ievēlē akadēmisko, zinātnisko un
organizatorisko struktūrvienību vadītājus;
36.2. ievēlē akadēmisko personālu – docentus un vadošos pētniekus, ja tos nav iespējams ievēlēt
fakultātes domē vai institūta padomē;
36.3. apstiprina studiju virzienu vadītājus, studiju programmu direktorus un rezidentūras
specialitāšu programmu vadītājus;
36.4. apstiprina padomju un citu koleģiālo institūciju statūtus vai nolikumus;
36.5. apstiprina studiju procesu reglamentējošus dokumentus;
36.6. pirms atzinumu sniegšanas un priekšlikumu izteikšanas (36.9. punkts) iepazīstas un izvērtē
Universitātes attīstības stratēģiju, budžetu, dokumentus par Universitātes struktūrvienību
izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī nekustamā īpašuma attīstības plānu;
36.7. izvērtē priekšlikumus par studiju maksas apmēru fizisko un juridisko personu finansētās
studiju vietās;
36.8. izvērtē Universitātes studiju, pētniecības, pārvaldības darbības politikas;
36.9. izvērtē Universitātes filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu.
37. Rektoram ir atliekošā veto tiesības pār Senāta lēmumiem. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem
Universitātes Senātā, kā arī fakultātes domē un Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas
skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido
Senāts. Atliekošā veto jautājumu izskata nākamajā Senāta sēdē, pieņemot lēmumu ar divu trešdaļu
klātesošo Senāta locekļu balsu vairākumu.
Rektors

38. Rektors ir Universitātes augstākā amatpersona, kas īsteno Universitātes vispārējo administratīvo
vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu.26
39. Vienu vai vairākus konkursa rezultātā izraudzītus rektora amata kandidātus izvirza Padome, savukārt
ievēlē Satversmes sapulce Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.27
40. Rektoru var atcelt no amata Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.28
41. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci rektors:29
41.1. nodrošina Universitātes vadību un atbild par Universitātes attīstības stratēģijā noteikto
mērķu sasniegšanu, kā arī Universitātes finanšu resursu lietderīgu un likumīgu izlietojumu
saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Universitātes Satversmi, Padomes un
Senāta lēmumiem;
41.2. īsteno Universitātes reprezentatīvās funkcijas, veic citas darbības Universitātes sekmīgas
darbības nodrošināšanai un pārstāv augstskolu sadarbībā ar citām institūcijām un
privātpersonām;
41.3. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus;
41.4. nodrošina Universitātes studiju un zinātnes attīstības plāna izstrādi un iesniedz to
apstiprināšanai Senātā, nodrošina Universitātes attīstības stratēģijas izstrādi un pēc
Universitātes Senāta saskaņojuma saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē;
41.5. sadarbībā ar Universitātes struktūrvienībām nodrošina Universitātes attīstības stratēģijas
īstenošanu;
41.6. atbilstoši Universitātes attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem ieceļ un atceļ prorektorus
un dekānus, kā arī nosaka to kompetences jomas, pilnvaras un atbildību;
41.7. ir atbildīgs par sekmīgu Universitātes personāla politikas īstenošanu;
41.8. nodrošina Universitātes budžeta sagatavošanu un pēc Universitātes Senāta saskaņojuma
saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē. Rektors ir atbildīgs par budžeta izpildi un
iesniedz Universitātes gada pārskatus apstiprināšanai Padomē;
41.9. saskaņā ar Padomes pilnvarojumu rīkojas ar Universitātes līdzekļiem, tai skaitā veic
nepieciešamās darbības saistībā ar Universitātes kredītsaistību uzņemšanos un investīciju
piesaisti;
41.10. saskaņā ar Universitātes Padomes apstiprināto nekustamā īpašuma attīstības plānu pieņem
lēmumus par nekustamā īpašuma iegādi, apgrūtinājumiem vai atsavināšanu;
41.11. savas kompetences ietvaros atbild par Universitātes darbības atbilstību Augstskolu likumam
un citiem normatīvajiem aktiem.
Akadēmiskā šķīrējtiesa
42. Akadēmiskā šķīrējtiesa ir Universitātē izveidots strīdu risināšanas orgāns, kas darbojas trīs
šķīrējtiesnešu sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēlē Universitātes Satversmes sapulce no
akadēmiskā personāla vidus. Universitātes Satversmes sapulce ievēlē arī trīs rezerves šķīrējtiesnešus.
Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt Universitātes administratīvā personāla pārstāvji.
Studējošo pārstāvi no Universitātes studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz diviem gadiem ievēlē
Universitātes Studējošo pašpārvalde. Universitātes Studējošo pašpārvalde ievēlē arī divus rezerves
šķīrējtiesnešus.
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43. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai divu trešdaļu
Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai Universitātes Studējošo pašpārvaldes pieprasījuma
par studējošo pārstāvja atsaukšanu. Akadēmiskās šķīrējtiesas tiesības, pienākumus, uzdevumus un
lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Augstskolu likums, Administratīvā procesa likums un
Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums. Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu apstiprina Satversmes
sapulce.
44. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kompetenci Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:30
44.1. studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Universitātes Satversmē noteikto
akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;
44.2. strīdus starp Universitātes amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas
atrodas pakļautības attiecībās;
44.3. šajā likumā noteiktajos gadījumos – iesniegumus par administratīva akta vai faktiskās rīcības
apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem.
45. Papildus Augstskolu likumā noteiktajai kompetencei Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata strīdus starp
Universitātes pārvaldes orgāniem. Akadēmiskā šķīrējtiesa neskata no darba attiecībām izrietošus
strīdus.
46. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus — administratīvos aktus — var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Struktūrvienības
47. Padomnieku konvents konsultē Padomi, Senātu un rektoru Universitātes attīstības stratēģijas, kā arī
budžeta un finanšu pārvaldības jautājumos un darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu un
Padomnieku konventa nolikumu. Padomnieku konventa nolikumu apstiprina Padome un Senāts.31
48. Studējošo pašpārvalde ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija, kas
darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības
līdzdarboties Universitātes lēmējinstitūcijās, sniegt mutvārdu vai rakstveida atzinumu par finanšu
jautājumiem, kas skar studējošo intereses, piedalīties studējošo sadzīves jautājumu risināšanā un kā
novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos, kā arī izmantot citas Augstskolu likumā noteiktās tiesības.
49. Dekānu padome ir koleģiāla institūcija, kas darbojas pastāvīgi un atbilstīgi savai kompetencei risina
un koordinē ar studijām saistītus jautājumus. Dekānu padomes sastāvu, kompetenci un darbības
kārtību nosaka tās nolikumā, ko apstiprina Senāts.
50. Zinātnes padome ir koleģiāla institūcija, kas darbojas pastāvīgi un atbilstīgi savai kompetencei risina
un koordinē ar zinātnisko darbību saistītus jautājumus. Zinātnes padomes sastāvu, kompetenci un
darbības kārtību nosaka tās nolikumā, ko apstiprina Senāts.
51. Rektorāts ir rektora vadīta koleģiāla institūcija, kas izveidota Universitātes vadīšanas koordinēšanai.
Rektorāta sastāvā darbojas rektors un prorektori. Uz Rektorāta sēdēm rektors uzaicina iesaistītos
Universitātes personāla pārstāvjus. Rektorāta darbības kārtību nosaka tā nolikumā, ko apstiprina
rektors.
52. Struktūrvienību izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību nosaka Augstskolu likums.
Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienības nolikums, kuru apstiprina
rektors, ja Augstskolu likumā nav noteikts citādi. Ikvienas struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par
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struktūrvienības uzdevumu izpildi, kā arī personāla nodarbināšanu un struktūrvienības rīcībā esošo
materiālo resursu lietderīgu izmantošanu.
53. Universitātē ir šādas akadēmiskās un organizatoriskās struktūrvienības: fakultātes, institūti, katedras,
centri, zinātniskās laboratorijas (grupas) un docētāju grupas, kas saskaņā ar to nolikumiem nodrošina
studijas un pētniecību, kā arī sniedz pakalpojumus sabiedrībai.
54. Fakultāte ir Universitātes organizatoriska struktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības
organizēšanai vienā vai vairākās zinātnes nozarēs, šajā jomā fakultāte pilda Universitātes kopīgos
uzdevumus un ievēro tās darbības principus; atbilstošās akadēmiskās un profesionālās darbības
jautājumos fakultāte Universitātē pilda metodoloģiska un idejiska centra lomu, neskarot
Universitātes vadības kompetenci un atbildību. Fakultāti vada dekāns. Uz vakanto dekāna amatu tiek
izsludināts konkurss. Konkursā atlasīto dekāna amata kandidātu, konsultējoties ar fakultātes domi
(konkursā atlasītos kandidātus uzklausa fakultātes domes sēdē un dome iesniedz rektoram savu
atzinumu par kandidātiem), ieceļ rektors uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, bet vienu
personu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.32 Dekāns pārstāv fakultāti bez īpaša pilnvarojuma visās
tās lietās. Fakultātes dome darbojas saskaņā ar fakultātes nolikumu.
55. Institūts ir Universitātes zinātniskā un/vai akadēmiskā struktūrvienība. Institūtu izveido,
apvienojoties vienas zinātnes apakšnozares vai vairāku apakšnozaru struktūrvienībām (katedrām,
zinātniskajām laboratorijām vai klīnikām) ar nolūku savu intelektuālo un materiālo potenciālu
izmantot kopīgu mērķu racionālai sasniegšanai, kā arī normatīvajos aktos noteiktā kārtībā mainot jau
esošo Latvijas zinātnisko institūtu pakļautību. Institūtu vada direktors. Uz vakanto direktora amatu
tiek izsludināts konkurss. Konkursā atlasīto direktora amata kandidātu pēc Zinātnes padomes
ierosinājuma apstiprina Senāts uz pieciem gadiem. Zinātniskā institūta, kas izveidots kā Universitātes
aģentūra vai struktūrvienība, zinātniskās padomes ievēlēto direktoru amatā apstiprina Universitātes
rektors.33
56. Katedra ir Universitātes akadēmiskā struktūrvienība, tā darbojas saskaņā ar nolikumu. Katedru vada
katedras vadītājs. Uz vakanto katedras vadītāja amatu tiek izsludināts konkurss. Katedras vadītāju
ievēlē Senāts. Ar Senāta ievēlēto katedras vadītāju rektors slēdz darba līgumu uz pieciem gadiem.
Katedras vadītājs ir katedras oficiālais pārstāvis visās tās lietās.
57. Centrs ir organizatoriska un/vai akadēmiska struktūrvienība, tas darbojas saskaņā ar nolikumu.
Centra darbību atbilstīgi nolikumam vada direktors vai vadītājs, kuru pēc rektora ierosinājuma
apstiprina Senāts.
58. Zinātniskā laboratorija (grupa) ir Universitātes zinātniska struktūrvienība. Zinātnisko laboratoriju
izveido Universitātes institūta vai katedras sastāvā vai arī kā patstāvīgu struktūrvienību. Zinātnisko
laboratoriju vada laboratorijas vadītājs, kuru pieņem darbā Universitātes rektors.
59. Docētāju grupa ir Universitātes akadēmiskā struktūrvienība. Docētāju grupu izveido ar Senāta
lēmumu, to vada vadītājs, kuru pieņem darbā Universitātes rektors.
60. Bibliotēka nodrošina krājuma, datubāzu un informācijas sistēmu pieejamību Universitātes
personālam, t.sk. studējošajiem, Latvijas veselības aprūpes speciālistiem un ikvienam bibliotēkas
lietotājam.
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61. Akadēmisko un organizatorisko struktūrvienību atbalstu nodrošina Universitātes administratīvās
struktūrvienības (departamenti, nodaļas u.c.). Administratīvo struktūrvienību vadītājus pieņem darbā
rektors vai attiecīgais prorektors saskaņā ar Darba likumu.
Universitātes ekosistēma
62. Universitāte var dibināt komercsabiedrības un būt komercsabiedrību dalībnieks, kā arī dibināt
biedrības un nodibinājumus un būt biedrību un nodibinājumu biedrs vai dibinātājs. Ar Senāta
lēmumu Satversmē noteikto mērķu īstenošanai Universitāte var dibināt arī iestādes, to skaitā —
publiskās aģentūras.
63. Universitāte normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var dibināt zinātnisko institūtu, tai skaitā — kā
publisko aģentūru vai kā atvasinātu publisku personu. Zinātnisko institūtu Universitāte var izveidot
arī kā Universitātes struktūrvienību. Zinātniskais institūts, kas izveidots kā Universitātes
struktūrvienība, darbojas atbilstīgi nolikumam, to finansē un uzrauga Universitāte.
64. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Universitāte var izveidot koledžas.
65. Universitāte var uz laiku brīvprātīgi kopā ar citām, tostarp starptautiskajām un ārvalstu, institūcijām,
kas var būt citas augstskolas, organizācijas, uzņēmumi vai citas personas, izveidot apvienības —
konsorcijus — un būt par to dalībnieku, lai īstenotu kopējus stratēģiskos mērķus un kopēju,
savstarpēji koordinētu, visiem apvienības dalībniekiem nozīmīgu rīcības plānu vai apvienotu resursus
kopēja mērķa sasniegšanai.34
V. Personāls
66. Universitātes personālu veido:
66.1. akadēmiskais personāls — Universitātes akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;
66.2. studējošie, t.sk. maģistranti, doktoranti un rezidenti;
66.3. vispārējais Universitātes personāls.35
67. Universitātes akadēmisko personālu veido:
67.1. profesori, asociētie profesori;
67.2. docenti, vadošie pētnieki;
67.3. lektori, pētnieki;
67.4. asistenti.36
68. Universitātes studējošie ir:
68.1. bakalauru studiju programmu studenti;
68.2. profesionālo studiju programmu studenti;
68.3. maģistranti;
68.4. rezidenti medicīnā;
68.5. doktoranti.37
69. Vispārējais Universitātes personāls ir:
69.1. mācību un zinātnes palīgpersonāls;
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69.2. administratīvais, tehniskais, saimnieciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko personālu
un studējošos.38
70. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību, tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu
likums, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Universitātes Darba kārtības noteikumi un citi
Universitātes iekšējie normatīvie akti.
71. Par īpašu ieguldījumu akadēmiskajā darbā Senāts var piešķirt goda nosaukumu – emeritus profesors
vai emeritus zinātnieks. Kritērijus goda nosaukuma piešķiršanai nosaka Senāts.
72. Lektoru un asistentu galvenie uzdevumi:39
72.1. studiju kursu vai to daļu nodrošināšana, īstenojot studiju programmas;
72.2. piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā;
72.3. zinātniskās pētniecības darba veikšana;
72.4. asistēšana pedagoģiskajā un zinātniskās pētniecības darbā;
72.5. profesionālās kvalifikācijas pilnveide.
73. Imatrikulācija Universitātē notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātiem
uzņemšanas noteikumiem. Tiesības kļūt par Universitātes studējošajiem ir jebkuram Latvijas pilsonim
un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam.40 Studējošajiem studiju maksu pilnīgi vai daļēji sedz
valsts, kā arī juridiskās un fiziskās personas saskaņā ar līgumiem, ko Universitāte noslēgusi ar
studējošiem.
74. Universitātes studējošie ir tiesīgi:
74.1. saskaņā ar Universitātes apstiprinātām studiju programmām iegūt akadēmisko un
profesionālo izglītību, veikt zinātnisko darbu un iegūt akadēmiskos grādus;
74.2. izvēlēties studiju programmas un virzienus;
74.3. Universitātes noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
74.4. saskaņā ar Universitātes Iekšējās kārtības noteikumiem izmantot Universitātes telpas,
laboratorijas, klīnikas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru u.c.;
74.5. vēlēt un tikt ievēlētiem Studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties Universitātes visu līmeņu
pašpārvaldes institūcijās;
74.6. veidot biedrības, pulciņus, klubus u. tml.;
74.7. saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām un iespējamo karjeru;
74.8. augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
74.9. Universitātē noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citas augstskolas mācību pasākumus
un kārtot nepieciešamos pārbaudījumus.
75. Vispārējā Universitātes personāla tiesības un pienākums ir sekmēt studiju un pētniecības darbu tā, lai
Universitāte spētu īstenot savus uzdevumus un lai netiktu traucēta citu personu amata vai darba
pienākumu izpilde. Saskaņā ar Universitātes Satversmi personālam ir tiesības piedalīties
Universitātes vadības un pašpārvaldes lēmumu izstrādāšanā.
76. Universitātes personāls ir patstāvīgi atbildīgs par amata aprakstā, darba līgumā un Universitātes
iekšējos normatīvajos aktos vai citos saistošajos dokumentos noteikto pienākumu pildīšanu.
Atbildība par konstatējamiem pārkāpumiem izriet no amata pienākumiem un kompetences,
ievērojot normatīvo aktu prasības.
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VI. Īpašums, saimnieciskā darbība un finanšu līdzekļi
77. Pildot savus uzdevumus, Universitātei ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības:41
77.1. atvērt nodaļas, filiāles, pārstāvniecības;
77.2. slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī veikt citas juridiskās darbības
saskaņā ar Augstskolu likumu, citiem Latvijas Republikas likumiem, Universitātes Satversmi;
77.3. izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu un
vērtspapīrus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Universitātes
darbības mērķiem;
77.4. veikt Universitātes profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi
Universitātes budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citās komercsabiedrībās
atbilstoši Universitātes attīstības mērķiem;
77.5. būt par prasītāju un atbildētāju tiesās.
78. Universitātes īpašumā, valdījumā un lietojumā var būt zeme, kustamais, nekustamais un
intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi.42
79. Universitātes īpašumu veido:
79.1. kustama un nekustama manta, kas Universitātei dāvināta, ko Universitāte mantojusi vai ko
Universitāte iegādājusies par pašas līdzekļiem;
79.2. par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta. Nekustamais īpašums ierakstāms
zemesgrāmatā kā Universitātes īpašums;
79.3. Universitātes intelektuālais īpašums;
79.4. nekustamais īpašums, ko Universitātei bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska
persona vai valsts.
80. Universitātei ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu Universitātes Satversmē norādīto mērķu
sasniegšanai. Universitātes īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts vai citas
atvasinātas publiskas personas īpašuma.
81. Universitāte saņem šādu valsts finansējumu:43
81.1. no valsts pamatbudžeta izglītībai — optimālajam studiju programmu sarakstam un
studējošo skaitam atbilstošu bāzes finansējumu, kas ietver līdzekļus komunālajiem
maksājumiem, nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai, inventāra un iekārtu iegādei,
zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbam un personāla algām;
81.2. no maksas par studijām, kuru sedz valsts vai kura tiek saņemta atmaksājamu vai
neatmaksājamu kredītu veidā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par studiju
kreditēšanu;
81.3. no līdzekļiem, kas paredzēti noteiktu mērķu realizēšanai.
VII. Iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtība
82. Universitātes iekšējos normatīvos aktus izdod Satversmes 18. punktā noteiktie pārvaldes orgāni
saskaņā ar Augstskolu likumā un šajā Satversmē noteikto pārvaldes orgānu kompetenci.
83. Pirms iekšējā normatīvā akta izdošanas pārvaldes orgāns:
83.1. saskaņo iekšējā normatīvā akta projektu ar Universitātes struktūrvienībām, kuru
kompetences jomu tieši skar projekts;
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83.2. saskaņo projektu ar personāla grupu pārstāvjiem, kurus skar projekts;
83.3. nodrošina projekta finanšu un juridisko izvērtējumu.
VIII. Strīdu izskatīšanas kārtība
84. Strīdus, kuri ir Akadēmiskās šķīrējtiesas kompetencē saskaņā ar Augstskolu likumu un šo Satversmi
izskata Akadēmiskā šķīrējtiesa.44
85. Ētiska rakstura strīdus Universitātes ietvaros izskata Ētikas komisija. Ētikas komisija darbojas saskaņā
ar Ētikas kodeksu, kuru apstiprina Universitātes Senāts.
86. Strīdus, kas izriet no darba attiecībām, izskata Darba likumā un Universitātes Darba koplīgumā
noteiktajā kārtībā.
IX. Citi noteikumi
87. Satversme stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā.45
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