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       APSTIPRINĀTS 

RSEBAA Satversmes sapulces sēdē 

 

 

AAKKAADDĒĒMMIISSKKĀĀSS  ŠŠĶĶĪĪRRĒĒJJTTIIEESSAASS  NNOOLLIIKKUUMMSS  
 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Akadēmiskā šķīrējtiesa ir akadēmiskā un studējošo pārstāvības institūcija, kuru izveido Augstskolas 

Satversmes sapulce uz 3 gadiem triju locekļu sastāvā, pie tam divi locekļi ir akadēmiskā personāla 

pārstāvji un viens loceklis ir studējošo pašpārvaldes pārstāvis. 

1.2. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi savā starpā ievēlē akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāju un 

sekretāru. 

1.3. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs: 

- vada šķīrējtiesas sēdes; 

- organizē šķīrējtiesas lēmumu izpildi; 

- ir tiesīgs pieprasīt no augstskolas amatpersonām dokumentus un izziņas sakarā ar strīdu 

izskatīšanu; 

- sniedz pārskatus par akadēmiskās šķīrējtiesas darbību Augstskolas Satversmes sapulcei. 

1.4. Akadēmiskās šķīrējtiesas sekretārs atbild par šķīrējtiesas lietvedību, sastāda šķīrējtiesas protokolus, 

izsūta pusēm šķīrējtiesas sēdēm, šķīrējtiesas lēmumus..  

1.5. Katram akadēmiskās šķīrējtiesas loceklim ir tiesības atstāt savu amatu šķīrējtiesā, paziņojot par to 

Augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāju. Jaunu locekļu ievēlēšanu veic Satversmes sapulce. 

 

2. Akadēmiskās šķīrējtiesas kompetence 

2.1. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata: 

2.1.1. studējošo iesniegumus par akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem, t.i.: 

- tiesības brīvi izvēlēties studiju programmu, kā arī mainīt studiju programmu; 

- tiesības brīvi izvēlēties nodaļu (dienas nodaļa, vakara nodaļa, izejamo dienu studiju nodaļa, 

neklātienes nodaļa); 

- tiesības klausīties lekcijas citās augstskolās; 

- tiesības sastādīt un apgūt individuālo studiju brīvās izvēles daļu; 

- tiesības veikt zinātnisko-pētniecības darbu. 

2.1.2. akadēmiskā personāla pārstāvju iesniegumus par akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem, 

t.i.; 

- tiesības izvēlēties studiju metodes; 

- tiesības izvēlēties zinātniskās sadarbības tematiem un virzienu. 

2.1.3. Strīdus starp augstskolas amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas 

pakļautības attiecības. 

2.2. Akadēmiskā šķīrējtiesa neizskata strīdus no darba attiecībām. 

3. Iesniegumu izskatīšanas kārtība 

3.1. Akadēmiskā šķīrējtiesa pieņem iesniegumus no jebkura augstskolas personāla pārstāvja. Iesniedzējs 

var būt viens personāla pārstāvis vai vairāki personāla pārstāvji. 

3.2. Iesniegumu Akadēmiskā šķīrējtiesa var būt tikai rakstveida formā. 

3.3. Iesniegums termiņš Akadēmiskajā šķīrējtiesa ir divas nedēļas, īpaši sarežģītajos gadījumos 

šķīrējtiesa var pagarināt izskatīšanas termiņu līdz vienam mēnesim, paziņojot par to iesniedzēju. 

3.4. Saņemot iesniegumu Akadēmiskā šķīrējtiesa paziņo par to personu, kuras darbība ir apstrīdēta un 

piedāvā dot Akadēmiskā šķīrējtiesai paskaidrojumus vienas nedēļas laikā, vienlaicīgi paziņojot par 

iesniegums izskatīšanas datumu abām pusēm. 
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3.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa iepazīstina puses ar visiem iesniegumiem un citu informāciju, kuru tā 

saņēmusi, un nodrošina abām pusēm vienādas tiesības izklāstīt savu viedokli un aizstāvēt savas tiesības. 

3.6. Iesnieguma izskatīšana Akadēmiskā šķīrējtiesā notiek atklāti, tiesības piedalīties Akadēmiskā 

šķīrējtiesas sēdē ir jebkuram augstskolas personāla pārstāvim. 

3.7. Akadēmiskā šķīrējtiesa ir tiesīga izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu, kas sēdē piesālās vismaz 

divi Akadēmiskā šķīrējtiesas locekļi.  

3.8. Akadēmiskā šķīrējtiesa ir tiesīga pieņem lēmumu arī tad, kad uz šķīrējtiesas sēdi neieradās gan 

iesniedzējs, gan persona, kuras darbība ir apstrīdēta. 

3.9. Akadēmiskā šķīrējtiesas sēdes protokolē tikai tad, ja kāda no pusēm to pamatoti pieprasa. 

3.10. Akadēmiskā šķīrējtiesa pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, balsīm sadaloties vienādās 

daļās noteicošs ir šķīrējtiesas priekšsēdētāja balss. 

3.11. Akadēmiskā šķīrējtiesas lēmumu apstiprina Senāts un izpilda administrācija. 

 

 


