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SENĀTA LĒMUMS 

RTU Senāta 2022. gada 31. oktobra sēde (protokols Nr. 666) 

 

Par Rīgas Tehniskās universitātes Padomnieku konventa darbības nolikuma 

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Senāts nolemj: 

1) Atzīt par spēku zaudējušu 2011. gada 27. jūnija Senāta lēmumu (protokols 

Nr.551) “Par RTU Padomnieku konventa nolikumu” un visus tā grozījumus. 

2) Apstiprināt RTU Padomnieku konventa nolikumu jaunā redakcijā. 

 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Padomnieku konventa  darbības nolikums 

 

pieņemts saskaņā ar RTU Satversmes 38. punktu  

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Padomnieku konvents (turpmāk – 

Konvents) ir konsultatīvs orgāns, ko apstiprina RTU Senāts un padome saskaņā ar 

Augstskolu likuma 16. pantā noteikto.  

1.2. Konventu dibina pēc Senāta vai padomes iniciatīvas. 

1.3. Konvents darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, RTU Satversmi, 

RTU Senāta lēmumiem, RTU vadības dokumentiem un šo nolikumu. 

1.4. Konventa nolikumu un tā grozījumus apstiprina Senāts. Padomnieku konventa 

personālsastāvu apstiprina ar Senāta un padomes kopīgu lēmumu. 

1.5. Senāts ir tiesīgs lemt par Konventa darbības izbeigšanu. 

1.6. Konventa sastāvā ir tā locekļi un Goda locekļi. RTU Konventa Goda locekļi ir 

personas, kurām RTU Senāts ir piešķīris goda nosaukumu “RTU Goda biedrs” vai 

“RTU Goda doktors”.  

2. Darbības mērķis un uzdevumi 

2.1. Konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību atbilstoši RTU stratēģijai un 

valsts tautsaimniecības vajadzībām.  

2.2. Konsultēt un sniegt atzinumus padomei, Senātam un rektoram RTU attīstības 

stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir 

ieteikuma raksturs. 

2.3. Veicināt RTU darbību, tai skaitā papildu finansējuma piesaistīšanu RTU attīstībai. 

2.4. Ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā izvērtēt RTU darbību un sniegt atzinumus un 

priekšlikumus par augstskolas attīstību kopumā, par plānotajām finanšu 

investīcijām, pārvaldības modeļa izmaiņām un citiem būtiskiem RTU darbības 

jautājumiem. 
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3. Konventa personālsastāva veidošana 

3.1. Par Konventa locekļiem un Konventa Goda locekļiem var tikt izvirzīti zinātnes, 

izglītības, kultūras un tautsaimniecības speciālisti, kuru pamatdarbs nav RTU un 

kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi var veicināt augstskolas attīstību. 

3.2. Kandidatūras Konventa sastāvam var izvirzīt padome, Senāts, rektors un fakultāšu 

domes, darbam Konventā izvirzot ne vairāk kā 2 (divus) pārstāvjus katrs. 

3.3. Pēc kandidātu piekrišanas darboties Konventā, viņus apstiprina Senāta un padomes 

sēdēs, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.  

3.4. Konventu apstiprina uz 3 (trīs) gadiem. Senātam un padomei pieņemot atbilstošu 

saskaņotu lēmumu, ir tiesības lemt par Konventa sastāva maiņu – locekļu 

atsaukšanu un jaunu locekļu apstiprināšanu. 

3.5. Konvents no sava sastāva ievēlē Konventa priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

vietnieku. 

 

4. Konventa sēdes un tā tiesības 

4.1. Konventa sēdes sasauc tā priekšsēdētājs, ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā. 

4.2. Ārkārtas sēdi sasauc pēc Konventa priekšsēdētāja, vai ne mazāk kā 1/3 (vienas 

trešās) daļas Konventa locekļu ierosinājuma. 

4.3. Konvents ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz ½ (puse) no tā locekļiem. Kvoruma 

skaitā netiek ierēķināti Konventa Goda locekļi, kuri piedalās sēdē bez balss 

tiesībām. 

4.4. Lēmumus Konvents pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. 

Vienādā balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Konventa priekšsēdētāja vai viņa 

prombūtnē – priekšsēdētāja vietnieka balss. 

4.5. Konventa Goda locekļiem ir tiesības piedalīties visās Konventa sēdēs un citās 

Konventa organizētajās aktivitātēs, izteikt viedokli par Konventa darba kārtības 

punktiem un ierosināt izskatīšanai pašu sagatavotus lēmumprojektus vai lūgt RTU 

sagatavot kāda jautājuma izskatīšanu Konventa sēdē. 

4.6. Konventam ir tiesības uz savām sēdēm aicināt padomes un RTU administrācijas 

pārstāvjus. 

4.7. Dažādu jautājumu izskatīšanai un rekomendāciju sagatavošanai Konventam ir 

tiesības no tā locekļiem veidot darba grupas, pēc nepieciešamības pieaicinot RTU 

administrācijas pārstāvjus. 

4.8. Konvents savus priekšlikumus iesniedz Senātam, padomei un/ vai RTU rektoram. 

Konventam ir tiesības ierosināt jautājuma izskatīšanu Senāta, padomes vai 

Satversmes sapulces sēdē. 

 

5. Citi noteikumi 

Konventa lietvedību nodrošina RTU. 

 

 

Senāta priekšsēdētāja                                                               E. Gaile- Sarkane 

Sagatavoja I. Kalviņa 

 


