RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS
_______________________________________________________________________________________________________________________

Nolikums
Par RAI Konventa un Senāta darbību
RAI pārstāvības un vadības institūcijas un galvenās lēmējinstitūcijas ir:
1. Konvents;
2. Senāts;
1. Konvents ir RAI augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija
akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Konvents sastāv no 11 pārstāvjiem, no kuriem
septiņi ir akadēmiskā personāla pārstāvji, trīs studējošo pārstāvji un viens vispārējā personāla
pārstāvis.
2. Konventu ievēlē uz pieciem gadiem, aizklāti balsojot. Konventa pārstāvjus ievēlē un atsauc
attiecīgā RAI personāla grupa. Studējošo pārstāvjus Konventā atbilstoši savam nolikumam
ievēlē un atsauc RAI studējošo pašpārvalde.
3. Konvents darba vadīšanai ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.
Rektors un prorektori nevar būt par Konventa priekšsēdētāju. Ja Konventa loceklis pārtrauc
darbu vai studijas RAI, Konventā trīs mēnešu laikā no attiecīgās personāla grupas ievēlē citu
pārstāvi.
4. Konventu sasauc Rektors vai Senāts parasti studiju gada beigās. Rektors vai Senāts Konventu
var sasaukt arī citā laikā.
5. Konvents lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti, izņemot
Augstskolu likumā un Satversmē noteiktos gadījumus, kad balsošana notiek aizklāti.
6. Konvents ievēlē un atceļ Rektoru, noklausās rektora pārskatu, ievēlē un atsauc Senātu,
Revīzijas komisiju un Akadēmisko šķīrējtiesu, apstiprina Senāta, Revīzijas komisijas un
Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus. Lēmumu par Rektora ievēlēšanu un atcelšanu Konvents
pieņem aizklātā balsošanā.
7. Konvents pieņem vai groza RAI Satversmi ar vienkāršu balsu vairākumu. Konvents ir
lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz deviņi Konventa locekļi.
8. Konvents izskata un pieņem lēmumus par perspektīvās attīstības plāniem, speciālistu
sagatavošanas skaitu un kvalitāti akadēmiskajās un profesionālajās studiju programmās, kā
arī par zinātniskās pētniecības virzieniem. Šos Konventa lēmumus var apstrīdēt Akadēmiskajā
šķīrējtiesā 10 dienu laikā.
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9. Senāts ir personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un
noteikumus, kuri regulē visas RAI darbības sfēras. Senāta pilnvaru laiks ir trīs gadi. Senāts
sastāv no 10 senatoriem, no kuriem astoņi ir akadēmiskā personāla pārstāvji un divi studējošo
pārstāvji. Studējošo pārstāvjus atbilstoši savam nolikumam Senātā ievēlē un atsauc studējošo
pašpārvalde.
10. Senāts no senatoru vidus ievēl priekšsēdētāju. Senāts ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz
septiņi senatori. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Senāta darbību un
kompetenci nosaka Konventa apstiprināts nolikums.
11. Senāts:
12. izskata un apstiprina visus RAI iekšējos normatīvos aktus, izņemot tos, kas ir Konventa
kompetencē;
13. izskata un apstiprina akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, studiju plānus un
darba plānus;
14. izskata zinātniskās pētniecības tematiku un finansēšanas struktūru;
15. apstiprina studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu komisijas;
16. apstiprina metodisko padomi, struktūrvienību vadītājus (fakultāšu dekānus, nodaļu, katedru
un zinātnisko laboratoriju vadītājus u.c);
17. ievēlē docentus;
18. noklausās prorektoru, struktūrvienību vadītāju un citu amatpersonu atskaiti par studiju norisi
un attiecīgo dienestu darbību, kā arī pieņem atbilstošus lēmumus un ieteikumus Konventam;
19. pieņem lēmumus par RAI struktūrvienību izveidi, reorganizāciju vai likvidāciju, apstiprina to
nolikumus;
20. var ierosināt Satversmes grozījumus;
21. veic citas normatīvajos aktos noteiktas funkcijas.
22. Senāta lēmumu, kas nav administratīvais akts, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var apstrīdēt
Akadēmiskajā šķīrējtiesā.

Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz RAI Satversmi
Nolikums ir apstiprināts RAI Konventa sēdē 07.09.2018.g. Rīgā.
Konventa sēdes protokols Nr. 1809
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