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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA 

AKADĒMISKĀS ŠĶĪRĒJTIESAS 

NOLIKUMS 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Transporta un sakaru institūta (TSI) Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums nosaka TSI 

Akadēmiskās šķīrējtiesas tiesisko pamatu, sastāvu, kompetenci, darbības noteikumus un 

lietu izskatīšanas kārtību. 

1.2. TSI Akadēmiskā šķīrējtiesa (turpmāk – šķīrējtiesa) ir viena no TSI pārstāvniecības un 

vadības institūcijām. 

1.3. TSI Akadēmiskā šķīrējtiesa izveidota un funkcionē saskaņā ar Augstskolu likumu un TSI 

Satversmi. 

 

2. ŠĶĪRĒJTIESAS KOMPETENCE  

 

2.1. Šķīrējtiesa izskata studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par TSI Satversmē 

noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem. 

2.2. Šķīrējtiesa izskata strīdus starp TSI amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes 

institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās.  

2.3.  Augstskolu likuma noteiktos gadījumos Šķīrējtiesā izskata iesniegumus par administratīva 

akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem.  

2.4.  Šķīrējtiesa var pildīt arī citus TSI Satversmē noteiktos uzdevumus, ja tādi ir. 

 

3. ŠĶĪRĒJTIESAS IZVEIDOŠANA 

 

3.1. Šķīrējtiesa darbojas piecu cilvēku sastāvā, no kuriem trīs aizklātā balsošanā ar vienkāršu 

balsu vairākumu uz trim gadiem ievēl TSI Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla 

vidus. Šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt TSI administratīvā personāla pārstāvji, tajā skaitā 

rektors, prorektors, dekāns un citas amatpersonas, kurām ir deleģētas tiesības izdot 

administratīvo aktu. Divus studējošo pārstāvjus no TSI studējošo vidus šķīrējtiesā ievēl 

Studējošo pašpārvalde tās noteiktā kārtībā. 

3.2. Šķīrējtiesā ievēlētā akadēmiskā personāla pārstāvjus atsauc Satversmes sapulce, bet 

studējošo pārstāvjus atsauc Studējošo pašpārvalde. 

3.3. Šķīrējtiesas locekļi var tikt ievēlēti ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.  

3.4. Ja Šķīrējtiesas loceklis pārtrauc darba vai studiju attiecības ar TSI, tad tiek pārtraukta arī 

viņa darbība Šķīrējtiesas sastāvā. Uz radušos vakanci TSI Satversmes sapulce nosaka 

papildus vēlēšanas kārtējā TSI Satversmes sapulces sēdē. 

3.5. Šķīrējtiesas par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Pēc TSI administrācijas iniciatīvas 

šķīrējtiesnešus  no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu.  

3.6. Pēc šķīrējtiesas ievēlēšanas TSI satversmes sapulcē, šķirējtiesneši, atklāti balsojot, no sava 

vidus ievēl šķīrējtiesas priekšsēdētāju un sekretāru uz visu tās pilnvaru laiku.  

3.7. Pēc pilnvaru izbeigšanās, šķīrējtiesa atskaitās par savu darbību Satversmes sapulces priekšā.  

3.8. Šķīrējtiesas locekļus sauc par šķīrējtiesnešiem. 
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4. ŠĶĪRĒJTIESAS DARBĪBAS NOTEIKUMI  

 

4.1. Šķīrējtiesu sasauc Šķīrējtiesas priekšsēdētājs.  

4.2. Šķīrējtiesas sēdes ir atklātas. 

4.3. Šķīrējtiesa izskata lietas koleģiāli, ne mazāk kā trīs šķīrējtiesnešu sastāvā. 

4.4. Šķīrējtiesas sēdes protokolē šķīrējtiesas sekretārs, protokolu paraksta visi šķīrējtiesneši, kas 

piedalās sēdē.  

4.5. Visi lēmumi šķīrējtiesā tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.  

4.6. Lietas tiek izskatītās ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas, izņemot 

laika posmu no 1.jūlija līdz 31.augustam. 

 

5. LIETU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA ŠĶĪRĒJTIESĀ  

 

5.1.  Šķīrējtiesa izskata lietas pēc prasītāja rakstiska iesnieguma. Iesniegumu pieņem šķīrējtiesas 

sekretārs, kurš to reģistrē Iesniegumu reģistrācijas žurnālā.  

5.2. Lēmumu par iesnieguma pieņemšanu izskatīšanai šķīrējtiesa pieņem 10 dienu laikā. 

Gadījumā, ja iesniegums iesniegts Šķīrējtiesā, bet tā izskatīšana nav tās kompetencē, 

šķīrējtiesa to nodod pēc piekritības vai piederības. Šajā gadījumā šķīrējtiesa sniedz 

prasītājam motivētu rakstveida atbildi. 

5.3. Šķīrējtiesai vispusīgi, pilnīgi un objektīvi jānoskaidro lietas patiesie apstākļi. Šai nolūkā 

Šķīrējtiesa var prasīt no visām TSI amatpersonām nepieciešamos dokumentus vai iepazīties 

ar tiem uz vietas, izsaukt uz sēdēm jebkuru TSI personāla locekli, lai viņš sniegtu 

paskaidrojumus, kas attiecas uz lietu.  

5.4. Šķīrējtiesa pirms lietas izskatīšanas cenšas panākt pušu samierināšanu. Ja to neizdodas 

īstenot, šķīrējtiesa uzsāk lietu izskatīšanu pēc būtības. 

5.5. Par šķīrējtiesas sēdes laiku un vietu saprātīgā termiņā rakstveidā paziņo personām, kas 

piedalās lietā, ne vēlāk kā piecas dienas pirms sēdes. 

5.6.  Ja lietas nozīmīgu apstākļu nodrošināšanai nepieciešamas speciālas zināšanas, Šķīrējtiesa 

var pieaicināt ekspertus.  

 

 

6. ŠĶĪRĒJTIESAS LĒMUMI UN TO IZPILDE  

 

6.1. Šķīrējtiesas lēmumi ir saistoši TSI un tās personālam.  

6.2. Šķīrējtiesas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 


