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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Transporta un sakaru institūta (turpmāk - TSI) Satversmes sapulces nolikums nosaka 

Satversmes sapulces kompetenci, sastāvu un darba organizāciju. 

1.2. TSI Satversmes sapulce ir augstākā koleģiālā augstskolas akadēmiskā, vispārējā personāla 

un studējošo pārstāvības institūcija.  

1.3. Satversmes sapulce TSI darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, TSI Satversmi un šo 

Satversmes sapulces nolikumu. 

 

2. SATVERSMES SAPULCES KOMPETENCE 

 

2.1. Satversmes sapulce: 

1) pieņem un groza TSI Satversmi;   

2) ievēlē amatā un atceļ rektoru; 

3) ievēlē un atsauc TSI  Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus; 

4) ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu; 

5) apstiprina Satversmes sapulces, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus. 

6) noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību. 

 
 

3. SATVERSMES SAPULCES SASTĀVS UN VADĪBA 

 

3.1. Satversmes sapulce sastāv no 50 personām, no kurām trīsdesmit (60%) ir akadēmiskā 

personāla pārstāvji, desmit ( 20%) - vispārējā personāla pārstāvji un desmit (20%) - 

studējošo pārstāvji.  

3.2. Satversmes sapulces locekļus aizklāti balsojot, un ievērojot TSI Satversmes sapulces 

vēlēšanu komisijas nolikumā noteikto kārtību, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un 

vispārējais personāls.  

3.3. Satversmes sapulces locekļus ievēlē uz trim gadiem. Ja kāds no Satversmes sapulces 

locekļiem noliek vai zaudē savu mandātu un viņa vietā stājas cits Satversmes sapulces 

loceklis, jaunā Satversmes sapulces locekļa pilnvaru termiņš atbilst esošās Satversmes 

sapulces darbības termiņam. 

3.4. Satversmes sapulces locekli ir tiesības atsaukt tai pārstāvju grupas sapulcei, kas viņu 

ievēlējusi, saskaņā ar TSI Satversmi. 

3.5. Satversmes sapulce uz savu pilnvaru laiku no sava vidus ar vienkāršu klātesošo Satversmes 

sapulces locekļu balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru. 

3.6.  Satversmes sapulces priekšsēdētājs vada Satversmes sapulces sēdes un paraksta Satversmes 

sapulces protokolus. 

3.7. Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks aizstāj Satversmes sapulces priekšsēdētāju 

viņa prombūtnes laikā. 

3.8. Satversmes sapulces sekretārs nodrošina  Satversmes sapulces darbībai nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanu un apriti un protokolē Satversmes sapulces sēdes. 
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4. SATVERSMES SAPULCES DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA  

 

4.1. Satversmes sapulci sasauc Satversmes sapulces priekšsēdētājs. Rosināt Satversmes sapulces 

sasaukšanu var Senāts, rektors vai viena trešdaļa Satversmes sapulces locekļu.   

4.2. Pēc šāda rosinājuma saņemšanas Satversmes sapulces priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc 

Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes. 

4.3. Satversmes sapulci sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā.  

4.4. Satversmes sapulces sēdes darba kārtību iesaka Senāts vai rektors. Darba kārtību apstiprina 

Satversmes sapulce. 

4.5. Satversmes sapulces sēdes ir atklātas. Satversmes sapulces sēde vai tās daļa ir slēgta, ja sēdē 

izskata jautājumus, kuri ietver ierobežotas pieejamības informāciju vai fizisko personu datus 

vai par to ar vienkāršu balsu vairākumu ir nolēmusi Satversmes sapulce pēc Satversmes 

sapulces locekļa priekšlikuma.  

4.6. Ja nepieciešams, Satversmes sapulces sēdes var notikt attālināti, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

4.6.1. Satversmes sapulcei ir pieejama darba kārtība un visi lēmumu pieņemšanai nepieciešamie 

dokumenti;  

4.6.2. Satversmes sapulces locekļiem ir iespēja sekot līdzi Satversmes sapulces sēdes gaitai, 

paust viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā;  

4.6.3. darba kārtības jautājuma, par kuru nevar nodrošināt pilnvērtīgu diskusiju vai ir saņemti 

Satversmes sapulces locekļu iebildumi, kā arī, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama 

papildu informācija, izskatīšana atliekama līdz nākamajai Satversmes sapulces sēdei 

klātienē.  

4.7. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 

Satversmes sapulces locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo Satversmes 

sapulces locekļu balsu vairākumu.  

4.8. Satversmes sapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot. Aizklāti balsojot, ievēl un atceļ Senāta 

un Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus, ievēl un atceļ rektoru. 

4.9. Studējošo pārstāvjiem Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. Studējošo veto ir spēkā, ja to atbalsta visi studējošo pārstāvji – Satversmes 

sapulces locekļi. 

4.10. Pēc studējošo veto piemērošanas, jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido 

augstskolas Satversmes sapulce pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu 

apstiprina augstskolas Satversmes sapulce ar divu trešdaļu klātesošo Satversmes sapulces 

locekļu balsu vairākumu. 

4.11. Satversmes sapulces lēmums stājas spēkā uzreiz pēc tā pieņemšanas, ja vien lēmumā nav 

noteikts cits spēkā stāšanās laiks. 

 


