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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA 

SENĀTA NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Transporta un sakaru institūta (turpmāk- TSI) Senāta (turpmāk- Senāts) nolikums nosaka 

Senāta darbību un kompetenci, Senāta sastāvu, kā arī senatoru apstiprināšanas un lēmumu 

pieņemšanas kārtību. 

1.2. TSI Senāts ir koleģiāla augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par 

augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību 

starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, 

radošās un zinātniskās darbības jomas.  

1.3. Senāta darbību un kompetenci reglamentē Augstskolu likums, TSI Satversme un šis 

nolikums  un citi tiesību akti. 

 

2. SENĀTA SASTĀVS UN STRUKTURA 

 

2.1. Senāta locekļus (turpmāk- senatori), aizklāti balsojot, uz trīs gadiem ievēl TSI Satversmes 

sapulce atbilstoši Augstskolu likumam un TSI Satversmei. 

2.2. Senāta sastāvā ir 21 senators: t.sk. rektors pēc amata, un 20 (divdesmit) vēlēti senatori, 

t.sk. piecpadsmit (75%) TSI akadēmiskā personāla pārstāvji, četri (20%) studējošo 

pārstāvji un viens (5%) vispārējā personāla pārstāvis. 

2.3. Senatora pilnvaras izbeidzas priekšlaicīgi, ja:  

2.3.1.  senatoru, ievērojot Augstskolu likuma regulējumu par senatora atsaukšanu, atsauc 

institūcija, kas viņu ievēlējusi;  

2.3.2. senators pārtrauc darba attiecības ar TSI, vai zaudē TSI studējošā statusu; 

2.3.3. senators pats atsakās no senatora amata. Šādā gadījumā senators, t.sk. studējošo 

pārstāvis, iesniedz iesniegumu Senāta priekšsēdētājam par senatora amata 

priekšlaicīgu atstāšanu. 

2.4. Ja senatora pilnvaras izbeidzas priekšlaicīgi, Senāts uz atlikušo Senāta pilnvaru termiņu 

par senatoru apstiprina attiecīgi katru nākamo kandidātu atbilstoši vēlēšanu rezultātiem, 

kurš piekrīt ieņemt senatora amatu. Ja šādā kārtībā apstiprināt jaunu senatoru neizdodas, 

Satversmes sapulce organizē jaunas vēlēšanas uz vakanto senatora amatu.  

2.5. Studējošo pārstāvjus Senātā ievēl un atsauc Studējošo pašpārvalde Augstskolu likumā un 

TSI Studējošo pašpārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā. Par ievēlētajiem pārstāvjiem 

Studējošo pašpārvalde nekavējoties paziņo Senāta priekšsēdētājam. 

2.6. Studējošo pašpārvaldes ievēlētos senāta locekļus apstiprina augstskolas Senāts. 

2.7. TSI Senāts uz savu pilnvaru termiņu no senatoru vidus ievēl priekšsēdētāju un sekretāru.  

2.8. Senāta priekšsēdētājs:  

2.8.1. nosaka Senāta sēdes laiku, vietu un formātu (klātiene vai attālināti) un izziņo sēdi;  

2.8.2. uzaicina uz Senāta sēdēm ieinteresētās personas vai atbildīgos TSI darbiniekus;  
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2.8.3. ierosina Senāta sēžu darba kārtību;  

2.8.4. vadot Senāta sēdi, ir tiesīgs noteikt izskatāmo jautājumu un debašu kārtību un 

ilgumu;  

2.8.5. jebkuru jautājumu var pasludināt par steidzamu, pēc būtības apspriežot un izlemjot 

to  Senāta sēdē; 

2.8.6. konkrēta jautājuma izvērtēšanai ir tiesīgs izveidot darba grupas, nosakot to sastāvu, 

apspriežamo jautājumu loku un veicamos uzdevumus 

2.8.7. būtisku apsvērumu dēļ ir tiesīgs jebkura jautājuma izskatīšanu atlikt līdz nākošajai 

Senāta sēdei  

2.8.8. veic citas, arī nolikumā tiešā veidā neminētas darbības, kas nepieciešamas Senāta 

darba efektīvai nodrošināšanai. 

2.9. Sekretārs protokolē sēdes gaitu, sagatavo sēžu protokolus un izrakstus, nodrošina Senāta 

protokolu un apstiprināto dokumentu izvietošanu un reģistrāciju TSI lietvedības sistēmā; 

pārzina Senāta dokumentus un to lietvedību.   

2.10. Senāts izveido Senāta pastāvīgas komisijas, kuru pilnvaras, uzdevumus un darbības 

kārtību nosaka Nolikums par Senāta pastāvīgām komisijām. 

 

3. SENĀTA KOMPETENCE 

3.1. Senāts: 

3.1.1. izstrādā augstskolas Satversmi un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs par 

Satversmes atbilstību augstskolas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem;  

3.1.2. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par augstskolas stratēģiju, augstskolas 

akadēmisko un zinātnisko struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un 

likvidāciju. 

3.1.3. var rosināt rektora atcelšanu no amata un lemt par rektora atcelšanu no amata, 

ievērojot Augstskolu likumā noteikto; 

3.1.4. rosina konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu; 

3.1.5. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras. 

3.2.  Pēc rektora ierosinājuma Senāts lemj par: 

3.2.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu; 

3.2.2. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu; 

3.2.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai; 

3.3. Senāts apstiprina: 

3.3.1. zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstības plānus; 

3.3.2. studiju programmas, studiju virzienus un programmu direktorus; 

3.3.3. uzņemšanas noteikumus; 

3.3.4. studiju procesu reglamentējošos pamatdokumentus; 

3.3.5. nozaru profesoru padomes un to sastāvus; 

3.3.6. prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla vērtēšanas 

kritērijus; 

3.3.7. TSI studējošo pašpārvaldes nolikumu; 

3.3.8.  Senāta komisiju sastāvu. 

3.4. Senāts dibina Padomnieku konventu un apstiprina tā locekļus. 

3.5. Senāts ievēl akadēmisko personālu saskaņā ar LR Augstskolu likumu un TSI Satversmi. 

3.6. Senāts piešķir TSI goda nosaukumus: Emeritus profesors, Goda profesors un Goda biedrs.  

3.7. Senāts izvirza pretendentus apbalvojumu un goda nosaukumu saņemšanai. 

3.8. Senāts lemj par citiem jautājumiem, kas skar TSI akadēmiskās, radošās un zinātniskās 

darbības jomas. 
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4. SENĀTA SĒDES 

 

4.1. Senāta sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes studiju semestrī.  

4.2.  Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs. Senāta priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā 

Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētāja pilnvarota persona.  

4.3. Senāta sēdes protokolē Senāta sekretārs. Senāta sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un 

Senāta sekretārs. 

4.4. Senāta sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no senatoru kopējā skaita. 

4.5. Senatoriem ir pienākums piedalīties Senāta un tā izveidoto institūciju (komisiju, darba 

grupu) sēdēs.  

4.6. Senāta sēdes ir atklātas. Sēde vai sēdes daļa ir slēgtas, ja to pieprasa ne mazāk kā divas 

trešdaļas senatoru.  

4.7. Senāts lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 

ievēlēšanu akadēmiskajos amatos. Senāts akadēmiskajos amatos ievēl saskaņā ar 

Nolikumu par TSI akadēmiskā personāla izvēlēšanu konkursa kārtībā.  

4.8. Studējošo pārstāvjiem Senātā  ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses.  

Studējošo veto ir spēkā, ja par to nobalso visi studējošo pārstāvji- senatori.  

4.9. Pēc veto piemērošanas  jautājumu izskata Saskaņošanas komisija, ko izveido Senāts pēc 

paritātes principa, ar Studējošo pašpārvaldi. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina 

Senāts ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu. 

5.10.Senātā pieņemtais lēmums stājas spēkā pēc tā pasludināšanas ar rektora rīkojumu.  

 

 


