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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA  
SATVERSMES SAPULCES  

NOLIKUMS  
 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 

Satversmes sapulce ir augstskolas “Transporta un sakaru institūts” (TSI) pilnvarota 

augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un 

zinātniskajos jautājumos.  

 

2. SATVERSMES SAPULCES KOMPETENCE 

 

2.1. Satversmes sapulce:  

1) pieņem un groza TSI Satversmi;  

2) ievēlē un atceļ rektoru;  

3) ievēlē TSI Senātu;  

4) ievēlē Revīzijas komisiju un Akadēmisko šķīrējtiesu;  

5) apstiprina Satversmes sapulces, TSI Senāta, Revīzijas komisijas, Akadēmiskās      

     šķīrējtiesas un filiāļu nolikumus.  

 

2.2.  Satversmes sapulce pēc savas iniciatīvas var izskatīt jebkuru TSI akadēmiskās un          

        zinātniskās darbības jautājumu un pieņemt attiecīgu lēmumu, kas obligāts visām         

        augstskolas institūcijām.  
 

3. SATVERSMES SAPULCES VEIDOŠANA 
 

3.1. Satversmes sapulci ievēlē no: 

 - akadēmiskā personāla; 

 - studējošajiem; 

 - vispārējā augstskolas personāla.  

 

3.2.  Satversmes sapulce sastāv no 50 personām, no kurām 30 (t.i.60%) personas ir akadēmiskā  
amatā ievēlētas personas, 10 (t.i. 20%) ir no vispārējā personāla ievēlētas personas un 10 

(t.i. 20%) – no pilna laika studējošo vidus ievēlētās personas.   

 

3.3. Satversmes sapulce sastāv no struktūrvienību pārstāvjiem un no Studentu pašvaldības 

pārstāvjiem. 

 

3.4. Satversmes sapulci sasauc TSI Senāts vai rektors ne retāk kā vienu reizi gadā.  
 

4. SATVERSMES SAPULCES LĒMUMI UN TO IZPILDE 
 

4.1.  Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru uz visu sasaukuma laiku.  

4.2.  Satversmes sapulces dienas kārtību iesaka Senāts vai rektors. Dienas kārtību apstiprina    



        Satversmes sapulce.  

 

4.3. Satversmes sapulce ir lemt spējīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 no ievēlēto locekļu   

        kopskaita.  

 

4.4. Satversmes sapulce:  

  - atklāti balsojot, pieņem un groza TSI Satversmi un nolikumus; 

  - aizklāti balsojot, ievēlē un atceļ rektoru; 

  - aizklāti balsojot, ievēlē Senātu, Revīzijas komisiju un Akadēmisko šķīrējtiesu;   

 Pārējos lēmumus Satversmes sapulce pieņem atklātā balsojumā. 
 

4.5. Satversmes sapulces lēmumu izpildi organizē Senāts vai īpaši noteikta institūcija un kontrolē 
Revīzijas komisija. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs nepieciešamības gadījumā Satversmes 

sapulcei sniedz ziņojumu par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi. 

 


