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APSTIPRINĀTS 

ar 31.10.2019. Senāta sēdes lēmumu  

(protokols 01-7/3) 

 

Transporta un sakaru institūta 

Studējošo pašpārvaldes 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šis nolikums reglamentē Transporta un sakaru institūta (turpmāk tekstā – TSI) Studējošo 

pašpārvaldes (turpmāk tekstā – SP) statusu, darbību, tiesības un pienākumus.  

1.2. SP ir vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu 

pārstāvībai TSI. 

1.3. SP savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, TSI Satversmi un citus TSI 

darbību reglamentējošos dokumentus, kā arī šo Nolikumu. 

1.4. TSI vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt SP darbību. SP sadarbojas ar TSI 

administrāciju uz sadarbības un autonomijas principiem. 

1.5. Pieņemot lēmumus par augstskolas darbības un attīstības jautājumiem, TSI administrācija 

ņem vērā SP viedokli. 

1.6. Studējošo iesaistīšanās SP aktivitātēs notiek brīvprātīgi. 

1.7. TSI filiālē var tikt dibināta SP institūcija, kas darbojas autonomi un pārstāv filiāles 

studējošo intereses. 

 

2. SP mērķis,  uzdevumi un tiesības 

 

1.8. SP mērķis ir pārstāvēt augstskolas  studējošo intereses akadēmiskos, zinātnes,  

kultūras un sadzīves jautājumos TSI un citās iestādēs Latvijā un ārvalstīs.  

1.9.  SP savu mērķu īstenošanai veic šādus uzdevumus:  

2.2.1. izveido  savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, ievērojot demokrātijas 

pamatprincipus; 

2.2.2. izstrādā savas darbības pamatvirzienus un stratēģiju, kas nav pretrunā ar SP 

Nolikumu;  

2.2.3. reprezentē TSI studējošo intereses Latvijā un starptautiskajā vidē; 

2.2.4. veicina sadarbību starp augstskolu un Latvijas Republikas un ārvalstu izglītības 

iestādēm un to studējošo pašpārvaldēm izglītības, kultūras, zinātnes, sporta u.c. 

jomās; 

2.2.5. saglabā, aizstāv un attīsta TSI tradīcijas; 

2.2.6. veicina studējošo iesaisti augstskolas studiju procesa attīstībā un uzlabošanā; 

2.2.7. organizē un atbalsta studējošo ārpusstudiju un sporta aktivitātes; 

2.2.8. piedalās TSI lēmējinstitūciju darbībā, pārstāvot studējošo intereses; 

2.2.9. piedalās ārvalstu studējošo iesaistīšanā TSI akadēmiskajā un sabiedriskajā dzīvē; 

2.2.10. informē augstskolas vadību un  studējošos par SP darbību un aktivitātēm.  

1.10.  SP ir sekojošas tiesības: 

1.10.1.  pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras TSI 

amatpersonas jautājumos, kas skar studējošo intereses; 

1.10.2.  saņemt normatīvajos aktos noteikto SP finansējumu; patstāvīgi rīkoties ar SP 

piešķirto finansējumu šajā Nolikumā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;  

1.10.3.  darboties citās organizācijās vai to savienībās, kuru darbība nav pretrunā ar SP 

Nolikumu;  

1.10.4.  darboties visās TSI lēmējinstitūcijās, atbilstoši TSI Satversmē noteiktajam; 



2 
 

1.10.5.  izmantot veto tiesības Satversmes sapulcē, Senātā un fakultātes domē 

jautājumos, kas attiecas uz studējošo tiesībām un interesēm. Pēc veto 

piemērošanas, jautājumu izskata Saskaņošanas komisija, kuru izveido un kas 

pieņem lēmumu augstskolas Satversmes noteiktajā kārtībā; 

1.10.6.  ierosināt TSI normatīvo aktu, kas skar studējošo intereses, pieņemšanu, 

grozīšanu vai atcelšanu; 

1.10.7.  risināt citus SP kompetencē esošus jautājumus.  

2.4.  Aktīviem SP biedriem (10 cilvēki) ir tiesības pretendēt uz atlaidi 10% apmērā no studiju 

maksas, pēc semestra atskaites par savu darbu iesniegšanas SP  priekšsēdētājam. Lēmumu par 

to, kuriem SP biedriem piemērot atlaidi, uz SP priekšsēdētāja iesnieguma pamata pieņem 

rektors un apstiprina to ar savu rīkojumu. 

 

3. SP organizatoriskā struktūra 

 

3.1. Studējošo pašpārvalde ir augstskolā studējošo pilnvarota pārstāvības un vadības 

lēmējinstitūcija. 

3.2. SP veido tās biedri, Padome un Valde. 

3.3. Padome ir TSI SP augstākā lēmējinstitūcija, kura vēlēta uz vienu gadu. Tās sastāvs ir 

rīcībspējīgs līdz nākamās Padomes ievēlēšanai. 

3.4. Padomi veido 20 locekļi, ko ievēl TSI studējošie 

3.5. Padomes loceklis var būt jebkurš TSI studējošais, kura kandidatūra ir izvirzīta Padomes 

vēlēšanām, un kuru šajā Nolikumā paredzētajā kārtībā ir ievēlējuši TSI studējošie.  

3.6. Valde ir TSI SP pilnvarotā pārstāvības un vadības izpildinstitūcija, to veido SP 

priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 7 virzienu vadītāji (virzienu organizatoriskā 

struktūra var tikt mainīta pēc nepieciešamības), ko pirmajā sēdē pēc Padomes vēlēšanām ievēl 

Padome.  

3.7. Jebkurš TSI studējošais, aizpildot pieteikuma anketu, var kļūst par SP biedru. Par 

pieteikuma anketas atbilstību pārliecinās atbildīgais Valdes loceklis un pieteikumu apstiprina 

ar Valdes lēmumu.  

3.8. Pēc SP priekšsēdētāja ierosinājuma Padome no SP vidus var ievēlēt arī SP sekretāru, kurš 

atbild par pašpārvaldes dokumentācijas kārtošanu, kā arī atbildīgos par citu aktivitāšu un 

projektu realizāciju.  

3.9. Viens Padomes loceklis var ieņemt vairākus amatus. 

3.10. Padome, nepieciešamības gadījumā, var lemt par Padomes locekļu un biedru atcelšanu 

no ieņemamā amata, vai izslēgšanu no Padomes locekļu un SP biedru saraksta.  

3.11. Ja Padomes loceklis vai SP biedrs pārtrauc studijas TSI vai izsaka turpmāku nevēlēšanos 

pildīt viņam uzticētos pienākumus, vai tiek atcelts no pienākumu pildīšanas, Padome viņa 

vietā ievēl pienākumu izpildītāju no citu TSI studējošo skaita. 

 

4. Padome 

4.1. Lai kļūtu par Padomes locekli, TSI studējošajam ir jāpiedalās izsludinātajās Padomes 

vēlēšanās. 

4.2. Padomes locekļu pilnvaras ir spēkā līdz nākamās Padomes vēlēšanām, ja Padome, 

pamatojoties uz šo Nolikumu, nelemj citādi. 

4.3. Jaunās Padomes pirmā sēde tiek sasaukta divu nedēļu laikā pēc Padomes vēlēšanu 

rezultātu paziņošanas. Konkrētu laiku un vietu nosaka un izziņo Vēlēšanu komisija. 

4.4. Ja kāds no Padomes locekļiem atsakās no sava mandātā vai to zaudē, tad rindas kārtībā 

mandāts, tiek piedāvāts nākamajam kandidātam, kas Padomes vēlēšanas ieguvis augstāko 

balsu skaitu. 
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4.5. Ja gadījumā visi rindā palikušie kandidāti atsakās no mandāta Padomē, tad kopējais 

mandātu skaits tiek samazināts, pielāgojot to esošo Padomes locekļu skaitam, taču Padomes 

locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par 15. 

4.6. Ja Padomes locekļu skaits nesasniedz 15, tiek organizētas ārkārtas Padomes vēlēšanas. 

4.7. Par neierašanos uz Padomes sēdi ir iepriekš jāpaziņo SP priekšsēdētājam vai atbildīgajam 

Valdes loceklim. 

4.8. Ja Padomes loceklis, bez iepriekšēja brīdinājuma neapmeklē 2 (divas) Padomes sēdes pēc 

kārtas, tad nākamajā Padomes sēdē lemj par šī Padomes locekļa izslēgšanu no Padomes 

locekļu saraksta.  

4.9. Padome ir patstāvīgi funkcionējoša SP lēmējinstitūcija, kas sanāk ne retāk kā reizi mēnesī 

studiju gada laikā, ja Padome nelemj citādāk. 

4.10. Ja Padome nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, divu nedēļu laikā tiek sasaukta 

atkārtota Padomes sēde, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo locekļu 

skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 3 (trīs) Padomes locekļi. 

4.11. Padomes pienākumi:  

      4.11.1. plānot un organizēt SP darbu; 

      4.11.2. pārraudzīt SP aktivitātes un pieņemt lēmumus par jaunu darbības virzienu vai 

projektu uzsākšanu; 

       4.11.3. pārraudzīt SP budžeta izlietojumu; 

       4.11.4. ievēlēt, atsaukt Valdi un uzraudzīt tās darbību; 

       4.11.5. ievēlēt studējošo pārstāvjus TSI koleģiālajās lēmējinstitūcijās;  

      4.11.6. ievēlēt domniekus Latvijas Studentu apvienības domē un citās lēmējinstitūcijās; 

      4.11.7. pieņemt lēmumu par Padomes locekļa un SP biedra statusa zaudēšanu; 

       4.11.8. izskatīt citus TSI studējošajiem būtiskus jautājumus. 

 

5. Valde 

  

5.1. Valdes locekļu pienākumi:  

   5.1.1. izstrādāt turpmākā gada SP darbības plānu; 

   5.1.2. izstrādāt SP budžeta plānu un virzīt to apstiprināšanai Padomē; 

   5.1.3. ikmēneša Padomes sēdēs, ja vien Padome nelemj citādāk, sagatavot un sniegt 

atskaites Padomei par Valdes paveikto mēneša laikā; 

   5.1.4. nodrošināt Padomes pieņemto lēmumu izpildi; 

   5.1.5. pārraudzīt un koordinēt virzienu un darba grupu darbu; 

   5.1.6. organizēt Padomes vēlēšanas; 

   5.1.7. sniegt informāciju studējošajiem par SP paveikto darbu. 

5.2. Valdes locekļu tiesības: 

5.2.1. piedalīties Valdes un Padomes sēdēs un saņemt informāciju par to darbu; 

5.2.2. izstrādāt priekšlikumus SP Nolikuma grozījumiem, SP darbības plāna un budžeta 

grozījumiem un virzīt tos izskatīšanai Padomē.  

5.3. Valdes locekļi savus pienākumus pilda saskaņā ar Valdes izstrādātiem un Padomē 

apstiprinātajiem amatu aprakstiem.  

5.4. Ja Valdes loceklis sava termiņa laikā absolvē TSI, bet mēneša laikā atsāk studijas TSI, tad 

Padomei nav nepieciešams atkārtoti apstiprināt šo Valdes locekli amatā. 

5.5. Valdes locekļa maiņas gadījumā tiek iecelts pienākumu izpildītāja uz laiku līdz ārkārtas 

Valdes vēlēšanām, kurās tiek ievēlēts jauns Valdes loceklis. 

5.6. SP Priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un virzienu vadītāju amata kandidātus Valdes 

vēlēšanām var izvirzīt Padomes locekļi, biedri, kā arī kandidāti var izvirzīt sevi arī paši. 

5.7. Valdes sēdes ir atklātas visiem biedriem un interesentiem. Valdei vienojoties, Valde ir 

tiesīga noteiktus jautājumus izlemt slēgtā sēdē. 
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5.8. Ārkārtas Valdes sēdi sasauc SP Priekšsēdētājs vai ne mazāk kā 3 (trīs) Valdes locekļi, vai 

ne mazāk kā viena piektā daļa Padomes biedru pēc rakstveida pieprasījuma SP 

Priekšsēdētājam. 

5.9. Valdes sēde ir pilntiesīga, ja uz sēdi ir ieradušies vairāk nekā puse Valdes locekļu. 

 

6. Studējošo pašpārvaldes Padomes vēlēšanas 

 

6.1. Jaunās Padomes vēlēšanas organizē esošā TSI Studējošo pašpārvalde šajā Nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

6.2. Padomi ievēlē vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un brīvprātīgās vēlēšanās uz vienu 

gadu ar grozāmu kandidātu sarakstu. 

6.3. Par Padomes vēlēšanu norises vietu, laiku, termiņu kandidatūras izvirzīšanai un Vēlēšanu 

komisijas sastāvu lemj Padome ne vēlāk kā vienu mēnesi līdz Padomes vēlēšanām un informē 

par to TSI studējošos.   

6.4. Padomes vēlēšanas organizē Padomes ievēlēta Vēlēšanu komisija vismaz 3 cilvēku 

sastāvā, kas no sava vidus izraugās komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un 

sekretāru. 

6.5. Kandidatūras pieteikums uz Padomes locekļa amatu jāiesniedz Vēlēšanu komisijai ne 

vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanām. Iesniegtajā pieteikumā jānorāda kandidāta:  

   6.5.1. vārds, uzvārda; 

   6.5.2. studiju programmas nosaukums; 

   6.5.3. studenta apliecības numurs; 

   6.5.4. motivācija kļūt par SP Padomes locekli; 

   6.5.5. paraksts, kas apliecina piekrišanu kandidēt. 

6.6. Vēlēšanu komisija nodrošina, ka ne mazāk kā vienu nedēļu pirms vēlēšanu norises visiem 

TSI studējošajiem tiek izsūtīta elektroniska informācija par plānoto vēlēšanu norises laiku, 

vietu, vēlēšanu kārtību un informācija par visiem kandidātiem, kā arī uzaicinājums 

augstskolas studējošajiem piedalīties vēlēšanās. 

6.7. Padomes vēlēšanās ir tiesīgi piedalīties visi TSI studējošie, uzrādot derīgu studējošo 

apliecību un parakstoties vēlētāju reģistrācijas lapā.  

6.8. Vēlēšanu komisija var organizēt kandidātu prezentācijas, kur kandidāti prezentē savu 

kandidatūru, redzējumu par SP tālāko darbību un atbild uz interesentu jautājumiem. 

6.9. Vēlēšanu komisija visiem reģistrētajiem vēlētājiem izdala vēlēšanu zīmes, kurās ir 

ierakstīts katra kandidāta numurs, vārds un uzvārds, un norādīta vieta atzīmes veikšanai. 

6.10. Aizpildītu vēlēšanu zīmi vēlētājs Vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē personiski iemet 

aizzīmogotā vēlēšanu urnā. Katrs vēlētājs var balsot tikai vienu reizi. 

6.11. Pēc vēlēšanām Vēlēšanu komisija atver urnu, saskaita nodotās balsis, protokolē un 

paziņo TSI studējošajiem vēlēšanu rezultātus. 

6.12. Vēlēšanu komisijas protokolā atzīmē: 

   6.12.1 balsstiesīgo skaitu; 

   6.12.2. izsniegto zīmju skaitu; 

   6.12.3. urnā atrasto zīmju skaitu; 

   6.12.4. nederīgo zīmju skaitu (tās tiek numurētas, atzīmējot nederīguma cēloņus); 

   6.12.5. par katru kandidātu – zīmju skaitu, kurās viņa kandidatūra ir atbalstīta, un kurās tā 

noraidīta. 

6.13. Ja Vēlēšanu komisija nelemj citādi, tad nederīgas ir vēlēšanu zīmes ir tās kurās:  

    6.13.1. kandidāta ievēlēšana vienlaicīgi gan atbalstīta, gan noraidīta;  

    6.13.2. ir svītrojumi, zīmes ir saplēstas vai citādi bojātas.  

6.14. Ievēlēts ir tas kandidāts, par kuru ir nobalsojis lielākais reģistrēto vēlētāju skaits.  

6.15. Kandidāta rezultātu iegūst, summējot „par” un „pret” balsis. „Par” pielīdzināms „+1”, 

„pret” pielīdzināms „-1”, atturēšanās pielīdzināma „0”. Vienāda rezultāta gadījumā izšķirošais 
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ir „par” nodoto balsu skaits. Ja arī šis rezultāts vienāds, noteicošā ir kandidāta pieteikuma 

dokumentu iesniegšanas secība. 

6.16. Vēlēšanu rezultāti publicējami TSI mājas lapā – www.tsi.lv trīs dienu laikā pēc 

vēlēšanām, un citos aktīvajos sociālajos tīklos. 

6.17. Sūdzības par Vēlēšanu komisijas rīcību un vēlēšanu organizāciju iesniedzamas TSI 

Akadēmiskajā šķīrējtiesā ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu publicēšanas. Ja 

tā atzīst sūdzības par pamatotām un pārkāpumus par tādiem, kas būtiski ietekmējuši vēlēšanu 

iznākumu, trīs nedēļu laikā SP Padome tiek vēlēta atkārtoti. 

6.18. Gadījumā, ja esošā Studējošo pašpārvaldes Padome ir pārtraukusi savu darbību, tad 

jaunās Padomes vēlēšanas organizē no studentu vidus izraudzīta un ar TSI rektora rīkojumu 

apstiprināta vēlēšanu sapulces organizācijas komiteja, kura lemj par Padomes vēlēšanu 

norises vietu, laiku, termiņu kandidatūras izvirzīšanai un informē par to TSI studējošos. Šajā 

gadījumā vēlēšanu norises un kandidātu izvirzīšanas termiņš var atšķirties no šā Nolikuma 

punktos 6.3., 6.5. un 6.6. minētā.    

 

7. Padomes sēdes 

 

7.1. Padomes sēdes notiek vismaz vienu reizi mēnesī un tās tiek protokolētas. 

7.2. Tiesības sasaukt Padomes sēdi ir: 

       7.2.1. SP Priekšsēdētājam; 

       7.2.2. Padomes locekļu vairākumam (50% + 1). 

7.3. Padomes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, ja to pieprasa SP Priekšsēdētājs vai vismaz 

puse Padomes locekļu. 

7.4. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse (50% + 1) Padomes locekļu. 

7.5. Padomes sēdi vada SP Priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai arī cits sēdes vadītājs, kas var būt 

jebkurš no SP valdes locekļiem, ja par to ir vienojušies sēdē klātesošie Padomes locekļi. 

7.6. Ilgstošas SP Priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā Padomes sēdes organizē SP 

Priekšsēdētāja vietnieks. 

7.7. Padomes lēmumi var tikt pieņemti ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu atklātā 

balsošanā, ja pirms lēmuma pieņemšanas nav nobalsots par citu kārtību. Ja ir vienāds balsu 

skaits, tad noteicošā ir SP Priekšsēdētāja balss. Ja Priekšsēdētājs nepiedalās sēdē, tad 

noteicošā ir SP Priekšsēdētāja vietnieka balss. 

 

8. Kārtība, kādā studējošie tiek izvirzīti un ievēlēti TSI koleģiālajās lēmējinstitūcijās 

 

8.1. Studējošo pārstāvji tiek izvirzīti un ievēlēti šādās TSI koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 

8.1.1. Satversmes sapulce;  

8.1.2. Senāts;  

8.1.3. Akadēmiskā šķīrējtiesa;  

8.1.4. Fakultātes dome; 

8.1.5. Studiju virzienu padome.  

8.2. TSI studējošo pārstāvju skaitu šajās institūcijās nosaka šo institūciju reglamentējošie 

dokumenti – TSI Satversme, Senāta nolikums, Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums, Nolikums 

par fakultāti  un Nolikums par TSI realizēto studiju virzienu padomēm. 

8.3. Kārtība, kādā studējošie tiek izvirzīti TSI Satversmes sapulces vēlēšanām un tiek ievēlēti 

TSI koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 

8.3.1. TSI studējošie rakstveidā Padomei piesaka savu vai cita studējošā kandidatūru 

izvirzīšanai TSI Satversmes sapulces vēlēšanām un ievēlēšanai TSI koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās;  

8.3.2. Padome apspriež izvirzītos studējošo kandidātus TSI Satversmes sapulces 

vēlēšanām un ievēlēšanai TSI koleģiālajās lēmējinstitūcijās, un tad aizklāti balso par 

katru kandidātu, klātesot ne mazāk kā pusei no Padomes locekļiem; 
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8.3.3. studējošais tiek uzskatīts par izvirzītu TSI Satversmes sapulces vēlēšanām un 

ievēlēts attiecīgajā TSI koleģiālajā lēmējinstitūcijā, ja balsojumā ieguvis vairāk par pusi 

no klātesošo Padomes locekļu balsīm. Gadījumā, ja vairāk par pusi no klātesošo Padomes 

locekļu balsīm balsojumā ir ieguvis lielāks TSI studējošo skaits, nekā to paredz attiecīgo 

institūciju reglamentējošie dokumenti, tad par ievēlētiem tiek uzskatīti tie lēmējinstitūcijā 

noteiktajam skaitam atbilstošie studējošie, kuri ir saņēmuši vairāk Padomes locekļu 

balsu; 

8.3.4. SP Priekšsēdētājs sagatavo vēlēšanu sanāksmes protokola izrakstu ar sanāksmes 

lēmumu, un iesniedz to personai, kura ir atbildīga par TSI Satversmes sapulces vai 

attiecīgās lēmējinstitūcijas vēlēšanu organizēšanu vai TSI Senāta priekšsēdētājam.  

 

9. SP īpašums un darbības finansēšana 

 

9.1. SP izmantojamo īpašumu veido kustamais un nekustamais īpašums, ko TSI nodevusi SP 

lietošanā, un ko SP iegādājusies vai saņēmusi kā dāvinājumu. 

9.2. SP darbība tiek finansēta no TSI budžeta apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu 

no augstskolas gada budžeta. 

9.3. Augstskolas filiāles SP budžets tiek apstiprināts filiālē atsevišķi. 

9.4. SP ir tiesības rīkoties ar tās īpašumu un finanšu resursiem studējošo interesēs, veicot šajā 

Nolikumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

9.5. SP savā darbība ievēro TSI kopējo budžeta un iepirkumu plānošanas, uzskaites un 

atskaites sistēmu.  

9.6. SP budžeta apstiprināšanas un izlietošanas kārtība: 

9.6.1. finanšu resursu saņemšanai SP ir jāizstrādā darbības/aktivitāšu plāns, tāme un 

iepirkumu plāns attiecīgajam budžeta periodam; 

9.6.2. darbības plāns un plānotais budžeta izlietojums vispirms tiek saskaņots ar TSI 

finanšu direktoru un rektoru; 

9.6.3. SP ienākošos rēķinus reģistrē SP, un tad tie tiek nodoti TSI grāmatvedībā, 

pamatojoties uz iepriekš apstiprināto budžetu un attiecīgajiem līgumiem; 

9.6.4. materiāli atbildīgā persona par SP īpašumu un citām materiālajām vērtībām ir SP 

Priekšsēdētājs.  

9.7. SP budžeta periods ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim 

 

10. SP Nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība 

 

10.1. Grozījumus Nolikumā var ierosināt SP priekšsēdētāja, Valde vai ne mazāk kā 5 (pieci) 

Padomes locekļi. 

10.2. Nolikumu vai tā grozījumus pieņem Padomes sēdē ar ne mazāk, kā divu trešdaļu visu 

Padomes locekļu balsu vairākumu. 

10.3. Nolikums  un tā grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas TSI Senātā. 

 

 

 


