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Transporta un sakaru institūta 

NOLIKUMS 
par rektora vēlēšanu kārtību 

 
1. Rektors īsteno Transporta un sakaru institūta (TSI), turpmāk tekstā – augstskola, 

vispārējo administratīvo vadību un bez īpašu pilnvaru saņemšanas (pēc amata) pārstāv 
institūtu. 

Rektoram ir tiesības izdot rīkojumus un citus normatīvos rīkojuma dokumentus, kā 
arī viņam ir likumdošanas iniciatīvas tiesības institūta Senātā. 

Senāta lēmumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas ar rektora rīkojumu. 
 

 2.Rektors ir personīgi atbildīgs institūta dibinātājiem un Latvijas Valdībai par: 
• LR “Izglītības likums”, “Augstskolu likums” un citu likumdošanas aktu, kā arī 

a/s “TSI” Valdes lēmumu izpildi; 
• augstskolas finansu darbību; 
• augstskolas izsniegto izglītības dokumentu atbilstību izglītības kvalitātei; 
• augstskolas darbības atbilstību TSI Satversmei. 

 
 3. Augstskolas rektora vēlēšanas notiek ar nolūku izvēlēties vadītāju, kurš būtu 
spējīgs mobilizēt personālu institūta darbības galvenā mērķa sasniegšanai – dot iespēju 
studējošiem iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu augstāko akadēmisko un profesionālo 
izglītību, virzīt visu ražošanas un saimniecisko darbību uz institūta studiju procesa un 
zinātniskās darbības nodrošināšanu. 
 
 4. Rektoru ievēl augstskolas Satversmes sapulcē uz pieciem gadiem, bet ne vairāk 
kā divas reizes pēc kārtas. 
 
 5. Par augstskolas rektoru var ievēlēt profesoru vai zinātņu doktoru ar akadēmiskā 
un administratīvā darba pieredzi augstskolā, amatā ne zemāk par katedras vadītāja 
(departamenta direktora) amatu. 
 
 6. TSI Senāts, kā noteikums, trīs mēnešus pirms ievēlētā rektora pilnvaru termiņa 
beigām, pieņem lēmumu par rektora vēlēšanu uz nākamo termiņu, datumu un izstrādā, 
apstiprina vēlēšanu sagatavošanas un norises plānu. 
 Atklāti balsojot TSI Senāts ievēlē rektora Vēlēšanu sagatavošanas komisiju – triju 
līdz piecu cilvēku sastāvā. Nepieciešamības gadījumā komisijas sastāvu var palielināt. Par 
komisijas locekli var būt  jebkurš, pamatdarbā strādājošs augstskolas darbinieks. Par 
Vēlēšanu sagatavošanas komisijas priekšsēdētāju tiek iecelts viens no komisijā 
ievēlētajiem Senāta locekļiem. 
 
 7. Vēlēšanu sagatavošanas komisija izanalizē Satversmes sapulces sastāvu un 
noskaidro tos tās locekļus, kuriem beigušās pilnvaras vai kuri pārtraukuši darba attiecības 
ar augstskolu. Nepieciešamības gadījumā, komisija iesaka attiecīgajām personāla 
kategorijām ievēlēt izbijušo Satversmes sapulces pārstāvju vietā – jaunus. 
  



 8. Vēlēšanu sagatavošanas komisija informē augstskolas struktūrvienību vadītājus 
par rektora vēlēšanu sagatavošanas gaitu un kontrolē šī nolikuma prasību izpildi. 
 
 9. Rektora amata kandidātus izvirza a/s “TSI” valde. Izvirzīšanas procesā tiek ņemti 
vērā fakultāšu un departamentu personāla sapulču, pamatdarbā profesoru un pašu 
pretendentu priekšlikumi. 
 Kandidātus reģistrē Vēlēšanu sagatavošanas komisija, saņemot izrakstu no a/s 
“TSI” valdes sēdes protokola, kuram tiek pievienoti šādi dokumenti (katram kandidātam): 
• kandidāta rakstiska piekrišana balotēties; 
• Currikulum Vitae; 
• vēlēšanām nepieciešamo diplomu un atestātu kopijas; 
• 3 fotogrāfijas (9 x 12 cm). 
 

10. Informācija par kandidātiem, ieskaitot īsu biogrāfisko uzziņu, zinātnisko grādu 
un nosaukumu – ne vēlāk, ka 7 dienas pirms vēlēšanām, tiek izvietota uz   paziņojumu 
stendiem augstskolā. 

Vēlēšanu sagatavošanas komisija sniedz rektora amata kandidātiem 
nepieciešamo palīdzību viņu tikšanos ar augstskolas personālu organizēšanā, lai tos 
iepazīstinātu ar  pretendentu programmām. 

 
11. Satversmes sapulces gaitā katram rektora amata kandidātam tiek dota iespēja 

izteikties. Notiek kandidatūru apspriešana. 
 
12. Visu kandidātu  vārdi un uzvārdi tiek ierakstīti vienā, aizklātās balsošanas 

biļetenā (sk. šā nolikuma 1.pielikumā). Balsošanas procesā kandidatūras atbalstīšanu vai 
neatbalstīšanu fiksē, atstājot vai svītrojot  biļetenā kandidāta vārdu un uzvārdu. 

Ja balsotājs ir atstājis biļetenā vairāk kā vienu vārdu un uzvārdu, tāds šāds biļetens 
uzskatāms par nederīgu. 

 
13. Balsu skaitīšanai, Satversmes sapulce, pirms aizklātās balsošanas –  no sapulces 

locekļiem, atklāti balsojot ievēlē balsu skaitīšanas komisiju triju cilvēku sastāvā. 
Balsu skaitīšanas komisija (no komisijas locekļiem) ievēlē priekšsēdētāju un 

sekretāru. 
Balsu skaitīšanas komisija aizklātās balsošanas biļetenus sapulces locekļiem 

izsniedz saskaņā ar Satversmes sapulces locekļu sarakstu (tiem uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu). 

Biļetenus iemet tukšā, iepriekš pārbaudītā un balsu skaitīšanas komisijas 
aizzīmogotā speciālajā urnā. 

Pēc urnas atvēršanas, komisija skaita balsis un paziņo balsošanas rezultātus. 
Balsu skaitīšanas komisijas protokolu par balsošanas rezultātiem apstiprina 

Satversmes sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot. 
 
14. Satversmes sapulces lēmums tiek uzskatīts par likumīgu, ja balsošanā piedalījās 

ne mazāk par divām trešdaļām tās  balsstiesīgu locekļu. 
Par ievēlētu tiek uzskatīts kandidāts, kurš ieguvis vairāk nekā 50 procentu balsu no  

Satversmes sapulces pārstāvju kopskaita, kuri piedalījās balsošanā. 
Ja neviens no kandidātiem pirmajā kārtā nav ieguvis nepieciešamo balsu skaitu, 

notiek otra balsošanas kārta. 
 
15. Informāciju par Satversmes sapulces pieņemto lēmumu par rektora vēlēšanu 

rezultātu, augstskola paziņo Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai. 



16. Līdz Satversmes sapulcē uz rektora amatu ievēlētās personas apstiprināšanai 
Latvijas Republikas Ministru Kabinetā (MK) institūta rektora pienākumus pilda ar a/s 
“TSI” Valdes lēmuma noteikta persona. 

Ja MK neapstiprina ievēlēto personu rektora amatā, divu mēnešu laikā, augstskola 
organizē jaunas rektora vēlēšanas. MK noradītā rektora amata kandidatūra jaunās 
vēlēšanas nepiedalās. Ja rektora pilnvaras izbeigušas, rektora pienākumus izpilda 
augstskolas Senāta apstiprināta persona – profesors vai persona ar doktoru grādu. 

 
17. Rektora atcelšanu var ierosināt TSI Senāts, Padomnieku konvents vai a/s “TSI” 

Valde. Atceļ rektoru Satversmes sapulce. Rektora atcelšanai nepieciešams vairāk nekā 50 
procentu balsu no Satversmes sapulces pilntiesīgo locekļu kopskaita. 

Lēmumu par rektora atcelšanu Satversmes sapulce pieņem aizklāti balsojot (sk.  šā  
nolikuma 2.pielikumā). 

Vēlēšanu biļetenos, lēmumu par rektora atcelšanu (“piekrītu” vai “nepiekrītu”) veic 
– izsvītrojot attiecīgo vardu. 

Ja biļetenā atskaiti abi vārdi (“piekrītu” vai “nepiekrītu”), biļetens tiek uzskaitīts 
par derīgu. Šos biļetenus uzskata, kā lēmumu par rektora darba turpināšanu. 

Informāciju par Satversmes sapulces lēmumu par rektora vēlēšanu rezultātu, 
augstskola paziņo Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, lai to apstiprinātu 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 
18. Par savu darbību rektors sniedz gada pārskatu TSI Senātā un ne retāk kā reizi 

trijos gados – augstskolas Satversmes sapulcē. 
 
 
TSI rektora vēlēšanu kārtības nolikumu pieņem, izmaina un atceļ TSI Senāts. 
 
 
 
Stājas spēkā ar 04.04.2005. (rektora 04.04.2005. rīkojums Nr. 01/36-V) 
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