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1. SENĀTA KOMPETENCE  
 
1.1.Senāts ir TSI personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina 

kārtību un noteikumus, kuri regulē visas TSI darbības sfēras, kuras neietilpst vienīgi 

Satversmes sapulces kompetencē. 
1.2. Senāts: 

-    apstiprina prorektorus un TSI akadēmisko institūciju un komercsabiedrību direktorus   

      (pēc rektora priekšlikuma); 

-  apstiprina TSI struktūrvienību nolikumus un noteikumus, kas reglamentē studiju 

procesu, studiju rezultātu pārbaudi un vērtēšanu, profesionālās kvalifikācijas, 

akadēmisko grādu piešķiršanas un diplomu izsniegšanas kārtību, un citus darba 

kārtības noteikumus; 

-     izskatā un apstiprina studiju programmas, apstiprina studiju programmu direktorus; 

-     ievēlē akadēmisko personālu saskaņā ar LR Augstskolu likumu un TSI Satversmi;   

-     ievēlē Augstskolas Goda doktorus un Goda biedrus; 

-     ievēlē Augstskolas Padomnieku konventa locekļus; 

-     izsludina atklātus konkursus uz akadēmiska amata vietām;  

-     piešķir akadēmiskos grādus. 
 

2. TSI SENĀTA SASTĀVS  
 
2.1.  Senāta sastāvā ir 20 senatori. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz 3 gadiem.  

2.2.  Senatoru skaitā 75% jābūt akadēmiskā personāla pārstāvjiem. Studējošo īpatsvaram ir jābūt,   
        ne mazākam par 20%.  

2.3.  Studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē un atsauc Studējošo pašpārvalde, saskaņā ar Nolikumu 

par Studējošo pašpārvaldi. Pārējos Senāta locekļus ievēlē un atsauc Satversmes sapulce. 

Satversmes sapulce var atsaukt Senāta locekli, ja to rakstveidā ierosina 1/2 to darbinieku, 

kas viņu izvirzījusi. Ja ievēlētie pārstāvji pārtrauc darba attiecības ar TSI, tad viņiem 

izbeidzas Senāta locekļu pilnvaras. 
2.4.   Senāts ievēlē Senāta priekšsēdētāju un sekretāru. 

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

nosaka Nolikums par Senāta pastāvīgām komisijām. 

 

3. TSI SENĀTA DARBĪBAS KĀRTĪBA  

 
3.1.  Senāta sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.  
3.2.  Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs. Senāta priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā Senāta    

        sēdes vada Senāta priekšsēdētāja pilnvarota persona. 

3.3.  Senāts ir lemt spējīgs, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 50 % Senāta locekļu.  



3.4. Senāts pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, izņemot docētāju 

izvēlēšanu. Docētājus Senāts ievēlē saskaņā ar Nolikumu par TSI akadēmiskā personāla 

izvēlēšanu konkursa kārtībā.  
3.5.  Senatoriem, kuri pārstāv Studējošo pašpārvaldi, ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. 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.  

3.6.   Senāta lēmums stājas spēkā pēc tā pasludināšanas ar rektora rīkojumu.  

 


