
 

 

Projekts 

 

SENĀTA LĒMUMS 
 

RTU Senāta 2021. gada 15. novembra sēde (protokols Nr. 656) 

 
Par RTU Studentu parlamenta Satversmes apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Pamatojoties uz RTU Studentu parlamenta Kopsapulces 2021. gada 20. oktobra lēmumu 

Nr. 01443-2.2-e/26, Senāts nolemj: 

 

1) atzīt par spēku zaudējušu RTU Studentu parlamenta Satversmi, kas apstiprināta 

2017. gada 30. oktobra Senāta sēdē (protokols Nr. 613); 

2) apstiprināt RTU Studentu parlamenta Satversmi jaunā redakcijā. 

 

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Satversme 

pieņemta saskaņā ar Augstskolu likuma 53. panta 1. daļu 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Studentu parlamenta (turpmāk – RTU SP) 

Satversme ir RTU iekšējais normatīvais akts, kas nosaka RTU studējošo pašpārvaldes 

organizatoriskās uzbūves un darbības vispārīgos noteikumus. 

2. Detalizētāka reglamentācija par RTU SP pārvaldes orgāniem un to darbību ir noteikta citos 

RTU iekšējos normatīvajos aktos, kā arī paša RTU SP un tā pārvaldes orgānu izdotajos 

normatīvajos aktos un lēmumos. 

3. RTU SP ir patstāvīga RTU struktūrvienība, kura ir studējošo pašpārvaldes organizatoriskā 

un juridiskā darbības forma. 

4. RTU SP Satversme vienlaikus ir uzskatāma par Studējošo pašpārvaldes nolikumu 

Augstskolu likuma 53. panta 1.daļas izpratnē. 

5. RTU SP  sastāv no katras fakultātes, studiju un zinātnes centra (turpmāk – SZC), neatkarīgā 

institūta (turpmāk – NI) un Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta 

(turpmāk – SSĀSD) studējošo pašpārvalžu biedriem. 

6. RTU SP pārvaldes orgāni ir: 

6.1. katras fakultātes, SZC, NI un SSĀSD studējošo pašpārvalde; 

6.2. RTU SP Kopsapulce (turpmāk – Kopsapulce); 

6.3. RTU SP valde (turpmāk – Valde); 

6.4. RTU SP prezidents (turpmāk – Prezidents). 

7. RTU Studentu parlamenta nosaukuma oficiālā abreviatūra ir RTU SP. 
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8. RTU SP darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikā spēkā esošie ārējie normatīvie akti, 

RTU Satversme, RTU Senāta lēmumi, šī Satversme, kā arī RTU SP pieņemtie iekšējie 

normatīvie akti un lēmumi. 

9. RTU SP nosaukums citās valodās:  

9.1. angļu valodā: Students' Parliament of Riga Technical University;  

9.2. latīņu valodā: Parlamentum studiosorum Universitas technica Rigensis. 

10. RTU SP ir savs subkonts RTU grāmatvedībā, var būt savas veidlapas un zīmogs ar RTU SP 

nosaukumu, sava simbolika, kas ir izstrādāta saskaņā ar RTU noteiktajām vadlīnijām, saskaņota 

ar RTU Sabiedrisko attiecību departamentu un ir apstiprināta RTU SP Kopsapulcē. 

11. RTU SP darbības mērķis ir pārstāvēt RTU studējošos, aizstāvēt viņu tiesības un intereses 

un palīdzēt veidot kvalitatīvu studiju procesu RTU, kā arī sekmēt studējošo iesaisti pētniecībā 

un valorizācijā visos izglītības līmeņos. 

12. RTU SP tiesības ir:  

12.1. paust RTU studējošo viedokli RTU un ārpus tās;  

12.2. ierosināt RTU iekšējo normatīvo aktu pieņemšanu, grozīšanu un atcelšanu;  

12.3. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no RTU struktūrvienībām 

par  visiem jautājumiem, kas skar studējošo tiesības un intereses;  

12.4. izstrādāt un apstiprināt RTU SP budžetu atbilstoši Augstskolu likumā 

noteiktajai  kārtībai, RTU Satversmei un RTU iekšējiem normatīvajiem aktiem; 

12.5. atbilstoši savām vajadzībām un ievērojot RTU noteikto kārtību, veidot un 

koordinēt savu iekšējo struktūru, organizēt lietvedību, komplektēt personālu un izstrādāt 

un pieņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamos nolikumus un noteikumus 

jautājumos, kurus neregulē RTU administrācijas vai Senāta pieņemtie noteikumi; 

12.6. sadarboties ar citu augstskolu studējošo pašpārvaldēm un nevalstiskajām 

organizācijām; 

12.7. citas tiesības saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

13. RTU SP pienākumi ir:  

13.1. izvirzīt studējošo pārstāvjus un piedalīties RTU, kā arī valsts  lēmējinstitūciju 

darbībā;  

13.2. pārstāvēt RTU studējošos Latvijā un ārzemēs;  

13.3. apspriest un risināt RTU studējošo akadēmiskās, sociālās un kultūras 

dzīves jautājumus;  

13.4. izstrādāt un uzturēt savu iekšējo dokumentāciju un lietvedību;  

13.5. līdzdarboties studiju procesa kvalitātes un programmu uzlabošanā;  

13.6. piedalīties studentu sociālās labklājības veicināšanā;  

13.7. organizēt izglītojošus, zinātnes, valorizācijas, kultūras un sporta pasākumus; 

13.8. citi pienākumi saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un 

lēmumiem. 

II. RTU fakultāšu, SZC, NI un SSĀSD studējošo pašpārvaldes 

14. RTU fakultāšu, SZC, NI un SSĀSD studējošo pašpārvaldes ir attiecīgās fakultātes, SZC, 

NI vai SSĀSD studējošo pārstāvniecības institūcijas (turpmāk – FSP). 
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15. Katra FSP darbojas saskaņā ar tās pieņemtu nolikumu, Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem, RTU Satversmi, RTU Senāta lēmumiem, RTU SP normatīvajiem aktiem 

un RTU SP Kopsapulces lēmumiem. 

16. FSP tiesības ir: 

16.1. atbilstoši savām vajadzībām un ievērojot RTU noteikto kārtību, veidot un 

koordinēt savu iekšējo struktūru, izstrādāt un pieņemt savu uzdevumu veikšanai 

nepieciešamos nolikumus un noteikumus jautājumos, kurus neregulē RTU 

administrācijas, Senāta vai RTU SP pieņemtie noteikumi un RTU SP Kopsapulces 

lēmumi; 

16.2. citas tiesības saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

17. FSP pienākumi ir: 

 17.1. īstenot studējošo pārstāvniecību savā fakultātē, SZC, NI vai SSĀSD; 

17.2. izvirzīt studējošo pārstāvjus un piedalīties fakultātes, SZC, NI vai SSĀSD 

lēmējinstitūciju darbībā; 

17.3. citi pienākumi saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un 

lēmumiem. 

III. RTU SP biedri 

18. RTU SP biedri (turpmāk tekstā – Biedri) ir vēlēšanās ievēlēti attiecīgās fakultātes, SZC, NI 

vai SSĀSD studējošie. 

19. Biedru tiesības ir:  

19.1. brīvi paust savu viedokli un darboties RTU SP kopējo mērķu sasniegšanai; 

19.2. būt informētiem par RTU SP darbību, tai skaitā iepazīties ar visu RTU SP 

pārvaldes orgānu protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;  

19.3. piedalīties visos RTU SP organizētajos pasākumos, ja vien nav 

ierobežots  dalībnieku skaits vai noteikta mērķauditorija; 

19.4. iesniegt priekšlikumus par RTU SP darbību un tās uzlabošanu; 

19.5. citas tiesības saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

20. Biedru pienākumi ir:  

20.1. ievērot RTU SP Satversmi un citus RTU SP lēmumus un RTU un Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;  

20.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt RTU SP mērķu īstenošanu; 

20.3. citi pienākumi saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un 

lēmumiem. 

21. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no RTU SP, rakstveidā to paziņojot savai FSP.  

22. Biedru var izslēgt no RTU SP ar RTU SP Kopsapulces lēmumu, ja viņš nepilda savus 

pienākumus. 

 

 

IV. RTU SP Kopsapulce 

23. RTU SP Kopsapulce ir augstākā RTU SP lēmējinstitūcija. 
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24. Kopsapulce sastāv no FSP vēlētiem delegātiem. 

25. Kopsapulce darbojas saskaņā ar tās nolikumu. 

26. Kopsapulces kompetence: 

26.1. pieņemt un veikt grozījumus RTU SP normatīvajos aktos; 

26.2. apstiprināt RTU SP budžetu; 

26.3. ievēlēt RTU SP valdi; 

26.4. lemt par citiem nozīmīgiem RTU SP darbības jautājumiem; 

26.5 citi uzdevumi saskaņā ar RTU SP iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

V. RTU SP Valde 

27. RTU SP Valde ir Kopsapulces ievēlēta izpildinstitūcija, kura darbojas saskaņā ar 

Kopsapulces apstiprinātiem RTU SP normatīvajiem aktiem. 

28. Valde sastāv no RTU SP Prezidenta, RTU SP viceprezidenta (turpmāk – Viceprezidents) 

un nodaļu vadītājiem. 

29. Valdes tiesības ir: 

29.1. pieņemt lēmumus un RTU SP iekšējos noteikumus jautājumos, kas nav ekskluzīvā 

Kopsapulces kompetencē; 

29.2. veidot darba grupas noteiktu uzdevumu īstenošanai;  

29.3. citas tiesības saskaņā ar no RTU SP iekšējiem normatīvajiem aktiem un 

lēmumiem. 

30. Valdes pienākumi ir: 

30.1. vadīt RTU SP operatīvo darbu;  

30.2. nodrošināt Kopsapulces lēmumu īstenošanu; 

30.3. sagatavot RTU SP budžeta projektu; 

30.4. sagatavot RTU SP gada pārskatu; 

30.5. citi pienākumi saskaņā ar RTU SP iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

31. Prezidenta tiesības ir: 

31.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt RTU SP RTU vadības struktūrās un citās 

institūcijās un organizācijās; 

31.2. atbilstoši Valdes vai Kopsapulces pilnvarojumam koordinēt noteiktu tiesisku 

darījumu un sadarbības līgumu slēgšanu; 

31.3. izdot RTU SP iekšējos noteikumus un darbību regulējošus rīkojumus jautājumos, 

kas nav ekskluzīvā Kopsapulces vai Valdes kompetencē; 

31.4. citas tiesības saskaņā ar RTU SP iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

32. Prezidenta pienākumi ir: 

32.1. operatīvi vadīt un atbildēt par RTU SP darbību; 

 32.2. vadīt Valdes darbu; 

 32.3. paust RTU SP viedokli plašsaziņas līdzekļos; 

32.4. citi pienākumi saskaņā ar RTU SP iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

33. RTU rektors slēdz darba līgumu ar ievēlēto Prezidentu uz ievēlēšanas laiku. 

34. Prezidentam ir RTU SP pirmās personas paraksta tiesības. 
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35. Ja Prezidents īslaicīgi nav spējīgs pildīt savus pienākumus vai ir atkāpies no amata, viņa 

pienākumus bez īpaša pilnvarojuma pilda Viceprezidents. 

36. Valdes loceklis var jebkurā laikā atkāpties no amata, iesniedzot rakstveida atlūgumu 

Kopsapulcei vai Prezidentam. 

VI. Iekšējā audita komisija 

37. RTU SP Iekšējā audita komisija (turpmāk – IAK) ir Kopsapulces vēlēta finansiālās un 

saimnieciskās darbības kontroles institūcija, kura darbojas saskaņā ar Kopsapulces 

apstiprinātiem RTU SP normatīvajiem aktiem. 

38. IAK tiesības ir: 

38.1. pienākumu izpildei prasīt un saņemt nepieciešamo informāciju RTU SP un RTU 

administrācijā; 

38.2. citas tiesības, kādas izriet no RTU SP iekšējiem normatīvajiem aktiem un 

lēmumiem. 

39. IAK pienākumi ir: 

39.1. veikt RTU SP mantas un finanšu līdzekļu auditu un sniegt ziņojumu Kopsapulcei 

par RTU SP darbību;  

39.2. izvērtēt RTU SP lietvedības kvalitāti un atbilstību iekšējiem un ārējiem 

normatīvajiem aktiem;  

39.3. sniegt rekomendācijas Kopsapulcei RTU SP darbības uzlabošanai; 

39.4. citi pienākumi saskaņā ar RTU SP iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. 

40. IAK sniedz savu ziņojumu Kopsapulcei, pēc kura pieņemšanas IAK rekomendācijas kļūst 

saistošas RTU SP. 

VII. Finanses 

41. RTU SP finanšu līdzekļus veido RTU piešķirtās budžeta līdzekļu daļas atbilstoši Augstskolu 

likumam un RTU Senāta lēmumiem, kā arī citi ienākumi atbilstoši RTU Satversmei. 

42. RTU SP izmanto RTU kustamo mantu un nekustamos īpašumus, kas nodoti RTU SP 

lietošanā. 

43. Finanšu līdzekļu lietošana un samaksa par RTU SP darbinieku darbu notiek RTU SP 

finansējuma ietvaros saskaņā ar ārējos un RTU iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

44. Civiltiesiskās saistības ar juridiskām un fiziskām personām RTU SP pieejamo līdzekļu 

izlietošanā saskaņā ar RTU SP iniciatīvām uzņemas RTU, ievērojot normatīvos aktus 

(piemēram, slēdz līgumus preču vai pakalpojumu saņemšanai u.tml.). 

VIII. Noslēguma jautājumi 

45. RTU SP Satversmi, kā arī tās turpmākos papildinājumus un grozījumus apstiprina RTU 

Senāts pēc Kopsapulces ieteikuma, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) 

Kopsapulces delegātu. 

46. RTU SP reorganizē un likvidē RTU Senāts pēc Kopsapulces ieteikuma, ja par to nobalso 

vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) Kopsapulces delegātu. 
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 Iesniedza Studentu parlamenta prezidente 


