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I. Kārtības rullī izmantotie termini 

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta (turpmāk tekstā - RTU SP) Fakultātes 

studentu pašpārvalde (turpmāk tekstā - FSP) - Biedru vēlēšanās pēc fakultātes piesaistīto studentu 

lēmuma ievēlētā fakultātes pašpārvalde 

RTU SP International Students' council (turpmāk tekstā - ISC) - Biedru vēlēšanās pēc Starptautiskās 

sadarbības un ārzemju studentu departamenta (turpmāk tekstā SSĀSD) piesaistīto studentu lēmuma 

ievēlētā pašpārvalde 

RTU SP biedrs (turpmāk tekstā - Biedrs) - Biedru vēlēšanās vai pēc atbilstošās fakultātes, studiju un 

zinātnes centra, Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentam (turpmāk tekstā SSĀSD) 

piesaistīto studentu vai neatkarīgā institūta studentu pašpārvaldes lēmuma ievēlēts fakultātē, studiju un 

zinātnes centrā vai neatkarīgajā institūtā studējošais. 

RTU SP aktīvists (turpmāk tekstā - Aktīvists) - studējošais, kurš nav Biedrs, kas brīvprātīgi nodrošina 

RTU SP misijas realizēšanu. 

RTU SP vecbiedrs (turpmāk tekstā - Vecbiedrs) - studējošais, kuram ir bijis Biedra statuss, kurš ir bijis 

RTU SP Valdē, FSP valdē vai ieguvis Vecbiedra statusu atbilstoši savas FSP noteiktajā kārtībā. 

Vecbiedrs saglabā Vecbiedra statusu, kamēr tas neatrodas Biedra statusā. 

RTU SP Kopsapulce (turpmāk tekstā - Kopsapulce) - augstākā RTU SP lēmējinstitūcija, kuru veido 45 

FSP deleģēti Biedri (turpmāk tekstā - Kopsapulces delegāti). 

RTU SP Valde (turpmāk tekstā - Valde) - Kopsapulces ievēlēta, patstāvīgi funkcionējoša 

izpildinstitūcija, kuru veido: RTU SP prezidents (turpmāk tekstā – Prezidents), RTU viceprezidents 

(turpmāk tekstā - Viceprezidents) un nodaļu vadītāji. Valdes loceklim ir jābūt Biedram un Valdes loceklis 

nedrīkst būt citas augstākās izglītības iestādes studējošais. 

FSP valde - attiecīgās FSP vēlēšanās ievēlēts FSP vadītājs, FSP vadītāja vietnieks un virzienu vadītāji. 

ISC valde - attiecīgās ISC vēlēšanās ievēlēts ISC vadītājs, ISC vadītāja vietnieks un virzienu vadītāji 

Darbinieks - persona, kas ir darba attiecībās ar RTU SP, izņemot Prezidentu. Darbinieks nevar būt FSP 

vadītājs, RTU SP Valdes loceklis vai Kopsapulces delegāts. Darbinieku darbā pieņem Prezidents un 

apstiprina Valde. 

 

II. RTU SP vispārējie noteikumi 

1. Biedru pienākumi ir ievērot RTU SP Satversmi, Kārtības rulli un citus RTU SP Kopsapulces, Valdes 

un RTU SP lēmumus, iekšējos, ārējos, RTU un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

2. Biedru rīcībai un publiski paustam viedoklim RTU SP vārdā ir jābūt saskaņotam ar Kopsapulcē 

pieņemtajām pozīcijām, Valdes un Prezidenta lēmumiem. 

 

III. RTU SP struktūra 

RTU SP darbības struktūra 



3. RTU SP darbu vada Valde. 

3.1. Prezidents vada Valdes darbu. 

4. Kopsapulces, Valdes un Prezidenta apstiprinātos lēmumus un uzdevumus izpilda Biedri un/vai 

Darbinieki. 

5. Darbinieki ir tieši pakļauti Prezidentam un pilda viņa rīkojumus, kā arī veic darbus atbilstoši amata 

aprakstam. 

RTU SP lēmumu pieņemšanas struktūra 

6. Augstākā RTU SP lēmējinstitūcija ir Kopsapulce. Kopsapulce darbojas saskaņā ar tās pieņemtu 

nolikumu. 

7. Prezidentam ir līgumu slēgšanas un laušanas tiesības. 

8. RTU SP Viceprezidents ir tiesīgs, saskaņojot ar Prezidentu, pieņemt dažādus RTU SP un FSP 

organizatoriskos lēmumus, ja tie nav pretrunā ar RTU SP interesēm. 

9. Valde īsteno RTU SP akadēmiskos, finansiālos, sociālos, kultūras, sporta un studējošo integrācijas 

projektus un lēmumus, kā arī šo jautājumu risināšanu, to saskaņojot ar Valdi vai īpaši svarīgus jautājumus 

- ar Kopsapulci. 

10. RTU SP nodaļu vadītāji ir tiesīgi pieņemt lēmumus sakarā ar savas nodaļas darbību un iesniegt 

projektus izskatīšanai Valdes sēdē. 

11. FSP darbība notiek pēc FSP Kārtības ruļļa vai nolikuma, kurš ir apstiprināts FSP sēdē un fakultātes 

domē 

11.1. Ja kāds no darbības procesiem nav atrunāts attiecīgās FSP Kārtības rullī vai nolikumā, tad jāņem 

vērā RTU SP Satversme un RTU SP Kārtības rullis. 

12. ISC darbība notiek pēc ISC Kārtības ruļļa vai nolikuma, kurš ir apstiprināts ISC sēdē, Kopsapulcē un 

SSĀSD. 

12.1. Ja kāds no darbības procesiem nav atrunāts ISC Kārtības rullī vai nolikumā, tad jāņem vērā RTU SP 

Satversme un RTU SP Kārtības rullis. 

Amati 

13. RTU SP ir noteikta hierarhiska struktūra: 



 

14. Par pamata amatu tiek uzskatīts tas amats, kurš no ieņemamajiem amatiem ir augstāks hierarhijas 

struktūrā (Nr. 1.- augstākais amats). Ja Biedrs tiek ievēlēts amatā, kurš ir augstāks par viņa pašreizējo 

amatu atbilstoši hierarhijas struktūrai, tad par pamata amatu kļūst augstākais amats. 

15. Biedrs nav tiesīgs darba apvienošanas kārtībā ieņemt tādus amatus kā Prezidents, Viceprezidents, 

Nodaļu vadītājs, FSP valdes loceklis un Darbinieks, izņemot pagaidu periodu līdz nākamajām amata 

vēlēšanām, kas nav ilgāks par trīs mēnešiem. 

Komisijas 

Iekšējā audita komisija 

16. Iekšējā audita komisija veic savu darbu RTU SP Satversmē noteiktajā kārtībā. 

Vēlēšanu komisija 

17. Vēlēšanu komisijas (turpmāk tekstā — VK) vadītāju no Biedru sastāva ievēl maija Kopsapulcē uz 

vienu gadu. 

18. VK vismaz 2 (divu), bet ne vairāk kā 4 (četru) locekļu sastāvā, neieskaitot VK vadītāju, ievēl katrā 

Kopsapulcē, kurā notiek vēlēšanas, balsojot par vismaz diviem VK locekļiem Kopsapulces sākumā. 

19. Pēc tam, kad attiecīgajā Kopsapulcē ievēlēti VK locekļi, VK tiek apstiprināta kopā ar VK vadītāju. 

20. VK loceklis nedrīkst būt Valdes loceklis vai kandidāts, par kuru balso. 

21. VK pienākumi: 

21.1. izsludināt, organizēt un vadīt vēlēšanas Kopsapulcēs, kā arī pēc Viceprezidenta lūguma palīdzēt 

koordinēt Biedru vēlēšanas; 



21.2. apkopot un paziņot vēlēšanu balsošanas rezultātus; 

21.3. organizēt ārkārtas vēlēšanas. 

Frakcijas 

RTU SP delegātu frakcijas Latvijas Studentu apvienībā (turpmāk tekstā - LSA) 

22. RTU SP delegātu frakcija LSA Domē ir RTU SP Kopsapulces vēlēta studentu grupa (delegātu skaitu 

nosaka LSA statūtos paredzētās kvotas). 

23. RTU SP delegātu frakciju LSA Kongresam un citām aktivitātēm apstiprina Kopsapulcē. 

24. Frakcijas pienākumi: 

24.1. paust oficiālo RTU SP viedokli; 

24.2. apmeklēt attiecīgās LSA rīkotās sēdes, piedalīties to darbā, diskusijās un projektos; 

24.3. veicināt LSA informācijas izplatīšanu RTU studentu vidū. 

RTU SP frakcija RTU Senātā 

25. RTU SP frakcija RTU Senātā ir RTU SP deleģēta studentu grupa (turpmāk tekstā — Senatori) vismaz 

20% apmērā no RTU Senāta kopējā locekļu skaita. 

26. Senatori un katra Senatora rezerves senators tiek vēlēti aizklātā balsojumā atbilstošās FSP rīkotās 

vēlēšanās, pēc kurām FSP ievēlētais Senators un rezerves senators tiek apstiprināts atklātā balsojumā 

Kopsapulcē. 

27. Kopsapulce virza studentu Senatoru frakcijas sastāvu apstiprināšanai RTU Satversmes sapulcē. 

28. Frakcija sastāv no Prezidenta un ne vairāk kā viena delegāta no katras fakultātes 

29. Uz RTU Senāta locekļu sastāva apstiprināšanas laiku Prezidentu iekļauj Senāta RTU SP frakcijā kā 

pirmo kandidātu. 

30. Senatoru pienākumi: 

30.1. ievērot RTU Senāta nolikumu; 

30.2. darboties vismaz vienā RTU Senāta komisijā; 

30.3. apmeklēt Senāta un tā komisiju sēdes; 

30.4. veicināt RTU Senātā pieņemto lēmumu popularizēšanu RTU studentu vidū; 

30.5. paust virzīto RTU SP viedokli RTU Senāta un komisiju sēdēs. 

31. Rezerves senatoru pienākumi: 

31.1. gadījumā, ja Senators ir beidzis pildīt savus pienākumus, aizstāt Senatoru; 

31.2. nepieciešamības gadījumā palīdzēt apzināt studentu viedokli. 

32. Prezidentam ir tiesības virzīt Kopsapulcei Senatoru un rezerves senatoru atsaukšanu. 

RTU SP frakcija RTU Satversmes sapulcē 



33. Satversmes sapulces delegāti tiek vēlēti aizklātā balsojumā atbilstošās FSP rīkotās vēlēšanās, pēc 

kurām FSP ievēlētie Satversmes sapulces delegāti tiek apstiprināti atklātā balsojumā Kopsapulcē. 

34. Satversmes sapulces delegātu sarakstu katru gadu apstiprina jūnija Kopsapulcē. 

 

IV. RTU SP Biedri 

Vispārējie noteikumi 

35. Ja Biedrs, kurš ir Valdes loceklis, FSP vadītājs, Kopsapulces delegāts vai Senators, tiek imatrikulēts 

citā augstākās izglītības iestādē, stājas darba attiecībās ar kādu Latvijas augstākās izglītības iestādi, tai 

pietuvinātu organizāciju, LSA vai citu organizāciju, kas strādā ar augstākās izglītības jautājumiem, tad 

Biedram par to rakstiski jāinformē RTU SP Valde. 

Valdes locekļi 

36. Valdes locekļi ir tieši pakļauti Prezidentam. 

37. Valdes locekļu pienākumi un tiesības ir noteikti amatu aprakstos, kas apstiprināti Kopsapulcē mēnesi 

pirms amatu vēlēšanām, un koleģiālajās vienošanās. Ārkārtas vēlēšanu gadījumā labotos amatu aprakstus 

var apstiprināt Valde. 

38. Valdes locekļu galvenie pienākumi: 

38.1. pārzināt RTU SP Satversmi, RTU SP Kārtības rulli, kā arī būt informētiem par RTU lēmumiem, kas 

skar studējošos; 

38.2. motivēt Biedrus veikt pienākumus attiecīgo nodaļu pilnvaru robežās un atbildēt par Valdes sēdēs un 

Kopsapulcēs pieņemto lēmumu izpildi; 

38.3. pārstāvēt RTU SP oficiālo viedokli RTU institūcijās un sabiedrības saziņas līdzekļos un piedalīties 

konferencēs, kongresos, semināros u.c. veida pasākumos, kas aktuāli RTU SP; 

38.4. sniegt informāciju studentiem gan personīgi, gan izmantojot citus saziņas līdzekļus par RTU 

studentiem nozīmīgiem jautājumiem; 

38.5. atbildēt par savas nodaļas aktīvistu piesaistīšanu, apmācīšanu un iesaistīšanu attiecīgo pasākumu 

izpildē, kā arī attiecīgo darba apstākļu nodrošināšanu; 

38.6. iepriekšējā Valdes locekļa pienākums ir apmācīt jauno Valdes locekli ne mazāk kā viena mēneša 

garumā pēc tā ievēlēšanas. 

38.7. Katra Valdes locekļa pārziņā ir izpildīt konkrētas darbības un nevienam no tiem nav tiesību 

iejaukties cita Valdes locekļa darbības sfērā bez šī Valdes locekļa vai Prezidenta piekrišanas un/vai 

Valdes lēmuma. 

RTU SP nodaļās iesaistītie Biedri un/vai Aktīvisti 

39. RTU SP nodaļās iesaistītie Biedri un/vai Aktīvisti ir tieši pakļauti nodaļu vadītājam un pilda tā 

rīkojumus. 

40. RTU SP nodaļas vadītājs var iecelt kādu attiecīgajā RTU SP nodaļā iesaistīto Biedru vai Aktīvistu par 

savu vietnieku. Vietnieks var ar nodaļas vadītāja atļauju dot rīkojumus citiem RTU SP nodaļā iesaistītiem 



Biedriem un/vai Aktīvistiem darba izpildei un vadīt tos. Vietnieks var piedalīties Valdes sēdēs un 

Kopsapulcēs, pēc nodaļas vadītāja ierosinājuma referēt un piedalīties diskusijās, kā arī nodaļas vadītāja 

prombūtnes laikā tikt pilnvarots pārstāvēt nodaļas viedokli. 

41. RTU SP nodaļās iesaistītie Biedriem un/vai Aktīvistiem ir tiesības iegūt visu nepieciešamo 

informāciju un izmantot RTU SP resursus savu pienākumu sekmīgai izpildei. 

FSP vadītāji 

42. FSP vadītājus ievēl attiecīgās FSP Biedri, balstoties uz attiecīgās FSP nolikumā vai Kārtības rullī 

noteikto kārtību. 

43. ISC vadītāju ievēl ISC Biedri, balstoties uz ISC nolikumā vai Kārtības rullī noteikto kārtību 

43.1. ISC vadītājs ir vietējais students. 

44. FSP vadītāji un ISC vadītājs ir tieši pakļauti Viceprezidentam un to komunikāciju un sadarbību 

koordinē Viceprezidents. 

45. FSP vadītāju un ISC vadītāja tiesības un pienākumi ir atrunāti koleģiālajās vienošanās. 

 

V. Valdes sēžu kārtība 

46. Valdes sēžu kārtība, sasaukšanas parastie un ārkārtas gadījumi ir aprakstīti RTU SP Satversmē. 

47. Valdes sēdes tiek protokolētas, protokolēšanu veic RTU SP biroja administrators. Ja biroja 

administrators nepiedalās sēdē vai arī nespēj pildīt savus pienākumus, tad Valde nozīmē protokolistu no 

Valdes locekļu vidus. 

48. Katras sēdes sākumā tiek apstiprināts iepriekšējās sēdes protokols. 

49. Protokoli ir brīvi pieejami visiem Biedriem RTU SP Biedru zonā. 

50. Protokols sastāv no sēdes gaitas apraksta un pielikumiem par konkrētiem darbības, finansiāliem, kā 

arī cita veida lēmumu projektiem un materiāliem. Īpašas nepieciešamības gadījumā var tikt pievienota 

stenogrammā uzrakstīta vai diktofonā ierakstīta visa sēde vai tās daļa. 

51. RTU SP Prezidents vada Valdes sēdi. 

52. Sēdes vadītāja pienākumi: 

52.1. atklāt sēdi, uzaicināt apstiprināt sēdes dienas kārtību un vadīt sēdi atbilstoši dienas kārtībai un 

noteiktajam laika reglamentam; 

52.2. uzaicināt uzsākt referēšanu, debates, jautājumu uzdošanu un atbilžu sniegšanu, kā arī lēmumu 

izstrādāšanu. Pārtraukt referēšanu un debates, ja izsmelts noteiktais laika limits; 

52.3. vadīt debates tā, lai viedokli būtu izteikuši visi, kas to vēlējās. Uzaicināt nobalsot par papildus laika 

piešķiršanu debatēm vai konkrēta dienas kārtības punkta izskatīšanai; 

52.4. vadīt visu balsošanas procedūru, uzaicināt balsot par kādu punktu tikai tad, ja tas ir pienācīgi 

sagatavots balsošanai, t.i., priekšlikumi lēmumam par konkrēto punktu ir precīzi, konkrēti noformulēti un 

fiksēti protokolā; 



52.5. uzsākt un veikt balsošanas procedūru var tikai tad, ja ir lēmumu pieņemšanai nepieciešamais 

kvorums, kā arī atcelt lēmumu un balsot atkārtoti, ja pārkāpta augstāk minētā balsošanas procedūra; 

52.6. pēc pieņemtā lēmuma, balsojot nozīmēt atbildīgo par tā izpildi un izpildes termiņu, kā arī noskaidrot 

vai lēmuma realizācijai nav jāpieņem kāds papildus lēmums par materiālā, tehniskā u.c. veida atbalsta 

sniegšanu; 

52.7. uzaicināt balsot par darba kārtības punktu pārcelšanu uz nākamo sēdi, ja tas nav pienācīgi sagatavots 

izskatīšanai, balsošanai vai lēmuma pieņemšanai; 

52.8. izteikt aizrādījumus sēdes dalībniekiem par sēdes norises kārtības neievērošanu un izraidīt no sēžu 

telpas pēc otrā aizrādījuma saņemšanas; 

52.9. slēgt sēdi un izziņot nākamās sēdes norises vietu un laiku. 

53. Valdes locekļa pienākumi sēdēs: 

53.1. līdz sēdes sākumam iepazīties ar iepriekšējas sēdes protokolu; 

53.2. savlaicīgi ierasties uz sēdi un referēt savu dienas kārtībā paredzēto jautājumu pēc sēdes vadītāja 

uzaicinājuma; 

53.3. izteikt savu attieksmi par konkrēto jautājumu, balsojot par kādu no sēdes vadītāja formulētajiem 

priekšlikumiem; 

53.4. nepārkāpt sēdes vadītāja noteikto laika limitu, referējot un debatējot, ka arī uzdodot jautājumus un 

atbildēt uz tiem, pretējā gadījumā sēdes vadītājs ir tiesīgs izteikt aizrādījumu; 

53.5. nepārtraukt referentu uzstāšanās laikā un nesarunāties ar sēdes dalībniekiem, tādējādi traucējot sēdes 

gaitu, pretējā gadījumā sēdes vadītājs ir tiesīgs izteikt aizrādījumu; 

53.6. pakļauties sēdes vadītāja lēmumiem, nepārkāpt pieklājības normas un citādi netraucēt sēdes gaitu; 

53.7. paziņot RTU SP Prezidentam, ja uz kārtējo Valdes sēdi nav iespējams ierasties un uzrakstīt 

paskaidrojumu. 

54. Valdes locekļa tiesības sēdēs: 

54.1. piedalīties debatēs, kā arī izteikt savu viedokli par katru dienas kārtības jautājumu; 

54.2. izteikt aizrādījumu par sēdes dienas kārtības neievērošanu no sēdes dalībnieku un/vai sēdes vadītāja 

puses, protestēt pret darba kārtībā neiekļautu jautājumu izskatīšanu sēdē; 

54.3. katras sēdes sākumā iekļaut darba kārtībā savus jautājumus, par ko nobalso Valde. 

55. Referenta tiesības un pienākumi: 

55.1. pienācīgi sagatavot referējamos dienas kārtības punktus un uzsākt referēšanu pēc sēdes vadītāja 

uzaicinājuma; 

55.2. referējot izteikties skaidri, saprotami, nenovirzoties no jautājuma būtības un nepārsniegt referēšanai 

noteikto laiku, kā arī uzņemties atbildību par sniegto informāciju; 

55.3. lūgt Valdi atcelt referējamo punktu, ja tas nav pienācīgi sagatavots vai sēdes vadītāju aicināt pārcelt 

referējamo punktu dienas kārtības ietvaros; 



55.4. lūgt Valdi pagarināt uzstāšanās un/vai debašu laiku; 

55.5. atbildēt uz sēdes dalībnieku un sēdes vadītāja uzdotajiem jautājumiem. Pēdējais vārds vienmēr 

pieder jautājuma referētājam; 

55.6. izvirzīt balsošanai priekšlikumus un piedalīties balsošanas procedūrā. 

 

VI. Valdes sēžu balsošanas kārtība 

56. Valdes sēžu balsošanas kārtības pamatnoteikumi ir aprakstīti RTU SP Satversmē. 

57. Valdes sēdēs balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad balso par personām. Mainīt balsošanas 

veidu var tad, ja to apstiprinājuši ⅔ (divas trešdaļas) no klātesošajiem Valdes locekļiem. 

58. Sēdes vadītājam jāizvēlas, kādu balsošanas veidu izmantot konkrētajā balsojumā, vai jāaicina izvēli 

veikt klātesošajiem Valdes locekļiem. Sēdes vadītājam pirms balsošanas procedūras jāpaziņo par to, kāds 

balsošanas veids tiks pielietots konkrētajā balsojumā. 

59. Balsošanas veids nevar tikt mainīts viena balsojuma ietvaros, bet tikai nākamajā balsošanas kārtā, 

mainoties priekšlikumu skaitam. 

60. Pirmais priekšlikums, par kuru tiek balsots, ir rakstiskais vai referenta pirmais ieteiktais priekšlikums, 

ja tā autors pats to neatsauc. 

61. Ja balsojuma pirmajā kārtā neviens no izvirzītajiem priekšlikumiem neiegūst nepieciešamo balsu 

skaitu, tiek sarīkota nākamā balsojuma kārta, atmetot vismazāko balsu skaitu ieguvušo priekšlikumu, līdz 

paliek divi priekšlikumi, no kuriem viens iegūst balsu vairākumu. 

62. Pēc nobalsošanas sēdes vadītājs paziņo tās rezultātus un tiek ieprotokolēts pieņemtais lēmums, 

nosakot tā izpildītājus un izpildes termiņus, kā arī nepieciešamās darbības lēmuma īstenošanai, ja ir tāda 

nepieciešamība. 

 

VII. Vēlēšanu nolikums 

63. Biedru ievēlēšana noteiktos amatos, frakcijās un citu pilnvarojumu iegūšana notiek aizklātā 

balsojumā. Atklātā balsošana var notikt, ja pēc kāda no Kopsapulces delegāta ierosinājuma to 

apstiprinājuši ⅔ (divas trešdaļas) no klātesošajiem Kopsapulces delegātiem. 

Valdes vēlēšanas 

64. Februāra Kopsapulcē tiek apstiprināti Valdes vēlēšanu izvirzījumu, dokumentu iesniegšanas, 

izskatīšanas termiņi un procedūra. 

65. Ikgadējās Valdes vēlēšanas notiek aprīļa Kopsapulcē. 

66. Prezidenta, Valdes locekļu amatu kandidātiem jāiesniedz motivācijas vēstule, CV un darbības 

programma. 

67. Iesniedzot dokumentus Prezidenta amatam, papildus ir jāizvirza Biedrs Viceprezidenta amatam. 

Virzīto Viceprezidenta amata kandidātu ir jānorāda savā motivācijas vēstulē. 



68. Virzītajam Viceprezidenta amata kandidātam ir jāiesūta sava motivācijas vēstule, CV un darbības 

programma. 

69. Atbilstoši RTU SP Satversmei, vispirms tiek ievēlēts Prezidents, tad savu darbības programmu 

prezentē virzītais Viceprezidents, pēc kuras Kopsapulce apstiprina Viceprezidentu atklātā balsojumā. 

70. Ja Prezidenta izvirzītais Viceprezidents netiek apstiprināts, tad Kopsapulcei ir tiesības izvirzīt citu 

kandidātu. Prezidentam ir veto tiesības par Kopsapulces piedāvātā kandidāta apstiprināšanu un tiesības 

veto tiesību izmantošanas gadījumā virzīt apstiprināšanai citu kandidātu. 

71. Prezidentam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt apstiprināto Viceprezidentu, Kopsapulci brīdinot vismaz 

2 (divas) nedēļas pirms tā atsaukšanas. Nākamajā Kopsapulcē Prezidentam jāvirza apstiprināšanai cits 

kandidāts. 

72. Pēc Prezidenta ievēlēšanas un Viceprezidenta apstiprināšanas tiek vēlēti pārējie Valdes locekļi. 

73. Ja uz kādu amatu ir vairāk nekā divi kandidāti un neviens nav saņēmis vairāk kā 1/2 (vienu pusi) 

Balsstiesīgo atbalstu, tad tiek rīkota vēlēšanu nākamā kārta, kurā izslēdz to kandidātu, kas ieguvis 

vismazāk balsu, kā arī tos kandidātus, kuri paši ir atsaukuši savu kandidatūru, līdz paliek divi kandidāti, 

par kuriem notiek galīgais balsojums. 

74. Sēdes noslēgumā tiek apstiprināti visi ievēlētie Valdes locekļi. 

75. Visu ievēlēto Valdes locekļu pilnvaras stājas spēkā nākamajā darbdienā pēc vēlēšanām. Nākamais 

mēnesis ir pieredzes pārņemšanai, t.i., lēmumi tiek pieņemti, konsultējoties ar iepriekšējo atbilstošā RTU 

SP amata izpildītāju. Šajā laikā ievēlētajiem Valdes locekļiem ir jāatstāj Kopsapulces delegāta, FSP 

valdes vai Darbinieka amats. 

76. Ārkārtas Valdes vēlēšanu kārtības pamatnoteikumi aprakstīti RTU SP Satversmē. 

77. RTU SP Satversmē neatrunātos Ārkārtas Valdes vēlēšanu norises kārtības jautājumus lemj 

Kopsapulce. 

FSP vadītāju vēlēšanas 

78. Ikgadējās FSP vadītāju vēlēšanas notiek maija mēnesī. 

79. FSP vadītāji tiek ievēlēti uz 1 (vienu) gadu. Nākamajās FSP vadītāju vēlēšanās FSP vadītājs drīkst 

kandidēt uz vēl 1 (vienu) gadu amatā, bet kopā ne vairāk kā 2 (divus) gadus. 

80. Ja FSP vadītājs tiek ievēlēts ārkārtas vēlēšanās, tad viņa pilnvaru termiņš ir līdz nākamajām FSP 

vadītāju vēlēšanām, un FSP vadītāju vēlēšanu laikā attiecīgais FSP vadītāja kandidāts var tikt ievēlēts uz 

pilnu 1 (viena) gada termiņu ar iespēju tikt pārvēlētam vēl uz 1 (vienu) gadu. 

81. Vēlēšanu gaitu reglamentē katras FSP Kārtības rullis vai FSP nolikums. 

82. Visu ievēlēto FSP vadītāju pilnvaras stājas spēkā nākamajā darbdienā pēc vēlēšanām. Nākamais 

mēnesis ir pieredzes pārņemšanai, t.i., lēmumi var tikt pieņemti, konsultējoties ar iepriekšējo FSP 

vadītāju. 

83. FSP vadītāju var atsaukt no amata RTU SP Valde, ja par to nobalso vairāk kā ⅔ (divas trešdaļas) 

Valdes locekļu, vai to var ierosināt attiecīgā FSP, iesniedzot Valdei izrakstu, kurā vismaz ⅔ (divas 

trešdaļas) attiecīgās FSP Biedru ir parakstījušies par FSP vadītāja atsaukšanu, ja attiecīgās FSP Kārtības 

rullis vai nolikums neparedz citu atsaukšanas kārtību. 



84. Pēc FSP vadītāja atsaukšanas attiecīgajā FSP ir jārīko jaunas FSP vadītāja vēlēšanas. 

ISC vēlēšanas 

85. Ikgadējās ISC vadītāja vēlēšanas notiek maija mēnesī. 

86. ISC vadītājs tiek ievēlēts uz 1 (vienu) gadu. Nākamajās ISC vadītāja vēlēšanās ISC vadītājs drīkst 

kandidēt uz vēl 1 (vienu) gadu amatā, bet kopā ne vairāk kā 2 (divus) gadus. 

87. Ja ISC vadītājs tiek ievēlēts ārkārtas vēlēšanās, tad viņa pilnvaru termiņš ir līdz nākamajām ISC 

vadītāja vēlēšanām, un ISC vadītāja vēlēšanu laikā attiecīgais ISC vadītāja kandidāts var tikt ievēlēts uz 

pilnu 1 (viena) gada termiņu ar iespēju tikt pārvēlētam vēl uz 1 (vienu) gadu. 

88. Vēlēšanu gaitu reglamentē ISC Kārtības rullis vai nolikums. 

89. Ievēlētā ISC vadītāja pilnvaras stājas spēkā nākamajā darbdienā pēc vēlēšanām. Nākamais mēnesis ir 

pieredzes pārņemšanai, t.i., lēmumi var tikt pieņemti, konsultējoties ar iepriekšējo ISC vadītāju. 

90. ISC vadītāju var atsaukt no amata RTU SP Valde, ja par to nobalso vairāk kā ⅔ (divas trešdaļas) 

Valdes locekļu, vai to var ierosināt ISC, iesniedzot Valdei izrakstu, kurā vismaz ⅔ (divas trešdaļas) 

attiecīgās ISC Biedru ir parakstījušies par ISC vadītāja atsaukšanu, ja ISC Kārtības rullis vai nolikums 

neparedz citu atsaukšanas kārtību. 

91. Pēc ISC vadītāja atsaukšanas ir jārīko jaunas ISC vadītāja vēlēšanas. 

Biedru vēlēšanas 

Vispārīgie noteikumi 

92. RTU fakultātēs, tai skaitā SSĀSD, studiju un zinātnes centros un neatkarīgajos institūtos notiek 

elektroniskas un anonīmas Biedru vēlēšanas. FSP var tikt ievēlēts ikviens atbilstošās fakultātes, studiju un 

zinātnes centra vai neatkarīgā institūta studējošais. 

93. Biedru vēlēšanas tiek realizētas ar RTU iekšējā portāla ORTUS palīdzību, sadarbojoties ar RTU 

Informācijas tehnoloģijas departamentu. 

94. Viceprezidents izsludina un organizē Biedru vēlēšanas oktobra vai novembra mēnesī, par to 

vienojoties ar FSP un ISC vadītājiem. 

95. Biedru vēlēšanas notiek vienu reizi gadā. 

96. Vēlēšanu norises ilgums ir 6 (sešas) dienas no pirmdienas līdz sestdienai (ieskaitot). 

97. FSP vēlēšanas tiek uzskatītas par notikušām tikai tādā gadījumā, ja tiek izpildīti šādi noteikumi: 

97.1. attiecīgā kandidātu saraksta PAR un PRET balsojumu starpība ir vairāk nekā 10% (desmit procenti) 

no atbilstošās fakultātes, studiju un zinātnes centra vai neatkarīgā institūta studējošo skaita. Septembra 

Kopsapulcē Kopsapulce ir tiesīga palielināt nepieciešamo procentuālo starpību. 

97.2. 5 (piecu) darbdienu laikā Viceprezidentam nav iesniegtas protesta vēstules par vēlēšanu norisi. 

98. ISC vēlēšanas tiek uzskatītas par notikušām tikai tādā gadījumā, ja tiek izpildīti šādi noteikumi: 

98.1. attiecīgā kandidātu saraksta PAR un PRET balsojumu starpība ir vairāk nekā 3% (trīs procenti) no 

atbilstošās SSĀSD studējošo skaita. 



98.2. 5 (piecu) darbdienu laikā Viceprezidentam nav iesniegtas protesta vēstules par vēlēšanu norisi. 

99. Ievēlētā FSP atbilstoši tās nolikumam vai Kārtības rullim ievēl pārstāvjus fakultātes, studiju un 

zinātnes centra Domē (studiju un zinātnes centram - Padomei), Kopsapulcē, RTU Satversmes sapulcē un 

citās institūcijās, kurās nepieciešama studējošo pārstāvniecība. 

100. Ievēlētais ISC atbilstoši tā nolikumam vai Kārtības rullim ievēl pārstāvi Kopsapulcē. 

101. Viceprezidents var papildus izsludināt un vadīt FSP vai ISC vēlēšanas šādos gadījumos: 

101.1. ja ir izveidota jauna RTU struktūrvienība; 

101.2. ja RTU fakultātēs, studiju un zinātnes centros un neatkarīgajos institūtos nav notikušas Biedru 

vēlēšanas; 

101.3. ja Viceprezidentam tiek iesniegts studējošo vēlēšanu pieprasījums – protesta vēstule par FSP vai 

ISC neapmierinošu darbību, kuru ir parakstījuši ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā daļa) no attiecīgās 

fakultātes, studiju un zinātnes centra vai neatkarīgā institūta studējošo skaita. Protesta vēstulē jābūt 

minētiem argumentiem jeb pretenziju iemesliem, uzrādītiem parakstītāju vārdam, uzvārdam, studenta 

apliecības numuram un parakstam. Neievērojot šīs prasības, protesta vēstule tiek uzskatīta par nederīgu; 

101.4. ja tiek iesniegti rakstveida protesti par Biedru vēlēšanu kārtības pārkāpšanu (viltoti balsošanas 

rezultāti vai citādi pārkāpta vēlēšanu gaita). Ja sūdzības ar Kopsapulces lēmumu tiek atzītas par 

pamatotām, tad mēneša laikā Viceprezidents rīko atkārtotas vēlēšanas; 

101.5. ja neizpildās Kārtības ruļļa 97.1. vai 98.1 punkts. 

Kandidātu izvirzīšanas veids un laiks 

102. Kandidātu sarakstu izvirzīšana sākās 4 (četras) nedēļas iepriekš un beidzas 2 (divas) nedēļas pirms 

vēlēšanām. Kandidātu saraksts ir izvirzīts, ja tas noteiktajā termiņā tiek iesniegts Viceprezidenta 

izveidotajā elektroniskajā formā un oriģināls iesniegts RTU SP birojā. 

103. Izvirzīto kandidātu sarakstā jānorāda katra studējošā vārds, uzvārds, fakultāte, studiju un zinātnes 

centrs vai neatkarīgais institūts un studenta apliecības numurs, kā arī katrs studējošais ar savu parakstu 

apliecina sniegtās informācijas patiesumu. Kopējam studējošo skaitam sarakstā jābūt ne mazākam par 5 

(pieci). 

103.1. Kandidāta pieteikums tiek uzskatīts par derīgu, ja pieteikums ir iesniegts gan elektroniskajā formā, 

gan oriģinālā. 

104. Papildus kandidātu sarakstam 2 (divas) nedēļas pirms vēlēšanām attiecīgais kandidātu saraksts 

Viceprezidentam iesniedz: 

104.1. darbības programmu: 

104.1.1.darbības programma ir jāveido pēc pielikuma Nr. 1 parauga; 

104.1.2.kandidātu saraksts var darbības programmu noformēt un papildināt pēc savas vēlēšanās. 

104.2. informatīvo materiālu, kas sevī ietver papildus informāciju par vēlēšanu kandidātiem (vārds, 

uzvārds, fotogrāfija u.c. materiāli, ja tādi nepieciešami), par to ir atbildīgs pats kandidātu saraksts. 

105. Neievērojot augstāk minētās prasības, kandidātu saraksts tiek uzskatīts par nederīgu. 



Vēlēšanu norise 

106. Vēlēšanas portālā ORTUS tiek nodrošinātas elektroniskā formā, un katram fakultātes, tai skaitā 

SSĀSD, studiju un zinātnes centra vai neatkarīgā institūta studējošajam ir pieeja savas fakultātes, studiju 

un zinātnes centra vai neatkarīgā institūta kandidātu vēlēšanu sarakstam, kas ietver sevī attiecīgo 

kandidātu sarakstu, darbības programmu un informatīvos materiālus par sarakstu. 

Studējošo balsošanas kārtība 

107. Balsošana notiek šādā kārtībā: 

107.1. studējošais savu balsojumu var veikt no jebkura datora, kam ir pieejams interneta pieslēgums 

vēlēšanu norises laikā; 

107.2. studējošais ar savu lietotāja vārdu un paroli autorizējas portālā ORTUS; 

107.3. portālā ORTUS studējošajam ir pieejami savas fakultātes, studiju un zinātnes centra vai neatkarīgā 

institūta kandidātu saraksta vēlēšanu informācija; 

107.4. atverot kandidāta vēlēšanu rakstu, studējošajam ir iespēja: 

107.4.1. iepazīties ar attiecīgā saraksta darbības programmu; 

107.4.2. iepazīties ar attiecīgā saraksta vēlēšanu informatīvo materiālu un tā cilvēku sarakstu; 

107.4.3. veikt balsojumu PAR, tādējādi atbalstot visu kandidātu sarakstu, vai arī veikt balsojumu PRET, 

tādējādi neatbalstot visu kandidātu sarakstu. 

Balsošanas rezultātu apkopošana 

108. Pēc vēlēšanu norises perioda beigām tiek veikta vēlēšanu slēgšana portālā ORTUS, Viceprezidents 

no Informācijas tehnoloģijas departamenta Lietotāju atbalsta centra saņem vēlēšanu rezultātu pārskatus, 

kas ir pilnībā anonīmi un kuros iekļauta informācija: 

108.1. attiecīgā kandidātu saraksta nosaukums; 

108.2. uz vēlēšanu brīdi studējošo skaits katrā fakultātē (t.sk. SSĀSD), studiju un zinātnes centrā vai 

neatkarīgajā institūtā; 

108.3. kopējais veikto balsojumu skaits; 

108.4. PAR veikto balsojumu skaits; 

108.5. PRET veikto balsojumu skaits. 

Balsošanas rezultāti un to apstiprināšana 

109. Viceprezidents pēc balsu apkopošanas sastāda protokolu, kurā norāda: 

109.1. kādā fakultātē, to starp SSĀSD, studiju un zinātnes centrā vai neatkarīgā institūtā notikušas 

vēlēšanas, kad un kur tās notikušas; 

109.2. kopējo balsojumu, t.i., likumīgo vēlētāju skaitu; 

109.3. cik balsojumus PAR un PRET ir saņēmuši kandidātu saraksti; 



109.4. noslēdzot protokolu, Viceprezidentam jāizvērtē atbilstība Kārtības ruļļa 97.1 vai 98.1. punktam un 

neatbilstības gadījumā jārīko papildus vēlēšanas. 

110. Viceprezidents izziņo Biedru vēlēšanu rezultātus. 

111. Ja protesti nav iesniegti, ar Valdes lēmumu RTU SP oficiāli izziņo vēlēšanu rezultātus par spēkā 

esošiem. 

112. Ārkārtas FSP vēlēšanu gadījumā vēlēšanu norise var tikt mainīta, to saskaņojot ar Valdi. 

  



 

Pielikums Nr. 1 

FSP darbības programma 

 

Titullapa: 

RTU [fakultātes vai filiāles nosaukums] 

Studentu pašpārvaldes 

Darbības programma 

Laika periodam: dd.mm.gggg.-dd.mm.gggg. 

 

 



Saturs: 

1. Ievads – īss apraksts par kandidātu sarakstu; 2. FSP mērķi – 

izvirzīt un definēt galvenos FSP darbībasmērķus nākamajam 

darbības gadam; 

3. FSP darbības attīstība – aprakstīt, kā tiks attīstīta 

unpilnveidota FSP darbība, kādi būs studentu lielākieieguvumi; 

4. FSP darbības organizācija – aprakstīt, kā tiek organizētsFSP 

darbs, cik bieži notiks sēdes, kā var iesaistīties jauniebiedri, 

uzzīmēt darba organizācijas hierarhisko shēmu (FSPvadītājs, FSP 

virzienu vadītāji); 

5. Kandidātu saraksta padarītais par iepriekšējo gadu – 

īssapraksts par paveikto iepriekšējā gadā (mērķu 

izpilde,progress, akadēmiskie jautājumi, projekti, akcijas u.c.); 

6. FSP plāni nākamajam darbības gadam – aprakstīt FSPplānus 

nākamajam darbības gadam, iekļaujot plānotosrisināmos 

jautājumus, projektus, aktivitātes un toaprakstus. 

 

 

 


