
Konsolidētā versija
dokumentam ir informatīvs raksturs

RTU SP Kopsapulces 2020. gada 23. septembra sēdē (protokola Nr. 537– 23_9_20, stājies spēkā
01.10.2020.), ar grozījumiem:

● 2020. gada 21. oktobrī (protokola Nr. 546 – 21_10_20, stājušies spēkā 01.12.2020.);
● 2021. gada 8. septembrī (protokola Nr. 01443-2.1-e/5, stājušies spēkā 09.09.2021.)

KOPSAPULCES NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Kārtības ruļļa 6. punktu.

I Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk - RTU) Studentu parlamenta (turpmāk – RTU SP)
Kopsapulces (turpmāk – Kopsapulce) nolikums nosaka Kopsapulces darbību, kompetenci,
sastāvu un lēmumu pieņemšanas kārtību.

2. Kopsapulce ir RTU SP augstākā lēmējinstitūcija.

3. Kopsapulci ievēl uz vienu gadu.

4. Kopsapulces darbības tiesiskais pamats ir RTU SP Satversme, Kārtības rullis un šis nolikums.

5. Kopsapulces kompetence:

5.1. pieņemt un veikt grozījumus RTU SP normatīvajos aktos;

5.2. apstiprināt RTU SP budžetu;

5.3. ievēlēt RTU SP amatpersonas;

5.4. lemt par citiem nozīmīgiem RTU SP darbības jautājumiem.

II Kopsapulces sastāvs

6. Kopsapulce sastāv no četrdesmit pieciem delegātiem.

7. Kopsapulces sastāvā ir:

7.1. 33 (trīsdesmit trīs) Rīgas Tehniskās universitātes fakultāšu Studentu pašpārvalžu
(turpmāk – FSP) delegāti. Katrai FSP iedalīto delegātu skaitu nosaka, aprēķinot
kvadrātsaknes proporciju no fakultātē studējošo skaita, reizinot ar 33. Kvadrātsaknes
proporcija tiek izteikta kā kvadrātsaknes no attiecīgā studējošo skaita dalījums ar visu
fakultāšu studējošo skaita kvadrātsakņu summu. Delegātu skaits ir nemainīgs visa



Kopsapulces pilnvaru termiņa laikā un tiek rēķināts pirms kārtējām delegātu vēlēšanām,
pēc RTU SP Biedru vēlēšanās izmantotajiem datiem;;
(grozīts pamatojoties uz 2020. gada 21. oktobra Kopsapulces lēmumu)

7.2. FSP vadītāji;

7.3. International Student’s Council (turpmāk – ISC) vadītājs;

7.4. 1 (viens) RTU studiju un zinātnes centru jeb filiāļu Studentu pašpārvalžu
(turpmāk - SZC SP) delegāts, kuru ievēl SZC SP, savstarpēji vienojoties;

7.5. 1 (viens) RTU institūtu, kuri neietilpst fakultāšu sastāvā, Studentu pašpārvalžu
(turpmāk - NI SP) delegāts, kuru ievēl NI SP, savstarpēji vienojoties.

8. Delegātu vēlēšanas notiek maija mēnesī, ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās maija
Kopsapulces sēdes, atbilstošās FSP, ISC, SZC SP vai NI SP noteiktā kārtībā. Jaunievēlētās
Kopsapulces pirmo sēdi sasauc RTU SP Viceprezidents.

9. FSP vai ISC vadītāja delegāta pilnvaras stājas spēkā nākamajā dienā pēc ievēlēšanas un
izbeidzas amata atstāšanas brīdī.

10. Delegāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad:

10.1. sanākusi jaunievēlētā Kopsapulce;

10.2. delegātu atsauc attiecīgā FSP, ISC, SZC SP vai NI SP;

10.3. delegāts tiek eksmatrikulēts no RTU;

10.4. delegāts tiek izslēgts no Kopsapulces sastāva ar Kopsapulces lēmumu;

10.5. delegāts zaudē RTU SP Biedra statusu;

10.6. delegāts pēc paša vēlēšanās atsakās no delegāta pilnvarām.

11. Ja delegāta pilnvaras izbeidzas pirms Kopsapulces pilnvaru termiņa beigām, atbilstošā
FSP, ISC, SZC SP vai NI SP rīko ārkārtas vēlēšanas, kurās ievēl delegātu uz atlikušo
Kopsapulces pilnvaru termiņu.

III Kopsapulces delegāti

12. Katra delegāta pienākums ir apmeklēt Kopsapulces sēdes.

13. Delegāts drīkst attaisnoti nepiedalīties Kopsapulces darbā, ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš
par to paziņojot Kopsapulces priekšsēdētājam, kā arī savā vietā rakstiski pilnvarojot savas FSP,
ISC, SZC SP vai NI SP Biedru, kurš pats nav delegāts. Vairāki delegāti nevar pilnvarot vienu
personu. Ja delegāts pats nav spējīgs pilnvarot savā vietā citu personu, to veic attiecīgās FSP,
ISC, SZC SP vai NI SP vadītājs.

14. Par divām pēc kārtas neattaisnoti kavētām Kopsapulces sēdēm, kurās netiek pilnvarots



cits Biedrs, delegāts var tikt izslēgts no Kopsapulces sastāva ar Kopsapulces lēmumu.

15. Kopsapulce izstrādā un pieņem Kopsapulces delegātu ētikas kodeksu. Kopsapulces
delegāti parakstās par Kopsapulces delegātu ētikas kodeksa ievērošanu.

16. Uz delegāta amatu ir tiesīga pretendēt persona, kurai ir RTU SP Biedra statuss un kura ir
apmeklējusi vismaz vienu Kopsapulces sēdi, kā arī ir sekmīgi nokārtojusi RTU SP Valdes
organizētu Kopsapulces delegāta zināšanu minimuma pārbaudi. FSP un ISC vadītājiem
piemērojama tikai RTU SP Biedra statusa prasība.

17. Delegāta amats nav savienojams ar RTU SP Valdes locekļa un RTU SP biroja darbinieka
amatiem. Sākot pildīt RTU SP Valdes locekļa vai RTU SP biroja darbinieku amata pienākumus,
delegāts zaudē pilnvaras.
18. Delegātam ir tiesības:

18.1. piedalīties Kopsapulces darbā, tikt informētam par sasauktajām Kopsapulces
sēdēm, to darba kārtībām un izskatāmajām lietām;

18.2. pieprasīt nepieciešamo informāciju pienācīgai lietu izskatīšanai;

18.3. ierosināt lietas izskatīšanai Kopsapulcē, kā arī ierosināt grozījumus,
papildinājumus vai labojumus iesniegtajās lietās;

18.4. izteikties, uzdot jautājumus un balsot Kopsapulces sēdēs.

IV Kopsapulces darba organizēšana

19. Kopsapulces sēdes vada un darbību organizē Kopsapulces priekšsēdētājs.

20. Kopsapulces priekšsēdētājs tiek ievēlēts no RTU SP Biedru vidus uz Kopsapulces
pilnvaru termiņu.

21. Kopsapulces priekšsēdētāju ievēl Kopsapulce tās pirmajā sēdē.

22. Uz Kopsapulces priekšsēdētāja amatu ir tiesīga pretendēt persona, kura ir piedalījusies
vismaz 10 (desmit) Kopsapulces sēdēs ar delegāta pilnvarām, vai persona, kura ir piedalījusies
vismaz 8 (astoņās) Kopsapulces sēdēs ar delegāta pilnvarām, ja apmeklēto Kopsapulces sēžu
laikā ir izskatīts RTU SP budžets, RTU SP budžeta izlietojums, kā arī notikušas RTU SP Valdes
vēlēšanas.

23. Kopsapulces priekšsēdētāja amats nav savienojams ar RTU SP Valdes locekļa, FSP, ISC,
SZC SP vai NI SP Valdes locekļa, RTU SP Biroja darbinieka, RTU SP Audita komisijas locekļa,
RTU SP Vēlēšanu komisijas vadītāja un Kopsapulces delegāta amatiem.

24. Ja Kopsapulces priekšsēdētājs īslaicīgi nav spējīgs pildīt savus pienākumus, ir beidzis
pildīt savus pienākumus vai nav ievēlēts, viņa pienākumus pilda RTU SP Viceprezidents. Ja RTU
SP Viceprezidents nav spējīgs pildīt Kopsapulces priekšsēdētāja pienākumus, RTU SP Prezidents



sasauc attiecīgo Kopsapulces sēdi, kurā Kopsapulce ieceļ Kopsapulces priekšsēdētāja pienākumu
izpildītāju uz konkrēto sēdi. Uz Kopsapulces priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju neattiecas šī
nolikuma 22. punktā minētās prasības.

25. Kopsapulces sēdes tiek protokolētas un to protokoli ir pieejami visiem RTU
studējošajiem. Sēžu protokolēšanu nodrošina Kopsapulces priekšsēdētājs, sēdes protokolu
paraksta sēdes vadītājs un protokolists.
(grozīts pamatojoties uz 2021. gada 8. septembra Kopsapulces lēmumu)

26. Kopsapulces sēdēs, lai konstatētu delegātu klātbūtni, tiek nodrošināta delegātu reģistrācija.

27. Sēdes sākumā Kopsapulces priekšsēdētājs informē Kopsapulci par izmaiņām
Kopsapulces personālsastāvā.

28. Kopsapulces kārtējās sēdes tiek sasauktas reizi mēnesī, izņemot vasaras semestri.

29. Kārtējās Kopsapulces sēdes sasauc Kopsapulces priekšsēdētājs.
30. Kopsapulces ārkārtas sēdes sasaukšana notiek RTU SP Satversmē noteiktā kārtībā.

31. Kopsapulces priekšsēdētājs var tikt atsaukts ar Kopsapulces lēmumu, ja par to nobalso
vairāk nekā divas trešās daļas no klātesošajiem delegātiem.

32. Ja Kopsapulces priekšsēdētājs tiek atsaukts vai atkāpjas no amata pēc paša vēlēšanās,
Kopsapulce nākamajā sēdē ievēl jaunu Kopsapulces priekšsēdētāju uz atlikušo Kopsapulces
pilnvaru termiņu.

V Kopsapulces sēžu kārtība un lēmumu pieņemšana

33. Kopsapulces sēdes ir atklātas. Viesiem atrodoties Kopsapulces sēžu zālē ir jāievēro
Kopsapulces ētikas kodekss. Par Kopsapulces ētikas kodeksa neievērošanu Kopsapulces
priekšsēdētājs ir tiesīgs izraidīt no sēžu zāles atsevišķas personas vai visus viesus.

34. Kopsapulces sēdes var notikt aizklāti, ja par to nobalso divas trešās daļas no
klātesošajiem delegātiem. Aizklātās sēdēs drīkst piedalīties tikai delegāti un citas Kopsapulces
priekšsēdētāja uzaicinātas personas.

35. Kopsapulces priekšsēdētājs sastāda sēdes darba kārtību.

36. Kārtējo sēžu darba kārtības izsludina ne vēlāk kā piecas dienas pirms sēdes.

37. Ierosinājumi darba kārtībā un izskatāmie lēmumprojekti tiek iesniegti ne vēlāk kā trīs
dienas pirms kārtējās sēdes.

38. Lietas izskatīšanai Kopsapulcē ir tiesīgi iesniegt delegāti, FSP, ISC, SZC SP, NI SP, RTU
SP Valde un RTU SP Prezidents.

39. Kopsapulces sēdes darba kārtība tiek apstiprināta sēdes sākumā. Papildinājumi darba
kārtībā, kas iesniegti vēlāk kā divas dienas pirms sēdes, sēdes sākumā tiek iekļauti, ja par to



nobalso vismaz divas trešās daļas no klātesošajiem delegātiem.

40. Kopsapulce ir tiesīga mainīt darba kārtību sēdes laikā, kā arī slēgt sēdi pirms darba
kārtības beigām, ja par to nobalso vismaz divas trešās daļas no klātesošajiem delegātiem.

41. Kopsapulces sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse delegātu.

42. Kopsapulces priekšsēdētājs var pieprasīt atkārtotu delegātu reģistrāciju sēdes laikā, ja ir
pamats uzskatīt, ka ir zudis kvorums.

43. Lēmumi tiek pieņemti, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo delegātu, izņemot
šajā nolikumā un citos RTU SP normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

44. Balsojumi Kopsapulces sēdēs notiek atklāti. Amatpersonu vēlēšanas notiek aizklāti,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm, izņemot, ja par atklātu balsojumu nobalso vismaz divas trešās daļas
no klātesošajiem delegātiem.
45. Balsojuma kārtību nosaka Kopsapulces priekšsēdētājs, balsošana notiek pēc Kopsapulces
priekšsēdētāja aicinājuma paceļot roku vai šim mērķim izsniegtu mandātu un izsakot attieksmi:

45.1. “par”, “pret” vai “atturas”;

45.2. “par” vai “pret”;

45.3. “par” tikai vienam no vairākiem priekšlikumiem.

46. Pēc balsojuma Kopsapulces priekšsēdētājs paziņo balsojuma rezultātus. Pieņemtais
lēmums un balsu skaits tiek iekļauts sēdes protokolā.

47. Atļauju runāt Kopsapulces sēdēs dod Kopsapulces priekšsēdētājs. Uzsākot runu, runātājs
nosauc savu vārdu, uzvārdu un ieņemto amatu un šī informācija tiek iekļauta sēdes protokolā.

48. Kopsapulces priekšsēdētājs debatēs nepiedalās.

49. Pirms lietas izskatīšanas, Kopsapulces priekšsēdētājs informē Kopsapulci par runātājiem
atvēlēto laiku, kā arī kopumā debatēm atvēlēto laiku. Ja delegāti izsaka iebildumus, tiek veikts
balsojums.

50. Debatēs pirmajam vārds tiek dots lietas iesniedzējam.

51. Delegāti ir tiesīgi uzdot jautājumus lietas iesniedzējam. Katrs delegāts, kurš ir pieteicies,
uzdod tikai vienu jautājumu. Vairāku jautājumu gadījumā, delegāts piesakās uzdot jautājumu
atkārtoti.

52. Delegāti ir tiesīgi izteikties par izskatāmo lietu, piesakoties runāt.

53. Gadījumos, kad pieteikušies vairāki runātāji, vārdu dod pieteikšanās secībā. Ja
pieteikšanās secība nav konstatējama, runātāju secību nosaka Kopsapulces priekšsēdētājs.

54. Kopsapulces priekšsēdētājs var pagarināt runātājam atvēlēto laiku pēc runātāja
pieprasījuma, ja delegātiem pret to nav iebildumu. Ja delegāti izsaka iebildumus, tiek veikts



balsojums.

55. Runātājs nedrīkst novirzīties no apspriežamā temata, pretējā gadījumā Kopsapulces
priekšsēdētājs ir tiesīgs pārtraukt runu.

56. Runāšanas laiku var saīsināt vai debates slēgt pirms beidzies debatēm atvēlētais laiks, ja
par to nobalso vismaz divas trešās daļas no klātesošajiem delegātiem.

57. Kopsapulces priekšsēdētājs var pagarināt debatēm atvēlēto laiku.

58. Ja debatēs runāt nepiesakās neviens delegāts, debates tiek slēgtas.

59. Ārpus kārtas vārds dodams runātājiem par RTU SP Satversmes, Kārtības ruļļa,
Kopsapulces delegātu ētikas kodeksa vai šī nolikuma pārkāpumiem.

60. Kopsapulces priekšsēdētājs ir tiesīgs nedot vārdu runātājam vai pārtraukt runu, ja beidzas
runātājam vai debatēm atvēlētais laiks.

61. Kopsapulces priekšsēdētājs var uzaicināt runāt par izskatāmo lietu citas personas, kas nav
delegāti.
62. Delegāti ir tiesīgi ierosināt grozījumus izskatāmajās lietās. Par katru ierosinājumu
veicams atsevišķs balsojums.

63. Kopsapulces priekšsēdētājs nosaka katra ierosinājuma izskatīšanai atvēlēto laiku. Ja
delegāti izsaka iebildumus, veicams balsojums.

64. Kopsapulces priekšsēdētājs var izteikties ārpus kārtas, sniedzot skaidrojumus par
izskatāmo lietu vai atbildot uz delegātu jautājumiem.

65. Kopsapulces priekšsēdētājs ir tiesīgs izteikt brīdinājumu delegātam par Kopsapulces
ētikas kodeksa pārkāpumiem. Pēc diviem izteiktiem brīdinājumiem vienas sēdes laikā, par
turpmākiem pārkāpumiem Kopsapulces priekšsēdētājs ir tiesīgs izraidīt delegātu no sēžu zāles uz
atlikušo sēdes laiku.

66. RTU SP amatpersonu vēlēšanas var notikt, ja Kopsapulces sēdē piedalās vismaz divas
trešās daļas delegātu. Vēlēšanas notiek RTU SP Satversmē un Kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

67. Kopsapulces priekšsēdētājs slēdz sēdi, kad ir izskatīti visi darba kārtībā iekļautie jautājumi.

VI Noslēguma jautājumi

68. Grozījumus šajā nolikumā Kopsapulce pieņem, ja par to nobalso vismaz divas trešās
daļas no klātesošajiem delegātiem.

Pārejas noteikumi

1) Kopsapulces nolikums stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī.



2) Šī nolikuma 16. punkts stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.


