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Projekts 

 
SENĀTA LĒMUMS 

 
RTU Senāta 2017. gada 30. oktobra sēde (protokols Nr.613) 

  
Par RTU Studentu parlamenta Satversmes apstiprināšanu 

 jaunā redakcijā 
 
RTU Senāts nolemj: 

1. Pamatojoties uz RTU Studentu parlamenta 2017. gada 25. oktobra 
Kopsapulces lēmumu Nr. 381-25-10-17, apstiprināt RTU Studentu 
parlamenta Satversmi jaunā redakcijā. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu RTU Studentu parlamenta Satversmi, kas 
apstiprināta RTU 2015. gada 27. aprīļa Senāta sēdē (protokols Nr.589). 

 
Rīgas Tehniskās universitātes 

Studentu parlamenta 
Satversme 

 
Pieņemta saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu. 

 
I Vispārīgie noteikumi 

1. Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments ir neatkarīga Rīgas Tehniskās 
universitātes (turpmāk tekstā - RTU) studējošo pašpārvaldes centrālā institūcija. 

2. Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta nosaukuma oficiālā abreviatūra ir 
RTU SP. 

3. RTU SP darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
un pamatojoties uz RTU iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuri ir saistoši RTU SP. 

4. RTU SP nosaukums citās valodās: 
angļu valodā: Students' Parliament of Riga Technical University; 
latīņu valodā: Parlamentum studiosorum Universitas technica Rigensis. 

5. RTU SP ir sava simbolika un zīmogs. 
6. RTU SP darbības mērķis ir pārstāvēt RTU studējošos, aizstāvēt viņu tiesības un 

intereses un veidot labvēlīgu studiju vidi RTU. 
7. RTU SP tiesības ir: 

7.1. paust studējošo viedokli; 
7.2. ierosināt RTU normatīvo aktu pieņemšanu, grozīšanu un atcelšanu; 
7.3. pielietot veto tiesības RTU Senātā un Satversmes sapulcē jautājumos, kas skar 

studējošo intereses; 
7.4. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no RTU struktūrvienībām par 

visiem jautājumiem, kas skar studējošo tiesības un intereses; 
7.5. izstrādāt un apstiprināt RTU SP budžetu atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajai 

kārtībai, RTU Satversmei un RTU iekšējiem normatīvajiem aktiem; 
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7.6. sadarboties ar citu augstskolu studentu pašpārvaldēm un nevalstiskajām 
organizācijām. 

8. RTU SP pienākumi ir: 
8.1. izvirzīt studējošo pārstāvjus un piedalīties dažāda līmeņa RTU, kā arī valsts 

lēmējinstitūciju darbībā; 
8.2. pārstāvēt RTU studējošos Latvijā un ārzemēs; 
8.3. apspriest un risināt RTU studējošo akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves 

jautājumus; 
8.4. izstrādāt un uzturēt savu iekšējo dokumentāciju un lietvedību; 
8.5. līdzdarboties studiju procesa kvalitātes un programmu uzlabošanā; 
8.6. piedalīties studentu sociālās labklājības veicināšanā; 
8.7. organizēt izglītojošus, kultūras un sporta pasākumus; 
8.8. pārraudzīt RTU fakultāšu un filiāļu studējošo pašpārvalžu darbu. 

 
II RTU Fakultāšu un filiāļu studējošo pašpārvaldes 

9. Fakultātes, filiāles vai neatkarīgā institūta studentu pašpārvaldes (turpmāk tekstā - 
FSP) ir fakultātē, filiālē vai neatkarīgajā institūtā vēlētas studējošo pārstāvniecības 
institūcijas. 

10. Katrai FSP ir savs nolikums, un tās darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11. FSP nodrošina fakultātes, filiāles vai neatkarīgā institūta studējošo pārstāvniecību 
fakultātes domē vai filiāļu un institūtu padomēs, un citās institūcijās. FSP ir veto 
tiesības fakultātes domē un filiāļu padomēs jautājumos, kas skar studējošo intereses. 

 
III RTU SP biedri 

12. RTU SP biedri (turpmāk tekstā - Biedri) - vēlēšanās ievēlēti atbilstošās FSP 
studējošie.  

13. Biedru tiesības ir: 
13.1. brīvi paust savu viedokli un darboties RTU SP kopējo mērķu sasniegšanai; 
13.2. piedalīties RTU SP darbībā; 
13.3. būt informētiem par RTU SP darbību, tai skaitā iepazīties ar visu RTU SP 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
13.4. piedalīties visos RTU SP organizētajos pasākumos, ja vien nav ierobežots 

dalībnieku skaits vai noteikta mērķauditorija; 
13.5. iesniegt priekšlikumus par RTU SP darbību un tās uzlabošanu; 
13.6. saņemt informāciju no RTU struktūrvienībām par jautājumiem, kas skar 

studējošos. 
14. Biedru pienākumi ir: 

14.1. ievērot RTU SP Satversmi, Kārtības rulli un citus RTU SP kopsapulces, RTU 
SP valdes un RTU SP lēmumus, iekšējos, ārējos, RTU un Latvijas Republikā 
spēkā esošos normatīvos aktus; 

14.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt RTU SP mērķu īstenošanu; 
14.3. uzklausīt un konsultēt studentus. 

15. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no RTU SP, rakstveidā to paziņojot savai FSP.
16. Biedru var izslēgt no RTU SP, pamatojoties uz RTU SP kopsapulces lēmumu, ja 



3  

viņš nepilda savus pienākumus. 
 

IV RTU SP Kopsapulce 
17. RTU SP kopsapulce (turpmāk tekstā - Kopsapulce) ir augstākā RTU SP 

lēmējinstitūcija, kuru veido FSP deleģēti biedri. 
18. Kopsapulcē piedalās un lemj Kopsapulces delegāti (turpmāk tekstā – Balsstiesīgie) 

personīgi vai deleģē savas balsstiesības kādam ievēlētam savas FSP Biedram, kurš 
nav Balsstiesīgais. 

19. Kopsapulces ir atklātas, izņemot gadījumus, kad pret to nobalso vairāk nekā 2/3 
(divas trešdaļas) no klātesošajiem Balsstiesīgajiem. 

20. Maija Kopsapulcē beidzas iepriekšējo un sākas jauno Balsstiesīgo pilnvaras. 
21. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta 1 (vienu) reizi mēnesī, vasaras semestrī to sasauc 

pēc vajadzības. 
22. Ārkārtas Kopsapulce tiek sasaukta ne agrāk kā 1 (vienu) nedēļu pēc RTU SP valdes 

iniciatīvas vai rakstiska vismaz 1/10 (vienas desmitās daļas) Biedru pieprasījuma 
iesniegšanas RTU SP Valdei. 

23. RTU SP iekšējās darbības un kārtības noteikšanai izveido un Kopsapulcē apstiprina 
RTU SP Kārtības rulli. 

24. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā 1/2 (viena puse) no 
Balsstiesīgajiem. 

25. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 1/2 (viena puse) no 
klātesošajiem Balsstiesīgajiem. 

26. Lēmums par RTU SP Satversmes grozījumiem, Biedra vai RTU SP Valdes locekļa 
atsaukšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) no 
klātesošajiem Balsstiesīgajiem. 

27. RTU SP Satversme un tās grozījumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas RTU Senātā. 
28. Balsstiesīgo var izslēgt no Kopsapulces, pamatojoties uz tās lēmumu, ja 

Balsstiesīgais nepilda savus pienākumus. 
 

V RTU SP Valde 
29. RTU SP valde (turpmāk tekstā - Valde) ir patstāvīgi funkcionējoša, Kopsapulces 

ievēlēta izpildinstitūcija no Biedru vēlēšanās ievēlēto studējošo vidus atbilstoši RTU 
SP Kārtības rullim. Valdi veido RTU SP Prezidents (turpmāk tekstā – Prezidents), 
RTU SP Viceprezidents (turpmāk tekstā - Viceprezidents) un nodaļu vadītāji. 

30. Valdes vēlēšanas notiek aprīļa Kopsapulcē, izņemot gadījumus, ja Valdes loceklis 
atkāpjas no amata pēc paša vēlēšanās vai Kopsapulces lēmuma. Tad nākamajā 
Kopsapulcē tiek ievēlēts jauns Valdes loceklis uz atlikušo Valdes pilnvaru laiku, ja 
Balsstiesīgie nelemj citādi. Valdes vēlēšanu vadītājs un norise tiek noteikta saskaņā 
ar SP Kārtības rulli.  

31. Valdes vēlēšanas ir uzskatāmas par notikušām, ja tajās piedalās vismaz 2/3 (divas 
trešdaļas) Balsstiesīgo. 

32. Prezidenta kandidatūrai var pieteikties tikai esošs vai bijis Valdes loceklis, ja to 
izvirza vismaz 10 Balsstiesīgie. Prezidentu ievēlē uz 2 (diviem) gadiem ar iespēju 
tikt pārvēlētam vēl uz vienu gadu. 
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33. Ja Prezidents tiek ievēlēts ārkārtas vēlēšanās, tad viņa pilnvaru termiņš ir līdz 
nākamajām Valdes vēlēšanām, un Valdes vēlēšanu laikā attiecīgais Prezidenta 
kandidāts var tikt ievēlēts uz pilnu 2 (divu) gadu termiņu ar iespēju tikt pārvēlētam 
vēl uz vienu gadu. 

34. Nodaļu vadītāji tiek ievēlēti uz 1 (vienu) gadu. Nākamajās Valdes vēlēšanās nodaļas 
vadītājs drīkst kandidēt uz vēl 1 (vienu) gadu amatā, bet kopā ne vairāk kā 2 (divus) 
gadus. Uz nodaļas vadītāja amata kandidātu jāizvirza vismaz 5 (pieciem) 
Balsstiesīgajiem. 

35. Par katras nodaļas vadītāju un Prezidentu tiek balsots atsevišķi ar aizklātu 
balsojumu, un kandidātu ievēlē, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā 1/2 (viena puse) 
no Balsstiesīgajiem.  

36. 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 atsakās 
balotēties, līdz paliek divi kandidāti, par kuriem notiek galīgais balsojums.  

37. Ja nav savākts vēlēšanu norisei nepieciešamais kvorums vai arī galīgajā balsojumā 
nav izdevies ievēlēt kādu no amatiem, tad Valdes vēlēšanu vadītājs nosaka atkārtotu 
vēlēšanu norises laiku. Uz atkārtotajām vēlēšanām ir iespējams pieteikt jaunus 
kandidātus. Atkārtotās vēlēšanās tiek balsots tikai par amatiem, kurus nav izdevies 
aizpildīt sākotnējās vēlēšanās, un balsis tiek skaitītas no jauna. 

38. Esošais Prezidents vai nodaļas vadītājs turpina sava amata pienākumus līdz par 
attiecīgo amatu ir noslēgušās jaunās vēlēšanas. Viceprezidents amatu zaudē līdz ar 
jaunā Prezidenta ievēlēšanu, neatkarīgi no tā, vai jau ir izdevies ievēlēt jaunu 
Viceprezidentu vai nav. 

39. Ja nodaļas vadītājs tiek ievēlēts ārkārtas vēlēšanās, tad viņa pilnvaru termiņš ir līdz 
nākamajām Valdes vēlēšanām, un Valdes vēlēšanu laikā attiecīgais nodaļas vadītāja 
kandidāts var tikt ievēlēts uz pilnu termiņu. 

40. Pēc Prezidenta ievēlēšanas Kopsapulce balso par Prezidenta izvirzīto Viceprezidenta 
kandidātu, kuru amatā atklātā balsojumā apstiprina Kopsapulce, ja par to nobalso 
vairāk nekā 1/2 (viena puse) no Balsstiesīgajiem.   

41. 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 citu kandidātu atkārtotām vēlēšanām. Viceprezidenta izvirzīšanas un 
apstiprināšanas kārtību nosaka saskaņā ar SP Kārtības rulli. 

42. Prezidenta pienākumi un tiesības: 
42.1. pārstāvēt RTU SP un RTU ārpus šīm organizācijām; 
42.2. atbilstoši valdes pilnvarojumam slēgt tiesiskus darījumus un sadarbības līgumus; 
42.3. vadīt Valdes darbību; 

43. Prezidenta prombūtnes laikā Viceprezidents bez īpaša pilnvarojuma pilda Prezidenta 
pienākumus. 
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44. Valdes pienākumi un tiesības: 
44.1. vadīt RTU SP darbu; 
44.2. pieņemt finanšu lēmumus; 
44.3. sagatavot Kopsapulcē lemjamos jautājumus; 
44.4. nodrošināt Kopsapulces lēmumu īstenošanu; 
44.5. veidot darba grupas noteiktu uzdevumu īstenošanai; 
44.6. sagatavot RTU SP budžetu; 
44.7. sagatavot RTU SP gada pārskatu aprīļa Kopsapulcei. 

45. Prezidents sasauc kārtējās Valdes sēdes ne retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās, vasaras 
semestrī tās tiek sasauktas pēc vajadzības. 

46. Ārkārtas Valdes sēdes 3 (trīs) darba dienu laikā var sasaukt jebkurš Biedrs, rakstiski 
norādot pamatotu iemeslu, ja jautājums nav atliekams līdz kārtējai Valdes sēdei. 

47. Valdes sēdes vada Prezidents vai viņa pilnvarots Valdes loceklis. Prezidenta 
prombūtnes laikā Valdes sēdi vada Viceprezidents vai cits Valdes loceklis. 

48. Valde ir lemttiesīga, ja piedalās vairāk nekā 1/2 (viena puse) no Valdes locekļiem. 
49. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. 
50. Valdes sēdes ir atklātas. 
51. Valdes locekļa atsaukšanu var ierosināt 1/3 (viena trešdaļa) Balsstiesīgo  vai 

Prezidents. 
52. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt atlūgumu Prezidentam vai Kopsapulcei. 

 
VI Iekšējā audita komisija 

53. RTU SP finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic RTU SP Iekšējā audita 
komisija (turpmāk tekstā – Iekšējā audita komisija). 

54. Iekšējā audita komisijas vadītājs izveido Iekšējā audita komisiju vismaz 3 (trīs), bet ne 
vairāk kā 5 (piecu) locekļu sastāvā, ieskaitot Iekšējā audita komisijas vadītāju. 

55. Iekšējā audita komisijas vadītāju ievēlē un tās locekļus apstiprina jūnija Kopsapulcē uz 
1 (vienu) gadu. 

56. Iekšējā audita komisijas loceklis nevar būt Valdes loceklis, FSP vadītājs vai RTU SP 
darbinieks. 

57. Iekšējā audita komisijas funkcijas: 
57.1. veikt RTU SP mantas un finanšu līdzekļu auditu un dot atzinumu par Valdes 

darbību; 
57.2. izvērtēt RTU SP lietvedību; 
57.3. sniegt ieteikumus Valdes darba un RTU SP darbības uzlabošanai. 

58. Iekšējā audita komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju 
par RTU SP darbību savu funkciju izpildes nodrošināšanai. 

59. Iekšējā audita komisija veic auditu Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 
reizi gadā un sniedz savu atzinumu aprīļa Kopsapulcei. 

60. Kopsapulce apstiprina RTU SP gada pārskatu tikai pēc Iekšējā audita komisijas 
atzinuma saņemšanas. 

61. Ja Iekšējā audita komisijas loceklis ir atkāpies no amata, tad nākamajā Kopsapulcē 
ievēlē jaunu Iekšējā audita komisijas locekli uz atlikušo pilnvaru laiku. 
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VII Darbības apturēšana 
62. Lēmumu par RTU SP darbības apturēšanu var pieņemt pēc vairāk nekā 1/2 (vienas 

puses) Biedru ierosinājuma, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) 
Biedru. 

63. Izbeidzot RTU SP darbību, tās līdzekļi un īpašums pēc saistību nokārtošanas nonāk 
tā tiesību un pienākumu pārmantotāja īpašumā, ja tāda nav, tad RTU īpašumā. 

64. Lēmumu par RTU SP darbības apturēšanu apstiprina RTU Senāts. 
 
 
 
Iesniedza Studentu parlaments. 


