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Apstiprināts ar RTU SP Kopsapulces 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 01443-2.2-e/34, 

ar grozījumiem: 

• 2022. gada 13. janvārī (Kopsapulces lēmums Nr. 01443-2.2-e/2); 

• 2022. gada 23. februārī (Kopsapulces lēmums Nr. 01443-2.2-e/5); 

• 2022. gada 23. martā (Kopsapulces lēmums Nr. 01443-2.2-e/8). 

 

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta vēlēšanu nolikums 

Izdots saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes 

Studentu parlamenta Satversmes 12.5. punktu 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Šis nolikums nosaka Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta vēlēšanu norises 

kārtību, prasības kandidātiem un citus jautājumus. 

2. Nolikumā lietotie termini: 

 2.1. RTU – Rīgas Tehniskā universitāte; 

 2.2. RTU SP – Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments; 

 2.3. VK – RTU SP Vēlēšanu komisija; 

 2.4. Kopsapulce – RTU SP Kopsapulce; 

 2.5. Biedrs – RTU SP biedrs; 

 2.6. IAK – RTU SP Iekšējā audita komisija; 

 2.7. SZC – studiju un zinātnes centrs; 

 2.8. SSĀSD – Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments; 

 2.9. NI – neatkarīgais institūts; 

 2.10. FSP – fakultātes, SZC, NI vai SSĀSD studējošo pašpārvalde; 

 2.11. Prezidents – RTU SP Prezidents; 

 2.12. Viceprezidents – RTU SP Viceprezidents; 

 2.13. Nodaļas vadītājs – RTU SP nodaļas vadītājs; 

 2.13.1 Nodaļas vadītāja vietnieks – RTU SP nodaļas vadītāja vietnieks; 

(pievienots saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

 2.14. Valde – RTU SP Valde. 

(grozīts saskaņā ar 13.01.2022. Kopsapulces lēmumu) 

II. Vēlēšanu komisija 



3. VK vadītāju ievēl Kopsapulce uz vienu gadu. VK vadītājs amatu var ieņemt ne vairāk kā 

divus gadus. 

4. VK vadītājam jābūt Biedram, VK vadītājs nevar būt Valdes loceklis, nodaļas vadītāja 

vietnieks, FSP vadītājs un IAK loceklis. 

(grozīts saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

5. Ja VK vadītājs kandidē vēlēšanās, izņemot Biedru vēlēšanās, viņam jāatkāpjas no VK 

vadītāja amata. 

6. VK vadītāju var atsaukt ar Kopsapulces lēmumu. 

7. Kārtējās VK vadītāja vēlēšanas notiek jūnija Kopsapulces sēdē. Ārkārtas VK vadītāja 

vēlēšanas tiek rīkotas, ja VK vadītājs atkāpies vai atsaukts no amata. 

8. Ja VK vadītājs nav ievēlēts, nav spējīgs pildīt savus pienākumus, atkāpies vai atsaukts no 

amata, Kopsapulce ieceļ VK vadītāja pienākumu izpildītāju uz attiecīgo vēlēšanu laiku. 

9. Klātienes Kopsapulces sēdē, kurā notiek vēlēšanas, papildus VK vadītājam, ar Kopsapulces 

lēmumu tiek iecelti divi VK locekļi. VK locekļiem piemērojamas šī nolikuma 4. punktā 

noteiktās prasības, papildus VK loceklis nevar būt kandidāts attiecīgajās vēlēšanās. 

10. Ar elektronisku saziņas līdzekļu starpniecību notiekošas vēlēšanas vada VK vadītājs 

vienpersoniski. 

11. VK vadītāja pienākumi Kopsapulces sēdēs: 

 11.1. izsludināt, organizēt un vadīt vēlēšanas; 

 11.2. izvērtēt kandidātu atbilstību noteiktajām prasībām; 

11.3. sagatavot vēlēšanu zīmes; 

11.4. noteikt kandidātu uzrunām un debatēm atvēlēto laiku, ja Kopsapulces delegātiem 

ir iebildumi, veicams balsojums; 

11.5. vadīt vēlēšanu procesu, ļaujot kandidātiem izteikties nepārsniedzot noteikto laika 

ierobežojumu; 

11.6. vadīt debates, ļaujot Kopsapulces delegātiem izteikties un uzdot jautājumus 

nepārsniedzot noteikto laika ierobežojumu; 

11.7. nodrošināt noteiktās vēlēšanu kārtības ievērošanu; 

11.8. uzklausīt iebildumus par vēlēšanu norisi; 

11.9. apkopot vēlēšanu rezultātus un sniegt ziņojumu Kopsapulcei. 

12. VK pienākumi klātienē notiekošajās vēlēšanās: 

 12.1. izsniegt vēlēšanu zīmes; 

 12.2. uzraudzīt balsošanas norisi; 

12.3. nodrošināt aizpildīto vēlēšanu zīmju drošību un nepieejamību līdz balsu 

skaitīšanai;  



 12.4. skaitīt balsis. 

13. VK vadītājs sastāda vēlēšanu protokolu. Protokolu paraksta VK vadītājs un VK locekļi, ja 

tādi iecelti. 

14. VK ziņojumu apstiprina Kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu. 

III. Biedru vēlēšanas 

15. RTU fakultātēs, SSĀSD, SZC un NI notiek elektroniskas un anonīmas Biedru vēlēšanas.  

16. Par Biedru var tikt ievēlēts ikviens atbilstošās fakultātes, SSĀSD, SZC un NI studējošais. 

17. VK vadītājs reizi gadā izsludina un organizē Biedru vēlēšanas oktobra mēnesī, saskaņā ar 

Kopsapulces apstiprinātu vēlēšanu kārtību. Vēlēšanu kārtību izstrādā VK vadītājs, to apstiprina 

Kopsapulce septembra sēdē. 

18. Starp ikgadējām Biedru vēlēšanām, studējošo var uzņemt Biedra statusā ar attiecīgās FSP 

lēmumu. 

19. VK vadītājs var izsludināt un organizēt ārkārtas Biedru vēlēšanas, saskaņā ar Kopsapulces 

apstiprinātu vēlēšanu kārtību, šādos gadījumos: 

19.1. ja ir izveidota jauna RTU struktūrvienība; 

19.2. ja RTU fakultātē, SSĀSD, SZC vai NI nav notikušas Biedru vēlēšanas; 

19.3. ja VK vadītājam tiek iesniegta protesta vēstule par FSP neapmierinošu darbību, 

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

SSĀSD, SZC vai NI studējošo skaita. Protesta vēstulē jābūt minētiem pretenziju 

iemesliem, parakstītāju vārdiem, uzvārdiem, studējošā apliecības numuriem un 

parakstiem; 

19.4. ja VK vadītājam tiek iesniegti rakstveida protesti par Biedru vēlēšanu kārtības 

pārkāpšanu. Ja pēc VK vadītāja atzinuma saņemšanas, protests ar Valdes lēmumu tiek 

atzīts par pamatotu, tad mēneša laikā VK vadītājs rīko atkārtotas Biedru vēlēšanas;  

19.5. ja kādā no FSP ir ievēlēti mazāk nekā 5 Biedri; 

19.6. ja Kopsapulce nolemj rīkot ārkārtas Biedru vēlēšanas. 

20. Biedru kandidātu saraksts tiek veidots, RTU studējošajiem iesniedzot savu pieteikumu 

elektroniskā formā VK vadītāja noteiktajā kārtībā. 

21. Kandidēt drīkst tikai vienā sarakstā, izņemot ikvienas fakultātes, SZC vai NI studējošos, 

kuri vēlas kandidēt SSĀSD sarakstā. Saraksta lielums nav ierobežots. Minimālais saraksta 

lielums ir 5 cilvēki. 

22. Kandidāta pieteikums tiek uzskatīts par derīgu, ja tas tiek iesniegts elektroniski un tajā 

norādīts studējošā vārds, uzvārds, fakultāte, SSĀSD, SZC vai NI un studējošā apliecības 

numurs. VK vadītājs nodrošina Biedru vēlēšanu sarakstā norādītās informācijas patiesumu. 

23. Pieteikšanās ilgums kandidātiem elektroniskajā anketā ir ne mazāk kā divas nedēļas un ne 

vairāk kā četras nedēļas. 



24. FSP veido savas darbības programmas, kuras tiek iesniegtas VK vadītājam pirms Biedru 

vēlēšanu sākuma. Darbības programma potenciālajiem kandidātiem ir pieejama, līdz ko ir 

sākusies pieteikšanās Biedru kandidātu sarakstam. 

25. Darbības programmā tiek iekļauts: 

25.1. FSP nosaukums; 

25.2. pašreizējais FSP valdes sastāvs; 

25.3. FSP mērķis, vīzija un darbības attīstības plāns; 

25.4. pasākumu plāns darbības gadā. 

26. Fakultāšu, SSĀSD, SZC un NI studējošie balsojumu veic portālā ORTUS, atzīmējot “PAR” 

vai “PRET” savas FSP Biedru kandidātu sarakstam. 

27. Pēc vēlēšanu norises perioda beigām tiek slēgtas vēlēšanas portālā ORTUS. VK vadītājs no 

atbildīgās RTU struktūrvienības saņem vēlēšanu rezultātu pārskatus un sastāda protokolu katrai 

fakultātei, SSĀSD, SZC un NI, kuros iekļauts:  

27.1. attiecīgās fakultātes, SSĀSD, SZC vai NI nosaukums; 

27.2. studējošo skaits vēlēšanu brīdī attiecīgajā fakultātē, SSĀSD, SZC vai NI; 

27.3. kopējais veikto balsojumu skaits; 

27.4. “PAR” veikto balsojumu skaits sarakstam; 

27.5. “PRET” veikto balsojumu skaits sarakstam. 

28. Saraksts tiek ievēlēts, ja balsojuma rezultātā ir saņēmis vairāk “PAR” balsojumus nekā 

“PRET” balsojumus. 

29. Biedru vēlēšanu rezultātus apstiprina Valde ne vēlāk kā divas nedēļas pēc balsojuma 

slēgšanas. 

30. VK vadītājs izziņo Biedru vēlēšanu rezultātus ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc to 

apstiprināšanas Valdes sēdē. 

31. RTU studējošajiem ir tiesības iesniegt VK vadītājam protesta vēstules par vēlēšanu norisi 

piecu darba dienu laikā no vēlēšanu slēgšanas. VK vadītājs izskata protesta vēstules nedēļas 

laikā no to saņemšanas brīža un sniedz atzinumu Valdei. Līdz protesta izskatīšanai, Valde 

nepieņem lēmumu par atbilstošās FSP Biedru vēlēšanu rezultātiem. 

IV. Vēlēšanu kārtība Kopsapulces sēdēs 

32. Vēlēšanas izsludina VK vadītājs uz attiecīgo Kopsapulces sēdi pēc tās sasaukšanas. 

33. Vēlēšanas tiek izsludinātas vismaz 14 dienas pirms Kopsapulces sēdes, izņemot kārtējās 

Valdes vēlēšanas. 

34. Amatu kandidātiem ir jāiesniedz attiecīgie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami, ne vēlāk kā 

5 dienas pirms attiecīgas Kopsapulces sēdes, izņemot kārtējo Valdes vēlēšanu gadījumā. 



35. Balsošana par pieteiktajiem kandidātiem notiek aizklāti, izņemot, ja par atklātu balsojumu 

nobalso vismaz divas trešdaļas klātesošo Kopsapulces delegātu. 

36. Aizklātās vēlēšanas Kopsapulces delegāti balso ar vēlēšanu zīmēm, atzīmējot tajās “PAR” 

vai “PRET” katram kandidātam atsevišķi. Katram amatam veidojama atsevišķa vēlēšanu zīme, 

vairākas vēlēšanu zīmes var atrasties uz viena biļetena. 

37. Vēlēšanu zīme tiek uzskatīta par nederīgu, ja: 

 37.1. tajā atzīmēts “PAR” vairāk kandidātiem, nekā atļauts; 

 37.2. tajā atzīmēts gan “PAR” gan “PRET” vienam kandidātam; 

 37.3. tā nav aizpildīta vai ir daļēji aizpildīta; 

 37.4. tā nav salasāma, ir saplēsta vai svītrota; 

 37.5. nav iespējams noteikt balsotāja gribu. 

38. Ja vēlēšanas notiek uz vienu amata vietu, Kopsapulces delegāti ir tiesīgi atzīmēt vēlēšanu 

zīmē “PAR” tikai vienam kandidātam, pārējiem kandidātiem atzīmējot “PRET”. Kopsapulces 

delegāti ir tiesīgi atzīmēt “PRET” visiem amata kandidātiem. Kandidāts tiek ievēlēts amatā, ja 

par viņu nobalso “PAR” vairāk kā puse no klātesošajiem Kopsapulces delegātiem. 

40. Ja uz vienu amata vietu ir vairāk nekā divi kandidāti un neviens nav saņēmis ievēlēšanai 

nepieciešamo balsu skaitu, tad tiek rīkota nākamā vēlēšanu kārta, kurā izslēdz vismazāk “PAR” 

balsu ieguvušo kandidātu, kā arī tos kandidātus, kuri paši atsakās turpināt kandidēt. Ja vairāki 

kandidāti ir ieguvuši vienādu “PAR” balsu skaitu, visi šie kandidāti iekļūst nākamajā vēlēšanu 

kārtā. Vēlēšanas turpinās līdz kāds no kandidātiem tiek ievēlēts vai paliek divi kandidāti, par 

kuriem notiek galīgais balsojums. 

41. Ja vēlēšanas notiek uz vairākām viena amata vietām: 

41.1. Kopsapulces delegāti ir tiesīgi atzīmēt vēlēšanu zīmē “PAR” tik kandidātiem, cik 

ir vakantas amata vietas, pārējiem kandidātiem atzīmējot “PRET”. Kopsapulces delegāti 

ir tiesīgi atzīmēt “PRET” visiem amata kandidātiem; 

41.2. par ievēlētiem uzskatāmi kandidāti, kuri ieguvuši visvairāk “PAR” balsis, ja šo 

kandidātu “PAR” balsu skaits ir lielāks par pusi no klātesošo Kopsapulces delegātu 

skaita; 

41.3. ja pēc balsojuma vairākiem kandidātiem, kuru ir vairāk kā vakanto amata vietu, ir 

vienāds “PAR” balsu skaits, tiek rīkota nākamā vēlēšanu kārta; 

41.4. ja pēc balsojuma vairākiem kandidātiem, kuru skaits kopā ar ievēlētajiem 

kandidātiem ir lielāks par vakanto amata vietu skaitu, ir vienāds “PAR” balsu skaits, 

tiek rīkota nākamā vēlēšanu kārta; 

41.5. katrā nākamajā vēlēšanu kārtā izslēdz vismazāk “PAR” balsu ieguvušo kandidātu, 

izņemot, ja vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu, vismazāko, “PAR” balsu skaitu; 

41.6. vēlēšanas turpinās līdz visas amata vietas ir aizpildītas vai paliek viens kandidāts, 

kura neievēlēšanas gadījumā amata vieta paliek vakanta. Kopsapulce var izbeigt 



vēlēšanu procesu jebkurā brīdī, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo 

Kopsapulces delegātu. 

42. Ja uz kādu amatu nav pieteicies neviens kandidāts vai amata vieta paliek vakanta, tad uz 

nākamo kārtējo Kopsapulces sēdi tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas uz attiecīgo amatu. 

Atkārtotās vēlēšanās ir iespējams pieteikties jauniem kandidātiem. 

43. Kopsapulces delegāti ir tiesīgi atsaukt ievēlēto kandidātu no amata, ja par to nobalso vairāk 

kā puse no klātesošajiem Kopsapulces delegātiem, izņemot RTU SP iekšējos normatīvajos 

aktos noteiktos gadījumos. 

V. Valdes vēlēšanas 

44. Kārtējās Valdes vēlēšanas notiek aprīļa pirmajā nedēļā, īpaši šim mērķim sasauktā 

Kopsapulces sēdē. Šīs sēdes norises datumu, darba kārtību, kandidātu pieteikšanās un 

dokumentu iesniegšanas termiņu nosaka Kopsapulce. 

45. Kārtējās Valdes vēlēšanas tiek izsludinātas vismaz vienu mēnesi pirms to norises datuma. 

46. Valdes pilnvaru termiņš ir no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. Kārtējās Valdes 

vēlēšanās ievēlēto Valdes locekļu pilnvaras stājas spēkā 1. maijā. 

47. Ārkārtas vēlēšanās ievēlēto Valdes locekļu pilnvaras stājas spēkā nākamajā darba dienā vai 

1. maijā, ja Valdes loceklis ievēlēts pēc kārtējām Valdes vēlēšanām, bet pirms Valdes pilnvaru 

termiņa sākuma. 

48. Prezidents un nodaļu vadītāji tiek ievēlēti uz Valdes pilnvaru termiņu un nevar ieņemt 

amatus vairāk kā divus gadus, izņemot Valdes pilnvaru termiņa laikā ievēlētos Valdes locekļus. 

48.1 Nodaļu vadītāju vietniekus ievēl Kopsapulce uz Valdes pilnvaru termiņu. Ja nodaļas 

vadītāja vietnieks atkāpies vai atsaukts no amata, nodaļas vadītājs virza jaunu nodaļas vadītāja 

vietnieka amata kandidātu. 

(pievienots saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

49. Ja Prezidents vai nodaļas vadītājs ir ievēlēts ārkārtas vēlēšanās, viņa pilnvaru termiņš ilgst 

līdz Valdes pilnvaru termiņa beigām, un kārtējās Valdes vēlēšanās attiecīgais kandidāts var tikt 

ievēlēts uz vienu pilnu termiņu (vienu gadu), ar iespēju tikt ievēlētam uz vēl vienu gadu. 

50. Ja kārtējās Valdes vēlēšanās netiek ievēlēts neviens kandidāts kādā amatā, vai kandidāti uz 

kādu amatu nav pieteikušies, tiek rīkotas ārkārtas vēlēšanas nākamajā kārtējā Kopsapulces sēdē. 

51. Ja Prezidents vai nodaļas vadītājs ir atkāpies vai atsaukts no amata, tad nākamajā kārtējā 

Kopsapulces sēdē tiek rīkotas ārkārtas vēlēšanas uz šo amatu, izņemot ja Prezidents vai nodaļas 

vadītājs ir atkāpies no amata mazāk kā 14 dienas pirms kārtējās Kopsapulces sēdes, tad ārkārtas 

vēlēšanas uz šo kārtējo Kopsapulces sēdi netiek izsludinātas. 

52. Ja paliek vakantas nodaļu vadītāju amata vietas, Kopsapulce ir tiesīga iecelt šī amata 

pienākumu izpildītāju līdz ārkārtas vēlēšanām. 

53. Prezidenta pienākumu izpildītāju līdz ārkārtas vēlēšanām Kopsapulce ir tiesīga iecelt tikai, 

ja Viceprezidents nav spējīgs pildīt Prezidenta pienākumus vai Viceprezidenta amats ir vakants. 



54. RTU SP Valdes locekļa amats nav savienojams ar FSP vadītāja un valdes locekļa, IAK 

vadītāja un locekļa, Kopsapulces priekšsēdētāja, Kopsapulces delegāta, RTU SP darbinieka, 

Prezidenta palīga un VK vadītāja amatiem. Ievēlētajam Valdes loceklim šie amati jāpamet 

mēneša laikā no amatā stāšanās brīža vai amatā stāšanās brīdī, RTU SP iekšējos normatīvajos 

aktos noteiktos gadījumos. 

54.1 Nodaļas vadītāja vietnieka amats nav savienojams ar Valdes locekļa, FSP vadītāja un 

valdes locekļa, IAK vadītāja un locekļa, Kopsapulces priekšsēdētāja, Kopsapulces delegāta, 

RTU SP darbinieka, Prezidenta palīga un VK vadītāja amatiem. Ievēlētajam nodaļas vadītāja 

vietniekam šie amati jāpamet mēneša laikā no amatā stāšanās brīža vai amatā stāšanās brīdī, 

RTU SP iekšējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. 

(pievienots saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

55. Kandidēt uz Prezidenta amatu var tikai esošs vai bijis Valdes loceklis. Prezidenta amata 

kandidātam nepieciešams iegūt vismaz 10 Kopsapulces delegātu, kuru starpā ir vismaz piecu 

dažādu FSP Kopsapulces delegāti, izvirzījumus. 

56. Nodaļas vadītāja amata kandidātam nepieciešams iegūt vismaz 5 Kopsapulces delegātu, 

kuru starpā ir vismaz trīs dažādu FSP Kopsapulces delegāti, izvirzījumus. 

56.1 Nodaļas vadītāja vietnieka amata kandidātu izvirza nodaļas vadītājs. Kārtējās Valdes 

vēlēšanās kandidātu nodaļas vadītāja vietnieka amatam izvirza nodaļas vadītāja amata 

kandidāts. 

(pievienots saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

57. Iesniegtie izvirzījumi tiek publiskoti tikai, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa Kopsapulces 

delegātu. 

58. Prezidenta amata kandidātam jāiesniedz Kopsapulcei dzīves apraksts (Curriculum vitae), 

motivācijas vēstule un darbības vīzija. 

(grozīts saskaņā ar 13.01.2022. Kopsapulces lēmumu) 

59. Nodaļas vadītāja amata kandidātam jāiesniedz Kopsapulcei motivācijas vēstule, aizpildīta 

veidlapa un darbības programma. 

59.1 Nodaļas vadītāja vietnieka amata kandidātam jāiesniedz motivācijas vēstule. 

(pievienots saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

60. Viceprezidenta amata kandidātu izvirza Prezidents. Kārtējās Valdes vēlēšanās kandidātu 

Viceprezidenta amatam izvirza Prezidenta amata kandidāts. 

(grozīts saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

61. Izvirzītajam Viceprezidenta amata kandidātam jāiesniedz Kopsapulcei motivācijas vēstule, 

aizpildīta veidlapa un darbības programma. 

62. Viceprezidentu uz Valdes pilnvaru termiņu amatā apstiprina Kopsapulce atklātā balsojumā, 

ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem Kopsapulces delegātiem. 

63. Prezidentam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Viceprezidentu. Kopsapulce ir tiesīga atsaukt 

Viceprezidentu, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo Kopsapulces delegātu. 



64. Ja Viceprezidents ir atkāpies vai atsaukts no amata, Prezidents virza jaunu Viceprezidenta 

amata kandidātu. 

VI. FSP vadītāju vēlēšanas 

65. FSP vadītājus ievēl attiecīgās FSP Biedri, atbilstoši konkrētās FSP noteiktajai kārtībai. 

66. FSP vadītāji tiek ievēlēti uz vienu gadu. FSP vadītājs amatu var ieņemt ne vairāk kā divus 

gadus, izņemot ārkārtas vēlēšanās ievēlētos FSP vadītājus. 

67. Kārtējās FSP vadītāju vēlēšanas notiek maija mēnesī. 

68. FSP vadītājs var būt tikai vietējais studējošais. 

69. FSP vadītāja amata kandidātam jāiesniedz darbības plāns un motivācijas vēstule attiecīgās 

FSP Biedriem, kā arī fakultātes vai SSĀSD studējošo pašpārvaldes vadītāja amata kandidātam 

jābūt sekmīgi nokārtojušam Kopsapulces delegāta zināšanu minimuma pārbaudi. 

(grozīts saskaņā ar 23.02.2022. Kopsapulces lēmumu) 

70. Ja FSP vadītājs ir atkāpies vai atsaukts no amata, attiecīgā FSP rīko ārkārtas FSP vadītāja 

vēlēšanas. 

71. Ja FSP vadītājs ir ievēlēts ārkārtas vēlēšanās, viņa pilnvaru termiņš ir līdz nākamajām 

kārtējām FSP vadītāja vēlēšanām, un kārtējās FSP vadītāja vēlēšanās attiecīgais kandidāts var 

tikt ievēlēts uz vienu pilnu termiņu (vienu gadu), ar iespēju tikt ievēlētam uz vēl vienu gadu. 

72. Ievēlētā FSP vadītāja pilnvaras stājas spēka nākamajā darba dienā pēc vēlēšanām. 

73. FSP vadītāju var atsaukt no amata attiecīgā FSP tās noteiktā kārtībā vai Kopsapulce, pēc 

Pašpārvalžu koordinēšanas nodaļas vadītāja vai vienas trešdaļas attiecīgās FSP Biedru rakstiska 

ierosinājuma, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo Kopsapulces delegātu. 

(grozīts saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

74. Ja attiecīgās FSP noteiktā kārtībā nav iespējams izsludināt un organizēt FSP vadītāja 

vēlēšanas, Pašpārvalžu koordinēšanas nodaļas vadītājs izsludina un organizē attiecīgās FSP 

ārkārtas sēdi un vada tajā notiekošās FSP vadītāja vēlēšanas. 

(grozīts saskaņā ar 23.03.2022. Kopsapulces lēmumu) 

VII. Studējošo pārstāvju RTU lēmējinstitūcijās vēlēšanas 

75. Studējošo senatorus un rezerves senatorus no Biedru vidus aizklātās vēlēšanās ievēl 

Kopsapulce. 

76. Senators un viņa rezerves senators kandidē kopīgi. Ja ir vakanta rezerves senatora vieta, tad 

rezerves senatoru vēl atsevišķi. 

77. Kandidātus senatoru un rezerves senatoru vēlēšanām ir tiesīga izvirzīt katra FSP un RTU 

SP Valde, no sava vidus izvirzot ne vairāk kā divus senatorus un viņu rezerves senatoru 

kandidātus. 

78. Rezerves senatoram uzņemoties senatora pilnvaras, tiek rīkotas jaunas rezerves senatora 

vēlēšanas, kurām kandidātus ir tiesīga izvirzīt atbilstošā FSP vai RTU SP Valde no sava vidus. 



79. Ja Senāta pilnvaru termiņa laikā ir vakanta gan senatora, gan viņa rezerves senatora vieta, 

tiek rīkotas ārkārtas vēlēšanas, kurām katra FSP un RTU SP Valde ir tiesīga izvirzīt tik senatoru 

un rezerves senatoru kandidātus no sava vidus, lai ievēlēšanas gadījumā kopējais katras FSP 

vai RTU SP Valdes senatoru skaits nebūtu lielāks par diviem. 

80. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē aizklātā balsojumā ievēl attiecīgās FSP rīkotās 

vēlēšanās, pēc kurām FSP ievēlētie Satversmes sapulces delegāti tiek apstiprināti atklātā 

balsojumā Kopsapulces sēdē. 

81. Ja Satversmes sapulces pilnvaru termiņa laikā ir vakanta Satversmes sapulces studējošo 

pārstāvja vieta, attiecīga FSP rīko ārkārtas vēlēšanas un ievēlētais kandidāts tiek apstiprināts 

atklātā balsojumā Kopsapulces sēdē. 

VIII. Noslēguma jautājumi 

82. Kopsapulce ir tiesīga noteikt RTU SP rīkotos pasākumus un projektus, kuru galvenie 

organizatori tiek vēlēti Kopsapulces sēdē, un prasības galveno organizatoru amatu kandidātiem. 

83. Visiem Kopsapulces vēlētiem amatiem piemērojama šī nolikuma IV. nodaļā noteiktā 

kārtība, ja nav noteikta citāda kārtība. 

84. Amatos, kuros personas ievēl RTU SP saskaņā ar citiem RTU iekšējiem normatīvajiem 

aktiem vai ārējiem normatīvajiem aktiem, personas ievēl Kopsapulce, ja RTU vai RTU SP 

iekšējos normatīvajos aktos vai ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Pārejas noteikumi 

Personas, kuras ievēlētas amatos līdz šī nolikuma spēkā stāšanās brīdim, turpina pildīt amata 

pienākumus līdz šajā nolikumā noteikto termiņu beigām. 

  



1. pielikums 

(pievienots saskaņā ar 13.01.2022. Kopsapulces lēmumu) 

 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Studentu parlamenta Kopsapulcei 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Struktūrvienība (ierakstīt atbilstošo) 

Studentu pašpārvaldes biedra 

Vārds, Uzvārds (ierakstīt savu) 

 

projektu organizēšanas un dalības atskaite. 

 

Dalība projektos organizatora lomā: 

Projekts Pienākumi 

  

  

  

*Rindu skaitu papildināt pēc nepieciešamības 

Dalība RTU SP rīkotajos un citos studentijas semināros:  

Semināra nosaukums 

 

 

 

*Rindu skaitu papildināt pēc nepieciešamības 

Iepriekš ieņemtie amati RTU SP, FSP, LSA un RTU Struktūrvienībās: 

     Iepriekš ieņemtie amati 

 

 

 

*Rindu skaitu papildināt pēc nepieciešamības 

 

 


