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Rīgas Stradiņa universitātes 

Studējošo pašpārvaldes 

Padomes sēdē  

2020. gada 23.09. 

Protokola Nr. 45-2-7P  

 
 Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes fonda vēlēšanu nolikums 

  

I Vispārīgie noteikumi: 

1. Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes fonda (turpmāk - RSU SP) vēlēšanu           

nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti universitātes           

koleģiālajās institūcijās. 

2. Par jautājumiem, kas šajā vēlēšanu nolikumā nav regulēti, lemj RSU SP Padome (turpmāk –              

Padome). 

  

II SP Padomes vēlēšanu norise: 

3. SP Valde (turpmāk – Valde) organizē vēlēšanas, nodrošinot studējošo individuālu balsojumu 

un citu šī nolikuma prasību izpildi. 

4. Vēlēšanas ir tiešas, proporcionālas, aizklātas, vienlīdzīgas un brīvprātīgas. 

5. Vēlēšanas norisinās novembra otrajā nedēļā 5 darba dienas. Balsu skaitīšanas galīgie rezultāti            

paziņojami ne vēlāk kā 72 stundas pēc balsošanas noslēguma, ja nav iesniegta sūdzība par              

vēlēšanu norisi. 

5.1. Ja Padomes sastāvā nav iespējams nodrošināt kādas fakultātes studējošo interešu          

pārstāvjus, Valde lemj par vēlēšanu organizēšanu tikai attiecīgās fakultātes ietvaros, lai           

nodrošinātu pilnvērtīgu studējošo pārstāvniecību. 

6. Par Padomes biedru var kļūt jebkurš RSU studējošais. 

7. Studējošais var kandidēt tikai kā savas fakultātes pārstāvis. 

 

http://sp.rsu.lv/


 

8. Katras fakultātes studiju programmu studējošajiem ir tiesības balsot tikai par savas fakultātes            

kandidātu sarakstā iekļautajiem studējošajiem. 

9. Padomē tiek pārstāvētas visu Rīgas Stradiņa universitātes fakultāšu studējošo intereses. Padome           

katru gadu, atkarībā no studējošo skaita, nosaka fakultāšu pārstāvju skaita sadalījumu Padomē.            

Visvairāk balsu ieguvušie kandidāti no katras fakultātes vēlēšanu saraksta iekļūst Padomē. 

10. Fakultāšu pārstāvju sadalījumu nosaka pēc šādas formulas: 

 

 

Kur:  

● A - kvadrātsakne no studējošo skaita fakultātē; 

● S -visu mandātu skaits Padomē; 

● a - visu fakultāšu studējošo kvadrātsakņu summa. 

 

Formulā ievieto aktuālos datus oktobra pirmajā nedēļā. 

11. Balsot par, pret vai atturoties. 

12. Kandidāta rezultātu iegūst, summējot „par”, „pret” balsis. „Par” pielīdzināms „+1”, „pret”           

pielīdzināms „-1”, atturēšanās pielīdzināma „0”. 

13. Vienāda rezultāta gadījumā izšķirošais ir „par” balsu skaits. Ja arī šis rezultāts vienāds,             

noteicošā ir dokumentu iesniegšanas secība. 

14. Prasības kandidātam: 

14.1. Jābūt RSU studējošajam; 

14.2. Klātienē jāiesniedz izvirzījums ar vismaz 10 RSU studējošo parakstiem (pielikums nr.1)           

vai, ja Padomes vēlēšanu komisija lemj par pilnīgi elektroniskām vēlēšanām, anketa ar            

10 studējošo ID; 

14.3. Jāiesniedz aizpildīta Padomes biedra kandidāta elektroniska anketa (to sastāda Valde). 

15. Dokumentu iesniegšanas termiņš ilgst vismaz nedēļu pirms vēlēšanām. Iesniedzot dokumentus          

vēlēšanām, kandidāts piekrīt, ka viņam nav iebildumu pret to, ka Valde ar Padomes vēlēšanu              



 

komisiju nodrošina vēlēšanu dalībniekiem - RSU studējošajiem - iespējas iepazīties ar           

pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, ievērojot RSU SP Privātuma politikā noteikto datu          

apstrādes kārtību. 

16. Par Padomes vēlēšanu rīkošanu, atbilstoši vēlēšanu nolikumam, atbild Padomes apstiprināta          

Vēlēšanu komisija vismaz trīs RSU studējošo sastāvā, kuru apstiprina vismaz trīs nedēļas pirms             

Padomes vēlēšanu izsludināšanas. Vēlēšanu komisijas sastāvā nedrīkst būt studējošie, kas          

kandidē Padomes vēlēšanās. 

17. Padomes pilnvaras stājas spēkā ar pirmo Padomes sēdi, ko sasauc Valde ne vēlāk kā 2 nedēļas                

pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. 

18. Gadījumā, ja kāds no Padomes biedriem ir eksmatrikulēts, nolicis savas pilnvaras pēc paša             

vēlēšanās, ticis atcelts no ieņemamā amata vai kā citādi nevar pildīt savus pienākumus, viņa              

vietā stājas nākamais pretendents vēlēšanu rezultātu kārtībā.  

19. Vēlēšanu apstrīdēšana: 

19.1. Sūdzības par vēlēšanu norisi var iesniegt RSU rektoram ne vēlāk kā 48 stundas pēc              

vēlēšanu rezultātu paziņošanas. 

19.2. Rektors vienas nedēļas laikā pēc sūdzības saņemšanas paziņo savu lēmumu – sūdzību            

noraidīt vai atzīt vēlēšanas par neleģitīmām. Rektora lēmumu var apstrīdēt RSU           

Satversmē noteiktajā kārtībā. 

19.3. Ja vēlēšanas tiek atzītas par neleģitīmām, tās tiek atkārtoti organizētas divu nedēļu laikā             

pēc datuma, kurā tika pieņemts rektora lēmums. Tad vairs nav iespējas atkārtotai            

vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanai. 

  

III  Valdes ievēlēšana 

20. Valdes vēlēšanas notiek jaunievēlētās Padomes pirmajā sēdē. 

21. Valde tiek vēlēta saskaņā ar Padomes apstiprināto Valdes modeli. 

22. Pirmais tiek ievēlēts priekšsēdētājs. 

23. Pēc Valdes priekšsēdētāja Padome ievēl virzienu vadītājus un vietniekus saskaņā ar Padomes            

apstiprināto Valdes modeli. 

24. Priekšsēdētāju, virzienu vadītājus un vietniekus ievēl Padome ar vienkāršo balsu vairākumu. 



 

25. Valdes locekļi tiek ievēlēti uz vienu gadu. Balsojums ir aizklāts. 

26. Par Valdes locekli var kļūt jebkurš RSU students. 

27. Prasības priekšsēdētāja kandidātam: 

27.1. CV; 

27.2. motivācijas vēstule; 

27.3. stratēģiskais rīcības plāns; 

27.4. jābūt RSU studentam; 

27.5. iepriekšējo 3 gadu laikā vismaz vienu reizi ievēlēts Valdes vai Padomes sastāvā. 

28. Prasības virziena vadītāja kandidātam: 

28.1. CV; 

28.2. motivācijas vēstule; 

28.3. virziena stratēģija; 

28.4. jābūt RSU studentam. 

29. Prasības vietnieka amata kandidātam: 

29.1. CV; 

29.2. motivācijas vēstule; 

29.3. jābūt RSU studentam. 

30. Padomes biedrs nedrīkst vienlaikus būt Valdes virziena vadītājs. Ja Padomes biedrs tiek ievēlēts             

Valdes virziena vadītāja amatā, viņam jānoliek Padomes biedra pilnvaras uz Valdes virziena            

vadītāja pilnvaru laiku. 

31. Jaunievēlētā Valde pārņem pilnvaras nākamā kalendārā gada sākumā pēc vēlēšanu rezultātu           

paziņošanas. 

 

IV RSU SP Padomnieku ievēlēšana 

32. Padomniekus vēl Valde Valdes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. 

33. Pieteikšanās tiek izsludināta ne mazāk kā 2 nedēļas pirms Valdes sēdes, kurā tiks vēlēts              

padomnieks. Pieteikumu iesniegšana ilgst vismaz 1 nedēļu. 

34. Padomnieka kandidātam jāiesniedz CV un  motivācijas vēstule. 

 



 

V Ārvalstu Studentu asociācijas valdes ievēlēšana 

35. Ārvalstu Studentu asociācijas (turpmāk - ĀSA) valde tiek vēlēta Novembrī, saskaņā ar ĀSA             

nolikumu. Vēlēšanas ir atvērtas. Tājās var kandidēt jebkurš studējošais.  

36. ĀSA valde tiek vēlēta aizklāti, ievērojot studējošo individuālu balsojumu. 

37. ĀSA valde pieņem lēmumu, vai balsojums tiks veiks elektroniski vai papīra formātā ar aizklātu              

balsojumu. 

37.1. Elektroniska balsojuma gadījumā, balsošana tiks atvērta pēc kandidātu prezentācijām.         

Balsojuma rezultāti tiek paziņoti nākamā dienā. 

38. Vēlēšanām jābūt izsludinātām vismaz četras nedēļas pirms vēlēšanu datuma. 

39. Pieteikums uz ĀSA valdes amatu jāiesūta vismaz 2 nedēļas pirms vēlēšanām ĀSA valdei             

e-pastiski. 

40. Vēlēšanu kandidātu secību nosaka ĀSA valde. 

41. Kandidātus ievēl pēc vienkāršā balsu vairākuma: 

41.1. Ja neviens kandidāts nesaņem balsu vairākumu, tiek noturētas atkārtotas vēlēšanas,          

izslēdzot kandidātu, par kuriem saņemts vismazākais balsu skaits. 

41.2. Ja uz vienu pozīciju kandidē vairāk kā viens kandidāts, balsot drīkst tikai par vienu no               

kandidātiem. 

42. Balsojumu veic aizklāti, un balsis saskaita neatkarīga komiteja, kuru ieceļ RSU SP valde. 

42.1. Ieceltā komiteja sastāv no 3 RSU studējošajiem, kuri nedrīkst būt kandidāti konkrētajās            

vēlēšanās. 

43. Jaunievēlētā Valde pārņem pilnavaras nākamā kalendārā gada sākumā pēc vēlēšanu rezultātu           

paziņošanas.  

44. Valdes locekļi tiek ievēlēti uz vienu gadu.  

45. Vēlēšanas uzskatāmas par notikušām, ja: 

45.1. Tajās fiksēti vismaz 50 studējošo; 

45.2. Nobalsojuši vismaz 50 studējošo. 

46. Valdes locekļus var atsaukt no amata, pēcvienas trešdaļas no valdes locekļu ierosinājuma.            

Iesniegums jāiesniedz ĀSA prezidentam, tālāk tas tiek skatīts valdes sēdē, lai tajā balsotu par              

pārstāvja atsaukšanu no amata. Pārstāvim, uz kuru attiecas atsaukšana, rakstiski tiek paziņots            



 

par atsaukšanu vismaz 72 stundas pirms sēdes, kurā tiks lemts par locekļa atsaukšanu, un tiek               

dota iespēja aizstāvēties. Lai atceltu valdes loceklis, lēmumu jāstiprina divām trešdaļām Valdes            

locekļu.  

47. Ja atkāpšanās, neatbilstības vai atsaukšanas rezultātā prezidenta amats atbrīvojas, viceprezidents          

ieņem priekšsēdētāja amatu pienākuma izpildītāja statusā. Vakances jebkurā ievēlētajā amatā          

tiek aizpildītas ar vēlēšanām, kas norisinās nākamajā valdes sēdē. Valde var iecelt pagaidu             

pienākumu izpildītāju, lai aizpildītu vakanci līdz vēlēšanām. 

47.1. Gadījumā, ja nav iespējas pieņemt darbā dalībniekus, lai aizpildītu organizācijas amatus,           

prezidents var iecelt pagaidu pārstāvjus no ārpus RSU starptautiskās studentu kopienas,           

proti, jebkuru RSU studējošo. 

47.2. Ja netiek ievēlēts prezidents, viceprezidentam vai RSU SP valdes priekšsēdētājam ir           

jāstājas kā pienākuma izpildītājam. 

 

VI  Studentu zinātnisko pulciņu, Nacionālo un akadēmisko interešu klubu vadītāju vēlēšanas 

48. Studentu zinātnisko pulciņu vadītāju vēlēšanas notiek saskaņā ar RSU studentu zinātnisko           

pulciņu nolikumu. 

49. Nacionālo un akadēmisko interešu klubu vēlēšanas notiek saskaņā ar ĀSA nolikumu un            

individuālā interešu kluba nolikumiem. 

 

VII  Citu studējošo pārstāvju ievēlēšana 

50. Šī sadaļa reglamentē kārtību, kādā tiek ievēlēti RSU studējošo interešu pārstāvji, kuru            

ievēlēšana nav aprakstīta šī vēlēšanu nolikuma iepriekšējās sadaļās (II, III). 

51. Studējošo pārstāvji tiek ievēlēti uz visu studējošā studiju laiku, ja vien ieņemamais amats             

neparedz citādi.  

51.1. Studējošo pārstāvji Senātā tiek ievēlēti uz vienu gadu. 

51.2. Studējošo pārstāvji, kuri piedalās Erasmus programmās, tiek pārvēlēti. 

52. Ja kāds no studējošo pārstāvjiem ir eksmatrikulēts, nolicis savas pilnvaras pēc paša vēlēšanās,             

ticis atcelts no ieņemamā amata vai kā citādi nevar pildīt savus pienākumus, tad uz attiecīgo               

vietu tiek organizētas vēlēšanas nākamajā Padomes sēdē. 



 

53. Pieteikšanās uz senatoru, fakultāšu domnieku un citiem amatiem tiek izsludināta vismaz divas            

nedēļas pirms nākamās Padomes sēdes. Pieteikumu pieņemšana ilgst vismaz vienu nedēļu. 

54. Pieteikšanos uz senatoru, fakultāšu domnieku un citu studējošo pārstāvju amatiem organizē SP            

Valde. 

55. Par kandidātiem balso Padome ar vienkāršo balsu vairākumu. 

56. Uz izsludinātajiem amatiem var kandidēt jebkurš RSU studējošais. 

57. Prasības kandidātiem: 

57.1. CV; 

57.2. motivācijas vēstule; 

57.3. jābūt RSU studentam. 

58. Ja kandidāts objektīvu apstākļu dēļ, nav spējīgs ierasties uz Padomes sēdi, viņš uz Padomes sēdi               

nodrošina videomateriālu, prezentējot savu kandidatūru Padomei uz konkrēto amatu. Ja          

kandidāts neierašanās gadījumā neiesūta minēto materiālu, Padome ir tiesīga neizskatīt          

kandidāta pieteikumu.  

59. Kandidāts informē Padomi par neierašanos vismaz 3 darba dienas pirms Padomes sēdes.            

Padome var lūgt kandidātam sagatavot atbildes uz jautājumiem, atbildes kandidāts iesniedz           

rakstveidā vai atbild uz tiem iesūtītā videomateriāla ietvaros. 

60. Gadījumā, ja studējošo pārstāvis tiek eksmatrikulēts, iegūstot RSU diplomu, un plāno turpināt            

studijas RSU nākamajā studiju līmenī, uz iesnieguma pamata ir tiesīgs saglabāt studējošā            

pārstāvja pilnvaras, ja to pieļauj ievēlētais amats. Iesniegumu izskata Valde, par to informējot             

Padomi.  

  

VIII Nolikuma pieņemšanas un grozījumu pieņemšanas kārtība 

61. RSU SP vēlēšanu nolikumu pieņem Padomes sēdē pēc Valdes vai ne mazāk kā vienas              

trešdaļas SP Padomes biedru priekšlikuma. 

62. Grozījumus RSU SP vēlēšanu nolikumā pieņem un groza ar visu Padomes biedru absolūtu             

vairākumu. 

63. RSU SP vēlēšanu nolikums un tā grozījumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas Padomes sēdē. 

  



 

RSU SP  Priekšsēdētāja Anna Jete Gauja 

 

  



 

 
 

Studējošo pašpārvaldes Padomes vēlēšanas, xxxx. gada (datums)(mēnesis) - (datums)(mēnesis) 
 
pielikums nr. 1  

 

 
 
 
 
 

PIETEIKUMS PADOMES VĒLĒŠANĀM 
 
 
 
 
 

VĀRDS                  UZVĀRDS 

FAKULTĀTE, KURSS                  APLIECĪBAS NR. 

MOB. TEL.                  E-PASTS 
 
 
 
 
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka: 
 
1. esmu iepazinies ar RSU SP Vēlēšanu nolikumu; 
 
2. manis sniegtā informācija ir patiesa; 
 
3. esmu aizpildījis elektronisko pieteikuma anketu; 
 
4. piekrītu augstākminēto datu izmantošanu RSU SP Padomes vēlēšanu norises ietvaros. 
 
 
 
 
 

DATUMS 
 



 

 
PARAKSTS 

 

PADOMES LOCEKĻA KANDIDĀTA IZVIRZĪJUMA ANKETA 
 

Ar savu parakstu apliecinu, ka:  

1. Atbalstu _________________________________________ (vārds, uzvārds) kandidatūru RSU 

SP Padomes vēlēšanās; 

2. Piekrītu savu personas datu izmantošanu RSU SP Padomes vēlēšanu norises ietvaros. 

 

 

 



 

 


