RSU Studējošo pašpārvaldes

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē

Padomes sēdē

2017. gada 17. oktobrī

2017. gada 20. septembrī

Nodibinājuma
„RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDES FONDS”
STATŪTI
1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir "Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes fonds" (tā
nosaukuma saīsinājums un turpmāk tekstā – RSU SP ).
1.3. RSU SP darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, RSU Satversmi, RSU SP Statūtiem un
RSU SP normatīvajiem aktiem, t.sk. RSU SP Kārtības rulli, RSU SP Vēlēšanu nolikumu (turpmāk
– Vēlēšanu nolikums).
1.4. RSU SP ir Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) Studējošo pašpārvaldes organizatoriskā
un juridiskā darbības forma. Šie Statūti vienlaikus uzskatāmi par Studējošo pašpārvaldes nolikumu
Augstskolu likuma 53.panta 1.daļas izpratnē.
1.5. RSU SP savu mērķu realizēšanai var sadarboties ar Latvijas Republikas valsts pārvaldes un varas
iestādēm, zinātniskajiem, valsts un citiem komersantiem, politiskajām un sabiedriskajām
organizācijām, kā arī individuālām personām Latvijas Republikā un ārpus tās robežām.
1.6. RSU SP ir sava simbolika, zīmogs un veidlapa, ko apstiprina RSU SP Padome.
1.7. RSU SP mērķi ir pārstāvēt RSU studējošos (turpmāk - studējošos) un sniegt viņiem atbalstu šādās
jomās:
1.7.1. augstākās izglītības kvalitātes celšana;
1.7.2. zinātniskās pētniecības veikšana;
1.7.3. kultūras pasākumu organizēšana;
1.7.4. veselības veicināšanas pasākumu organizēšana;
1.7.5. sporta pasākumu organizēšana.
1.8. RSU SP darbības uzdevumi:
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1.8.1. aizstāvēt un pārstāvēt studējošo intereses akadēmiskas, materiālas un kultūras dzīves jautājumos
RSU un citās valsts institūcijās;
1.8.2. pārstāvēt studējošos Latvijā un ārzemēs;
1.8.3. nodrošināt studējošo viedokļa ievērošanu ar RSU saistītu jautājumu risināšanā, ieskaitot
studējošo pārstāvju ievēlēšanu RSU Senātā un citās RSU koleģiālajās institūcijās;
1.8.4. noteikt studējošo ievēlēšanas kartību RSU Satversmes sapulcē, Senātā, fakultāšu domēs un citās
RSU koleģiālajās institūcijās;
1.8.5. ierosināt RSU pieņemt RSU iekšējos normatīvos aktus, kā arī ierosināt grozīt vai atcelt RSU
iekšējos normatīvos aktus, ja tie neatbilst RSU studējošo interesēm;
1.8.6. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras RSU struktūrvienības
pilnvarotajiem pārstāvjiem to kompetences robežās, visos jautājumos, kas skar studējošo intereses;
1.8.7. veicināt studiju kvalitāti un akadēmiskās tradīcijas, studējošo sociālo labklājību, demokrātiju un
indivīda iniciatīvu, studentu pašapziņu un personības attīstību, veselīgu dzīvesveidu, jaunatnes
pilsonisko integrāciju un dalību sabiedrībā.
1.9. RSU SP var būt arī citi mērķi un uzdevumi, kādi izriet no normatīvajiem aktiem.
1.10. RSU SP nodibināts uz nenoteiktu laiku.
2.nodaļa. Finanšu līdzekļi un mantas nodošanaRSU SP
2.1.RSU SP finanšu līdzekļus veido:
2.1.1. Dibinātāja maksājumi, t.sk. atbilstoši Augstskolu likuma normām par studējošo pašpārvaldes
finansēšanu;
2.1.2.

juridisko un fizisko personu ziedojumi;

2.1.3.

ienākumi no RSU SP saimnieciskās darbības;

2.1.4.

citi Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļauti ienākumi.

2.2. Dibinātājs, nododot RSU SP naudas līdzekļus, iemaksā tos RSU SP bankas kontā.
2.3. Ja RSU SP tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts.
2.4. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu
Zemesgrāmatā vai attiecīgajā reģistrā.
2.5. Ziedotājiem ir tiesības nodot RSU SP finanšu līdzekļus vai mantu ar nosacījumu, ka nodotie
finanšu līdzekļi vai manta izlietojami personas, kura nodevusi finanšu līdzekļus vai mantu,
noteiktā kārtībā vai konkrētiem nolūkiem, kas atbilst RSU SP mērķiem.
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3.nodaļa. RSU SPlīdzekļu izmantošanas kārtība
3.1. RSU SP līdzekļi ar Valdes lēmumiem tiek izlietoti:
3.1.1.

RSU SP Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei;

3.1.2.

darbinieku algošanai;

3.1.3.

citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar RSU SP darbības nodrošināšanu.

3.2. Valdes locekļiem par nepamatotu, nelietderīgu vai nesankcionētu RSU SP finanšu līdzekļu
izmantošanu var tikt piemērotas visas LR normatīvajos aktos noteiktās sankcijas.
4.nodaļa. RSU SP mantas sadales kārtība RSU SP likvidācijas gadījumā
4.1. RSU SP likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas,
nonāk tās tiesību un pienākumu pārņēmējas īpašumā vai, ja tādas nav, RSU īpašumā.
5.nodaļa. Dibinātājs
5.1. RSU SP 
Dibinātājs ir Rīgas Stradiņa universitāte. Dibinātājs darbojas atbilstīgi Augstskolu
likumam un Rīgas Stradiņa universitātes Satversmei (apstiprināta ar likumu "Par Rīgas Stradiņa
universitātes Satversmi") un Biedrību un nodibinājumu likumam.
5.2. Dibinātāju pārstāv Rīgas Stradiņa universitātes rektors. Dibinātāja lēmums jāapstiprina citā Rīgas
Stradiņa universitātes pārstāvības, vadības vai lēmējinstitūcijā, ja to paredz Augstskolu likums vai
Rīgas Stradiņa universitātes Satversme.
5.3. Dibinātāja kompetencē ir šādi jautājumi:
5.3.1.

RSU SP Budžeta apstiprināšana;

5.3.2.

Ierosināt darba kārtības punktus Valdei;

5.3.3.

Revidenta iecelšana un atcelšana;

5.3.4.

Valdes locekļu atcelšana, gadījumā, kad ir saņemts attiecīgs Revidenta ziņojums par

pārkāpumiem un informācija no tiesību aizsardzības iestādēm, kas apstiprina, ka saistībā ar
Revidenta norādītajiem pārkāpumiem ir uzsākta administratīvā vai kriminālprocesuālā lietvedība.
5.3.5. lēmuma pieņemšana par saskaņojuma sniegšanu - RSU SP darbības izbeigšanai [Biedrību un
nodibinājumu likuma, turpmāk – BNL, 104.4)] vai RSU SP reorganizācijai[BNL 109.(2), (3)];
5.3.6.

jebkurš cits ar RSU SP darbību saistīts jautājums, kas atbilstīgi Biedrību un nodibinājumu

likumam, neietilpst RSU SP Valdes ekskluzīvā kompetencē (Statūtu 7.2.pkt).
6.nodaļa RSU SP vēlēšanas. [BNL 93.(2)].
6.1. RSU SP vēlēšanas:
3

6.1.1. RSU SP Padomes, Valdes un citu studējošo interešu pārstāvju vēlēšanas notiek reizi gadā, ja
vien Vēlēšanu nolikumā netiek noteikts savādāk.
6.1.2. Vēlēšanu nolikums ir RSU SP iekšējais normatīvais akts, ko izstrādā RSU SP Valde un
apstiprina RSU SP Padome.
7.nodaļa RSU SP struktūra [BNL 93.(2)].
7.1. Padome:
7.1.1. Ir augstākā RSU SP lēmējinstitūcija. Padomi ievēl uz vienu gadu, Vēlēšanu nolikuma noteiktajā
kārtībā un sekojoši:
7.1.1.1.RSU SP Valde organizē vēlēšanas, nodrošinot studējošo individuālu balsojumu un citu šī
nolikuma prasību izpildi.
7.1.1.2. Padomes vēlēšanas ir proporcionālas, tiešas, aizklātas, vienlīdzīgas un brīvprātīgas. Padomes
biedri tiek ievēlēti uz vienu gadu.
7.1.1.3 Katras fakultātes studiju programmu studējošajiem ir tiesības balsot tikai par savas fakultātes
kandidātu sarakstā iekļautajiem studējošajiem.
7.1.1.4. Padomes vēlēšanās balso par, pret vai atturoties.
7.1.1.5. Kandidāta rezultātu iegūst, summējot „par”, „pret” balsis. „Par” pielīdzināms „+1”, „pret”
pielīdzināms „-1”, atturēšanās pielīdzināma „0”.
7.1.1.6. 
Vēlēšanas norisinās novembra mēneša otrajā nedēļā un noris piecas darba dienas. Balsu
skaitīšanas galīgie rezultāti paziņojami ne vēlāk kā septiņdesmit divas stundas pēc balsošanas
noslēguma, ja nav iesniegta sūdzība par vēlēšanu norisi.
7.1.1.7. Vienāda rezultāta gadījumā izšķirošais ir „par” balsu skaits. Ja arī šis rezultāts vienāds,
noteicošā ir dokumentu iesniegšanas secība.
7.1.1.8. Par Padomes biedru var kļūt jebkurš Rīgas Stradiņa universitātes studējošais.
7.1.1.9. 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.
7.1.1.10.Prasības kandidātam:
7.1.1.10.1. Jābūt Rīgas Stradiņa universitātes studējošajam;
7.1.1.10.2. Jāiesniedz izvirzījums, kuru parakstījuši desmit Rīgas Stradiņa universitātes studējošie;
7.1.1.10.3. Jāaizpilda Padomes biedra kandidāta anketa (to sastāda RSU SP Valde).

4

7.1.1.11.Dokumentu iesniegšana ilgst vismaz vienu nedēļu.

Iesniedzot dokumentus vēlēšanām,

kandidāts ar parakstu apliecina, ka viņam nav iebildumu pret to, ka RSU SP Valde nodrošina
vēlēšanu dalībniekiem - Rīgas Stradiņa universitātes studējošajiem - iespējas iepazīties ar
pretendentu iesniegtajiem dokumentiem.
7.1.1.12. Par Padomes vēlēšanu rīkošanu atbilstīgi vēlēšanu nolikumam atbild Padomes apstiprināta
Vēlēšanu komisija vismaz trīs locekļu sastāvā, kuru apstiprina vismaz trīs nedēļas pirms Padomes
vēlēšanu izsludināšanas. Vēlēšanu komisijas sastāvā nedrīkst būt studējošie, kas kandidē Padomes
vēlēšanās.
7.1.1.13.Padomes pilnvaras stājas spēkā ar pirmo Padomes sēdi, ko sasauc Valde ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas.
7.1.1.14. 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 fakultāšu vēlēšanu rezultātu kārtībā.
7.1.2. Padome apstiprina RSU SP budžeta tāmi, stratēģiju un Valdes modeli nākamajam termiņam.
7.1.3. Padome apstiprina RSU SP Kārtības rulli un Vēlēšanu nolikumu, un to grozījumus.
7.1.4. Padomes apstiprina RSU studentu veidotu organizāciju, interešu grupu un klubu nolikumus un
citus normatīvos dokumentus, ja tie atbilst RSU SP mērķiem un misijai.
7.1.5. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Padomes biedru
kopskaita.
7.1.6. Ārkārtas Padomes sēdi sasauc pēc vienas trešdaļas Padomes locekļu vai Valdes priekšsēdētāja
priekšlikuma.
7.1.7. Padomes sēdes ir atklātas. Padomes sēdes ir slēgtas, ja to pieprasa vairāk kā puse no Padomes
biedriem, kas reģistrējušies Padomes sēdē.
7.1.8. Padome ir tiesīga pēc trešdaļas no kopējo Padomes biedru rakstiska pieprasījuma veikt
neuzticības balsojumu Valdes loceklim. Ja divas trešdaļas no kopējiem Padomes biedriem izsaka
neuzticību, Valdes loceklis atkāpjas no sava amata. Jauns Valdes loceklis tiek ievēlēts Vēlēšanu
nolikuma noteiktajā kārtībā.
7.1.9. Padomes darbības pilnvaras un tiesības saglabājas līdz nākamās Padomes sanākšanai uz
Padomes pirmo sēdi.
7.1.10. Padomes biedra tiesības:
7.1.10.1. ievēlēt Valdi un citus studējošo interešu pārstāvjus Vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā;
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7.1.10.2. pieprasīt un saņemt informāciju par Valdes darbību un aktivitātēm no jebkura Valdes locekļa
tā kompetences robežās.
7.1.10.3. brīvi paust savu viedokli un piedalīties RSU SP mērķu realizēšanā;
7.1.10.4. jebkurā brīdī izstāties no RSU SP Padomes, par to rakstiski informējot Valdi;
7.1.11.Padomes biedra pienākumi ir ievērot RSU SP normatīvos aktus, regulāri apmeklēt Padomes
sēdes, iesaistīties vismaz viena virziena darba grupā, kā arī informēt RSU SP Valdi par RSU SP
darbībā novērotajiem trūkumiem.
7.1.12. Padomes biedru var atcelt no biedra amata pēc Valdes iesniegtā ierosinājuma Padomei
gadījumā par to, ja Padomes biedrs:
7.1.12.1 bez attaisnojuma nav apmeklējis divas kārtējās Padomes sēdes pēc kārtas. Kavējums
uzskatāms par attaisnotu, ja par to rakstiski paziņots vismaz 24 stundas iepriekš;
7.1.12.2. nav iesaistījies nevienā virziena darbībā;
7.1.12.3. atkāpjas no Padomes biedra amata, iesniedzot rakstisku iesniegumu;
7.1.12.4. tiek eksmatrikulēts no RSU. Gadījumā, ja students (Padomes biedrs) eksmatrikulēts, iegūstot
RSU diplomu, un plāno turpināt studijas RSU, Padome uz biedra iesnieguma pamata ir tiesīga
saglabāt Padomes biedra pilnvaras;
7.1.12.5. neievēro visas ētikas normas un ceļ neslavu ar saviem vārdiem vai darbībām RSU un RSU
SP.
7.1.13. Šī nolikuma 7.1.13.punktā norādītajos gadījumos Padomes biedru var atcelt, ja par to Padomes
sēdē ir nobalsojis Padomes biedru vairākums.
7.2. Valde:
7.2.1. RSU SP pārvaldes institūcija ir Valde, ko veido vismaz 8 Valdes locekļi. To veido RSU SP
priekšsēdētājs un RSU SP Valdes virzienu vadītāji, kuri darbojas saskaņā ar Padomes
apstiprinātiem amatu aprakstiem. Norādīto virzienu skaitu var mainīt pēc RSU SP Valdes
priekšsēdētāja ierosinājuma, kas jāapstiprina Padomei un sekojoši izdarot attiecīgus grozījumus
šajos Statūtos.
7.2.2. 
Par Valdes locekli var kļūt jebkurš RSU students atbilstoši Vēlēšanu nolikumā minētajām
prasībām. Valdes locekļus ievēl uz vienu gadu, atbilstoši RSU SP vēlēšanu rezultātiem, kuras
notikušas saskaņā ar šiem Statūtiem un Vēlēšanu nolikumu. Valdes loceklis, kuram beidzies
pilnvaru laiks un kurš nav ticis atcelts, pilda Valdes locekļa pilnvaras līdz ieraksta izdarīšanai
Biedrību un nodibinājumu reģistrā par viņa vietā ieceltā jaunā Valdes locekļa iecelšanu.
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7.2.3. Valde nodrošina RSU SP darbību atbilstīgi normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem. Valdei ir
pienākums iesniegt Dibinātājam atskaites par sava budžeta izlietojumu ik ceturksni līdz nākamā
mēneša 15.datumam. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jautājumiem, kas ir Valdes kompetencē
atbilstīgi Biedrību un nodibinājumu likumam, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī šiem Statūtiem.
7.2.5. RSU SP ir tiesīgs pārstāvēt Valdes priekšsēdētājs vienpersoniski, un jebkuri pieci Valdes locekļi
kopīgi.
7.2.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru apstiprinājusi Padome.
7.2.7. Valdes sēdes:
7.2.7.1. sasauc Valdes priekšsēdētājs ne retāk kā trīs reizes mēnesī. Valde lēmumu pieņem ar klātesošo
Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.
7.2.7.2. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Valdes loceklis.
7.2.8. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja Valdes sēdē piedalās vairāk kā puse amatā esošo ievēlēto
locekļu.
7.2.9. Valdei ir pienākums izveidot pastāvīgās darba grupas, kuras vada attiecīgie Valdē esošo virzienu
vadītāji. Pastāvīgās darba grupas darbā var piedalīties ikviens RSU students.
7.2.10. Valde nodrošina Padomes lēmumu īstenošanu.
7.2.11. Valde sagatavo lēmumprojektus Padomes sēdēm.
7.2.12. Valde sastāda RSU SP budžeta tāmes priekšlikumu.
7.2.13. Valde katrā Padomes sēdē ziņo par savu darbību kopš iepriekšējās Padomes sēdes.
7.2.14. RSU SP Valdes priekšsēdētājs vada RSU SP un Valdes darbību. Organizē sadarbību ar RSU
institūcijām, citām augstskolām un organizācijām. Nodrošina RSU SP oficiālā viedokļa paušanu
visās RSU institūcijās, kā arī vietējā un starptautiskā mērogā.
7.2.15. Padomes un Valdes sēdes protokolē. Padomes sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs un
protokolētājs. Valdes sēžu protokolus paraksta sēdēs klātesošie valdes locekļi. Valdes
priekšsēdētājs nodrošina Valdes sēžu protokolēšanu atbilstīgi Biedrību un nodibinājumu likuma
prasībām.
8.nodaļa. Revidents
8.1. RSU SP finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru uz vienu gadu ieceļ
Dibinātājs. RSU SP revidents nevar būt RSU SP Valdes vai Padomes loceklis.
8.2. Revidents:
8.2.1. veic RSU SP mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
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8.2.2. dod atsauksmi par Valdes un Padomes darbu;
8.2.3. dod atzinumu par RSU SP budžetu un gada pārskatu;
8.2.4. izvērtē RSU SP grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.2.5. sniedz ieteikumus par RSU SP finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.3. Statūtu 8.2.1. – 8.2.5.punktos norādītās darbības Revidents veic ne retāk kā reizi sešos
kalendārajos mēnešos. Revidentam jāveic revīzija arī pēc Dibinātāja atsevišķa pieprasījuma.
8.4. Par konstatētajiem pārkāpumiem Revidents nekavējoties informē Valdi, Padomi, un Dibinātāju.
9.nodaļa. Grozījumu izdarīšana Statūtos
9.1. Grozījumus šajos Statūtos var ieteikt jebkurš Valdes loceklis vai Padomes biedrs.
9.2. Lēmumu par grozījumu izdarīšanu šajos Statūtos pieņem Valde. [BNL 101.(1)]
9.3. Valde drīkst izdarīt grozījumus šajos Statūtos tikai tad, ja tie apstiprināti Padomes sēdē pēc
absolūtā Padomes balsu vairākuma.
9.4. Dibinātājs savu piekrišanu Statūtu grozījumiem dod rakstveidā, saskaņojuma formā. [BNL
101.(2)]
9.5. Dibinātāja saskaņojumu grozījumiem šajos Statūtos pievieno, piesakot Statūtu grozījumus reģistra
iestādei. [BNL 101.(4)]
10.nodaļa. RSU SP darbības izbeigšana
10.1. RSU SP reorganizāciju var veikt vienīgi tad, ja to ierosinājusi Padome [BNL 109.(2)]
10.2. Lēmumu par RSU SP reorganizāciju pieņem Valde. Valdes lēmumam par RSU SP
reorganizāciju nepieciešama Dibinātāja piekrišana, ko Dibinātājs dod rakstveidā, saskaņojuma
formā. Valdes lēmums par RSU SP reorganizāciju bez Dibinātāja saskaņojuma nav spēkā. Valdes
lēmums par RSU SP reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso visi Valdes locekļi. [BNL
109.(3)]
10.3. Dibinātāja saskaņojumu Valdes lēmumam par RSU SP reorganizāciju pievieno pieteikumam par
reorganizācijas ieraksta izdarīšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā. [BNL 109.(6)]
10.4. RSU SP var tikt likvidēts ar Padomes lēmumu, ko apstiprinājis Dibinātājs. Ja pieņemts lēmums
par RSU SP darbības izbeigšanu, tās likvidāciju veic Padomes iecelts likvidators. [BNL 107.(2)]
Valdes priekšsēdētāja
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