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RīgasStradiņauniversitātesStudējošopašpārvaldesfondavēlēšanunolikums

I.Vispārīgienoteikumi:
1. Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes fonda (RSU SP) vēlēšanu nolikums (turpmāk- vēlēšanu
nolikums)nosakakārtību,kādāstudējošietiekievēlētiuniversitāteskoleģiālajāsinstitūcijās.
2.Parjautājumiem,kasšajāvēlēšanunolikumānavregulēti,lemjRSUSPPadome(turpmāk–Padome).

II.SPPadomesvēlēšanunorise:
3.SPValde(turpmāk–Valde)organizēvēlēšanas,nodrošinotstudējošoindividuālubalsojumu
uncitušīnolikuma
prasībuizpildi.
4.Vēlēšanasirtiešas,proporcionālas,aizklātas,vienlīdzīgasunbrīvprātīgas.
5. Vēlēšanas norisinās novembra trešajā nedēļā 5 darba dienas. Balsu skaitīšanas galīgie rezultāti paziņojami ne
vēlākkā72stundaspēcbalsošanasnoslēguma,janaviesniegtasūdzībaparvēlēšanunorisi.
5.1. Ja Padomes sastāvā nav iespējams nodrošināt kādas fakultātes studējošo interešu pārstāvjus, Valde lemj par
vēlēšanuorganizēšanutikaiattiecīgāsfakultātesietvaros,lainodrošinātupilnvērtīgustudējošopārstāvniecību.
6.Par
PadomesbiedruvarkļūtjebkuršRSUstudējošais.
7.Studējošaisvarkandidēttikainosavasfakultātesvēlēšanusaraksta.
8. Katras fakultātes studiju programmu studējošajiem ir tiesības balsot tikai par savas fakultātes kandidātu
sarakstāiekļautajiemstudējošajiem
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
kandidātinokatrasfakultātesvēlēšanusarakstaiekļūstPadomē.
10.Fakultāšupārsāvjusadalījumunosakapēcšādasformulas:
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b=studējošoskaits
fakultātē;d=studējošoskaitsuniversitātē
Formulāievietoaktuālosdatusoktobrapirmajānedēļā.
11.Balsopar,pretvaiatturoties.
12.
Kandidātarezultātuiegūst,summējot„par”,„pret”balsis.„Par”pielīdzināms„+1”,„pret”pielīdzināms
„-1”,
atturēšanāspielīdzināma„0”.
13. Vienāda rezultāta gadījumā izšķirošais ir „par” balsu skaits. Ja arī šis rezultāts vienāds, noteicošā ir
dokumentuiesniegšanassecība.
14.Prasībaskandidātam:
14.1.

JābūtRSU
studējošajam;

14.2.

Jāiesniedz
izvirzījumsarvismaz10RSUstudējošoparakstiem;

14.3.

Jāiesniedz
aizpildītaPadomesbiedrakandidātaanketa(tosastādaValde).

15. Dokumentu iesniegšanas termiņš ilgst vismaz nedēļu pirms vēlēšanām. Iesniedzot dokumentus vēlēšanām,
kandidāts ar parakstu apliecina, ka viņam nav iebildumu pret to, ka Valde nodrošina vēlēšanu dalībniekiem RSUstudējošajiem
-iespējasiepazītiesarpretendentuiesniegtajiemdokumentiem.
16. 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.Vēlēšanukomisijassastāvānedrīkstbūtstudējošie,kaskandidēPadomesvēlēšanās.
17. Padomes pilnvaras stājas spēkā ar pirmo Padomes sēdi, ko sasauc Valde ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc
vēlēšanurezultātupaziņošanas.
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
vēlēšanurezultātukārtībā.
19.Vēlēšanuapstrīdēšana:
19.1.

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

rezultātupaziņošanas.
19.2.

Rektors vienas nedēļas laikā pēc sūdzības saņemšanas paziņo savu lēmumu – sūdzību noraidīt vai atzīt

vēlēšanasparneleģitīmām.RektoralēmumuvarapstrīdētRSUSatversmēnoteiktajākārtībā.

19.3.

Ja vēlēšanas tiek atzītas par neleģitīmām, tās tiek atkārtoti organizētas divu nedēļu laikā pēc datuma,

kurāvairsnaviespējasvēlēšanurezultātuapstrīdēšanai.

III.

Valdesievēlēšana

20.ValdesvēlēšanasnotiekjaunievēlētāsPadomespirmajāsēdē.
21.ValdetiekvēlētasaskaņāarPadomesapstiprinātoValdesmodeli.
22.Pirmaistiekievēlētspriekšsēdētājs.
23.PēcValdespriekšsēdētājaPadomeievēlvirzienuvadītājussaskaņāarPadomesapstiprinātoValdesmodeli.
24.Priekšsēdētājuunvirzienuvadītājusievēl
Padomearvienkāršobalsuvairākumu.
25.Valdeslocekļitiekievēlētiuzvienugadu.Balsojumsiraizklāts.
26.ParValdesloceklivarkļūtjebkuršRSUstudents.
27.Prasībaspriekšsēdētājakandidātam:
27.1.

CV;

27.2.

motivācijasvēstule;

27.3.

stratēģiskaisrīcībasplāns;

27.4.

jābūtRSUstudentam;

27.5.

iepriekšējo3gadulaikāvismazvienureiziievēlētsValdesvaiPadomessastāvā.

28.Prasībasvirzienavadītājakandidātam:
28.1.

CV;

28.2.

motivācijasvēstule;

28.3.

virzienastratēģija;

28.4.

jābūtRSUstudentam.

29. Padomes biedrs nedrīkst vienlaikus būt Valdes virziena vadītājs. Ja Padomes biedrs tiek ievēlēts Valdes
virzienavadītājaamatā,viņamjānoliekPadomesbiedrapilnvarasuzValdesvirzienavadītājapilnvarulaiku.
30.JaunievēlētāValdesāksavudarbībumēnesipēcvēlēšanurezultātupaziņošanas.

IV.Citustudējošopārstāvjuievēlēšana
31. Šī sadaļa reglamentē kārtību, kādā tiek ievēlēti RSU studējošo interešu pārstāvji, kuru ievēlēšana nav
aprakstītašīvēlēšanunolikumaiepriekšējāssadaļās(II,III).

32.Studējošopārstāvjitiekievēlētiuzvisustudējošāstudijulaiku,javienieņemamaisamatsneparedzcitādi.
32.1.
StudējošopārstāvjiSenātātiekievēlētiuzvienugadu.
32.2.
Studējošopārstāvji,kuripiedalāsErasmusprogrammā,tiekpārvēlēti.
33. 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
nākamajāPadomessēdē.
34. Pieteikšanās uz senatoru, fakultāšu domnieku un citiem amatiem tiek izsludināta vismaz divas nedēļas pirms
nākamāsPadomes
sēdes.Pieteikumupieņemšanailgstvismazvienunedēļu.
35.Pieteikšanosuzsenatoru,fakultāšudomniekuuncitustudējošopārstāvjuamatiemorganizēSPValde.
36.ParkandidātiembalsoPadomearvienkāršobalsuvairākumu.
37.UzizsludinātajiemamatiemvarkandidētjebkuršRSUstudents.
38.Prasībaskandidātiem:
39.1.

CV;

39.2.

Motivācijasvēstule.

40. 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
neiesūtaminētomateriālu,Padomeirtiesīganeizskatītkandidātapieteikumu.
41. Kandidāts informē Padomi par neierašanos vismaz 3 dienas pirms Padomes sēdes. Padome var lūgt
kandidātam sagatavot atbildes uz jautājumiem, atbildes kandidāts iesniedz rakstveidā vai atbild uz tiem iesūtītā
videomateriālaietvaros.

V.

Nolikumapieņemšanasungrozījumupieņemšanaskārtība

42. RSU SP vēlēšanu nolikumu pieņem Padomes sēdē pēc Valdes vai ne mazāk kā vienas trešdaļas SP
Padomesbiedrupriekšlikuma.
43.GrozījumusRSUSPvēlēšanunolikumāpieņemungrozaarvisuPadomesbiedruabsolūtuvairākumu.
44.RSUSPvēlēšanunolikumsuntāgrozījumistājasspēkāpēcapstiprināšanasPadomessēdē.

RSUSPPriekšsēdētāja

KatrīnaPriede

