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Rīgas Stradiņa universitātes
Liepājas filiāles Studējošo pašpārvaldes nolikums
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles Studējošo pašpārvaldes (RSU LF SP) nolikums
ir sastādīts atbilstoši Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) Kārtības
rullim un tajā iekļautajām normām un reglamentē šādus RSU LF SP Valdes iekšējās kārtības
un darbības jautājumus:
1.1. Valdes locekļu pilnvaras un pienākumi;
1.2. Valdes locekļu sastāvs;
1.3. Valdes locekļu tiesības;
1.4. Valdes locekļu mērķi;
1.5. Valdes locekļu ievēlēšanas kārtība;
1.6. RSU LF SP mērķi: aizstāvēt un pārstāvēt studējošo intereses akadēmiskos, sociālos un
kultūras dzīves jautājumos.
II.

Valdes sastāvs, pienākumi un tiesības

2. Valdes locekļu sastāvu veido Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles studējošie:
2.1. Valdes sastāvu veido priekšsēdētājs un vēl vismaz 4 Valdes locekļi;
2.2. Valdes locekļu pienākumi:
2.2.1. pārzināt RSU SP un RSU LF SP struktūru, darbības mērķus un reglamentējošos
dokumentus;
2.2.2. pildīt amata pienākumus, saskaņā ar amata aprakstu;

2.2.3. sniegt un apkopot informāciju savas kompetences ietvaros;
2.2.4. iesniegt priekšsēdētājam ikmēneša atskaiti līdz nākamā mēneša desmitajai dienai;
2.2.5. vienu reizi mēnesī piedalīties Valdes sēdēs;
2.2.6. apmeklēt RSU, RSU Liepājās filiāles un RSU SP rīkotos seminārus un pasākumus,
reprezentējot RSU LF SP.
3. Valdes locekļu tiesības:
3.1. pieprasīt un saņemt informāciju no augstskolas struktūrvienībām un citām
organizācijām;
3.2. brīvi paust savu un studējošo viedokli, kā arī piedalīties RSU LF SP attīstības
veicināšanā;
3.3. izmantot atvēlēto budžetu RSU LF SP mērķu īstenošanai;
3.4. pieprasīt un saņemt informāciju no augstskolas struktūrvienībām un citām
organizācijām;
3.5. gadījumā, ja studējošie neievēl Valdes locekli, Valde ir tiesīga

izsludināt

atkārtotu elektronisko pieteikšanos uz konkrētā virziena vadītāja amatu.

VI. Valdes locekļu ievēlēšanas kārtība
4. Valdes vēlēšanās piedalās RSU LF studējošie;
4.1. Valdes vēlēšanas notiek novembra ceturtajā nedēļā vēlēšanas notiek klātienē;
4.2. Valde tiek vēlēta balstoties uz RSU LF SP Valdes apstiprināto Valdes modeli
nākamajam gadam;
4.3. Pirmais tiek ievēlēts Valdes priekšsēdētājs;
4.4. Pēc Valdes priekšsēdētāja studējošie ievēl virzienu vadītājus saskaņā ar apstiprināto
Valdes modeli;
4.5. Priekšsēdētāju un virzienu vadītājus ievēl studējošie ar vienkāršo balsu vairākumu;
4.6. Valdes locekļi tiek ievēlēti uz vienu kalendāro gadu;

4.7. Balsojums notiek aizklāti;
4.8. Par Valdes locekli var kļūt jebkurš RSU LF studējošais;
4.9. Prasības Valdes priekšsēdētāja amata kandidātam:
4.9.1. CV;
4.9.2. motivācijas vēstule;
4.9.3. stratēģiskais rīcības plāns;
4.9.4. jābūt RSU LF studējošajam;
4.10. Prasības Valdes locekļa amata kandidātam:
4.10.1. CV;
4.10.2. motivācijas vēstule; 4.10.3. jābūt RSU LF studējošajam;
4.10.4. virziena stratēģija.

V.

Nolikuma pieņemšanas un grozījumu pieņemšanas kārtība

5.

RSU SP LF vēlēšanu nolikumu

pieņem Padomes sēdē pēc RSU LF SP Valdes

priekšlikuma;
5.1.

Grozījumus RSU SP LF vēlēšanu nolikumā pieņem un groza ar visu Padomes biedru
absolūtu vairākumu;

5.2.

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

