
PADOMES BIEDRA
CEĻVEDIS



Apsveicam!
Esi ticis ievēlēts par savas fakultātes Padomes

biedru. Tev ir uzticēta loma pārstāvēt savas

fakultātes studējošo viedokli Padomē - RSU SP

augstākajā lēmējinstitūcijā! 

 



Kvorums -  noteiktais sēdes dalībnieku skaits, kas ir

pietiekams, lai sanākušie būtu tiesīgi lemt, RSU SP

p.adomei tie ir 19 cilvēki ( puse + 1 ).

Mandāts - katram padomes biedram piešķirtais

apliecinājums par viņa balsstiesībām sēdēs.

Valde - RSU SP izpildvara.

Padomes vecākais - Padomes viedokļa apkopotājs un

izteicējs, cilvēks, kas organizē un nodrošina Padomes

darbu un saliedētību.

Biļetens - papīrs, uz kura tiek veiktas balsis par

kandidātiem.

Senators - studējošo pārstāvis vienā no augstākajām

RSU lēmējinstituācijām - Senātā.

Fakultātes domnieks - studējošo pārstāvis

lēmējinstitūcijā, kas pieņem lēmumus par fakultātes

darbību - fakultātes domē.

Disciplinārsods - aizrādījums piešķirts Padomes vai

Valdes loceklim, uz kuru pamatojoties arī var atstādināt

konkrēto locekli no amata.

J Ē D Z I E N U
S K A I D R O T Ā J S

Meklē RSU SP valdes locekļu, studējošo senatoru,

fakultātes domnieku un Padomes sastāvus un kontaktus

RSU SP mājaslapā! 



Paust savu

un studējošo

viedokli

TIESĪBASPieprasīt un saņemt

informāciju par  RSU

SP valdes un

apakšorganizācju

darbību

P A D O M E S  B I E D R A  P I E N Ā K U M I
 U N  T I E S Ī B A S

Apstiprināt amatā

Fakultātes domniekus,

LSA domniekus, Senatoru

un citus studējošo

pārstāvjus

Izskatīt un vajadzības

gadījumā noraidīt

dažādus RSU SP

ierosinājumus

Apmeklēt

Padomes sēdes

Apstiprināt amatā

valdiešus

Apmeklēt darba

grupas

Iesaistīties

pašpārvaldes

attīstībā

PIENĀKUMI

Ierosināt valdietim vai Padomes

biedram disciplinārsodu par

pienākumu nepildīšanu

Pārraudzīt ISA un

RSU SP valdes

darbus

Iesaistīties valdes

virzienu darbībā



RSU SP Kārtības Rullis

RSU SP Statūti

RSU SP Vēlēšanu nolikums

RSU SP Stratēģija

S V A R Ī G I E  D O K U M E N T I

Padomes sēžu saistošie dokumenti un protokoli

RSU SP un ISA valdes atskaites

Padomes sastāvs un sēžu apmeklējums

Padomes biedru un valdiešu kontaktinformācija

Valdes locekļu amatu apraksti

Citi noderīgi dokumenti, ar
kuriem iepazīties

Pēc ievēlēšanas katra Padomes biedra piekļuvē nonāk RSU SP Google

Drive mape ar svarīgāko informāciju. 

Šajos dokumentos atradīsi informāciju par Padomes sēžu kārtību,

Padomes biedru un valdiešu pilnvarām un pienākumiem, par RSU SP

pamatiem, kā arī darbiem, pie kuriem plānots strādāt tekošajā gadā.

RSU SP PADOME

Meklē visus svarīgākos

dokumentus mūsu

mājaslapā



P A D O M E S  B I E D R A
L A I K A  L Ī N I J A

Saņem savu

mandātu 

Iegūsti piekļuvi

"RSU SP Padome

2022" mapītei

Apmeklē pirmo

Padomes sēdi -

Valdes vēlēšanas

Izvēlies sev

interesējošu

Valdes virzienu,

kurā iesaistīties

Apmeklē RSU SP

budžeta darba

grupu

Apmeklē otro

Padomes sēdi

Turpini aktīvi darboties visa gada garumā

apmeklējot darba grupas un Padomes sēdes,

nebaidoties izteikt savu viedokli tajās!



RSU SP valde cieši sadarbojas ar Padomi - katram

Padomes biedram ir jāiesaistās vismaz viena Valdes

virziena darbībā

 

Katru mēnesi abas valdes iesūta Padomei mēneša

atskaites, ar iespēju komentēt un uzdot jautājumus līdz

Padomes sēdei. 

Iezīmē sev interesējošo frāzi atskaitē

Nospied labo taustiņu vai labajā pusē zilo podziņu

Sāc komentāru atzīmējot valdieti, kuram uzdot jautājumu

izmantojot @valdieša e-pastu

Uzdod savu jautājumu!

 

Padomes pienākums ir pārraudzīt un sekot līdzi
gan RSU SP, gan ISA valdes darbIEM

Iepazīsties arī ar

International Students

Association valdi un tās

darbību

V A L D E S  A T S K A I T E S

Uzzini vairāk ko dara RSU SP

Valde un tās virzieni, lasot mūsu

mājaslapā.

kĀ kOMENTĒT ATSKAITI?



RSU SP Padome sastāv no 36 vēlētiem Padomes biedriem,

kas pārstāv visas fakultātes un ārvalstu studentu

nodaļu. Par konkrēto Padomes biedra kandidātu balso

tikai viņa fakultātes vai nodaļas studējošie. Atbilstoši

studējošo skaitam katrā fakultatē un nodaļā

proporcionāli tiek noteikts pieejamo mandātu jeb

balsstiesīgo Padomes biedru skaits.

P A D O M E S  B I E D R U
S A S T Ā V S

Šogad RSU SP Padomes mandātu
sadalījums ir:

 
Ārvalstu studējošo nodaļā - 6

Medicīnas fakultātē - 5  

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātē - 5 

Rehabilitācijas fakultātē - 4    

Juridiskajā fakultātē - 4 

 Komunikācijas fakultātē - 4

Eiropas studiju fakultātē - 3

Farmācijas fakultātē - 2

 Zobārstniecības fakultātē - 2

 Rezidentūras studiju fakultātē - 1



P A D O M E S  S Ē Ž U
N O R I S E

Dokumentu darba grupa pirms sēdes notiek kādā no B

korpusa otrā stāva mācību telpām. Apmeklē to un nebaidies

uzdot jautājumus vai izteikt viedokli!

Klātienē

ATTĀLINĀTI
Padomes sēdes attālināti norisinās

platformā "Zoom". Sēdes saiti varēsi

atrast gan info e-pastā, gan kalendārā,

gan mājaslapā.

Ienākot auditorijā, obligāti paraksties par

klātbūtni parakstu lapā, kas ir uz

auditorijas podesta.

Padomes sēdes klātienē notiek RSU telpās kādā no

auditorijām, visbiežāk - Hipokrāta auditorijā. 

Balso, izmantojot sev

piešķirto mandātu!

Pirms sēdes dokumentu darba grupa notiek tajā pašā saitē,

kur Padomes sēde.

Pieslēdzoties uzreiz reģistrējies DVS sistēmā, kā arī pieliec

"Zoom" sev aiz vārda iekavās PB - Vārds (PB). 

Arī balsošana notiek, izmantojot DVS sistēmu.



Iepazīsties ar Padomes sēdes dokumentiem - tos izsūta

svētdienas info e-pastā pirms Padomes sēdes.

Iepazīsties ar visiem kandidātiem, dokumentiem un

izskatāmajiem jautājumiem.

Uzdod sev interesējošus jautājumus Valdes atskaitē -

nebaidies jautāt par lietām, nav lieku jautājumu un ir

cilvēcīgi nezināt! Arī valdiešiem noder jautājumi, lai

zinātu, pie kā strādāt vairāk vai kas studējošajiem nav

izprotams!

Ja netiec uz Padomes sēdi, informē Iekšējās sadarbības

un cilvēkresursu virzienu vai Padomes vecāko vismaz 2

dienas pirms Padomes sēdes. Ja neziņosi par kavējumu -

tas skaitīsies kā neattaisnots! Gadā atļauti tikai divi

neattaisnoti kavējumi.

Apmeklē darba grupu pirms Padomes sēdes , lai kopā ar

citiem Padomes biedriem izdiskutētu par kandidātiem

un Padomes sēdes darba kārtību. 

P I R M S  P A D O M E S
S Ē D E S



P A D O M E S  S Ē D E S
L A I K Ā

Seko līdzi sēdes norisei, kandidātu prezentācijām un

diskusijām - nebremzē un balso arī laikā ar citiem!

Ja vēlies uzdot jautājumu, pacel roku - Tev tiks dots

vārds, kad tas būs iespējams. 

Uzdodot jautājumu, pasaki paldies kandidātam par

prezentāciju un iepazīstini ar sevi, nosaucot savu vārdu,

uzvārdu, fakultāti un studiju gadu, piemēram, PAULA

DAUGAVA SVSLF2.

Iesaisties diskusijā, izsaki viedokli, neesi vienaldzīgs!

Tieši Tavs viedoklis var mainīt balsojumu!

Nekavē sēdi un pauzē to nepamet - padomes sēdēs svarīgi

ir nodrošināt kvorumu! 

Padomes sēdēs būtiski ir pārkāpt savu komforta zonu un

nebaidīties uzdot jautājumus. Pieraksti neskaidros jautājumus

un parunā ar kādu no Padomes vai Iekšējās sadarbības un

cilvēkresursu virziena vadītāju par neskaidrībām, kas ir

radušās. Šīs neskaidrības ir saprotama daļa no jebkura jauna

posma uzsākšanas.



Mandāts

Mandāts tiek piešķirts ievēlētajiem Padomes

biedriem Padomes vēlēšanu noslēguma ceremonijā.

Tas tiek izmantots katrā klātienes Padomes sēdē, lai

veiktu atklātos balsojumus. 

 

 

 

 

Nepazaudē mandātu - otru tādu būs grūti iegūt! Kā

arī ņem to līdzi uz katru Padomes sēdi.

 

Mandāts apliecina tavas
balstiesības sēdē



A I Z K L Ā T Ā
B A L S O Š A N A

Aizklāto balsošanu veic, balsojot par kandidātiem uz amatiem vai

izsakot disciplinārsodu cilvēkam.

Kad izsludināta balsošana, dodies lejā pēc sava biļetena.

Par katru balsojamo punktu paraksties - cik kandidātu, tik

parakstu!

Pārliecinies, cik brīvu vietu ir amatam.

Izvairies no atturēšanās no balsojuma - tava balss var būt

izšķirošā. Atturies tad, ja var rasties interešu konflikts vai tev ir

ciešākas saites ar kandidātu.

Klātienē

ATTĀLINĀTI
Balsošana notiek DVS sistēmā.

Ja ir divi kandidāti uz vienu vietu, e-pastā saņemsi 

 balsojuma linku uz Polys balsojumu.



K Ā  N E B A L S O T?

Nebalso '"PAR'"

un '"PRET" par

vienu un to pašu

kandidātu.

Pārliecinies par

to, cik vietu ir

amatam - ja

kandidē divi

cilvēki uz vienu

vietu, neizvēlies

balsot "PAR"

vairākiem

kandidātiem.

Biļetenā izvēlies

atzīmes X, ķeksīti,

plusiņu, bet

nezīmē vai

neraksti neko

lieku. Atzīmes

veic ar pildspalvu!

Pēc balsojuma veikšanas iemet biļetenu balsošanas urnā. 

Neatdod to nevienam rokās un nerādi savu balsojumu citiem!



D I S C I P L I N Ā R S O D A
I Z T E I K Š A N A

netiek pildīti savi pienākumi

tiek celta neslava vai radīts negatīvs priekšstats par

organizāciju

piezīmi

rājienu

neuzticības balsojumu

Ar vienkāršo balsu vairākumu Padome ir tiesīga ierosināt Valdes

loceklim vai Padomes biedram disciplinārsodu situācijās, kad:

Padome var izteikt:

Izsakot piezīmi, valdietim vai Padomes biedram ir iespēja labot

pieļautās kļūdas. Ja saņemtas divas piezīmes, tad automātiski

tiek piemērots rājiens, kas paredz nākamajā Padomes sēdē balsot

par atsaukšanu no Valdes amata vai izslēgšanu no Padomes.  

Izsakot neuzticības balsojumu, konkrētais valdietis vai Padomes

biedrs tiek atstādināts no amata uzreiz. Neuzticības balsojuma

izteikšanai nepieciešams divu trešdaļu no Padomes biedru

balsojuma pārsvars.

Priekšsēdētājs ir tiesīgs atstādināt valdiešus vai Padomes biedrus

pēc savas iniciatīvas, kad netiek pildīti biedra pienākumi vai

celta neslava organizācijai.

Padome ir tiesīga piešķirt disciplinārsodu
padomes biedriem vai valdiešiem



N O D E R Ī G I

Katru svētdienu seko līdzi ISCv izsūtītajam info e-

pastam. Tur Tu atradīsi visas darba grupas, pasākumus,

projektus, kuriem nepieciešami organizatori vai

aktīvisti, Valdes un Padomes sēžu laikus un svarīgāko

informāciju par notiekošo SP.

Pievieno RSU SP kalendāru savam Google kalendāram,

lai Tu vienmēr būtu informācijas apritē par pasākumiem

tuvākajos mēnešos.

Abonē RSU SP Aktualitāšu e-pastu, lai ik nedēļu varētu

saņemt aktuālāko informāciju par RSU un RSU SP

notiekošo.

Ja vēlies uzzināt jaunumus Zinātnē un Akadēmiskajos

jautājumos, piesakies no Ā līdz Z aktualitātēm.

Katra Padomes biedra pienākumos ir iesaistīties vismaz

viena Valdes virziena darbībā - atrodi sev interesējošo

virzienu un atrodi sev piemērotākos darbiņus, kur

palīdzēt un apmeklē virzienu darba grupas.

Seko RSU SP sociālajiem medijiem - Facebook un

Instagram, arī tur varēsi redzēt jaunāko informāciju, kā

arī dažādus konkursus un bildes.



Iekšējās sadarbības un
cilvēkresursu virziena

vadītājas vietniecE

Iekšējās sadarbības un
cilvēkresursu virziena

vadītāja

K O N T A K T I

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā vienmēr vari vērsties pie šiem

cilvēkiem un paļauties uz tiem.

ELIZABETE PAULA VALGUMA

elizabete.valguma@gmail.com

+371 28310726

 

LĀSMA LUDBORŽA

lasmaludborza@gmail.com

+371 28321617

Padomes vecākais

Padomes vecāko ievēl

Padomes gada sākumā. Tev ir

visas iespējas kļūt par

Padomes viedokļa pārstāvi un

saliedētāju. 

KRISTA KĪNA 

kristakina@gmail.com 

+371 26391978



T E V  V I S S  I Z D O S I E S !


