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I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 

Studentu pašpārvaldes (turpmāk tekstā RTU IEVF SP) 2015. gada 3. februāra noteikumus „RTU 

IEVF Studentu pašpārvaldes Kārtības rullis”. 

2. Noteikumi ir saistoši visiem RTU IEVF SP biedriem un aktīvistiem. Noteikumi nosaka RTU IEVF 

SP struktūru (amatus) un amatu pienākumus. 

3. RTU IEVF SP mērķi ir - pārstāvēt RTU IEVF studējošos, aizstāvēt studējošo gan akadēmiskās, gan 

sociālās tiesības un kultūras dzīves intereses IEVF un RTU. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, 

atpūtai labvēlīgu vidi IEVF.  

4. RTU IEVF SP iesaistītās personas: 

4.1. RTU IEVF SP valde (turpmāk tekstā valde) – RTU IEVF SP vadītājs, vadītāja vietnieks un nodaļu 

vadītāji; 

4.2. RTU IEVF SP balsstiesīgs biedrs – biedrs, kurš atbilst 11. punktā minētajam; 

4.3. RTU IEVF SP biedrs – RTU IEVF students, kurš atbilst 5. punktā minētajam; 

4.4. RTU IEVF SP aktīvists – RTU IEVF students, kurš piedalās pašpārvaldes darbā, bet nav ieguvis 

biedra statusu; 

4.5. RTU IEVF SP vecbiedrs – bijušais RTU IEVF SP biedrs (vismaz divus gadus), kurš ir izrādījis 

vēlmi kļūt par vecbiedru. 

 

II. Uzņemšana RTU IEVF SP 

 

5. Par RTU IEVF SP biedru var kļūt jebkurš RTU IEVF students: 

5.1. izvirzot savu kandidatūru Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta (turpmāk tekstā RTU 

SP) rīkotās vēlēšanās1; 

5.2. saņemot valdes izvirzījumu un tiekot apstiprinātam RTU IEVF SP sēdē (sasniedzot balsu 

kvorumu). 

6. Jebkurš RTU IEVF students ar RTU IEVF SP vadītāja atļauju var iesaistīties pašpārvaldes darbībā kā 

aktīvists. 

 

III. Izslēgšana no RTU IEVF SP 

 

7. RTU IEVF SP biedra statuss tiek atņemts gadījumā, ja biedrs atkārtoti nepiesaka savu kandidatūru 

RTU SP rīkotajās vēlēšanās. 

8. No RTU IEVF SP studentu var izslēgt, ja students ir rīkojies pretlikumīgi vai neētiski, rīkojies pretēji 

RTU IEVF SP, IEVF vai RTU interesēm, kā arī ja viņa rīcība nesusi zaudējumus RTU IEVF SP. 

9. RTU IEVF SP biedri var izskatīt gadījumus, kuri nav minēti 8.punktā, par biedra izslēgšanu no RTU 

IEVF SP. 

10. Par izslēgšanu lemj RTU IEVF SP balsstiesīgie biedri balsojot. 

 

IV. Balsstiesību piešķiršana un atņemšana RTU IEVF SP 

 

11. RTU IEVF SP biedra balsstiesības piešķir, ja biedrs apmeklējis 2 (divas) IEVF SP sēdes un IEVF SP 

vadītājs ir saņēmis rekomendācijas no RTU IEVF SP nodaļas vadītāja vai kāda no IEVF SP projektu 

vadītājiem par biedra aktīvu darbību pašpārvaldē. 

12. RTU IEVF SP biedra balsstiesības atņem, ja: 

12.1. biedrs izsaka vēlēšanos izstāties no pašpārvaldes; 

12.2. pēdējo 3 (trīs) studiju mēnešu laikā nav aktīvi iesaistījies pašpārvaldes un/vai RTU SP rīkotajos 

pasākumos; 

                                                 
1 Vēlēšanu kārtību un citus jautājumus, kas saistīti ar vēlēšanām, skatīt RTU Studentu parlamenta Kārtības rullī. 



12.3. biedrs atrodas studiju praksē vai ārpus Latvijas vismaz vienu studiju semestri. Balsstiesības tiek 

atjaunotas pēc atgriešanās; 

12.4. biedrs ir kavējis 3 (trīs) RTU IEVF SP sēdes pēc kārtas. Par balsstiesību atņemšanu lemj 

balsstiesīgie biedri nākamajā RTU IEVF SP sēdē. 

13. RTU IEVF SP biedri var izskatīt gadījumus, kuri nav minēti 12. punktā, par biedra balsstiesību 

atņemšanu.  

14. Balsstiesības tiek atņemtas RTU IEVF SP sēdē, balsstiesīgajiem biedriem balsojot.  

15. Gadījumā, ja RTU IEVF SP biedram pašpārvaldes sēdi nav iespējams apmeklēt, viņa pienākums ir 

nodot pilnvaru kādam RTU IEVF SP balsstiesīgam biedram. 

16. Balsstiesīgs biedrs drīkst nodot pilnvaras savu balsstiesību izmantošanai ne vairāk kā 3 (trīs) 

pašpārvaldes sēdes pēc kārtas. 

 

V. Deleģēšana/atsaukšana uz/no RTU struktūrvienībām 

 

17. RTU IEVF SP iekšienē notiek delegātu izvirzīšana RTU SP Kopsapulcei un citām RTU 

struktūrvienībām, par to atklāti vai aizklāti balsojot. Par delegāta kandidātu var kļūt jebkurš RTU 

IEVF SP balsstiesīgs biedrs (izņēmums ir fakultātes dome, uz kuru kandidātus izvirza RTU IEVF SP 

vadītājs).  

18. Ja neattaisnotu iemeslu dēļ RTU IEVF SP delegāts nav apmeklējis 2 (divas) RTU SP Kopsapulces 

pēc kārtas, RTU IEVF SP var lemt par delegāta atsaukšanu, apstiprinot pieņemto lēmumu ar 

balsojumu. 

19. RTU IEVF SP delegāta pienākums, ja nav iespējams apmeklēt RTU SP Kopsapulci, ir nodot pilnvaru 

kādam RTU IEVF SP balsstiesīgajam biedram, kurš var apmeklēt RTU SP Kopsapulci un piedalīties 

lēmumu pieņemšanā balsojot. 

20. RTU IEVF SP balsstiesīgie biedri var izskatīt gadījumus, kuri nav minēti 18.punktā par biedra 

atsaukšanu no RTU struktūrvienībām. 

 

VI. Biedru, aktīvistu un vecbiedru tiesības un pienākumi 

 

21. RTU IEVF SP biedriem, aktīvistiem un vecbiedriem ir tiesības: 

21.1. piedalīties RTU IEVF SP darbības organizēšanā; 

21.2. izteikt un aizstāvēt savu viedokli pašpārvaldes sēdēs; 

21.3. saņemt visu pašpārvaldē ienākošo informāciju; 

21.4. piedalīties visos RTU IEVF SP organizētajos projektos, iesniegt ieteikumus un priekšlikumus par 

jau esošiem, kā arī jauniem projektiem un pašpārvaldes iekšējiem procesiem. 

22. RTU IEVF SP biedru un aktīvistu pienākumi ir: 

22.1. Ievērot RTU IEVF SP Kārtības rullī atrunātos nosacījumus un RTU studentu, mācībspēku un 

darbinieku Ētikas kodeksu; 

22.2. Ar savu darbību palīdzēt pašpārvaldes mērķu sasniegšanā; 

22.3. Piedalīties pašpārvaldes sēdēs. 

23. RTU IEVF SP vecbiedru pienākumi ir: 

23.1. Ievērot RTU IEVF SP Kārtības rullī atrunātos nosacījumus un RTU studentu, mācībspēku un 

darbinieku Ētikas kodeksu; 

23.2. Iespēju robežās palīdzēt pašpārvaldes mērķu sasniegšanā. 

 

 

VII. Lēmumu pieņemšana 

 

24. Visas RTU IEVF SP sēdes tiek protokolētas. 

25. Lēmums tiek pieņemts, ja sēdē piedalās vairāk kā 50% no RTU IEVF SP balsstiesīgajiem biedriem 

un lēmumu ir atbalstījuši vairāk kā 50% no klātesošajiem (vairākuma balsojums). 

26. Ja RTU IEVF SP biedrs nespēj apmeklēt sēdi, tad savas balsstiesības var deleģēt kādam citam RTU 

IEVF SP balsstiesīgam biedram, uzrakstot pilnvaru noteiktā formā (skat. 1. pielikumu). Vienam 

biedram nedrīkst būt vairāk kā 2 balsstiesības (1 + 1 pilnvara). Pilnvara uzskatāma par derīgu, ja tā ir 

iesniegta pašpārvaldes vadītājam, tajā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un to apstiprina 

pašpārvaldes biedri par to nobalsojot pašpārvaldes sēdē. 



27. RTU IEVF SP biedri var pieņemt lēmumus gan atklātā, gan aizklātā balsojumā. Par balsojuma kārtību 

biedri vienojas pirms balsojuma. 

28. Balsojot par konkrētu jautājumu, ir iespējams balsot par, pret vai atturēties. 

29. Balsojot par kandidātiem RTU IEVF SP amatu vēlēšanās, ir iespējams balsot par, pret vai atturēties. 

Ja ir vairāki kandidāti uz vienu amatu un divi visvairāk balsu ieguvušie kandidāti ir saņēmuši vienādu 

balsu skaitu vai visvairāk balsu ieguvušā kandidāta balsu skaits neatbilst 25. punkta prasībām, tad tiek 

veikta atkārtota balsošana par diviem visvairāk balsu ieguvušajiem kandidātiem. 

30. IEVF SP amatu vēlēšanās tiek izveidota balsu skaitīšanas komisija, kuras sastāvā ir 3 (trīs) 

pašpārvaldes biedri, kas nekandidē ne uz vienu no amatiem. Pašpārvaldes biedri no komisijas 

locekļiem apstiprina komisijas vadītaju, kurš organizē komisijas darbu un paziņo vēlēšanu rezultātus. 

31. Pašpārvaldes sēde tiek sasaukta ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot brīvlaiku un sesiju, kad tā tiek 

sasaukta pēc nepieciešamības. 

32. Lēmums par izmaiņām Kārtības rullī ir spēkā, ja par to nobalso vairāk kā 2 (divas) trešdaļas no RTU 

IEVF SP balsstiesīgajiem biedriem. 

 

VIII. RTU IEVF SP struktūra 

 

33. Ieņemt kādu no RTU IEVF SP amatiem var jebkurš balsstiesīgais biedrs, kurš vismaz vienu semestri 

ir darbojies pašpārvaldē. 

34. Lai izvirzītu savu kandidatūru kādam no RTU IEVF SP amatiem, balsstiesīgajam biedram jāiesniedz 

savs CV, motivācijas vēstule un darbības programma RTU IEVF SP vadītājam iepriekš noteiktā 

termiņā. 

35. RTU IEVF SP amata pienākumi ir iekļauti amatu aprakstos (skat. 2.pielikumu). 

36. RTU IEVF SP vadītāju ievēl ikgadējās vēlēšanās.  

37. RTU IEVF SP vadītāja vietnieku izvēlas RTU IEVF SP vadītājs pēc ievēlēšanas.  

38. RTU IEVF SP vēlēšanās tiek ievēlēti pieci nodaļu vadītāji: Kultūras un sporta, Studiju, Sabiedrisko 

attiecību, Ārējo sakaru un Iekšējās komunikācijas. 

39. Protokolētājs – protokolē sēdes gaitu, nosūta sēdes protokolu RTU IEVF SP vadītājam, vada 

protokola apstiprināšanu, pēc vadītāja rīkojuma sagatavo protokolu izrakstus. Protokolētāju nozīmē 

RTU IEVF SP vadītājs. 

39. Vietas izpildītājs – pilda nodaļas vadītāja pienākumus uz laiku, kamēr netiek ievēlēts jauns nodaļas 

vadītājs.  

40. Reizi gadā, maija sēdē, tiek pārvēlēta valde. 

41. Ja valdes locekļi atkāpjas no amata pirms ikgadējām vēlēšanām, nākamās RTU IEVF SP sēdes laikā 

tiek vēlēta jauna amatpersona, kas pilda attiecīgos pienākumus līdz ikgadējām vēlēšanām. 

42. RTU IEVF SP vadītāju, vietnieku, protokolētāju, nodaļu vadītājus, delegātus RTU SP un citur var 

atsaukt pēc kāda no pašpārvaldes locekļa argumentēta ierosinājuma, par to balsojot.  

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

43. RTU IEVF SP revīzija obligāti tiek veikta, mainoties RTU IEVF SP vadītājam. Revīzijas komisijas 

vadītājs tiek apstiprināts RTU IEVF SP vēlēšanu sēdē. 

44. RTU IEVF SP revīzijas komisiju veido 3 (trīs) pašpārvaldes biedri, kuru skaitā nav valde. Komisijas 

sastāvu apstiprina balsojot. 

45. Pašpārvaldes revīzija tiek veikta 3 (trīs) mēnešu laikā no revīzijas komisijas apstiprināšanas brīža. 

Revīzijas komisija savu ziņojumu iesniedz RTU IEVF SP vadītājam un prezentē RTU IEVF SP sēdē. 

46. Valdes tikšanās notiek vismaz 2 (divas) reizes mēnesī, izņemot vasaras brīvlaiku un sesiju.  

 

 

Rīgā,  2016.gada 19.aprīlī 

 

RTU IEVF Studentu pašpārvaldes vadītāja                    Indra Pētersone
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izmantot manas balsstiesības š.g.    RTU IEVF SP sēdē. 
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