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APSTIPRINĀTS  

LKA Latvijas Kultūras koledžas padomes 
2020.gada 30.septembra sēdē 

 

 

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras 
‘’ Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas’’ 

 

STUDENTU PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 53.pantu,  
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas nolikuma 5.7.14., 6.8., 6.10., 
6.11., 6.12. 6.13.apakšpunktiem 

 

 

1. Vispārējie noteikumi 
 

1.1. Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk tekstā - Koledža) 
Studentu pašpārvalde ir Koledžā studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un 
interešu pārstāvības institūcija Koledžā. 

1.2. Koledžas Studentu pašpārvaldes mērķis ir aizstāvēt Koledžā studējošo tiesības un 
pārstāvēt to intereses akadēmiskajos, materiālās un kultūras dzīves jautājumos 
Koledžā un citās valsts institūcijās, kā arī reprezentēt Koledžas studējošos Latvijā un 
ārvalstīs. 

1.3. Koledžas Studentu pašpārvalde savā darbībā ievēro LR normatīvos aktus, Koledžas 
nolikumu, citus Koledžas darbību reglamentējošos tiesību aktus, kā arī šo nolikumu. 

1.4. Koledžas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt Studentu pašpārvaldes 
darbību. 

1.5. Darbošanās Koledžas Studentu pašpārvaldē ir brīvprātīga, iepriekš parakstot 
iesniegumu par biedra vai aktīvista statusu Koledžas Studentu pašpārvaldē. 

 
2. Studentu pašpārvaldes uzdevumi 

 
2.1. Nodrošināt studējošo viedokļa un interešu ievērošanu ar Koledžu saistītu jautājumu 

risināšanā, ieskaitot studējošo pārstāvju dalību Koledžas padomē, Latvijas Studentu 
apvienībā un citās Koledžas koleģiālajās institūcijās. 

2.2. Izstrādāt savas darbības pamatvirzienus un studiju gada aktivitāšu plānu. 
2.3. Veidot savu organizatorisko un pārvaldes struktūru. 
2.4. Pārstāvēt Koledžā studējošos Latvijā un starptautiskajā vidē. 
2.5. Vadīt, organizēt un pārstāvēt studējošo akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta 

dzīves jautājumos. 
2.6. Sadarboties ar izglītības iestādēm un ar to studējošo pašpārvaldēm. 
2.7. Nodrošināt pieejamu informāciju visiem Koledžā studējošajiem par kultūras, izglītības 

un citiem aktuāliem notikumiem Koledžā. 
2.8. Informēt studējošos par Koledžas Studentu pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 
2.9. Lemt par Koledžas Studentu pašpārvaldes finanšu resursu izlietojumu. 
2.10. Izstrādāt Koledžas Studentu pašpārvaldes budžeta projektu un uzraudzīt tā izpildi. 
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2.11. Rīkoties ar Koledžas Studentu pašpārvaldei piešķirto budžetu šajā nolikumā noteikto 
uzdevumu īstenošanai. 

 
 

3. Studentu pašpārvaldes organizatoriskā struktūra 
3.1. Koledžas Studentu pašpārvalde sastāv no 15 līdz 20 studējošo ievēlētiem 

studentiem, kurus ievēl uz vienu gadu. 
3.2. Koledžas Studentu pašpārvaldi veido:  

3.2.1. tās valde 5 cilvēku sastāvā: 
3.2.1.1. prezidents; 
3.2.1.2. viceprezidents; 
3.2.1.3. sekretārs; 
3.2.1.4. iekšējā virziena vadītājs; 
3.2.1.5. ārējā virziena vadītājs.  

3.2.2. tās biedri 10 cilvēku sastāvā, no kuriem 5 ir valdē; 
3.2.3. tās aktīvisti. 

3.3. Koledžas Studentu pašpārvaldes sapulces notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī. 
3.4. Nākamās sapulces norises laiku un vietu sekretārs paziņo katras sēdes beigās. 

3.4.1. Nepieciešamības gadījumā prezidents ir tiesīgs izsludināt ārkārtas sēdi ārpus 
noteikto sapulču grafika. 

3.5. Koledžas Studentu pašpārvaldes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo balsu vairākumu 
atklātā balsošanā, ja pirms lēmuma pieņemšanas nav nobalsots par citu balsošanas 
kārtību. Ja ir vienāds balsu skaits, tad noteicošā ir pašpārvaldes prezidenta balss. Ja 
pašpārvaldes prezidents nepiedalās balsojumā, tad noteicošā ir sapulces vadītāja 
balss. 

3.6. Lēmumus var pieņemt kvorums, kurš sastāv vismaz no 51% pašpārvaldes biedru. 
3.7. Ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nevar izskatīt balsu kvoruma trūkuma 

dēļ, pašpārvaldes prezidents nosaka atkārtotās sapulces norises vietu un laiku. 
Atkārtota sēde notiek ne vēlāk kā nedēļas laikā. 

3.8. Koledžas Studentu pašpārvaldes sapulces vada pašpārvaldes prezidents, bet viņa 
prombūtnes laikā- pašpārvaldes viceprezidents vai cita pašpārvaldes prezidenta 
norīkota persona. 

3.9. Koledžas Studentu pašpārvaldes sapulces tiek protokolētas. Protokolā obligāti 
ieraksta pieņemtos lēmumus. Ja sapulces laikā norisinās balsojums, tad rezultātus 
fiksē balsojuma protokolā, kuru pievieno sēdes protokolam kā pielikumu. Protokolu 
paraksta sapulces vadītājs. Pēc sapulces protokols tiek publicēts Google disk mapē, 
kuram ir pieeja ikvienam pašpārvaldes dalībniekam.  

3.10. Koledžas Studentu pašpārvaldes prezidents: 
3.10.1. vada Koledžas Studentu pašpārvaldes darbu; 
3.10.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Koledžas studējošo intereses valsts un 

sabiedriskajās institūcijās; 
3.10.3. par savu darbību regulāri informē pašpārvaldes biedrus tās sapulcēs; 
3.10.4. pilda Latvijas Studentu apvienības domnieka amata funkcijas; 
3.10.5. pārstāv studējošo intereses Koledžas padomē; 
3.10.6. ja kāds no valdes locekļiem atkāpjas no amata, tad līdz nākamā locekļa 

ievēlēšanas brīdim prezidents pilda noteiktā valdes locekļa funkcijas. 
3.11. Koledžas Studentu pašpārvaldes viceprezidents: 

3.11.1. pārstāv studējošo intereses Koledžas padomē; 
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3.11.2. vada pašpārvaldes darbu, ja objektīvu iemeslu dēļ pašpārvaldes prezidents 
nevar veikt savus pienākumus; 

3.11.3. Koledžas Studentu pašpārvaldes deliģētā persona Latvijas Studentu 
apvienības kongresā.  

3.12. Koledžas Studentu pašpārvaldes sekretārs veic ar pašpārvaldes darbu saistītos 
lietvedības pienākumus, organizē un kārto pašpārvaldes dokumentus un nodod 
Koledžas Studentu pašpārvaldes arhīvam. 

3.13. Iekšējā virziena vadītājs: 
3.13.1. rūpējas par Koledžas Studentu pašpārvaldes pastāvēšanu, tās biedriem un 

iekšējām lietām, kas nepieciešams veiksmīgai un efektīvai organizācijas 
darbībai, nodrošinot  padziļinātu biedru un aktīvistu iesaisti organizācijas 
ikdienas darbā; 

3.13.2. veicināt biedru kapacitātes celšanu un studējošo pārstāvju izglītošanu; 
3.13.3. regulāri apkopo ziņas (kontaktinformāciju) par valdi, biedriem un aktīvistiem. 

3.14. Ārējā virziena vadītājs: 
3.14.1. komunicē ar augstākās izglītības institūciju Studējošos pašpārvaldē par 

aktualitātēm un jautājumiem, kas skar studējošos; 
3.14.2. informē Studējošo pašpārvaldi par nacionālā līmenī skatāmiem jautājumiem; 
3.14.3. regulāri komunicē ar citu augstskolu Studentu pašpārvalžu pārstāvjiem kā arī 

veic vizītes Studentu pašpārvaldēs. 
3.15. Koledžas Studentu pašpārvaldes biedri: 

3.15.1. līdzdarbojas pašpārvaldes darbā, lai realizētu tās mērķus un uzdevumus; 
3.15.2. vada pašpārvaldes darba grupas; 
3.15.3. balstiesīgs Studentu pašpārvaldes valdes vēlēšanās; 
3.15.4. var piesaistīt citus Koledžā studējošos, kas nav pašpārvaldes biedri, darbam 

darba grupās; 
3.15.5. var atcelt pašpārvaldes prezidentu, ja tas nerīkojas saskaņā ar Koledžas 

nolikumu, Koledžas Studentu pašpārvaldes nolikumu, lēmumiem un Latvijas 
Republikas tiesību aktiem. Koledžas Studentu pašpārvaldes prezidents 
uzskatāms par atceltu, ja par lēmumu nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 
Koledžas Studentu pašpārvaldes biedriem. Koledžas Studentu pašpārvalde 
divu nedēļu laikā ievēl jaunu pašpārvaldes priekšsēdētāju. 

3.16. Aktīvisti: 
3.16.1. iesaistās Studentu pašpārvaldes darbībā, attīstībā un līdzdarbojas projektu 

attīstīšanā; 
3.16.2.  balstiesīgs Studentu pašpārvaldes valdes vēlēšanās; 
3.16.3. saņem un nodod informāciju no Koledžā studējošajiem; 
3.16.4. tiesīgi izrādīt iniciatīvu un ierosināt savas idejas Koledžas studējošo studiju 

procesa uzlabošanai. 
 

4. Studentu pašpārvaldes vēlēšanas 
4.1. Koledžas Studentu pašpārvaldes vēlēšanās var kandidēt visi studējošie. 
4.2. Koledžas Studentu pašpārvaldi ievēl uz vienu gadu 15 - 20 studentu sastāvā. 
4.3. Katra studiju gada septembra ceturtajā nedēļā pašpārvalde izsludina kandidatūru 

pieteikšanu jaunās Koledžas Studentu pašpārvaldes vēlēšanām, ja netiek lemts 
citādi. 

4.4. Studējošie vienas nedēļas laikā no vēlēšanu izsludināšanas brīža piesaka savu 
kandidatūru Koledžas Studentu pašpārvaldei. 
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4.5. Studenti aizpilda pieteikuma veidlapu Studentu pašpārvaldes biedra vai aktīvista 
amata kandidatūrai. 

4.6. Par pieteikumu atbilstību pārliecinās Koledžas Studentu pašpārvaldes valde. 
4.7. Par derīgiem tiek atzīti pieteikumi, kuri ir aizpildīti atbilstoši pieteikumā minētajām 

prasībām un kuros ir norādīta visa nepieciešamā informācija. 
4.8. Tie studenti, kuru pieteikumi tiek atzīti par atbilstošiem, ir tiesīgi kļūt par Studentu 

pašpārvaldes biedriem un aktīvistiem, ja iepriekš ir ieradušies uz pārrunām ar 
Studentu pašpārvaldes valdi.  

4.9. Pēc kandidātu pārrunām ar Studentu pašpārvaldes valdi, tiek publicēts saraksts ar 
uzņemtajiem biedriem un aktīvistiem.  

4.10. Koledžas Studentu pašpārvaldes valdes vēlēšanas organizē spēkā esošā Studentu 
pašpārvalde, izsludinot vēlēšanu atklāto sapulci ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 
pieteikumu saņemšanas gala termiņa, kurā ar balsojumu var piedalīties ikviens 
Studentu pašpārvaldes biedrs un aktīvists.  

4.11. Vēlēšanas norisinās vienlīdzīgi, tieši un aizklāti balsojot. Katrs vēlētājs var balsot par 
katru no kandidātiem tikai vienu reizi. 
4.11.1. Lai kandidētu uz Studentu pašpārvaldes prezidenta un viceprezidenta amatu, 

kandidātam vismaz vienu semestri ir jādarbojas biedra statusā.  
4.12. Vēlēšanu rezultāti tiek publiskoti nākamajā darba dienā pēc vēlēšanu sapulces. 
4.13. Pirmā ievēlētās Studentu pašpārvaldes sapulce notiek ne vēlāk kā nedēļu pēc 

Studentu pašpārvaldes valdes vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Līdz ar pirmās sapulces 
sākumu izbeidzas iepriekšējās studentu pašpārvaldes valdes pilnvaras. 

4.14. Par Koledžas studentu pašpārvaldes prezidentu vienu un to pašu studentu 
drīkst ievēlēt ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas. 

 
5. Studentu pašpārvaldes biedru un aktīvistu rotācija  

5.1. Pēc kandidātu pārrunām ar Studentu pašpārvaldes valdi, valde lemj par kandidātu 
sadalījumu biedru un aktīvistu statusā tekošajam semestrim.  

5.2. Katra semestra beigās notiek rotācija, kurā valde lemj par nākamā semestra biedru un 
aktīvistu sadalījumu. 
5.2.1. Aktīvisti var kļūt par Studentu pašpārvaldes biedru, ja regulāri piedalās 

sabiedrisku procesu risināšanā un ir ieinteresēti Studentu pašpārvaldes darbībā; 
5.2.2. Biedri var zaudēt savu statusu neapmeklējot sēdes, pārkāpjot visārējās ētikas 

pamatprincipus un nepildot savus pienākumus.  
 

6. Studentu pašpārvaldes īpašums un finansēšana 
 

6.1. Studentu pašpārvaldes finanšu līdzekļus veido Koledžas piešķirtais finansējums, kas 
saskaņā ar Augstskolu likumu ir ne mazāks par vienu divsimto daļu no Koledžas gada 
budžeta. 

6.2. Studentu pašpārvalde izmanto kustamo un nekustamo mantu, ko augstskola nodevusi 
pašpārvaldei lietošanā vai valdījumā. 

6.3. Studentu pašpārvaldei ir tiesības rīkoties ar tās īpašumu un finanšu resursiem 
studējošo interesēs, veicot šajā nolikumā noteiktos uzdevumus. 

 
 

 


