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APSTIPRINĀTS 

Grāmatvedības un finanšu koledžas padomes  

2008.gada 01.septembra sēdē, protokols Nr.3 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti  

Grāmatvedības un finanšu koledžas padomes  

2012.gada 13. decembra sēdē, protokols Nr. 6-12, 

Grāmatvedības un finanšu koledžas padomes 

2014.gada 01. jūnija sēdē, protokols Nr. 2/14) 

 

Studējošo pašpārvaldes nolikums 
 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 53.-54. pantiem un 

Grāmatvedības un finanšu koledžas nolikuma 43.-46. punktiem 
 

1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

1.1. Grāmatvedības un finanšu koledžas (turpmāk – Koledža) Studējošo pašpārvalde ir vēlēta, 

neatkarīga un demokrātiska institūcija, kas ir izveidota Koledžā ar mērķi aizstāvēt 

studējošo tiesības un intereses. 

1.2. Savā darbībā Studējošo pašpārvalde ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Koledžas 

nolikumu, šo nolikumu, kā arī citus Koledžas darbību reglamentējošos dokumentus. Koledžas 

vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt Studējošo pašpārvaldes darbību.  

1.3. Darbošanās Studējošo pašpārvaldē ir brīvprātīga. 

1.4. Studējošo pašpārvaldes juridiskā adrese: Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003. 
 

2.  DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI  

 

2.1. Studējošo pašpārvaldes darbības mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt studējošo intereses akadēmiskās, 

materiālās un kultūras dzīves jautājumos Koledžā un citās valsts institūcijās. 

2.2. Studējošo pašpārvaldes darbības uzdevumi: 

2.1.1. Sadarboties ar Koledžas administrāciju un akadēmisko personālu; 

2.1.2. Prezentēt Koledžu un tās studējošos nacionālā un starptautiskā līmenī; 

2.1.3. Izzinot studējošo vajadzības, intereses un vēlmes studiju procesa uzlabošanai un sniegt 

priekšlikumus uzlabojumu realizēšanai; 

2.1.4. Vērsties pie Koledžas administrācijas ar priekšlikumiem, lūgumiem un prasībām 

Koledžas studējošo interesēs; 

2.1.5. Piedalīties Koledžas Padomes sēdēs, kur Studējošo pašpārvaldes pārstāvji var tikt 

ievēlēti ar balsstiesībām; 

2.1.6. Organizēt un koordinēt studējošo ārpusnodarbību aktivitātes; 

2.1.7. Informēt studējošos par Pašpārvaldes darbību un aktivitātēm; 

2.1.8. Sadarboties ar citām studējošo pašpārvaldēm, pašvaldības un valsts institūcijām, kā arī 

ar citām sabiedriskajām organizācijām; 



2.1.9. Veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu par aktuāliem notikumiem, norisēm, 

problēmām utt. starp Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm kultūras, zinātnes, sporta 

u.c. jomās. 

3.  STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDES STRUKTŪRA UN  

DARBA ORGANIZĀCIJA  

3.1. Studējošo pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un studentu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka 

Studējošo pašpārvaldes nolikums. 

3.2. Ikviens Koledžas students var būt ievēlēts Studējošo pašpārvaldes sastāvā. 

3.3. Studējošo pašpārvaldes sastāvā ir 5 studenti. 

3.4. Studējošo pašpārvaldi ievēl sekojoši:  

3.4.1. Studiju grupā ievēl studentus, kas pārstāvēs grupu Koledžas Studējošo pašpārvaldē uz 

laiku līdz trim gadiem; 

3.4.2. No izvēlēto studentu vidus tiešās vēlēšanās ievēl Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju 

uz laiku līdz trim gadiem; 

3.4.3. No izvēlēto studentu vidus tiešās vēlēšanās ievēl Studējošo pašpārvaldes Padomi. 

3.5. Students beidz savu darbību Studējošo pašpārvaldē, ja viņš pārtraucis, vai pabeidzis studijas  

Koledžā, vai izsakot vēlēšanos pārtraukt darbību Studējošo pašpārvaldē.  

3.6. Studējošo pašpārvalde var izslēgt studenta no sava sastāva, ja viņš nav ievērojis šī nolikuma 

noteikumus, Koledžas  Ētikas kodeksā vai citos Koledžas iekšējos normatīvajos aktos noteikto. 

3.7. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pienākumi: 

3.7.1. Vadīt Studējošo  pašpārvaldes ikdienas darbu; 

3.7.2. Pārstāvēt Studējošo pašpārvaldi. 

3.8. Studējošo pašpārvaldes Padome ir tiesīga: 

3.8.1. Pārvaldīt un rīkoties ar Studējošo pašpārvaldes finansējumu; 

3.8.2. Pieprasīt un saņemt informāciju no jebkuras Koledžas struktūrvienības par 

jautājumiem, kas skar studentu intereses. 

3.9. Studējošo pašpārvaldes sēdes ir atklātas. 

3.10. Studējošo pašpārvaldes sēde vada priekšsēdētājs. 

3.11. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Balsīm daloties līdzīgi, izšķirošā  ir priekšsēdētāja balss. 

3.12. Studējošo pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas. 

3.13. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas Koledžas padomes sēdē ir obligāti visiem 

studējošajiem. 

4.  STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDES TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN 

FINANSĒŠANA  

4.1. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības: 

4.1.1. Organizēt Studējošo pašpārvaldes darbību atbilstoši Koledžas un Studējošo 

pašpārvaldes nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem; 

4.1.2. Iesniegt priekšlikumus Koledžas administrācijai studiju, sabiedriskās dzīves un 

saimnieciskā darba jautājumos; 

4.1.3. Piedalīties Koledžas darba plānošanā; 

4.1.4. Deleģēt pārstāvi Koledžas Padomes sastāvā; 

4.1.5. Iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Studējošo pašpārvaldes nolikumā; 

4.1.6. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties Koledžas lēmējinstitūcijās, 

kā arī tiesības piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos; 



4.1.7. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus 

no Koledžas jebkuras struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, 

kas skar studējošo intereses; 

4.1.8. Studējošo pašpārvaldei ir arī citas tiesības, kas paredzētas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos; 

4.2. Studējošo pašpārvaldes pienākumi: 

4.2.1. Regulāri informēt studējošos par Studējošo pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi; 

4.2.2. Regulāri informēt Koledžas administrāciju par Studējošo pašpārvaldē pieņemtajiem 

lēmumiem; 

4.2.3. Atbalstīt Koledžas administrāciju un akadēmisko personālu iekšējās kārtības 

noteikumu un nolikumu ievērošanas nodrošināšanā.  

4.3. Studējošo pašpārvaldes finansēšana 

4.3.1. Studējošo pašpārvaldes darbību finansē Koledža 1/200 daļas apmērā no Koledžas 

gada budžeta; 

4.3.2. Studējošo pašpārvalde var piesaistīt finansējumu no citiem avotiem. 

 

 

 

 


