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1.1.

1.2.

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJAS STUDĒJOŠO
PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Studējošo pašpārvalde ( turpmāk – Pašpārvalde )
ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības lēmējinstitūcija RTA, kas
darbojas saskaņā ar LR Augstskolu likumu, citiem LR normatīvajiem aktiem, RTA
Satversmi, šo nolikumu (turpmāk - Nolikums) un citiem RA normatīvajiem aktiem.
Pašpārvaldes nosaukums citās valodās ir:
1.2.1.Students council of Rezekne Academy of Technologies (angļu);
1.2.2.Die Selbstverwaltung der Studierenden Jugend in der Akademie für Technologie
Rezekne (vācu);
1.2.3. Rėzeknės technologijų akadēmija Studentų Savivaldos (lietuviešu);
1.2.4. Самоуправление Студентов Резекненскoѝ технологическoѝ академии (krievu);
1.2.5. Samorząd Studentòw Akademia Technologiczna w Rezekne (poļu).

1.3.

Pašpārvalde darbojas LR teritorijā, tās juridiskā adrese ir Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne,
LV – 4600.

1.4.

Pašpārvaldei ir savs zīmogs, sarakstes veidlapas un simbolika (2.pielikums). (Ar
grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 28.02.2017. lēmumu Nr.1)

1.5.

Pašpārvaldes darbā var piedalīties RTA pilna un nepilna laika studējošie.

1.6.

Pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas RTA Senātā ir obligāti visiem studējošajiem.
2. Pašpārvaldes mērķis, uzdevumi un tiesības

2.1.

Pašpārvaldes mērķis ir pārstāvēt RTA studējošo intereses studiju, zinātnes un kultūras
jautājumos.

2.2.

Pašpārvalde savu mērķu izpildei veic šādus uzdevumus:
2.2.1.

izstrādā Pašpārvaldes stratēģiju saskaņā ar RTA normatīvajiem dokumentiem;

2.2.2.

izstrādā studiju gada darbības plānu atbilstoši darbības mērķiem un sekmē tā īstenošanu;

2.2.3.

piedalās RTA institūciju (Satversmes sapulce, Senāts, Akadēmiskā šķīrējtiesa, Fakultātes
dome, Stipendiju komisija, Kredītu piešķiršanas komisija, Studiju programmu
pašnovērtējumu sagatavošanas darba grupa) darbā;

2.2.5.

sadarbojas studējošo interesēs ar citu augstskolu pašpārvaldēm, nevalstiskām
organizācijām, juridiskām un fiziskām personām;

2.2.6.

veicina informācijas apmaiņu par aktuāliem notikumiem RTA, Latvijā un ārvalstu
izglītības iestādēs, kas skar studējošo intereses;

2.3.

2.2.7.

prezentē RTA un Pašpārvaldi Latvijā un ārzemēs;

2.2.8.

izstrādā un realizē ar studējošo interesēm saistītus projektus.

Pašpārvaldes tiesības:
2.3.1.

pieprasīt un saņemt informāciju un skaidrojumus no jebkuras RTA struktūrvienības
pilnvarotajiem pārstāvjiem jautājumos, kas skar studējošo intereses;

2.3.2.

izmantot veto tiesības Satversmes sapulcē, Senātā un fakultātes Domē jautājumos, kas skar
studējošo intereses;

2.3.3.

līdzdarboties RTA lēmējinstitūcijās un piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos,
atbilstoši RA normatīvajiem aktiem;

2.3.4.

ierosināt LR un RTA normatīvo aktu, kas skar studējošo intereses, pieņemšanu, grozīšanu un
atcelšanu;

2.3.5.

organizēt mītiņus, ielu gājienus, demonstrācijas un sapulces publiskās vietās atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Pašpārvaldes organizatoriskā struktūra

3.1.

Pašpārvaldi veido Studējošo Padome (turpmāk – Padome) un fakultāšu studējošo valdes (turpmāk –
Valdes).

3.2.

Pašpārvaldes organizatoriskā struktūra tiek veidota saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Padomes darbība

4.1.

Padome ir uz vienu studiju gadu vēlēta studējošo pilnvarota augstākā pārstāvības un vadības
lēmējinstitūcija, kas pārstāv Pašpārvaldi attiecības ar citām fiziskām vai juridiskām personām, kā arī
organizē un kontrolē Valžu darbību.

4.2.

Padome sastāv no divdesmit viena locekļa - pa septiņiem pārstāvjiem no katras fakultātes. Padomes
pārstāvjus izvirza un ievēl attiecīgo fakultāšu studējošie aizklātā balsošanā. (Ar grozījumiem, kas
veikti ar RA Senāta 27.01.2015. lēmumu Nr.5)

4.3.

Padomi vada no tās locekļu vidus ievēlēts prezidents vai viņa prombūtnes laikā – vietnieks.

4.4.

Padomes locekļi no sava vidus ievēl darbības virzienu vadītājus un protokolistu.

4.5.

Padomes prezidenta un viņa vietnieka vēlēšanas:
4.5.1.

Padomes prezidenta un viņa vietnieka vēlēšanas notiek Padomes sēdē studiju gada sākumā;

4.5.2.

Padomes prezidenta un viņa vietnieka vēlēšanas vada un organizē iepriekšējā gada Padomes
prezidents vai viņa vietnieks. Sēdes darbību protokolē sēdes ievēlēts protokolists;

4.5.3.

Padomes sēdes dalībnieki no sava vidus, aizklāti balsojot, ievēl Padomes prezidentu, viņa
vietnieku un protokolistu;

4.5.4. Padomes prezidentu var ievēlēt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas;
4.5.5.

ja Padomes prezidents pārtrauc studijas, tad viņa pienākumus līdz jaunām Padomes
prezidenta vēlēšanām pilda viņa vietnieks.

4.6. Padomes prezidenta pienākumi:
4.6.1.

vadīt Padomi un koordinēt Valžu darbu;

4.6.2.

nodrošināt Pašpārvaldes pārstāvniecību Latvijas Studentu Apvienības (turpmāk - LSA )
Domes sēdēs un ikgadējā LSA rīkotajā kongresā;

4.6.3.

informēt Pašpārvaldi par LSA aktualitātēm;

4.6.4.

nodrošināt Pašpārvaldes stratēģijas izstrādi;

4.6.5.

kontrolēt Padomes apstiprinātā Pašpārvaldes studiju gada darbības plāna izpildi;

4.7.

4.6.6.

kopīgi ar Finanšu virziena vadītāju nodrošināt Pašpārvaldes budžeta projekta izstrādi un
kontrolēt līdzekļu izlietojumu;

4.6.7.

nodrošināt Padomes darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.6.8.

atskaitīties par Pašpārvaldes darbu RTA Senātam vismaz vienu reizi studiju gadā;

4.6.9.

sniegt informāciju RTA struktūrvienībām jautājumos, kas skar Pašpārvaldes darbību.

Padomes prezidenta vietnieka pienākumi:
4.7.1. vadīt Padomi un koordinēt Valžu darbu Padomes prezidenta prombūtnes laikā;

4.7.2. sadarbībā ar Padomes prezidentu un Finanšu darbības virziena vadītāju pārraudzīt
Pašpārvaldes finanšu līdzekļus un to izlietojumu;
4.7.3. pildīt Padomes prezidenta uzticētos pienākumus;
4.7.4. organizēt pieredzes apmaiņas vizītes sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību darbības
virziena vadītāju (ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 28.02.2017. lēmumu
Nr.1);
4.7.5. uzraudzīt Darbības virzienu vadītāju darbību.
4.8.

Padomes sēdes notiek vismaz reizi mēnesī. Tās vada Padomes prezidents vai viņa prombūtnes laikā vietnieks. Ārkārtas sēdes sasauc pēc Padomes prezidenta, viņa prombūtnes laikā – vietnieka vai
vismaz divpadsmit Padomes locekļu vai RTA institūciju rakstiska ierosinājuma, norādot sasaukšanas
iemeslu. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 27.01.2015. lēmumu Nr.5)

4.9.

Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Padomes locekļu. Lēmumi tiek
pieņemti ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir Padomes prezidenta
balss. Padomes lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī, ja nav noteikta cita kārtība.

4.10.

Lēmumu projektus Padomes prezidentam vai viņa prombūtnes laikā - vietniekam jāiesniedz vismaz
trīs darba dienas pirms sēdes.

4.11.

Lēmumu projektus izskatīšanai Padomē ir tiesīgi iesniegt Padomes un Valdes locekļi.

4.12. Ja kāds no Padomes locekļiem saskaņā ar Nolikumu sistemātiski nepilda viņam noteiktos pienākumus
vai neapmeklē Padomes sēdes vairāk kā trīs reizes studiju pusgadā, viņš var tikt izslēgts no Padomes
sastāva.
4.12.1 Padomes locekļi sniedz rakstisku paskaidrojumu par neapmeklētām Padomes sēdēm, gadījumos, kad
Padomes sēdes bez attaisnojoša iemesla nav apmeklētas trīs reizes pēc kārtas (iestrādāts ar RTA
Senāta 28.02.2017. lēmumu Nr.1).
4.13.

Par Padomes locekļa izslēgšanu lemj Padome. Attiecīgās fakultātes studējošie ievēl jaunu Padomes
locekli uz iepriekšējā Padomes locekļa pilnvaru termiņu. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
24.02.2015. lēmumu Nr.3; RTA Senāta 28.02.2017. lēmumu Nr.1)
5. Darbības virzienu vadītāji

5.1.

Padome no sava vidus ievēl šādus darbības virzienu vadītājus:

5.1.1. Akadēmiskā un zinātniskā darbības virziena vadītājs (ar grozījumiem, kas veikti ar RA
Senāta 27.01.2015. lēmumu Nr.5);
5.1.2.

Kultūras un sporta darbības virziena vadītājs;

5.1.3.

Finanšu darbības virziena vadītājs;

5.1.4.

Sabiedrisko attiecību darbības virziena vadītājs;

5.1.5. Starptautiskā darbības virziena vadītājs (ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta
28.02.2017. lēmumu Nr.1).

5.1.1. Akadēmiskā un zinātniskā darbības virziena vadītāja pienākumi (ar grozījumiem, kas veikti ar RA
Senāta 27.01.2015. lēmumu Nr.5):
5.1.1.1. sadarbībā ar RTA struktūrvienībām risināt ar studiju procesu saistītus jautājumus;
5.1.1.2. izstrādāt un sniegt priekšlikumus RTA vadībai studiju procesa uzlabošanai;
5.1.1.3.

regulāri informēt Padomi par studiju procesa aktualitātēm RTA;

5.1.1.5.

konsultēt RTA studējošos par jautājumiem, kas saistīti ar RTA normatīvajiem
studiju procesu;

aktiem un

5.1.1.6. sadarbībā ar RTA akadēmisko personālu veicināt RTA studējošo zinātniski – pētniecisko
darbību.
5.1.2. Kultūras un sporta darbības virziena vadītāja pienākumi:
5.1.2.1. informēt RTA studējošos par iespēju piedalīties dažādās kultūras, izklaides un sporta
aktivitātēs RTA un ārpus tās.

5.1.3.

5.1.2.2.

organizēt kultūras, izklaides un sporta pasākumus RTA studējošajiem;

5.1.2.3.

sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību darbības virziena vadītāju nodrošināt rīkoto pasākumu
publicitāti;

5.1.2.4.

sadarbībā ar Finanšu darbības virziena vadītāju izstrādāt pasākumu tāmes un kontrolēt to
izpildi;

5.1.2.5.

izveidot darba grupas pasākumu organizēšanai (iestrādāts ar RTA Senāta 28.02.2017.
lēmumu Nr.1).

Finanšu darbības virziena vadītāja pienākumi:
5.1.3.1. sadarbībā ar Padomes prezidentu un viņa vietnieku izstrādāt Pašpārvaldes budžeta projektu
studiju gadam;
5.1.3.2. nodrošināt Padomes budžeta caurskatāmību;
5.1.3.3. informēt Padomi par finanšu līdzekļu izlietojumu;
5.1.3.4. pieņemt un izskatīt Padomes un Valžu iesniegtos projektus un sniegt priekšlikumus par to
finansēšanu;
5.1.3.5. piesaistīt sponsorus un atbalstītājus Pašpārvaldes projektiem;
5.1.3.6. veidot sponsoru un atbalstītāju datu bāzi;
5.1.3.7. nodrošināt saistību izpildi ar sponsoriem un atbalstītājiem;
5.1.3.8. izstrādāt pasākumu (Kroka, Erudīts, Starpaugstskolu Erudīts u.c.) nolikumus, tos saskaņojot
ar Kultūras un sporta darbības virziena vadītāju (iestrādāts ar RTA Senāta 28.02.2017.
lēmumu Nr.1).

5.1.4.

Sabiedrisko attiecību darbības virziena vadītāja pienākumi:
5.1.4.1. sekmēt RTA un Pašpārvaldes tēla popularizēšanu;
5.1.4.2. nodrošināt RTA pārstāvniecību dažādos starpaugstskolu projektos (Studentu Diena, Erudīts
u.c.);
5.1.4.3. informēt Pašpārvaldes biedrus par citu augstākās izglītības iestāžu pašpārvalžu aktualitātēm;
5.1.4.4. Izslēgts ar RTA Senāta 28.02.2017. lēmumu Nr.1;
5.1.4.5. sagatavot preses relīzes par Pašpārvaldes pasākumiem;
5.1.4.6. nodrošināt komunikāciju ar medijiem;
5.1.4.7. nodrošināt plakātu un informācijas izvietošanu RTA informācijas stendos;
5.1.4.8. sadarboties ar Valdēm to informatīvo stendu veidošanā;

5.1.4.9. aktualizēt informāciju sociālajos interneta tīklos ( Twitter, blogi, Facebook, Instagram u. c.)
(ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 28.02.2017. lēmumu Nr.1).
5.1.5. Starptautiskā darbības virziena vadītāja pienākumi (ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta
28.02.2017. lēmumu Nr.1):
5.1.5.1. veicināt ārvalstu studējošo integrēšanos Latvijas un RTA vidē;
5.1.5.2. veicināt RTA studējošo iesaistīšanos studējošo mobilitātes programmās;
5.1.5.3. sadarbībā ar RTA Ārējo sakaru daļu risināt studiju apmaiņas programmās studējošo
jautājumus;
5.1.5.4. iesaistīt RTA studējošos ārvalstu studējošo integrācijas procesā;
5.1.5.5. sagatavot un uzturēt informāciju Pašpārvaldes mājas lapas studējošo mobilitātes sadaļai;
5.1.5.6. veicināt RTA informatīvās vides pieejamību ārvalstu studējošajiem (informatīvie materiāli,
norādes, ēdienkartes u. c. angļu valodā );
5.1.5.7. vismaz vienu reizi semestrī organizēt Padomes sēdes, pieaicinot ārzemju studentus (ar
grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 28.02.2017. lēmumu Nr.1).

6.1.

6. Valdes darbība
Valde ir fakultātes studējošo vēlēta lēmējinstitūcija, kas organizē un koordinē fakultātes
studējošo akadēmiskās un kultūras aktivitātes.

6.2.

Valde sastāv no deviņiem locekļiem, kurus, aizklāti balsojot, ievēl attiecīgās fakultātes
studējošie.

6.3.

Valdes vēlēšanas:
6.3.1. Valdes vēlēšanas notiek studiju gada sākumā. Tās organizē un vada iepriekšējā studiju
gada Valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.
6.3.2. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz pieci procenti no fakultātes studējošo
skaita. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 27.01.2015. lēmumu Nr.5)
6.3.3. Valdi ievēl uz vienu studiju gadu ar klātesošo balsu vairākumu.
6.4.1. Valde no sava vidus uz vienu studiju gadu ievēl priekšsēdētāju, viņa vietnieku un
protokolistu.

6.4.

Valdes funkcijas:
6.4.1. sadarboties ar RTA struktūrvienībām;
6.4.2. īstenot Padomes lēmumus savā fakultātē;
6.4.3. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Padomē Valdes studiju gada darbības plānu;
6.4.4. veidot darba grupas, organizēt un kontrolēt to darbību;
6.4.5. organizēt pasākumus studējošajiem;
6.4.6. veikt cita veida darbību studējošo interesēs, kas nav pretrunā ar Padomes lēmumiem un
normatīvajiem aktiem;
6.4.7. vismaz vienu reizi studiju gadā atskaitīties Padomei par Valdes darbu.
7.

7.1.

Pašpārvaldes revīzijas komisija

Padomes un Valžu darbības revīziju veic Pašpārvaldes Revīzijas komisija (turpmāk Komisija).

7.2.

Komisiju trīs locekļu sastāvā uz vienu studiju gadu ievēl Padomes pirmajā sēdē studiju gada
sākumā (ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 28.02.2017. lēmumu Nr.1).

7.3.

Komisijā neietilpst Padomes un Valžu locekļi.

7.4.

Komisija sanāk ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc tās ievēlēšanas.

7.5.

Komisija no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju un protokolistu.

7.6.

Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi, t.sk. Komisijas
priekšsēdētājs.

7.7.

Pēc Padomes gada pārskata uzklausīšanas Padomes sēdē Komisijas vadītājs nolasa Komisijas
atzinumu par Pašpārvaldes darbību (ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 28.02.2017.
lēmumu Nr.1).

7.8.

Komisijas funkcijas:
7.8.1. veikt Padomes un Valžu finanšu līdzekļu revīziju un dot atzinumu;
7.8.2. izvērtēt Padomes un Valžu dokumentāciju;
7.8.3. sniegt ieteikumus Padomes un Valžu darbības uzlabošanai.

7.9.

Padome apstiprina darbības pašnovērtējuma ziņojumu tikai pēc Komisijas atzinuma
saņemšanas.

7.10. Ja Komisijas loceklis atkāpjas no amata, nākamajā sēdē Padome ievēl jaunu Komisijas
locekli uz atlikušo pilnvaru laiku.
8. Studējošo izvirzīšanas un ievēlēšanas noteikumi RTA institūcijās
8.1.

Studējošie RTA Satversmes sapulcē tiek ievēlēti atbilstoši Augstskolu likumam, likumam
„Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas satversmi” un RTA Satversmes sapulces nolikumam.

8.2.

Studējošie RTA Senātā tiek ievēlēti atbilstoši Augstskolu likumam, likumam „Par Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas satversmi” un RTA Senāta darbības nolikumam.

8.3.

Studējošie citās RTA institūcijās tiek ievēlēti atbilstoši Augstskolu likumam, likumam „Par
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas satversmi” un attiecīgās institūcijas nolikumam.
9. Pašpārvaldes finanses un materiālā bāze

9.1.

Pašpārvalde izmanto kustamo un nekustamo mantu, ko RTA nodevusi Pašpārvaldes lietošanā.

9.2.

Pašpārvaldei ir tiesības rīkoties ar finanšu resursiem studējošo interesēs, veicot Nolikumā noteiktos
uzdevumus.

9.3.

Pašpārvaldes ieņēmumus veido:
9.3.1.

1/200 daļa RTA budžeta;

9.3.2.

fizisko un juridisko personu ziedojumi;

9.3.3.

mērķdotācijas;

9.3.4.

citi ienākumu veidi, kas nav aizliegti ar likumu vai citu normatīvo aktu prasībām.

9.4.

Ieņēmumi tiek izlietoti Nolikumā paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanai.

9.5.

Padomes prezidents un finanšu darbības virziena vadītājs, beidzoties pilnvaru termiņam, paraksta
pieņemšanas nodošanas aktu par Pašpārvaldes finanšu stāvokli.

10.Pārejas noteikumi
Ar Nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē RA Senāta 27.05.2008. sēdē apstiprinātais Rēzeknes
Augstskolas Studējošo pašpārvaldes nolikums.

1.pielikums
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA)
Studējošo pašpārvaldes nolikumam
Studējošo pašpārvaldes organizatoriskā struktūra

RTA fakultāšu studējošo
kopsapulces

Revīzijas
komisija

Studējošo Padome

RTA fakultāšu
studējošo valdes
Darba grupas

2.pielikums
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA)
Studējošo pašpārvaldes nolikumam
Studējošo pašpārvaldes logo

