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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk – LJA) Studentu padome (turpmāk – SP) vēlēta, neatkarīga 

studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija LJA. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko 

izstrādā studējošie un apstiprina LJA Senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku 

apsvērumu dēļ.   

1.2. LJA SP darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, Latvijas Jūras akadēmijas Satversme 

un citi normatīvie akti. 

1.3. LJA SP ir studējošo pašpārvaldes institūcija ar LJA simboliku un zīmogu. 

1.4. LJA SP iegūst juridiskas personas statusu, ja tiek reģistrēta kā sabiedriska vai bezpeļņas organizācija 

Uzņēmumu reģistrā: Biedrību un nodibinājumu reģistrā. 

1.5. LJA SP adrese ir Flotes iela 5B, Rīga, LV – 1016. 

 

 

2. DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

2.1. LJA SP darbības mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt LJA studējošo tiesības un akadēmiskās, materiālās, 

kultūras un sporta intereses LJA, kā arī citās iestādēs, uzņēmumos un organizācijās. 

2.2. LJA SP darbības uzdevumi ir:  

2.2.1. LJA studējošo un LJA administrācijas interešu saskaņošana;  

2.2.2. sekmēt LJA studējošo izglītības kvalitātes celšanu; 

2.2.3. sekmēt LJA studējošo aktīvu iesaistīšanos LJA mācību un sabiedriskajos procesos 

un problēmu risināšanā; 

2.2.4. veicināt LJA studējošo viedokļa ievērošanu svarīgāko LJA dzīves jautājumu 

risināšanā; 

2.2.5. noteikt kārtību, kādā LJA studējošie tiek ievēlēti LJA lēmējinstitūcijās un 

piedalīties šo institūciju darbā; 

2.2.6. ievēlēt pārstāvjus darbībai Latvijas Studentu Apvienībā (LSA). 

2.2.7. reprezentēt LJA studējošos Latvijā un ārvalstīs.  

2.3. LJA SP izplata informāciju par savu darbību. 

2.4. Informācija par SP darbību ir pieejama LJA mājaslapā vai pie SP prezidenta. 

 



 

3. LJA SP ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA  

 

2.5. LJA SP organizatoriskā struktūra ir:  

 Studentu Padomes prezidents;  

 Studentu Padomes viceprezidents: 

 Studentu Padomes Valde; 

 Komisijas; 

 Apakškomisijas. 

2.6. LJA SP vadība ir: 

 Studentu Padomes prezidents, 

 Studentu Padomes Valde. 

2.7. LJA studējošo lēmējinstitūcija ir Studentu Padome.  

2.8. Augstākā pastāvīgi funkcionējošā  pārvaldes institūcija SP ir Valde. 

2.9. Padomdevējinstitūcija ir komisijas. 

 

2.10. Komisijas 

2.10.1. Komisijas ir padomdevējinstitūcijas, kuras izveido un likvidē Valde, nosakot tās 

izpildfunkcijas. 

2.10.2. Komisijas sastāvā ir vismaz 3 (trīs) biedri, ieskaitot komisijas vadītāju. 

2.10.3. Komisijas veido LJA SP biedri un citi pilna laika  vai nepilna laika studiju 

programmas LJA studējošie. 
2.10.4. Komisijas vadītājs – Valdes loceklis, kuru Valde pilnvarojusi, atklāti nobalsojot 

atbild par noteikto izpildfunkciju izpildi. 

2.10.5. Komisijas atbild par Valdes noteikta uzdevuma un funkcijas izpildi. 

2.10.6. Komisijas vadītājs sasauc komisijas sēdes pēc vajadzības. 

2.10.7. Komisijā lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. 

2.10.8. Komisija izskata saviem uzdevumiem atbilstošos jautājumus. 

2.10.9. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tās iesniegtos priekšlikumus izskatītu LJA SP vai 

Valde. 

2.10.10. Komisijai ir tiesības saņemt savai darbībai nepieciešamo informāciju no LJA SP vai 

Valdes. 

2.10.11. Komisijai ir tiesības apstrīdēt Valdes lēmumu par komisijas likvidāciju, iesniedzot 

motivētu iesniegumu LJA SP. LJA SP lēmums ir galīgs. 

 

2.11. Studentu Padomes Valde 

2.11.1. Valdi ievēl LJA SP uz vienu gadu.  

2.11.2. Valdes sastāvā ir no 6 līdz 9 cilvēkiem, ieskaitot LJA SP prezidentu un 

viceprezidentu. 

2.11.3. Par Valdes locekli var ievēlēt jebkuru LJA SP biedru. 

2.11.4. Katrs Valdes loceklis tiek ievēlēts par konkrētas Valdes izpildfunkcijas vadītāju. 

2.11.5. Valde lemj par attiecīgās izpildfunkcijas komisijas izveidošanas nepieciešamību. 

2.11.6. Valde apspriež visu komisiju izvirzītos priekšlikumus. 

2.11.7. Valdes sēdes var būt kārtējās un ārkārtējas. 

2.11.8. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī, izņemot 

brīvlaiku, kad tās notiek pēc vajadzības. 

2.11.9. Valdes sēdi sasauc LJA SP prezidents, paziņojot Valdes locekļiem par to ne vēlāk 

kā 3 (trīs) dienas pirms sēdes, bet neatliekamos gadījumos vienu dienu pirms sēdes. 

2.11.10. Valdes sēdes dienas kārtību izveido un par to ir atbildīgs LJA SP prezidents. Valdes 

locekļi ir tiesīgi iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas Valdes sēdē, ja par 

to nobalso ne mazāk kā 50%+1 no klātesošajiem Valdes locekļiem. LJA SP prezidents ir tiesīgs 

jautājumu iekļaut Valdes dienas kārtībā ārpus kārtas bez balsošanas par šo rīcību. 

2.11.11. Valdes pirmā sēde notiek pēc LJA SP sēdes, kur tiek ievēlēta LJA SP Valde un 

prezidents. 

2.11.12. Valde ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 50%+1 no Valdes locekļiem. 

Valde lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu. 

2.11.13. Par Valdes locekļu atcelšanu no amata lemj LJA SP pēc LJA SP prezidenta, Valdes 

vai ne mazāk kā 50%+1 LJA SP biedru rakstiska motivēta priekšlikuma. Valdes loceklis var tikt 

atcelts ievēlot citu LJA SP biedru uz atlikušo pilnvaru laiku. 

2.11.14. Ja Valdes loceklis pats atkāpjas, tad LJA SP jālemj par viņa atbrīvošanu no amata. 

Šajā gadījumā līdz jauna Valdes locekļa ievēlēšanai viņa pienākumus pilda LJA SP prezidents 

vai cits LJA SP prezidenta nozīmēts Valdes loceklis. 



2.11.15. Ja Valdes loceklis kāda cita objektīva iemesla dēļ nespēj turpināt pildīt savus 

pienākumus LJA Valdē, par to rakstiski jāpaziņo LJA SP prezidentam. Šajā gadījumā līdz jauna 

Valdes locekļa ievēlēšanai viņa pienākumus pilda LJA SP prezidents vai cits LJA SP prezidenta 

nozīmēts Valdes loceklis. 

2.11.16. LJA SP Valde  pirms katras LJA SP sēdes sagatavo un sniedz savas darbības 

mutisko pārskatu LJA SP, kas tiek protokolēts LJA SP sēdes protokolā. 

2.11.17. Valde izskata iesniegtos priekšlikumus par LJA SP darbības reglamentējošo 

dokumentu grozījumiem un ziņo par tiem LJA SP biedriem. 

2.11.18.  LJA SP Valde ir tiesīga izstrādāt grozījumus LJA SP darbību reglamentējošajos 

dokumentos, ja par grozījumiem nobalso 2/3 (divas trešdaļas) LJA SP biedru. 

 

2.12. Studentu Padomes prezidents 

2.12.1. Par LJA SP prezidentu var kļūt jebkurš LJA pilna un nepilna laika studējošais; 

2.12.2. Katrs SP prezidenta kandidāts pamato savas spējas un atbilstību amatam.  

2.12.3. Par LJA SP prezidentu kļūst kandidāts, kurš saņēmis vairākuma atbalstu. Ja nav 

viennozīmīga uzvarētāja, balsošana notiek atkārtoti, izslēdzot pēdējās vietas ieguvēju (ja tāds ir). 

2.12.4. LJA SP prezidents tiek ievēlēts uz vienu akadēmisko gadu, ārkārtas gadījumos – uz 

vienu akadēmisko semestri. 

2.12.5. LJA SP prezidentam ir tiesības izvirzīt LJA SP viceprezidentu balsojumam, par to 

paziņojot LJA SP piecu darba dienu laikā pēc savas ievēlēšanas. 

2.12.6. LJA SP prezidents ir LJA SP biedrs, ja ticis ievēlēts vispārējās SP vēlēšanās. 

2.12.7. LJA SP prezidents ir LJA SP pārstāvis LSA kongresā. 

2.12.8. LJA SP prezidents ir LJA SP frakcijas priekšsēdētājs LSA kongresā. 

2.12.9. LJA SP prezidents ir LJA SP pārstāvis LSA Domē vai arī LJA SP ir tiesības virzīt 

citu pārstāvi. 

2.12.10. LJA SP prezidentam katrā LJA SP sēdē ir jāatskaitās par savu darbu. 

2.12.11. LJA SP prezidents var pieprasīt no Valdes locekļiem vai arī komisiju vadītājiem 

ikmēneša atskaites.  

2.12.12. LJA SP prezidents pastāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar LJA SP darbību 

saistītos jautājumus. 

2.12.13. Ja LJA SP biedrs vai Valdes loceklis atkārtoti neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz 

LJA SP vai Valdes sēdēm, LJA SP prezidents ir tiesīgs ierosināt izslēgt no LJA SP biedru 

sastāva vai ievēlēt jaunu Valdes locekli, un atstādināt esošo pēc tā dotā uzdevuma pabeigšanas 

(ja tāds dots). 

2.12.14. LJA SP prezidentu viņa prombūtnes laikā aizstāj LJA SP viceprezidents. 

2.12.15. LJA SP prezidents veic reizi akadēmiskajā gadā atskaiti LJA Senātam par SP 

darbību. 

 

2.13.  Studentu Padomes viceprezidents 

 3.9.1. Par LJA SP viceprezidentu var kļūt jebkurš LJA pilna vai nepilna laika studiju programmas 

studējošais, kuru izvirzījis LJA SP prezidents vai cits SP biedrs. 

 3.9.2  Izvirzītajam LJA SP viceprezidenta amata kandidātam ir tiesības atsaukt savu kandidatūru. 

 3.9.3  LJA SP viceprezidents tiek iecelts amatā: 

  3.9.3.1 uz vienu gadu; 

  3.9.3.2 līdz LJA SP prezidenta pilnvaru termiņa beigām; 

  3.9.3.3  līdz LJA SP prezidenta rakstiskam lēmumam par LJA SP viceprezidenta atcelšanu 

no amata. 

 3.9.4 LJA SP viceprezidents ir LJA SP  Valdes loceklis. 

 3.9.5 LJA SP viceprezidentam ir jāsniedz mutiskas atskaites par darbu viņa/-as pārvaldībā esošajās 

struktūrās SP Valdei, kas pēc nepieciešamības tiek iekļautas LJA SP Valdes vai LJA SP prezidenta 

atskaitēs LJA SP. 

 

2.14.  Studentu Padomes sekretārs 

3.10.1 Par LJA SP sekretāru var kļūt jebkurš LJA pilna laika studiju programmas studējošais,  kurš 

konkrētajā akadēmiskā gadā neatrodas jūras praksē, mācībās ārzemēs vai akadēmiskajā 

atvaļinājumā. 

3.10.2. LJA SP sekretārs nav SP loceklis, ja neatbilst punkta 4.1.1 vai 4.1.2. nosacījumiem. 

3.10.3. LJA SP sekretārs SP veic šādus pienākumus: 

  - aizpilda un paraksta SP sēžu protokolus; 

  - aizpilda un paraksta SP Valdes sēžu protokolus; 
  - kārto LJA SP prezidenta uzdoto lietvedību; 



  -izziņo SP un Valdes sēdes. 

3.10.4. LJA SP sektertārs tiek ievēlēts amatā uz vienu akadēmisko gadu. 

 

 

2.15.  Studentu Padomes pārstāvji LJA Senātā 

3.11.1. Par LJA SP pārstāvi LJA Senātā var kļūt jebkurš LJA students, kurš tiek ievēlēts studentu 

padomes vēlēšanās. 

3.11.2. LJA SP pārstāvju LJA Senātā pienākums ir apmeklēt visas LJA Senāta sēdes. 

3.11.3. Ja LJA SP pārstāvis LJA Senātā objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties uz Senāta sēdi, viņa/-as 

pienākums ir paziņot par to LJA SP Viceprezidentam un Senāta priekšsēdētājam.  

3.11.4. LJA SP pārstāvja LJA Senātā pienākums ir ierasties uz LJA SP Senāta pārstāvju frakcijas 

sēdēm. 

3.11.5. LJA SP pārstāvim LJA Senātā ir tiesības atkāpties no amata objektīvu iemeslu dēļ, iesniedzot 

rakstisku atlūgumu LJA SP Viceprezidentam izskatīšanai LJA SP Valdes sēdē. 

3.11.6. LJA SP pārstāvji LJA Senātā tiek ievēlēti amatā uz vienu akadēmisko gadu. 
 

 

2.16. Studentu Padomes pārstāvji LSA Kongresā 

3.12.1. LJA SP LSA kongresā pārstāv SP ievēlēti studenti. 

3.12.2. Par LJA SP pārstāvi LSA Kongresā var kļūt jebkurš LJA SP sēdē ievēlēts students. 

3.12.3. Ja neizdodas ievēlēt pilnu LJA SP pārstāvniecību LSA Kongresā, LJA SP Valde lemj par 

trūkstošo pārstāvju ievēlēšanas no sava vidus. 

3.12.4. LJA SP pārstāvja LSA Kongresā pienākums ir apmeklēt visus LSA kongresus. 

3.12.5. Ja LJA SP pārstāvis LSA Kongresā objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties uz LSA kongresiem, 

viņa/-as pienākums ir paziņot par to LJA SP Prezidentam. 

3.12.6. LJA SP pārstāvja LSA Kongresā pienākums ir ierasties uz LJA SP LSA Kongresa pārstāvju 

frakcijas sēdēm. 

3.12.7. LJA SP pārstāvim LSA Kongresā ir tiesības atkāpties no amata objektīvu iemeslu dēļ, 

iesniedzot rakstisku atlūgumu LJA SP Prezidentam izskatīšanai LJA SP Valdes sēdē. 

3.12.8. LJA SP pārstāvji LSA Kongresā tiek ievēlēti amatā uz vienu akadēmisko gadu. 
 

3. LJA SP  DARBA ORGANIZĀCIJA  

 

3.1. LJA SP sastāvu veido: Studenti, kas vispārējās vēlēšanās ieguvuši lielāko balsu skaitu, no visām 

LJA studiju programmām līdz 35 studentiem, proporcionāli studējošo skaitam programmās. 

3.2. LJA SP, LJA SP prezidenta,  LJA SP Valdes vēlēšanas notiek katra akadēmiskā mācību gada 

septembra pēdējās  2 nedēļās. To sasauc LJA SP iepriekšējais prezidents. 

3.3. SP prezidenta vēlēšanas notiek aizklāti. 

3.4. LJA SP prezidents var atkāpties no sava amata, paziņojot par to LJA SP rakstveidā. 

3.5. LJA SP 2 (divu) nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, sasauc ārkārtas sēdi LJA SP prezidenta 

ievēlēšanai, kur tiek ievēlēts jaunais LJA SP prezidents uz atlikušo pilnvaru laiku. 

3.6. LJA SP ir tiesības lūgt iepriekšējo LJA SP prezidentu pildīt savas pilnvaras līdz jauna LJA SP 

prezidenta ievēlēšanai. Ja tas nevar tikt izpildīts, tad SP prezidenta pienākumus līdz jauna SP 

prezidenta ievēlēšanai pilda vicaprezidents. 

3.7. LJA SP Valde ir tiesīga ierosināt grozījumus LJA SP nolikumā, ja par grozījumiem nobalso 2/3 (divas 

trešdaļas) LJA SP biedru. 

3.8. LJA SP lēmumi pēc to apstiprināšanas LJA Senātā ir obligāti visiem LJA studējošajiem. 

 

  

4. LJA SP SĒDES 

 

4.1. Lēmumu par LJA SP sēdes datumu un laiku pieņem LJA SP prezidents. Katra akadēmiskā gada SP 

pirmās sēdes datumu un laiku izsludina iepriekšējais SP prezidents. 

4.2. LJA SP sēdes notiek ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos, izņemot brīvlaiku, kad tās tiek sasauktas pēc 

vajadzības.  

4.3. LJA SP sēdes var būt kārtējas un ārkārtējas. 

4.4. LJA SP prezidentam par sēdes norisi ir jāpaziņo nedēļu pirms sēdes vai ārkārtējos gadījumos vienu 

dienu pirms sēdes. 

4.5. Par LJA SP sēdes norises vietu un laiku LJA SP biedriem rakstiski paziņo LJA SP sekretārs, pēc 

LJA SP prezidenta ierosinājuma. 

4.6. LJA SP sēdes dienas kārtību izveido LJA SP prezidents. 



4.7. LJA SP biedriem ir jāierodas uz visām sēdēm. Neierašanās gadījumā neattaisnotu iemeslu 3 reizes uz 

SP sēdēm, SP pieprasa grupai pārvēlēt pārstāvi vai grupas vecāko. 

 

 

5. LJA SP LIETVEDĪBA 

 

5.1. LJA SP lietvedību veic, kā arī visas LJA SP sēdes protokolē veidlapā 1-1-21 LJA SP uz vienu 

akadēmisko semestri ievēlēts sekretārs. 

5.2. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. LJA SP var pieņemt lēmumu par 

jautājuma aizklātu balsošanu. Pieņemtos lēmumus īsteno LJA SP, vajadzības gadījumā pieaicinot 

citas personas, kas nav LJA SP. 

5.3. LJA SP ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 50%+1 puse LJA SP biedru. 

5.4. LJA SP vārdā dokumentus parakstīt ir tiesīgs tikai LJA SP prezidents, bet viņa prombūtnes laikā 

viceprezidents. 

 

 

6. LJA SP BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA 

 

6.1. Par SP biedriem kļūst vispārējās vēlēšanās ievēlētie kandidāti. 

6.2. Studējošais izbeidz savu darbību LJA SP, pārtraucot studijas LJA vai rakstveidā paziņojot par to LJA 

SP prezidentam. SP biedra pilnvaras beidzas ar nākamā sasaukuma sanākšanas dienu. 

6.3. SP ir tiesības pārvēlēt biedru, sekojošu iemeslu dēļ: 

6.3.1. par LJA SP 3 (trīs) sēžu neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla; 

6.3.2. par LJA SP lēmumu, LJA SP Valdes lēmumu, LJA SP nolikuma un citu normatīvo 

dokumentu neievērošanu; 

6.3.3. par savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšanu; 

6.3.4. par nekorektu uzvedību un izturēšanos LJA SP sēdēs un izturēšanos pret LJA 

personālu; 

6.3.5. par patstāvīgām rīcībām  LJA SP darbības sfērās, nesaskaņojot tās ar citiem LJA SP 

biedriem un tās vadību. 

 

 

 

7. LJA STUDENTU PADOMES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

7.1. LJA SP biedri bez īpaša pilnvarojuma pārstāv LJA studējošos savas kompetences ietvaros. 

7.2. Pēc ne mazāk kā 50%+1 LJA SP biedru priekšlikuma LJA SP var nolemt atlaist LJA SP prezidentu.  

7.3. Veidot komisijas un citas institūcijas, kas nepieciešamas LJA SP darbam. 

7.4. LJA SP jebkurā laikā var pieprasīt darbības pārskatu no Valdes un komisijām. 

7.5. Pieņemt lēmumus, izsludināt LJA SP vēlēšanas, veikt aptaujas studējošo vidū, izsludināt konkursus, 

rīkot kultūras, sporta un citus pasākumus.  

7.6. Atsevišķos svarīgos jautājumos LJA SP, pēc 2/3 (divas trešdaļas) LJA SP Valdes locekļu vai 2/3 (divu 

trešdaļu) LJA SP biedru vai 1/3 (vienas trešdaļas) LJA studējošo rakstiska pieprasījuma sarīko LJA 

studējošo vidū vispārēju nobalsošanu.  

7.7. Izstrādāt LJA SP budžeta tāmi, ko sastāda LJA SP Valde, un virzīt budžetu apstiprināšanai uz LJA 

Senātu. 

7.8. Ierosināt LJA administrācijai apbalvot vai sodīt studējošos. 

7.9. Konsultēt LJA vadību un citas LJA institūcijas jautājumos, kas skar LJA studējošo intereses. 

7.10. Līdzdarboties LJA lēmējinstitūcijās, kā arī piedalīties kā novērotājiem sapulcēs, sēdēs un ieskaitēs, 

eksāmenos u.c., ja to paredz LJA studiju kārtību reglamentējošie dokumenti 

7.11. LJA SP pārstāvji tiek ievēlēti LJA Satversmes sapulcē, Senātā un Akadēmiskajā šķīrējtiesā atbilstoši 

Augstskolu likuma 13. pantam, LJA Satversmes 13. 17. 26. 34. punktam, LJA Satversmes sapulces, 

LJA Senāta nolikuma 3. 4. 5. punktam, LJA Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikuma 2.3. punktam un 

attiecīgajiem LJA SP nolikumiem.  

7.12. Uzstāties kā studējošo pārstāvim LJA Satversmes sapulcē, Senātā un LJA Akadēmiskajā šķīrējtiesā un 

citās institūcijās, kā arī citās sapulcēs, sēdēs u.c., ja LJA normatīvajos aktos nav noteikts citādi. LJA 

SP pozīcija kāda konkrēta jautājuma izskatīšanas gadījumā tiek izstrādāta un fiksēta protokolā. 

7.13. LJA SP var pārsūdzēt LJA lēmējinstitūciju lēmumus, griezties LJA Akadēmiskajā šķīrējtiesā  termiņā 

un kārtībā, kā to nosaka LJA Satversmes, LJA Satversmes sapulces, LJA Senāta, LJA Akadēmiskās 

šķīrējtiesas nolikumi. 

7.14. Iesniegt LJA Senātā, rektoram vai citu institūciju amatpersonām lūgumu atcelt vai pārskatīt LJA 

atsevišķu institūciju amatpersonu pieņemtos lēmumus, kas skar studējošo intereses un neatbilst LJA 

SP viedoklim. 



7.15. LJA SP pārstāvjiem akadēmijas Satversmes sapulcē un Senātā ir veto tiesības jautājumos, kas skar 

studējošo intereses. Veto var piemērot tikai tad, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) ievēlēto 

studējošo pārstāvju un 2/3 (divas trešdaļas) no viņiem ir par veto piemērošanu. Pēc veto piemērošanas 

attiecīgo jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido attiecīgā vadības institūcija pēc 

paritātes principa. Saskaņošanas lēmumu šī institūcija apstiprina ar klātesošo 2/3 (divas trešdaļas) 

balsu vairākumu. 

7.16. Pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras LJA institūciju amatpersonas par 

visiem jautājumiem, kas skar studējošo intereses. 

7.17. Iesniegt valsts, pašvaldību un citās institūcijās priekšlikumus, lūgumus un prasības LJA studējošo 

vārdā. 

7.18. Regulāri informēt par LJA SP darbību LJA studējošos un LJA administrāciju. 

7.19. Veicināt LJA studējošu garīgo pilnveidošanos un sekmēt izglītības kvalitātes celšanu. 

7.20. Uzklausīt LJA studējošo sūdzības un priekšlikumus. 

7.21. Sadarboties ar citām augstskolu pašpārvaldēm, Latvijas Studentu apvienību, sabiedriskajām un valsts 

organizācijām.  

 

 

8. LJA SP LĪDZEKĻI 

 

8.1. SP izmantojamie līdzekļi ir saskaņā ar LJA Senāta apstiprināto tāmi no augstskolas finansējumu 

apmērā, kāds tas noteikts Augstskolu likumā no augstskolas gada budžeta. Šos līdzekļus studējošo 

pašpārvalde izmanto šā nolikuma 9.3. punktā minēto funkciju veikšanai. 

8.2. Par LJA SP līdzekļu pareizu plānošanu un izmantošanu atbild LJA SP prezidents. 

8.3. LJA SP finanšu līdzekļi saskaņā ar Valdes un prezidenta ieteikumiem pēc apstiprināšanas SP sēdē tiek 

izlietoti: 

8.3.1. LJA SP mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei; 

8.3.2. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar LJA SP darbības un studējošo interešu 

nodrošināšanu. 

 

9. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

9.1.  Nolikuma Redakcija -2  stājas spēkā tās pieņemšanas brīdī. 

 

 

 

 

 

LJA Senāta priekšsēdētājs       V.Priednieks 

 

 

LJA Senāta sekretāre        H.Šimkuva 


