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Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS
I.Vispārīgie jautājumi
1. Sociālās integrācijas valsts aģentūras (tupmāk – aģentūra) Koledžas (turpmāk – Koledža)
Studējošo Pašpārvalde (turpmāk – Pašpārvalde) ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un
interešu pārstāvības institūcija Koledžā, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Augstskolu
likumu un šo Nolikumu. Pašpārvaldes lēmumi pēc to apstriprināšanas Koledžas Padomē, ir
obligāti visiem Koledžas studentiem.
2. Pašpārvaldes darbības mērķi ir veicināt pasniedzēju, administrācijas un studentu sadarbību
studiju procesa, studējošo sadzīves un brīvā laika organizēšanā.
3. Pašpārvalde par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem regulāri, bet ne retāk kā reizi
ceturksnī, informē Koledžas studiju programmas vadītāju.

II. Pašpārvaldes uzdevumi
4. Pārstāvēt un aizstāvēt Koledžas studējošo tiesības un intereses akadēmiskās, materiālās,
kultūras un sporta dzīves jautājumos aģentūras darbības ietvaros, kā arī citās augstskolās un
valsts institūcijās;
5. Saskaņot Koledžas studentu un aģentūras vadības intereses studiju procesa uzlabošanai, kā
arī sekmēt studējošo sadzīves, kultūras dzīves un citu brīvā laika pasākumu organizēšanu;
6. Ar priekšlikumiem un ierosinājumiem piedalīties tādu aģentūras iekšējo normatīvo aktu
izstrādē, kas ir saistoši Koledžas studentiem;
7. Sagatavot un iesniegt priekšlikumus aģentūras vadībai par Koledžas studentu profesionālās
sagatavošanas stratēģiju;
8. Atbalstīt Koledžas sabiedrisko attiecību pasākumus un to popularizēšanu Latvijā un
ārvalstīs;
9. Sadarboties ar citu augstskolu studējošajiem un studējošo pašpārvaldēm Latvijā un
ārvalstīs.

III. Pašpārvaldes tiesības
10. Pieprasīt un saņemt no Koledžas studentiem, aģentūras vadības un pasniedzējiem tās
darbībai nepieciešamo informāciju, ja šī informācija nav konfidenciāla, nesatur
komercnoslēpumus vai personas datus saturošu informāciju;
11. Regulāri informēt Koledžas studentus par aģentūras vadības un pedagogu lēmumiem;
12. Izskatīt jebkuru Koledžas studentiem svarīgu jautājumu; ja nepieciešams, pieaicināt
Pašpārvaldes sēdēs aģentūras vadības vai pasniedzēju pārstāvjus;
13. Izveidot darba grupas Koledžas studentiem saistošu jautājumu analīzei un risināšanai, un
apstiprināt to nolikumus;
14. Sadarboties ar masu medijiem;
15. Iesniegt valsts, pašvaldību un citās institūcijās priekšlikumus, lūgumus un prasības par
studiju procesa uzlabošanu Koledžas studējošo vārdā;
16. Piedalīties Koledžas studiju programmu, studiju kursu un darba plānu izstrādē;

IV. Pašpārvaldes struktūra un darbība
17. Katrs Koledžas kurss (sākot ar pirmo) izvirza darbam Pašpārvaldē divus pārstāvjus uz
viena kalendārā gada termiņu.
18. Pašpārvalde no sava vidus, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu uz vienu gadu ievēl
Pašpārvaldes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Attiecīgā Pašpārvaldes
sēde ir lemttiesīga ja sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no tās locekļu.
19. Pašpārvaldi priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Koledžas studentus, Pašpārvaldi
un vada tās darbu.
20. Mēneša laikā pēc Pašpārvaldes izveidošanas, tā izstrādā darba plānu turpmākajam
kalendārajam gadam, ar kuru iepazīstina Koledžas vadību un studentus Koledžas studējošo
kopsapulcē.
21. Pašpārvaldes priekšsēdētājs (viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieks):
21.1. aizstāv un pauž Pašpārvaldes viedokli;
21.2. reprezentē Pašpārvaldi un veicina sadarbību ar citām organizācijām;
21.3. apstiprina Pašpārvaldes izstrādāto darba plānu;
21.4. plāno un organizē Pašpārvaldes sēžu darba kārtību un nodrošina paredzēto
jautājumu izskatīšanu;
21.5. kontrolē Pašpārvaldes lēmumu izpildi.
22. Pašpārvalde tiek sasaukta ne retāk kā divas reizes semestrī
23. Pašpārvaldes sapulci atklāj un vada Pašpārvaldes priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā,
Priekšsēdētāja vietnieks.
24. Neatliekamos gadījumos ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā Pašpārvaldes sapulci var sasaukt
Priekšsēdētājs vai arī pēc 1/3 Pašpārvaldes locekļu rakstiska pieprasījuma;
25. Pašpārvaldes ārkārtas sēdes sasauc Koledžas vadība, Pašpārvaldes priekšsēdētājs vai arī
vismaz pieci Pašpārvaldes locekļi;
26. Pašpārvaldes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis
sadalās vienādi, izšķirošā ir Pašpārvaldes priekšsēdētāja balss.
27. Pašpārvalde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse tās locekļu, izņemot
18.punktā noteikto gadījumu.
28. Pašpārvaldes lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu, bet grozījumus un
papildinājumus Pašpārvaldes Nolikumā – ar 2/3 balsu no visu Pašpārvaldes locekļu skaita;
29. Pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas; sēdes protokolu paraksta Pašpārvaldes priekšsēdētājs
un sekretārs;

30. Pašpārvaldē ievēlētie Koledžas kursu pārstāvji dara zināmus tās lēmumus savu kursu
studentiem;
31. Pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas Koledžas Padomē ir obligāti visiem
studējošajiem.
32. Pašpārvaldes darbību nodrošina un tās darbam nepieciešamās telpas piešķir aģentūras
vadība.
33. Pašpārvalde nevar pašlikvidēties. Tā likvidējama vienīgi gadījumā, ja to pieprasa vismaz
divas trešdaļas Koledžas studentu, Koledžas vadības un pasniedzēju kopskaita.
34. Pašpārvaldes lietvedību kārto Pašpārvaldes priekšsēdētāja sekretārs.
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