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Latvijas Universitātes Studentu padome 
Reģ. Nr.40008009084 

Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija 
Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv 

 
Latvijas Universitātes Studentu padomes  

Vēlēšanu komisijas 

LĒMUMS 
Rīgā 

11.11.2017. Lieta Nr. 2.7/VK-5/L-1 
 

Grozīts Latvijas Universitātes Studentu padomes Vēlēšanu komisijas 
13.11.2017. elektroniskajā sēdē, protokols Nr. 2.7/VK-6 

 
Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk – LU SP) Vēlēšanu komisija (turpmāk – 
Komisija) šādā sastāvā: 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  Mihails Potapovs, 
Komisijas locekļi:   Kārlis Andrejs Lācis, 

Kristaps Krūmiņš, 
Daniela Reihenbaha, 
Rinalds Onckulis, 

 
piedaloties atbildētājas pusē pieaicinātās institūcijas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes (turpmāk – LU ĢZZF) studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem J.K., 
D.R. un LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas pārstāvjiem S.A. un V.F. 
 
atklātā Komisijas sēdē izskatīja pārbaudes lietu, kas ierosināta pēc Komisijas iniciatīvas, 
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57. pantu, īstenojot LU SP Vēlēšanu nolikuma 
36. punktā noteiktajā kārtībā saņemtās sūdzības pārbaudi par iespējamajiem procesuālajiem 
pārkāpumiem LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu procesā un LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļu faktisko rīcību. 
 
 

Aprakstošā daļa 
 

[1] 2017. gada 9. novembrī plkst. 15:18 Komisijas priekšsēdētājs Mihails Potapovs 
telefoniski saņēma informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu procesā. Tika saņemta informācija par to, ka vēlēšanu norises 
laikā neviens LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas loceklis neatradās 
vēlēšanu norises telpā. Informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu procesā telefoniski saņēma arī LU SP priekšsēdētāja 
Signe Skutele. 
 

[2] Saņemot iepriekš minēto informāciju, plkst. 15:32 Komisija nosūtīja elektronisko 
vēstuli LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļiem un LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ar lūgumu paskaidrot situāciju. 
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[3] Plkst. 21:47 Komisija saņēma elektronisko vēstuli no LU ĢZZF studentes A.B., kurā 
bija iekļauta informācija par iespējamajiem pārkāpumiem LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu procesā. Elektroniskajā vēstulē tika minēti vairāki iespējamie 
procesuālie pārkāpumi, tostarp LU ĢZZF vēlēšanu komisijas faktiskās rīcības 
neatbilstība LU SP Vēlēšanu nolikuma 15.1, 17., 17.1, 20., 21. un 22. punktā 
ietvertajiem noteikumiem. 
 

[4] Plkst. 22:51 Komisija saņēma vēl vienu elektronisko vēstuli no LU ĢZZF studentes 
A.B. kurā bija iekļauta informācija par uzņemtajiem foto un video materiāliem, kas 
varētu liecināt par notikušajiem pārkāpumiem vēlēšanu procesā.  
 

[5] Plkst. 23:43 Komisija saņēma elektronisko vēstuli no LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S.A. ar skaidrojumu par radušos 
situāciju. S.A. apstiprināja, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas 
locekļi noteiktajā laikā nav atradušies pie vēlēšanu urnas. S.A. norādīja, ka vēlēšanu 
komisijas locekļi ir atradušies vēlēšanu telpās starpbrīžos un laikā, kad nenotika 
lekcijas, bet pārējā laikā pie vēlēšanu urnas atradās divi S.A. deleģētie studējošie, kas 
ir LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvji. S.A. īpaši uzsvēra, ka šie deleģētie 
pārstāvji pārstāv studējošo pašpārvaldes intereses nevis kāda konkrēta vēlēšanu 
saraksta intereses, kā arī norādīja, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu telpa 
atradās netālu no Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu telpas, kur atradās arī Komisijas novērotājs, kas pārkāpumus LU ĢZZF 
vēlēšanu procesā nesaskatīja. 
 

[6] Piektdien, 2017. gada 10. novembrī Komisija saņēma iesniegumu no LU ĢZZF 
studentes A.B. ar lūgumu izskatīt (pārbaudīt) LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu komisijas darbību. Iesniegumā tika norādīti turpmāk minētie argumenti. 
 

[6.1] LU ĢZZF telpās netika izvietota jebkāda informācija par plānotajām LU 
ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanām vai vēlēšanu kandidātu saraksti, 
kas saskaņā ar LU SP Vēlēšanu nolikuma 17. punktu bija jāizdara septiņas 
dienas pirms vēlēšanām. 
 

[6.2] Kandidātu saraksti tika publicēti tikai LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
kontā sociālajā tīklā Facebook. Savukārt LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
oficiālajā mājaslapā tika publicēta informācija tikai par velēšanu datumu, 
bet nebija informācijas par vēlēšanu norises laiku, kā arī nebija pieejami 
kandidātu saraksti. Līdz ar to, var uzskatīt, ka vēlēšanas netika izziņotas 
pietiekami, lai studenti, kuriem nav konta sociālajā tīklā Facebook, par tām 
uzzinātu vairāk. Turklāt LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes kontā sociālajā 
tīklā Facebook publicētā informācija par to, ka vēlēšanu dienā līdz plkst. 
16:30 ir nobalsojuši 139 studējošie jeb 30,9 % balsstiesīgo var liecināt par 
zemu vēlēšanu aktivitāti nepietiekamas izziņošanas dēļ. 
 

[6.3] 2017. gada 9. novembrī laikposmā no plkst. 12:34 līdz plkst. 16:05 LU 
ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu norisi uzmanīja studējošie H.Z. un 
D.R., vēlāk arī J.K. Visi trīs studējošie kandidē LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanās no viena kandidātu saraksta. LU ĢZZF vēlēšanu 
komisijas pārstāvis ieradās vēlēšanu telpā tikai plkst. 16:05. Atbildot uz 
jautājumu par šo situāciju, H.Z. informēja, ka viņu [H.Z. un D.R.] vārdi ir 
saskaņoti ar LU SP. Telefoniski sazinoties ar Komisijas priekšsēdētaju 
Mihailu Potapovu, tika noskaidrots, ka saskaņošana ar LU SP nav notikusi. 
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Minētajā laikposmā H.Z. un D.R. bija pilnībā atstājuši bez uzmanības LU 
ĢZZF studējošo pašpārvaldes velēšanu komisijas darba galdu. 
 

[6.4] LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs S.A. LU 
ĢZZF studējošo pašpārvaldes publiskajās debatēs minēja, ka balsu 
skaitīšanas sēde ir slēgta. LU SP Vēlēšanu nolikums nosaka, ka balsu 
skaitīšanas procesā var būt klāt jebkurš students, ja tas netraucē balsu 
skaitīšanas norisei. Kad vēlēšanu norises laikā H.Z. tika jautāta papildu 
informācija, lai noskaidrotu, kāpēc balsu skaitīšanas norise ir slēgta, H.Z. 
esot norādījis, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs S.A. nav iepazinies ar LU SP Vēlēšanu nolikumu. 
 

[6.5] LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes studējošā C.D. ierakstā sociālajā tīklā 
Facebook minēja, ka ir redzējusi vēlēšanu kandidātu sarakstus, kas tika 
elektroniski iesniegti LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijai. 
C.D. nav LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekle. 
Līdzās citiem datiem vēlēšanu kandidātu sarakstos ir iekļauts arī katra 
kandidāta studējošā apliecības numurs, kas ir vienīgais identificējošais 
numurs Latvijas Universitātē, un var tikt uzskatīts par sensitīvo informāciju. 
Līdz ar to, ir pamats uzskatīt, ka ir notikusi nelikumīga personu datu 
apstrāde. 
 

[6.6] LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu kandidātu sarakstu numuri tika 
izlozēti, lai gan normatīvie akti nosaka, ka kandidātu sarakstus numurē pēc 
to iesniegšanas secības. 
 

[6.7] LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanās izmantoto vēlēšanu zīmju 
izmērs par katru sarakstu atšķiras, kas teorētiski nodrošināt vēlētāju 
anonimitāti, balsojot pie vēlēšanu urnas, pie kuras sēž kandidāti no cita 
vēlēšanu saraksta. 
 

[7] 2017. gada 10. novembrī plkst. 18:29 Komisija elektroniskās vēstules veidā saņēma 
paskaidrojumu no Komisijas locekļa Mika Madalāna, kurš 2017. gada 9. novembrī 
pildīja Komisijas deleģētā pārstāvja-novērotāja pienākumus Latvijas Universitātes 
Ķīmijas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanās un atradās netālu no LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu telpas. Savā paskaidrojumā M. Madalāns norādīja 
turpmāk minētos argumentus. 
 

[7.1] A.B. sūdzībā minētajā laika posmā LU ĢZZF vēlēšanu komisijas locekļi 
neatradās pie vēlēšanu urnas. 
 

[7.2] Citi pārkāpumi D.R. un H.Z. rīcībā netika konstatēti. D.R. un H.Z. veica 
visus LU SP Vēlēšanu nolikumā noteiktos pienākumus, prasīja 
studējošajiem uzrādīt studējošo apliecības un apzīmogoja vēlēšanu zīmes. 
Vēlēšanu norises laikā aģitācijas pazīmes netika konstatētas. 

 
[8] Atbildētāju pārstāvošā institūcija LU ĢZZF studējošo pašpārvalde rakstveida 

paskaidrojumu nesniedza. 
 
[9] Komisijas sēdē LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

S.A. atzina, ka visa informācija par LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanām tika 
komunicēta galvenokārt sociālajos tīklos. Fiziski LU ĢZZF telpās informatīvais 
paziņojums par studējošo pašpārvaldes vēlēšanām netika izvietots visiem 
studējošajiem pieejamā vietā. LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes interneta vietnē 
https://www.geografumafija.lv/ netika publicēta informācija par studējošo 
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pašpārvaldes vēlēšanu norises vietu un laiku, kā arī netika publicēti vēlēšanu 
kandidātu saraksti. LU ĢZZF interneta vietnē https://www.geo.lu.lv informācija par 
LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanām netika publicēta.   
 

[10] Pārbaudot minētajās interneta vietnēs publicēto informatīvo paziņojumu saturu, 
Komisija konstatēja, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes profilā sociālajā tīklā 
Facebook informācija par vēlēšanu kandidātu sarakstiem tika publicēta 2017. gada 3. 
novembrī plkst. 14:22 (4 dienas, 19 stundas un 37 minūtes pirms vēlēšanām). 
 

[11] Tāpat Komisija konstatēja, ka LU ĢZZF interneta vietnē https://www.geo.lu.lv 
informācija par studējošo pašpārvaldes vēlēšanām nav pieejama. LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes interneta vietnē https://www.geografumafija.lv/ ir norādīti tikai 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu datumi, bet nav norādīta vēlēšanu iecirkņa un 
vēlēšanu telpas atrašanās vieta, vēlēšanu procesa sākuma un beigu laiks, kā arī 
vēlēšanu kandidātu saraksti. Tāpat vietnē https://www.geografumafija.lv/ ir pieejams 
LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikums, kurā ir norādīts ka tas ir 
apstiprināts LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 2011. gada 25. oktobra sēdē un LU SP 
2011. gada 27. oktobra elektroniskajā sēdē. LU SP Vēlēšanu nolikums nevienā no 
šīm vietnēm nav pieejams. 
 

[12] Komisijas rīcībā nav informācijas par to, ka 2011. gada 27. oktobrī būtu notikusi LU 
SP elektroniskā sēde. Saskaņā ar LU SP informatīvajā sistēmā „KĀMIS” pieejamo 
informāciju LU SP kopsapulce notika 2011. gada 24. oktobrī, un tās ietvaros tika 
apspriests jautājums par Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikuma projekta virzību (sēdes protokols Nr. 
2011/KS-13). LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikuma projekts minētajā 
sēdē netika izskatīts. Nākamā kārtējā LU SP kopsapulce notika 2011. gada 14. 
novembrī, un tās ietvaros jautājumi par fakultāšu studējošo pašpārvalžu vēlēšanu 
nolikumiem netika izskatīti (sēdes protokols Nr. 2011/KS-14). 
 

[13] Pārbaudot vietnē https://www.geografumafija.lv/ pieejamā LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu nolikuma tekstu pēc būtības, Komisija konstatēja vairākas 
pretrunas starp šo nolikumu un LU SP Vēlēšanu nolikumu, tostarp LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikumā ietverto nosacījumu neatbilstību LU SP 
Vēlēšanu nolikuma 11., 14. un 30. punktam. Pamatojoties uz LU SP Vēlēšanu 
nolikuma 7.1 punktu, LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikuma pretrunu 
gadījumā ar LU SP Vēlēšanu nolikumu, piemēro LU SP Vēlēšanu nolikumu.  
 

[14] Pārbaudot LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes profilā sociālajā tīklā Facebook 
publicēto informāciju, Komisija konstatēja, ka 2017. gada 9. novembrī plkst. 16:54 
LU ĢZZF studējošo pašpārvalde publicēja šādu ziņu: „Vēlētāju aktivitāte līdz plkst. 
16:30: atdevuši savu balsi ir 139 studenti, jeb 30,9% balstiesīgo” (saglabāta 
oriģinālā rakstības forma un interpunkcija). Pēc Komisijas aprēķiniem, kas tika 
veikti, balstoties uz LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas balsu 
skaitīšanas protokolā iekļauto informāciju, 2017. gada 8. un 9. novembrī notikušajās 
LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanās piedalījās 139 no 499 balsstiesīgajiem 
studējošajiem, proti, līdzdalība LU ĢZZF vēlēšanās bija tikai 27,86 %. 
 

[15] Komisijas sēdes laikā LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvji J.K. un S.A. 
nevarēja viennozīmīgi atbildēt uz Komisijas jautājumu par studējošo aktivitātes 
izmaiņām LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanās, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, pamatojoties uz to, ka šāda informācija viņiem šobrīd nav pieejama. 
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[16] Sēdes ietvaros atbildot uz Komisijas jautājumu par LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 

klātbūtni vēlēšanu procesā, S.A. un V.F. atzina, ka neatradās vēlēšanu telpā A.B. 
sūdzībā minētajā laika posmā, jo šajā laikā apmeklēja studiju programmā paredzētās 
nodarbības LU ĢZZF. J.K. īpaši uzsvēra, ka saskaņā ar Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās ētikas kodeksa 3.2.1. punktu studijas ir prioritārs studējošo pienākums, 
un darbība studējošo pašpārvalde nav attaisnojums nenokārtotām saistībām. S.A. 
norādīja, ka arī LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas pārstāve G.P. 
nevarēja šajā laika posmā atrasties vēlēšanu telpā ģimenes apstākļu dēļ. Tāpēc LU 
ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļus aizvietoja studējošie D.R. 
un H.Z. Vēlēšanu procesā D.R. un H.R. ievēroja normatīvo aktu prasības. D.R. 
norādīja, ka ir neapzināti sniedzis nepatiesu informāciju LU ĢZZF studējošajiem par 
to, ka D.R. un H.Z vārdi ir saskaņoti ar LU SP, jo pirms vēlēšanām aizpildīja LU 
ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas sagatavoto izklājlapu un uzskatīja, 
ka šajā izklājlapā iekļautā informācija ir saskaņojama ar LU SP. 

 
[17] LU ĢZZF studējošo pašpārvalde 2017. gada 11. oktobra sēdē ir pieņēmusi lēmumu 

apstiprināt LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: S.A., 
G.P., V.F. (sēdes protokols Nr. 6). Par šo lēmumu Komisija tika informēta ar LU 
ĢZZF studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas J.K. 2017. gada 16. oktobra vēstuli 
„Par LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studējošo pašpārvaldes Vēlēšanu 
komisijas sastāvu”, kurai bija pievienots LU ĢZZF 11.10.2017. sēdes protokola Nr.6 
izraksts. 
 

[18] LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļi pirms studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanām nav informējuši Komisiju par to, ka 9. novembrī vēlēšanu 
komisijas locekļus aizvietos D.R. un H.Z. Tāpat D.R. un H.Z. nebija pilnvaroti veikt 
LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļu pienākumus 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

[19] Pārbaudot Komisijā iesniegtos LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu kandidātu 
sarakstus, Komisija konstatēja, ka J.K., D.R., H.Z. un G.P. ir kandidāti LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanās no viena kandidātu saraksta („[nosaukums 1]”), 
savukārt S.A. un V.F. studējošo pašpārvaldes vēlēšanās nekandidēja. 
 

[20] Komisijas sēdē laikā S.A. atzina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes priekšvēlēšanu 
debašu laikā sniedza klātesošajiem nepatiesu informāciju par to, ka LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas sēde ir slēgta. S.A. 
minēja, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisija ir saņēmusi sūdzības 
no studentiem, un tāpēc tika publicēts paziņojums par to, ka balsu skaitīšanas sēde ir 
atvērta. Faktu pārbaudes laikā Komisija konstatēja, ka 2017. gada 9. novembrī plkst. 
13:42 LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes profilā sociālajā tīklā Facebook tika 
publicēts šāds paziņojums: „Saskaņā ar Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Studentu pašpārvaldes (SP) Vēlēšanu nolikuma 26. 
punktu balsu skaitīšanas procesā var būt klāt jebkurš LU studējošais, kā arī citas 
fakultātes SP vēlēšanu komisijas vai LU Studentu Padomes Vēlēšanu komisijas 
pielaists novērotājs, ja tas netraucē balsu skaitīšanas norisi. Ņemot vērā to un arī 
studentu ieteikumus, LU ĢZZF SP Vēlēšanu komisija balsu skaitīšanu veiks šodien, 
9. novembrī plkst. 17:20, 701. auditorijā” (saglabāta oriģinālā rakstības un 
interpunkcija). 
 



6 
	

[21] Komisijas sēdē LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvis D.R. norādīja, ka nevar 
komentēt A.B. sūdzībā minēto informāciju par iespējamo nelikumīgo fizisko personu 
datu apstrādi. 
 

[22] LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvji apliecināja, ka kandidātu vēlēšanu 
saraksti tika numurēti pēc izlozes principa. Tāpat S.A. un J.K. norādīja, ka šajā 
kārtībā kandidātu sarakstiem piešķirtie kārtas numuri sakrita ar kandidātu sarakstu 
iesniegšanas secību. 
 

[23] Sēdes laikā J.K. atzina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanās izmantotās 
vēlēšanu zīmes bija dažāda izmēra. Vēlēšanu zīmes par 2. kandidātu sarakstu 
„[nosaukums 2]” bija lielāka izmēra nekā vēlēšanu zīmes par 1. sarakstu 
„[nosaukums 1]” un 3. sarakstu „[nosaukums 3]”. Vēlēšanu zīmes par 1. un 3. 
sarakstu bija aptuveni vienāda izmēra. LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvji 
norādīja, ka šādas atšķirības ir radušās tehnisko iemeslu dēļ, jo 2. sarakstā 
„[nosaukums 2]” ir vairāk kandidātu nekā pārējos sarakstos. Tāpat LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes pārstāvji norādīja, ka neuzskata, ka vēlēšanu zīmju izmēru 
atšķirības varētu ietekmēt vēlētāju anonimitāti. 
 

[24] Kopumā LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvji atzina, ka LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu procesā tika pieļauti pārkāpumi, taču norādīja, ka neuzskata 
šos pārkāpumus par būtiskiem.  

 
 

Motīvu daļa 
 

[25] Noklausoties pārbaudes lietas dalībnieku paskaidrojumus, pārbaudot Komisijas 
rīcībā esošos materiālus un izvērtējot iesniegtos pierādījumus, Komisija atzīst, ka 
A.B. sūdzība daļā ir pamatota un apmierināma, bet daļā nepamatota un noraidāma. 
 

[26] LU SP Vēlēšanu nolikuma 3.1 punkts nosaka, ka fakultātes studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu dienu vai dienas un laiku, kas atvēlēts vēlēšanu norisei, fakultātes studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu komisija nosaka, nodrošinot iespējami plašu attiecīgās 
fakultātes studējošo iespēju piedalīties vēlēšanās. 
 

Atbilstoši LU SP Vēlēšanu nolikuma 15.1 punktam fakultātes studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu komisija nedēļas laikā pēc savas izveidošanas nosaka vēlēšanu dienu un 
laiku, ievērojot šī nolikuma 3. punktā minētos nosacījumus, un nosūta informāciju 
par pieņemto lēmumu Komisijai un izsludina to fakultātes publiskajā telpā un 
informatīvajos kanālos.  
 

Saskaņā ar LU SP Vēlēšanu nolikuma 16. punktu vēlēšanu vietas nosaka attiecīgās 
fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisija vismaz nedēļu pirms vēlēšanām. 
 

LU SP Vēlēšanu nolikuma 17. punkts nosaka, ka LU SP Vēlēšanu komisijas un 
fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas paziņojumi izliekami 3 dienu 
laikā no to pieņemšanas, kandidātu saraksti izliekami vismaz 7 dienas pirms 
vēlēšanām katrā fakultātē. 
 

Saskaņā ar LU SP Vēlēšanu nolikuma 17.1 punktu fakultātes studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu komisija publicē informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un reģistrētajiem 
sarakstiem fakultātes publiskajā telpā un fakultātes informatīvajos kanālos. 
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Balstoties uz šīm tiesību normām, LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas pienākums ir pieņemt lēmumu par studējošo pašpārvaldes vēlēšanu norises 
dienu un laiku, nodrošinot iespējami plašu LU ĢZZF studējošo iespēju piedalīties 
vēlēšanās. Šāds lēmums ir jāizsludina 3 dienu laikā no tā pieņemšanas gan LU ĢZZF 
publiskajā telpā, gan informatīvajos kanālos. Tāpat LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu komisijas pienākums ir publicēt vēlēšanu kandidātu sarakstus vismaz 7 
dienas pirms vēlēšanām, tos fiziski izvietojot fakultāšu telpās. 
 

[27] Ņemot vērā lietas apstākļus un LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvju sniegtos 
paskaidrojumus, Komisija secina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisija nav nodrošinājusi iespējami plašu LU ĢZZF studējošo iesaisti studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanās. Informatīvie paziņojumi par LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu norises datumiem un laikiem un vietu, kā arī vēlēšanu kandidātu saraksti 
netika publicēti atbilstoši LU SP Vēlēšanu nolikuma 3.1, 15.1 un 17.1 punkta 
prasībām, kā arī netika ievēroti LU SP Vēlēšanu nolikuma 17. punktā noteiktie 
informācijas publicēšanas termiņi. 
 

[28] Komisija secina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvalde ir nepamatoti ierobežojusi 
studējošo tiesības iepazīties ar informāciju par plānotajām LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanām, jo ar minēto informāciju netika iepazīstināti tie LU ĢZZF 
studējošie, kas ikdienā nelieto sociālo tīklu Facebook. Komisija neizslēdz 
informācijas pieejamības ierobežošanas publiskajā telpā negatīvo ietekmi uz 
studējošo dalību LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanās. 
 

[29] LU SP Vēlēšanu nolikuma 20. punkts nosaka, ka fakultātes studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu komisija pārliecinās, vai ieradušas personas, kas vēlas balsot, ir vēl 
nebalsojuši attiecīgās fakultātes vēlētāji. 
 

Saskaņā ar LU SP Vēlēšanu nolikuma 21. punktu vēlēšanu telpās katrs vēlētājs 
saņem no fakultātes vēlēšanu komisijas vēlēšanu zīmi, kurā var balsot tikai par vienu 
sarakstu. 

 

Atbilstoši LU SP Vēlēšanu nolikuma 23. punktam pēc atzīmju izdarīšanas vēlētājs 
saloka vēlēšanu zīmi un nodod to fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas loceklim, kurš apzīmogo vēlēšanu zīmi ar zīmogu un vēlētāja klātbūtnē 
iemet aizzīmogotā urnā. 

 

Komisija secina ka LU SP Vēlēšanu nolikumā paredzētās procedurālās darbības 
(vēlētāju identitātes pārbaudi, vēlēšanu zīmju izsniegšanu, apzīmogošanu un 
iemešanu vēlēšanu urnā) drīkst veikt tikai fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas loceklis. 
 

[30] LU SP Vēlēšanu nolikuma 8. punkts nosaka, ka fakultātes studējošo pašpārvalde ne 
vēlāk kā oktobra trešajā nedēļā izveido fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisiju un to apstiprina Komisija. Saskaņā ar LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
pieņemto lēmumu (LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 11.10.2017. sēdes protokols 
Nr. 6) Komisija 2017. gada 17. oktobra elektroniskajā sēdē (protokols Nr. 2.7/VK-2, 
4.4. punkts) apstiprināja LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisiju šādā 
sastāvā: S.A. – komisijas priekšsēdētājs, V.F, G.P. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem argumentiem, Komisija secina, ka D.R. un H.Z. 
nav LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļi un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtība nav saņēmuši LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pilnvaru 



8 
	

(deleģējumu) LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļu 
pienākumu pildīšanai. 
 

[31] Komisija secina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļi 
A.B. sūdzībā minētajā laika posmā nav veikuši LU SP Vēlēšanu nolikumā noteiktās 
darbības, kā arī bija pametuši LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu norises 
telpu, atstājot bez uzmanības vēlēšanu urnu, neizsniegtās vēlēšanu zīmes, LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas zīmogu un balsstiesīgo LU ĢZZF 
studējošo sarakstus. 
 

[32] Ņemot vērā minētos argumentus, Komisija secina, ka šāda LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes locekļu faktiskā rīcība neļauj pārliecināties par aizklātuma un 
vienlīdzības principa ievērošanu LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu procesā 
(LU SP Vēlēšanu nolikuma 1. punkts). Tāpat laika posmā, kad LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļi neatradās vēlēšanu telpā, nav iespējams 
pilnībā izslēgt citu pārkāpumu iespējamību vai vēlēšanu iznākumu ietekmes 
mēģinājumus. 
 

[33] Ņemot vērā, ka J.K., D.R., H.Z. un G.P. ir kandidāti LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanās no viena kandidātu saraksta „[nosaukums 1]”, Komisija 
secina, ka nevar izslēgt potenciāla interešu konflikta iespēju LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes un LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas darbībā. 
 

[34] LU SP Vēlēšanu nolikuma 1. punkts nosaka, ka fakultāšu studējošo pašpārvaldes 
ievēlē vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz vienu 
gadu ar grozāmiem kandidātu sarakstiem. 
 

Komisija apzinās, ka spēkā esošie tiesību akti nenosaka fakultāšu studējošo 
pašpārvalžu vēlēšanās izmantojamo vēlēšanu zīmju izmērus, taču uzskata, ka, ņemot 
vērā LU SP Vēlēšanu nolikuma 1. punktā noteiktos vienlīdzības un aizklātuma 
principus, vēlēšanu zīmēm par katru kandidātu sarakstu ir jābūt vienāda izmēra. 
Turklāt, pēc Komisijas ieskatiem, izmantojot dažāda izmēra vēlēšanu zīmes, nav 
iespējams garantēt aizklātas vēlēšanas, jo personas, kas atrodas pie vēlēšanu urnas, 
pēc vēlēšanu zīmes izmēra var noteikt, par kuru kandidātu sarakstu ir balsojis 
konkrēts vēlētājs. 
 

Tādējādi Komisija secina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisija, 
vēlēšanu procesā izmantojot dažāda izmēra vēlēšanu zīmes, nav veicinājusi 
vienlīdzības un aizklātuma principu. 
 

[35] Saskaņā ar LU SP Vēlēšanu nolikuma 7.1 punktu LU SP Vēlēšanu nolikums nosaka 
kārtību, kādā ievēl fakultātes studējošo Latvijas Universitātes fakultāšu studējošo 
pašpārvaldes. Latvijas Universitātes fakultāšu studējošo pašpārvaldēm var būt savs 
vēlēšanu nolikums. Latvijas Universitātes fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
nolikuma pretrunu gadījumā ar LU SP Vēlēšanu nolikumu, piemēro LU SP Vēlēšanu 
nolikumu.  
 

LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisija 2017. gada 16. oktobra sēdē 
ievēlēja S.A. par LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāju. LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas 16.10.2017. 
sēdes protokolā Nr. 1 ir iekļauta informācija par to, ka S.A. kandidatūru vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja amatam ir izvirzījusi J.K., un S.A. piekrita izvirzīt savu 
kandidatūru šim amatam.  
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Komisija secina, ka, kandidējot uz LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja amatu, S.A. labi apzinājās to, ka LU SP Vēlēšanu nolikums 
ir pamatdokuments, kas nosaka fakultāšu studējošo pašpārvaldes vēlēšanu norises 
kārtību.  
 

[36] LU SP Vēlēšanu nolikuma 26. punkts nosaka, ka tūlīt pēc balsošanas beigām 
fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisija aizlīmē un aizzīmogo urnu un 
atsevišķā telpā sāk balsu skaitīšanu. Balsu skaitīšanas procesā var būt klāt jebkurš 
Latvijas Universitātes studējošais, kā arī citas fakultātes studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu komisijas loceklis vai Komisijas pielaists novērotājs, ja tas netraucē balsu 
skaitīšanas norisei. 

 

Komisija secina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājs S.A. LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes priekšvēlēšanu debašu laikā ir sniedzis klātesošajiem apzināti 
nepatiesu informāciju par to, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas balsu skaitīšanas sēde ir slēgta, tādējādi vēloties liegt LU ĢZZF 
studējošajiem piedalīties šajā sēdē, tādējādi ierobežojot LU SP Vēlēšanu nolikuma 
26. punktā noteiktās studējošo tiesības novērot balsu skaitīšanas procesu. 
 

[37] Komisija secina, ka 2017. gada 9. novembrī plkst. 13:42 LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes profilā sociālajā tīklā Facebook publicētā informācija par to, ka balsu 
skaitīšanas procesā var būt klāt jebkurš Latvijas Universitātes studējošais, kā arī citas 
fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas loceklis vai LU SP Vēlēšanu 
komisijas pielaists novērotājs, ir uzskatāma par iepriekš sniegto nepatieso ziņu 
atsaukšanu, taču uzskata, ka nepatiesās ziņas būtu jāatsauc tādā veidā, lai paziņojums 
sasniegtu pēc iespējas lielāku studentu skaitu. Komisija secina, ka LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļi nav izmantojuši visus pieejamos 
informācijas kanālus (piem., publikāciju LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes interneta 
vietnē, paziņojumu LU ĢZZF telpās u.tml.) nepatiesās informācijas atsaukšanai. 

 
[38] LU SP Vēlēšanu nolikuma 14. punkts nosaka, ka pēc labošanas termiņa beigām un 

neatbilstošo kandidātu svītrošanas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisija reģistrē kandidātu sarakstus vēlēšanām un numurē pēc tās organizētās 
izlozes rezultātiem. 
 

Savukārt LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikuma 15. punkts nosaka, ka 
pēc labošanas termiņa beigām un neatbilstošo kandidātu svītrošanas fakultātes 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisija reģistrē kandidātu sarakstus vēlēšanām un 
numurē pēc to iesniegšanas secības. 
 

Pamatojoties uz LU SP Vēlēšanu nolikuma 7.1 punktu Latvijas Universitātes 
fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikuma pretrunu gadījumā ar LU SP 
Vēlēšanu nolikumu, piemēro LU SP Vēlēšanu nolikumu. 
 

No minētajām tiesību normām secināms, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu nolikuma 15. punktā iekļautā tiesību norma ir pretrunā ar LU SP Vēlēšanu 
nolikuma 14. punktā noteikto, līdz ar to, pamatojoties uz LU SP Vēlēšanu nolikuma 
7.1 punktu, LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijai bija jārīkojas 
atbilstoši LU SP Vēlēšanu nolikuma 14. punktā noteikto, proti, jānumurē kandidātu 
saraksti pēc LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas organizētās izlozes 
rezultātiem. 

 

Līdz ar to, Komisija secina, ka A.B. sūdzība daļā par LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldes vēlēšanu komisijas rīcību, numurējot kandidātu sarakstus pēc 
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organizētās izlozes rezultātiem, ir noraidāma, jo LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
vēlēšanu komisijas rīcība atbilst LU SP Vēlēšanu nolikuma 14. punkta prasībām. 
 

[39] Administratīvā procesa likuma 51. pants nosaka, ka administratīvo lietu izskata 
iestāde atbilstoši savai kompetencei, kas tai piešķirta ar normatīvo aktu. 
 

Saskaņā ar LU SP Vēlēšanu nolikuma 4. punktu Komisija vada un uzrauga vēlēšanas 
un to norisi LU SP Vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā. 
 

Komisija konstatē, ka A.B. sūdzība daļā par iespējamām nelikumīgas personu datu 
apstrādes pazīmēm neatbilst Komisijas kompetencei un nevar tikt izskatīta šīs 
pārbaudes lietas ietvaros. Komisija konstatē, ka A.B. sūdzība daļā par iespējamām 
nelikumīgas personu datu apstrādes pazīmēm ir piekritīga Datu valsts inspekcijai. 
 

[40] Atbildētāju pārstāvošās institūcijas LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvji 
atzina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu procesā tika pieļauti vairāki 
pārkāpumi, taču uzsvēra, ka neuzskata pieļautos pārkāpumus par būtiskiem. 
 

[41] Komisijas ieskatā, izvērtējot, vai LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas locekļu darbībās ir LU SP Vēlēšanu nolikuma pārkāpuma sastāvs, īpaši 
vērtējot, vai ir konstatējama subjektīvā puse, jāņem vērā šādi argumenti: 
 

[41.1] Augstskolu likuma 50. panta 1. daļas 7. punkts nosaka, ka studējošajiem ir 
tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties 
augstskolas visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās. 
 

[41.2] LU SP Vēlēšanu nolikuma 1. punkts nosaka, ka fakultāšu studējošo 
pašpārvaldes ievēlē vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un 
proporcionālās vēlēšanās uz vienu gadu ar grozāmiem kandidātu 
sarakstiem.  
 

[41.3] LU SP Velēšanu nolikuma 2. punktu vēlēšanu tiesības ir visiem attiecīgās 
fakultātes studiju programmu studējošajiem. 
 

[41.4] Ņemot vērā šīs tiesību normas, LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas locekļiem bija jārīkojas tā, lai veicinātu iespējami plašu LU 
ĢZZF studējošo iespēju piedalīties vēlēšanās, kā arī sekmētu LU SP 
Vēlēšanu nolikuma 1. punktā minētos principus. 
 

[41.5] LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas locekļiem konkrētajā 
gadījumā bija objektīva iespēja izvairīties no pieļautajiem pārkāpumiem, 
tai skaitā laicīgi ziņojot LU ĢZZF studējošo pašpārvaldei par 
neiespējamību atrasties vēlēšanu telpā un lūdzot LU ĢZZF studējošo 
pašpārvaldi ievēlēt vēlēšanu komisijas sastāvā vienu vai vairākus locekļus, 
kuri pildīt normatīvajos aktos noteiktos vēlēšanu komisijas locekļu 
pienākumus.  
 

[41.6] Komisijas sēdē LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvji neatzina 
pieļautos LU SP Vēlēšanu nolikuma pārkāpumus par būtiskiem. 
 

[41.7] Līdz ar to, Komisija secina, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes pārstāvju 
izrādītā attieksme neliecina par to, ka LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes 
pārstāvji apzinātos LU SP Vēlēšanu nolikumā ievērto nosacījumu 
ievērošanas svarīgumu vispārēju, vienlīdzīgu, tiešo, aizklāto un 
proporcionālo fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu organizēšanai. 
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[42] Izvērtējot visus iepriekš minētos lietas apstākļus, kā arī ņemot vērā LU ĢZZF 
studējošo pašpārvaldes vēlēšanu procesā pieļauto LU SP Vēlēšanu nolikuma 
pārkāpumu skaitu un apjomu, Komisija secina, minētos pārkāpumus var uzskatīt par 
tādiem, kas būtiski ietekmē vēlēšanu rezultātus. 

	
 

Rezolutīvā daļa 
 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz LU SP Vēlēšanu nolikuma 36. 
punktu,  Komisija 

n o l ē m a 

1. Atzīt A.B. sūdzību par LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu procesā 
pieļautajiem pārkāpumiem un LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas 
locekļu faktisko rīcību, izņemot daļā par LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu 
komisijas rīcību, numurējot kandidātu sarakstus pēc organizētās izlozes rezultātiem, 
un daļā par iespējamām nelikumīgas personu datu apstrādes pazīmēm, par pamatotu. 

2. Noraidīt A.B. sūdzību daļā par LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas 
rīcību, numurējot kandidātu sarakstus pēc organizētās izlozes rezultātiem. 

3. Nosūtīt A.B. blakus sūdzību par iespējamām nelikumīgas personu datu apstrādes 
pazīmēm pēc institucionālās piekritības Datu valsts inspekcijai likumā noteikto 
darbību izpildei. 

4. Atzīt LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanu procesā pieļautos LU SP Vēlēšanu 
nolikuma 3.1, 15.1, 17., 17.1, 20., 21. un 23. punkta pārkāpumus par tādiem, kas būtiski 
ietekmē vēlēšanu rezultātus. 

5. Izsludināt atkārtotas LU ĢZZF studējošo pašpārvaldes vēlēšanas trešdien, 2017. gada 
29. novembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu 
akadēmiskā centra telpās, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004. 
(Komisijas 13.11.2017. elektroniskajā sēdē pieņemtajā redakcijā, prot. Nr. 2.7/VK-6) 

6. Lēmums stājas spēkā pirmdien, 2017. gada 13. novembrī. 

 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 77. un 79. pantu, Augstskolu likuma 

19. pantu un Latvijas Universitātes Satversmes 5.15. pantu, Komisijas lēmumu var apstrīdēt 
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas, iesniedzot pieteikumu LU SP birojā. 
 
 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs: /Mihails Potapovs/  
 
   
Komisijas sekretāra vietā – 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: /Kārlis Andrejs Lācis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Krūmiņš 26180087 


