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Latvijas Universitātes Starptautisko studentu kolēģijas 

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikumā izmantotie termini un saīsinājumi:  

1.1. LU — Latvijas Universitāte; 

1.2. LU SSK — Latvijas Universitātes Starptautisko studentu kolēģija; 

1.3. LU SP — Latvijas Universitātes Studentu padome; 

1.4. Starptautiskais students — studējošais, kas ir imatrikulēts Latvijas Universitātē studiju 

programmā, kas netiek īstenota valsts valodā, vai piedalās apmaiņā no ārvalstu augstākās 

izglītības iestādes. 

2. LU Starptautisko studentu kolēģijas nolikums (turpmāk — Nolikums) nosaka starptautisko 

studentu pārstāvju (turpmāk — Pārstāvji) ievēlēšanas kartību LU SSK. 

3. LU SSK ir daļa no LU SP, tai ir jāievēro LU SP Satversme. 

4. LU SSK var pieņemt lēmumus to procesuālo jautājumu noteikšanai, kas nav regulēti šajā 

Nolikumā, ciktāl tie nav pretrunā ar augstāka juridiskā spēkanormatīvajiem aktiem. 

5. LU SSK mērķis ir pārstāvēt starptautisko studentu intereses LU un palīdzēt uzlabot LU 

starptautisko studentu dzīvi. 

6. LU SSK darba valoda ir angļu valoda. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts tulkojums 

valsts valodā. 

7. Jebkurš starptautiskais students var tikt ievēlēts par LU SSK biedru, ja starptautiskais students 

turpinās studijas LU vismaz vēl vienu papildu semestri. 

8. LU SSK ir sava vizuālā identitāte, kuru apstiprina LU SP valde. 

II Vēlēšanas un balsošana 

9. LU SSK Pārstāvjus aizklāti ievēlē LU SP kopsapulce. 

10. Par ievēlētiem tiek uzskatīti tie, kuri ir saņēmuši vienkāršu balsu vairākumu. 
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11. Vēlēšanas notiek katra gada novembrī. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Pārstāvju vēlēšanām 

LU SP valde paziņo vēlēšanu laiku, vietu un norises kārtību.  

12. Izvirzot savu kandidatūru, kandidāts LU SP valdei ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 

izsludinātajām vēlēšanām iesniedz “Curriculum vitae” un motivācijas vēstuli, norādot savu 

fakultāti, studiju programmu un kursu (turpmāk — Pieteikums). 

13. Ja kandidāts piesakās atkārtotai ievēlēšanai, Pieteikumā iekļauj arī ziņojumu par sasniegto 

amata ieņemšanas laikā. 

14. LU SP ir tiesības pieņemt Pieteikumus, kas iesniegti vēlāk par noteikto datumu, ja kandidāts 

iesniedz motivētu iesniegumu, kas pamato kavējumu. Par kavēta Pieteikuma izskatīšanu balso 

LU SP kopsapulce. 

15. LU SSK sastāvā nevar būt vairāk par septiņiem Pārstāvjiem, neskaitot 15.1 punktā minētos 

pārstāvjus novērotāju statusā. 

15.1 LU SP ir tiesības ievēlēt ne vairāk kā divus papildu pārstāvjus novērotāju statusā no LU 

studējošo vidus. Pārstāvjiem novērotāju statusā nav balsstiesību LU SSK sēdēs, bet ir 

pienākums nodrošināt LU SP un LU SSK savstarpējo sadarbību. Pārstāvju novērotāju statusā 

pilnvaru termiņš ir viens gads. 

III LU SSK darbība 

16. LU SSK aizklāti no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Priekšsēdētāju un 

Priekšsēdētāja vietnieku. 

17. LU SSK pirmo sēdi līdz jaunā Priekšsēdētāja ievēlēšanai vada iepriekšējais Priekšsēdētājs. Ja 

viņš atrodas prombūtnē, pirmo sēdi vada LU SP priekšsēdētājs vai LU SP valdes deleģēta 

persona. 

18. LU SSK pārstāvis beidz pildīt savus pienākumus, ja: 

18.1. beidzas amata pilnvaru termiņš; 

18.2. pirms pilnvaru termiņa beigām Pārstāvis atkāpjas vai tiek atsaukts no amata; 

18.3. tiek eksmatrikulēts no studijām LU. 
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19. LU SP kopsapulce var lemt par neuzticības izteikšanu LU SSK Pārstāvim un viņa atsaukšanu, 

pēc ne mazāk kā divu trešdaļu LU SSK biedru vai ne mazāk kā divu trešdaļu LU SP valdes locekļu 

ierosinājuma. Pārstāvim, kuram ir izteikta neuzticība, ir jādod tiesības aizstāvēt sevi LU SP 

kopsapulcei pirms lēmuma pieņemšanas par viņa atsaukšanu. 

IV Nobeiguma noteikumi 

20. Ja LU SSK sastāvā ir mazāk par septiņiem locekļiem, var rīkot vēlēšanas, lai aizpildītu brīvās 

Pārstāvju vietas līdz LU SSK pilnvaru termiņa beigām. 

21. Nolikumu var grozīt LU SP kopsapulce. 

 


