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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  

 Jēkabpilī  
   

29.08.2019.           Nr.1.-8/20 

 

Studējošo pašpārvaldes nolikums 
 

Izdoti saskaņā ar 

Augstskolu likuma 53.panta pirmo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk– Koledža) studējošo pašpārvalde 

(turpmāk– Pašpārvalde) ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvniecības 

institūcija Koledžā. 

2. Pašpārvaldi izveido Koledžas studējošie. 

3. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar Pašpārvaldes nolikumu, Koledžas nolikumu, 

Iekšējās kārtības noteikumiem studentiem un citiem LR un Koledžas saistošajiem 

normatīvajiem dokumentiem.  

4. Pašpārvaldes nolikumu saskaņo Pašpārvaldes sēdē, apstiprina Koledžas 

padomes sēdē. 

5. Pašpārvaldei drīkst būt sava simbolika. 

6. Pašpārvaldei ir pienākums aizsargāt studējošo tiesības pēc studējošo 

uzaicinājuma. 

7. Pašpārvalde īsteno Koledžas administrācijas deleģētās funkcijas savstarpēji 

vienojoties. 

8. Pašpārvaldes darbību no Koledžas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks 

par vienu divsimto daļu no studējošo finansēšanai paredzētā budžeta. Šos līdzekļus 

Pašpārvalde izmanto atbilstoši Augstskolu likumā minēto funkciju veikšanai. 

 

II. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

9. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt Studējošo un Koledžas administrācijas 

interešu saskaņošanu un Studējošo aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā darbā, studiju 

procesā un atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā. 

10. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi: 
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10.1. sadarboties ar Koledžas administrāciju un docētājiem, 

10.2. pārstāvēt Studējošo intereses sarunās ar Koledžas administrāciju un 

docētājiem, 

10.3. veicināt studiju procesa efektivitāti, 

10.4. iesaistīties studiju un sadzīves apstākļu uzlabošanā Koledžā, 

10.5. veikt studējošo aptaujas, apkopot priekšlikumus un īstenot tos atbilstoši 

Koledžas iekšējai kārtībai, 

10.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldībām, valsts 

institūcijām un sabiedriskajām organizācijām. 

 

III.  Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas 

11. Pašpārvaldi izveido no katra kursa deleģējot kursa vecāko, kā arī 

studējošajiem piesakoties brīvprātīgi. 

12. Pašpārvaldes sastāva veidošana notiek katra gada septembra mēnesī. 

13. Pašpārvaldes biedrs beidz savu darbību Pašpārvaldē – pārtraucot studēt 

Koledžā, izsakot vēlēšanos izstāties no Pašpārvaldes vai tiekot atstādināts ar 2/3 

Pašpārvaldes balsojuma. Jaunu biedru izvirza mēneša laikā. 

14. Pašpārvaldes darbības ilgums ir viens gads.  

15. Pašpārvaldes biedrus drīkst ievēlēt atkārtoti. 

16. Pašpārvalde ir lemttiesīga, ja uz tās sēdi ieradušies ne mazāk kā 2/3 no tās 

sastāva.  

 

IV.  Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

17. Pašpārvaldē ir ne mazāk kā pieci Studējošie. 

18. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.  

19. Pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas. 

 

V.  Pašpārvaldes tiesības un pienākumi 

20. Pašpārvaldes tiesības: 

20.1. iesniegt priekšlikumus Koledžas administrācijai; 

20.2. pieprasīt un saņemt informāciju no Koledžas administrācijas un Koledžas 

padomes visos jautājumos, kas skar studējošo intereses; 

20.3. piedalīties Koledžas darba plānošanā; 

20.4. piedalīties kvalifikācijas prakses rezultātu un kvalifikācijas darba 

aizstāvēšanā pēc studējošā uzaicinājuma; 

20.5. Koledžu un studējošos reprezentēt Latvijā un ārvalstīs; 

20.6. iniciēt un veikt grozījumus Pašpārvaldes nolikumā; 
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20.7. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību; 

20.8. veidot darba grupas; 

20.9. lemt par svarīgajiem ar studējošo darbību saistītajiem jautājumiem. 

21. Pašpārvaldes pienākumi ir: 

21.1. organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši Koledžas nolikumam, 

atbilstošajiem darba kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem;  

21.2. deleģēt divus Pašpārvaldes pārstāvjus Koledžas padomei; 

21.3. deleģēt trīs Pašpārvaldes pārstāvjus stipendiju komisijas un kredītu 

komisijas sēdēm;  

21.4. regulāri informēt Studējošos par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; 

21.5. aizstāvēt un pārstāvēt studējošo intereses studiju procesā, materiālās un 

kultūras dzīves jautājumos; 

21.6. atbalstīt LR un Koledžas normatīvo aktu ievērošanu; 

21.7. uzturēt un uzglabāt savu iekšējo dokumentāciju uzskatāmi un atbilstoši 

lietvedības prasībām. 

 

VI. Noslēgums jautājums 

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 2016.gada 

10.novembra iekšējie noteikumi Nr.1.-8/17 “Studējošo pašpārvaldes nolikums”. 

 

 

Direktore          R.Pole 

 

 

Ozola 65231726 


