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I. Vispārīgie noteikumi
1. Latvijas Universitātes Studentu padome ir Latvijas Universitātes (turpmāk − LU) studējošo
pašpārvalde, tā ir neatkarīga LU studējošo tiesību un interešu pārstāvības galvenā
lēmējinstitūcija, kas darbojas biedrības statusā. Tās nosaukums citās valodās ir:
1.1. Students’ council of the University of Latvia (angļu);
1.2. Conseil d'étudiants de l'Université de Lettonie (franču);
1.3. Студенческий совет Латвийского университета (krievu);
1.4. Studenten Rat von der Universität Lettlands (vācu).
2. Latvijas Universitātes Studentu padomes darbības mērķis ir pārstāvēt LU studējošos un
aizstāvēt viņu tiesības un intereses, kā arī veicināt izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.
3. Latvijas Universitātes Studentu padomes nosaukuma saīsinājums ir LU SP.
4. LU SP darba valoda ir latviešu valoda.
5. LU SP uzdevumi ir:
5.1. aizstāvēt un pārstāvēt LU studējošo akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos;
5.2. vērsties pie iestādēm un amatpersonām ar lūgumiem, priekšlikumiem un prasībām LU
studējošo vārdā;
5.3. nodrošināt LU studējošo viedokļa ievērošanu ar LU saistītu jautājumu risināšanā, ieskaitot
LU studējošo pārstāvju ievēlēšanu LU Senātā, komisijās, darba grupās un citās koleģiālajās LU
institūcijās;
5.4. nodrošināt LU studējošo interešu pārstāvniecību valsts institūcijās un nevalstiskās
organizācijās;
5.5. aizklāti balsojot, ievēlēt studējošo pārstāvjus LU Satversmes sapulcē, LU Senātā un LU
Akadēmiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar LU SP Kārtības rullī noteikto kārtību;
5.6. vērsties pie LU rektora vai LU Senāta ar lūgumu atcelt LU pārvaldes un vadības institūciju
lēmumus, ja tie neatbilst LU studējošo interesēm;
5.7. ierosināt pieņemt, grozīt un atcelt LU iekšējos normatīvos aktus;
5.8. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras LU struktūrvienības
pilnvarotajiem pārstāvjiem par visiem jautājumiem, kas skar studējošo intereses;
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5.9. novērot LU fakultāšu studējošo pašpārvalžu vēlēšanas un pārraudzīt to darbību;
5.10. veicināt studiju kvalitāti un akadēmiskās tradīcijas, demokrātiju un indivīda iniciatīvu,
studentu pašapziņu un personības attīstību, veselīgu dzīvesveidu, jaunatnes pilsonisko
integrāciju un dalību sabiedrībā;
5.11. reprezentēt LU studējošos Latvijā un ārvalstīs.

II. Biedri
6. LU SP biedri ir LU SP Vēlēšanu nolikuma noteiktajā kārtībā ievēlētie LU fakultāšu studējošo
pašpārvalžu biedri.
7. LU SP biedru tiesības ir:
7.1. iesniegt priekšlikumus LU SP darbības mērķa sasniegšanai;
7.2. pieprasīt informāciju no LU SP valdes par LU SP lēmumu izpildi;
7.3. jebkurā laikā nolikt LU SP biedra mandātu, tādā veidā izstājoties no LU SP;
7.4. nolikt mandātu LU fakultātes studējošo pašpārvaldē uz pilnvaru laiku LU SP.
8. LU SP biedru pienākumi ir:
8.1. piedalīties LU SP kopsapulcēs;
8.2. veikt visu iespējamo, lai LU SP darbības mērķis tiktu sasniegts;
8.3. ziņot LU SP institūcijās par LU SP darbībā novērotajiem trūkumiem;
8.4. savā darbībā ievērot LU Satversmi, LU iekšējos normatīvos aktus, LU SP Satversmi,
Kārtības rulli, LU SP un tās valdes lēmumus;
8.5. ziņot atbilstošajai fakultātes studējošo pašpārvaldei par LU SP darbības aktualitātēm.
9. LU SP biedrus var izslēgt no LU SP, pamatojoties uz LU SP kopsapulces lēmumu, saskaņā ar
LU SP Kārtības rulli.
III. LU SP darbības kārtība
10. LU SP biedrus reizi gadā decembra pirmajā nedēļā ievēlē LU fakultāšu studējošo pašpārvaldes.
Ievēlējamo skaitu un vēlēšanu kārtību nosaka LU SP Vēlēšanu nolikums.
11. LU SP uz savu pirmo kopsapulci sanāk decembra otrajā nedēļā, kad arī izbeidzas iepriekšējās
LU SP biedru pilnvaras.
12. LU SP sanāk uz kopsapulci ne retāk kā reizi mēnesī akadēmiskā gada laikā, citā laikā − pēc
vajadzības.
13. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai LU SP pieņem LU SP Kārtības rulli.
14. LU SP kopsapulces ir atklātas, ja LU SP vai attiecīgās institūcijas ar motivētu lēmumu nenosaka
citādi.
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15. LU SP kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no tās biedriem.
16. LU SP kopsapulce savus lēmumus pieņem ar klātesošo LU SP biedru balsu vairākumu.
17. LU SP kopsapulce izveido darbības virzienus, nosakot to kompetences. Virzienu vadītājiem ir
tiesības pieprasīt savai darbībai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus no LU SP biedriem,
valsts un LU institūcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses virziena kompetences
ietvaros.
18. LU SP kopsapulce un valde izskata visus virzienu iesniegtos priekšlikumus.
19. LU SP kopsapulce reizi gadā pieņem LU SP budžetu.

IV. Valde
20. Valde ir LU SP izpildinstitūcija, kas sastāv no astoņiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir
LU SP valdes priekšsēdētājs. Valdes sastāvā neietilpst Revīzijas komisijas biedri.
21. Valdes locekļus uz termiņu līdz LU SP biedru pilnvaru beigām (12. punkts) ievēlē LU SP
kopsapulce no LU SP biedriem.
22. Valdes locekļi tiek ievēlēti LU SP kopsapulcē, aizklāti balsojot, ar klātesošo LU SP biedru
balsu vairākumu.
23. Par valdes locekli var būt ikviens LU SP biedrs.
24. LU SP valdes sēdes vada LU SP valdes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots valdes loceklis.
25. Valde sasauc LU SP kārtējās kopsapulces. Valdes priekšsēdētājs sasauc valdes kārtējās sēdes,
valdes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt valdes ārkārtas sēdes. Ja Revīzijas komisija vai ne
mazāk kā viena desmitā daļa LU SP biedru pieprasa LU SP ārkārtas kopsapulces sasaukšanu,
pamatojot to ar rakstisku iesniegumu, tad valdei ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi nekavējoties
pēc iesnieguma saņemšanas.
26. Valdei ir tiesības lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek
pieņemti ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.
27. LU SP darbu tās kopsapulču starplaikos vada valde.
28. Valde pieņem finanšu lēmumus, kā arī lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu
un atsavināšanu, kurus pēc tam apstiprina LU SP.
29. Valde nodrošina LU SP kopsapulču lēmumu īstenošanu.
30. Valde katrā LU SP kopsapulcē ziņo par savu darbību kopš iepriekšējās LU SP kopsapulces.
31. LU SP kopsapulce ar lēmumu var noteikt atlīdzību un tās izmaksas kārtību par valdes locekļa
pienākumu pildīšanu.
32. LU SP atsevišķi pārstāv priekšsēdētājs. Pārējie valdes locekļi pārstāv LU SP kopīgi.
33. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības LU SP vārdā pēc LU SP vai valdes lēmuma nodibināt
tiesiskas attiecības ar fizisku un/vai juridisku personu.
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34. Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par LU SP darbības atbilstību Latvijā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, LU SP Satversmei un citiem LU SP lēmumiem.
35. Pēc ne mazāk kā vienas ceturtās daļas LU SP biedru priekšlikuma LU SP nākamajā kopsapulcē
lemj par valdes locekļa atbrīvošanu no amata. Ja valdes loceklis tiek atbrīvots no amata, tad LU
SP kopsapulce nekavējoties lemj par jauna valdes locekļa ievēlēšanu. Valdes loceklis var
atkāpties no amata. Ja valdes loceklis ir atkāpies no amata, tad viņa pienākumus līdz nākamajai
LU SP kopsapulcei pilda valdes priekšsēdētāja noteikts cits valdes loceklis. Nākamajā
kopsapulcē LU SP ievēl citu valdes locekli.
37. Pēc pārskata gada beigām valde sagatavo LU SP gada pārskatu saskaņā ar likumu "Par
grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem.
V. Revīzijas komisija
38. Revīzijas komisija ir LU SP saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija.
39. Revīzijas komisiju piecu cilvēku sastāvā uz termiņu līdz Biedrības gada pārskata par nākamo
gadu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā ievēlē LU SP pirmajā kopsapulcē. Revīzijas
komisija veic revīziju attiecībā uz LU SP darbību nākamajā kalendārajā gadā. Pilnvaras sākas
ar kalendārā gada sākumu un beidzas ar gada pārskata iesniegšanas brīdi.
40. Revīzijas komisijā neietilpst valdes locekļi.
41. Revīzijas komisija sanāk ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tās izveidošanas.
42. Revīzijas komisija ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
43. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
44. Revīzijas komisija sagatavo savu atzinumu par valdes sagatavoto LU SP gada pārskatu un
iesniedz to LU SP.
45. Pēc valdes sagatavotā LU SP gada pārskata uzklausīšanas LU SP kopsapulcē Revīzijas
komisijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona nolasa Revīzijas komisijas atzinumu par valdes
sagatavoto LU SP gada pārskatu.
46. Revīzijas komisija ne retāk kā reizi ceturksnī veic LU SP grāmatvedības pārbaudi un iesniedz
LU SP pārbaudes atzinumu. LU SP uzklausa šo atzinumu savā kārtējā kopsapulcē pēc tā
iesniegšanas.
47. Ja Revīzijas komisijas loceklis atkāpies no amata, nākamajā kārtējā LU SP kopsapulcē ievēlē
jaunu Revīzijas komisijas locekli uz atlikušo pilnvaru laiku.
48. LU SP iespēju robežās ir jāņem vērā Revīzijas komisijas atzinumos sniegtās rekomendācijas.
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VI. Satversmes pieņemšanas un grozīšanas kārtība
49. LU SP Satversmi pieņem un groza LU SP kopsapulce pēc valdes vai ne mazāk kā vienas
ceturtās daļas LU SP biedru priekšlikuma.
50. LU SP Satversmi pieņem un groza ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu LU SP biedru balsu
vairākumu.
51. LU SP Satversme un tās grozījumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas LU Senātā.
VII. Likvidācijas kārtība
52. LU SP var pieņemt lēmumu par likvidāciju pēc vairāk kā puses visu LU SP biedru
priekšlikuma, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas LU SP biedru.
53. Izbeidzot LU SP darbību, tās līdzekļi un īpašums pēc saistību nokārtošanas nonāk tās tiesību un
pienākumu pārņēmējas īpašumā vai, ja tādas nav, LU īpašumā.
54. LU SP lēmums par likvidāciju jāapstiprina LU Senātā.
VIII. Noslēguma noteikumi
55. Ar satversmes spēkā stāšanos spēku zaudē ar LU Senāta 2011. gada 12. septembra lēmumu Nr.
148 apstiprinātā Latvijas Universitātes Studentu padomes Satversme.

Senāta priekšsēdētājs

M. Kļaviņš

Senāta sekretāre

I. Upacere
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