
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

FAKULTĀTES STUDENTU PAŠPĀRVALDES 

Kārtības rullis 



1 VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1 Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā - RTU) Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas Studentu pašpārvalde ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu 

pārstāvības institūcija gan Fakultātē, gan Rīgas Tehniskajā universitātē. 

1.2. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (turpmāk tekstā - 

DITF) Studentu pašpārvaldes oficiālā abreviatūra ir DITF SP. 

1.3. Šis dokuments reglamentē DITF SP darbību. 

1.4. DITF SP darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un pamatojoties uz RTU Iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuri ir saistoši DITF SP. 

1.5. DITF SP ir savs oficiāls logo (Pielikums nr.1) 

2 DITF SP MĒRĶI 

2.1 Pārstāvēt RTU DITF studējošos. 

2.2 Aizstāvēt studējošo akadēmiskās, sociālās tiesības un kultūras dzīves intereses 

DITF un RTU. 

2.3 Veicināt radošu, inovatīvu, mājīgu, studijām un atpūtai labvēlīgu vidi DITF. 

3 DITF SP DARBĪBAS TERMIŅI 

3.1 DITF SP sastāvs darbojas no tā ievēlēšanas brīža līdz jaunievēlētā DITF SP sastāva 

pirmajai sēdei vai līdz tā darbības izbeigšanai. 

3.2 DITF SP vadītājs, vadītāja vietnieks un virzienu vadītāji pilda amata pienākumus 

no to ievēlēšanas brīža līdz ikgadējām DITF SP vēlēšanām. 

4 BIEDRU, AKTĪVISTU UN VECBIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1 DITF SP biedrs (turpmāk tekstā - Biedrs) – saskaņā ar RTU SP Kārtības rullī 

iekļauto Vēlēšanu nolikumu ievēlēts DITF SP pārstāvis. 

4.2. DITF SP Vecbiedrs (turpmāk tekstā - Vecbiedrs) - bijis DITF SP pašpārvaldes Biedrs 

vai aktīvists vismaz divus astronomiskos gadus un ir apstiprināts vecbiedra statusā DITF 

SP sēdē. 

4.3. DITF SP aktīvists (turpmāk tekstā - Aktīvists) - jebkurš RTU DITF studējošais, 

kurš iesaistās DITF SP darbībā. 

4.4. Biedriem, Vecbiedriem un Aktīvistiem ir šādas tiesības: 

4.1.1 piedalīties DITF SP darbības organizēšanā; 

4.1.2 izteikt un aizstāvēt savu viedokli DITF SP sēdēs; 

4.1.3 saņemt aktuālo informāciju, kas saistīta ar DITF SP darbību, tai skaitā 

iepazīties ar visu DITF SP dokumentāciju; 



4.1.4 piedalīties visos DITF SP organizētajos projektos, iesniegt priekšlikumus 

par jauniem un esošajiem DITF SP organizētajiem projektiem; 

4.1.5. sniegt priekšlikumus DITF SP iekšējās darbības uzlabošanai. 

4.5. Biedru un Aktīvistu pienākumi: 

4.5.1 ievērot DITF SP Kārtības rulli, RTU studentu, mācībspēku un darbinieku 

Ētikas kodeksu un pildīt DITF SP sēdes lēmumus; 

4.5.2 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt DITF SP mērķu sasniegšanu un 

uzdevumu īstenošanu; 

4.5.3 piedalīties DITF SP sēdēs; 

4.5.4. neizmantot DITF SP līdzekļus un inventāru savtīgos nolūkos. 

4.6. Vecbiedru pienākumi: 

4.6.1 ievērot DITF SP Kārtības rulli, RTU studentu, mācībspēku un darbinieku 

Ētikas kodeksu un pildīt DITF SP sēdes lēmumus; 

4.6.2 iespēju robežās atbalstīt Pašpārvaldes mērķu sasniegšanu un uzdevumu 

īstenošanu. 

4.6.3. neizmantot DITF SP līdzekļus un inventāru savtīgos nolūkos. 

5 DITF SP BIEDRI, VECBIEDRI UN BALSSTIESĪBAS 

5.1 DITF SP Biedrus ievēl DITF studenti RTU SP rīkotajās vēlēšanās atbilstoši RTU SP 

biedru vēlēšanu kārtībai”. Lai kandidētu šajās vēlēšanās, jāaizpilda Biedru uzņemšanas 

anketa drukātā formātā un elektroniski. 

5.2 DITF SP Vecbiedru apstiprina ar DITF SP sēdes lēmumu, ja ir saņemts 

rakstveida iesniegums. 

5.3 Visiem DITF SP ievēlētajiem Biedriem balsstiesības tiek piešķirtas pēc ikgadējām 

RTU SP biedru vēlēšanām, kad to rezultāti tiek apstiprināti. 

5.4 Ar DITF SP sēdes balsojumu Vecbiedram balsstiesības tiek piešķirtas tikai uz konkrētu 

DITF SP sēdi pēc Vecbiedra mutiska lūguma. 

5.5 Ar DITF SP sēdes balsojumu Biedram var atņemt balsstiesības: 

5.5.1 pēc DITF SP vadītāja ierosinājuma, ja nav apmeklētas 3 pēc kārtas notikušas 

DITF SP sēdes; 

5.5.2 ja konkrētais Biedrs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu DITF SP. 

5.6 Balsstiesības var tikt atjaunotas ar DITF SPs sēdes balsojumu, ja Biedrs mutiski vai 

rakstiski sniedz paskaidrojumu par neapmeklētajām sēdēm. 

5.7 Ar DITF SP sēdes balsojumu Biedram var atņemt biedra statusu: 



5.7.1 ja konkrētais Biedrs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu DITF SP; 

5.7.2 ja Biedrs ir veicis šādas darbības: 

5.7.2.1 nodarījis tīšu kaitējumu DITF SP mantai vai tēlam; 

5.7.2.2 apzināti izšķērdējis DITF SP finanšu līdzekļus; 

5.7.2.3 nav pildījis pienākumus un uzņemtās saistības; 

5.7.2.4 veicis citas darbības, kas ir pretrunā ar DITF SP Kārtības rullī noteikto 

un vispārpieņemtām ētikas normām, kā arī RTU studentu, mācībspēku un 

darbinieku Ētikas kodeksu; 

5.7.2.5 nav piedalījies DITF SP darbībā nedz klātienē, nedz neklātienē. 

5.8 DITF SP vadītājs brīdina Biedru par iespējamu biedra statusa vai balsstiesību 

atņemšanu vismaz 5 (piecu) darba dienas pirms DITF SP sēdes. Biedrs var ierasties uz 

DITF SP sēdi un sniegt paskaidrojumu. 

5.9 Biedrs automātiski tiek izslēgts no DITF SP, ja Biedrs beidz vai pārtrauc studijas RTU 

DITF, izņemot gadījumu, kad tas turpina mācības citā studiju programmā RTU DITF. 

6 DITF SP SĒDES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

6.1 DITF SP sēde ir augstākā DITF SP lēmējinstitūcija. DITF SP sēdes ir atklātas, bet, ja 

vairāk nekā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem ir nobalsojuši par aizklātu sēdi, tad sēdē 

drīkst piedalīties tikai DITF SP Biedri, Aktīvisti un Vecbiedri, turklāt sēdes protokols tiek 

pasludināts par nepublicējamu. 

6.2 DITF SP sēde tiek sasaukta ne retāk kā reizi trijās nedēļās, izņemot brīvlaiku un 

eksāmenu sesiju, kad tā tiek sasaukta pēc nepieciešamības. 

6.3 Ārkārtas DITF SP sēde var tikt sasaukta pēc DITF SP vadītāja vai vadītāja vietnieka 

iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 25% (divdesmit pieci) procenti 

DITF SP balsstiesīgo, norādot sasaukšanas iemeslu. 

6.4 Ārkārtas DITF SP sēde tiek sasaukta ne ātrāk kā 1 (vienu) dienu un ne vēlāk kā četras 

dienas pēc sēdes izziņošanas. Par ārkārtas sēdi visiem DITF SP balsstiesīgajiem paziņo 

telefoniski. 

6.5 Ja uz atkārtoto DITF SP sēdi ir ieradušies vismaz 5 (pieci) balsstiesīgie, tad šajā 

sēdē balsstiesīgie ir tiesīgi pieņemt jebkādu lēmumu, kas skar DITF SP. 

6.6 DITF SP sēdi vada DITF SP vadītājs, tā prombūtnes laikā - DITF SP vadītāja vietnieks 

vai cita deleģēta persona. 

6.7 DITF SP vadītājs nodrošina sēdes darba kārtības izsūtīšanu (elektroniskā pasta vēstuļu 

veidā, tajā iekļaujot sēdes norises vietu, laiku, izskatāmos jautājumus un dokumentus) visiem 

biedriem un aktīvistiem vismaz 2 (divas) dienas pirms DITF SP sēdes. 



6.8 DITF SP sēdē ir kvorums, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no DITF SP balsstiesīgajiem. 

6.9 Ja DITF SP sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, DITF SP vadītājs var 

atkārtoti sasaukt DITF SP sēdi. 

6.10 Atkārtotā DITF SP sēde tiek sasaukta ne ātrāk kā 1 (vienu) dienu un ne vēlāk kā 

divas nedēļas pēc sēdes izziņošanas. 

6.11. Balsošanas procedūra var notikt: 

6.11.1. balsojot atklātā veidā, izsakot attieksmi atbilstoši balsošanas procedūrai; 

6.11..2 balsojot aizklātā veidā, izmantojot biļetenus atbilstoši balsošanas 

procedūrai. 

6.12 Ja kaut viens sēdes balsstiesīgais pieprasa aizklāti balsot par kādu lēmumu, tad 

notiek aizklāts balsojums. 

6.13 Jebkuru aizklāto balsojumu var apstrīdēt DITF SP sēdes laikā. 

6.14 Ja aizklātais balsojums tiek apstrīdēts, tad balsis tiek pārskaitītas publiski sēdes laikā. 

6.15 Balsošana var notikt vairākos veidos un par to sēdes vadītājs vienojas ar 

balstiesīgajiem pirms balsošanas: 

6.15.1. balsošana notiek, atbilstoši izsakot attieksmi „par”, „pret” vai „atturas” pēc 

sēdes vadītāja uzaicinājuma. Tādā veidā var balsot par vienu priekšlikumu vienā vai 

vairākās kārtās; 

6.15.2 balsošana notiek, izsakot attieksmi „par” vai „pret”. Tādā veidā var izšķirt 

divus alternatīvus priekšlikumus vai balsošanas kārtību; 

6.15.3 balsošana notiek izsakot attieksmi „par” tikai par vienu no 

vairākiem priekšlikumiem; 

6.15..4 jautājums var tikt pieņemts pēc diskusijas bez iebildumiem, kad sēdes 

dalībnieki izsaka mutisku atbalstu un nav būtisku iebildumu. 

6.16 Balsojot par kandidātu balsošana notiek izsakot attieksmi “par” vai “pret”. 

6.17 Iekšējās vēlēšanās vairāku kandidātu gadījumā balsojums notiek pa kārtām. Katrā 

kārtā atmetot kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāko balsu skaitu. Balsojums 

notiek līdz viens kandidāts iegūst vairāk nekā pusi balsu no tā brīža kvoruma. 

6.18 Balsstiesīgie var rakstveidā deleģēt savas balsstiesības vienam no balsstiesīgajiem 

DITF SP biedriem. Pilnvara tiek atzīta par derīgu, ja tā ir iesniegta sēdes vadītājam un ja tajā 

ir norādīta visa pilnvaras paraugā (Pielikums Nr. 2) pieprasītā informācija. Uz vienu 

balsstiesīgo DITF SP Biedru var deleģēt tikai vienu balsi. 

6.19 DITF SP lēmumus var pieņemt, ja sēdē ir kvorums. 

6.20 Zemāk minētie lēmumi tiek pieņemti tikai tad, ja DITF SP sēdē ir kvorums un par 

lēmumu 



nobalsojuši vairāk nekā ⅔ (divas trešdaļas)no tā brīža kvoruma: 

6.20.1 DITF SP struktūras izmaiņas; 

6.20.2 DITF SP dokumentācijas vai organizācijas izmaiņas; 

6.20.3 Biedra statusa atņemšana; 

6.20.4 ierosinājuma pārvēlēt DITF SP vadītāju, vietnieku, virziena vadītāju vai 

cita amata pienākumu pildītāju apstiprināšana. 

6.21 Balsu skaitīšanu lēmumu pieņemšanas atklātā balsošanas procedūrā nodrošina 

DITF SP sēdes vadītājs, balsis saskaitot. 

6.22 Aizklātas balsošanas procedūras gadījumā tiek izveidota balsu skaitīšanas komisija 

trīs cilvēku sastāvā, kuri neatrodas interešu konfliktā ar pieņemamo lēmumu. DITF SP 

Biedri no vēlēšanu komisijas locekļiem ievēl vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, kurš 

vada balsošanas procesu un paziņo rezultātus. 

6.23 Ja kāds no sēdē klātesošajiem vēlās novērot balsu skaitīšanas komisijas darbu, tad 

viņš pievienojas balsu skaitīšanas komisijai kā novērotājs uz balsu skaitīšanas brīdi. 

7 STRUKTŪRA 

7.1 DITF SP struktūru 

veido: 

7.1.1 DITF SP vadītājs; 

7.1.2 vadītāja vietnieks; 

7.1.3 virzienu 

vadītāji; 

7.1.4 Biedri; 

7.1.5 Aktīvisti; 

7.1.6 Vecbiedri. 

7.2 Pašpārvaldes darbības virzienus pārrauga un to attīstībai seko virzienu vadītāji, kuri 

veic pienākumus saskaņā ar DITF SP sēdē apstiprinātiem amata aprakstiem. 

7.3 Virzienu vadītāji, DITF SP vadītājs un vadītāja vietnieks ir tiesīgi izlemt jautājumus, kas 

skar konkrētā virziena attīstību. 

7.4 DITF SP vadītāju, virzienu vadītājus un citu amatu pienākumu pildītājus ievēl, un 

vadītāja vietnieku no Biedru vidus apstiprina DITF SP balsstiesīgie Biedri. 

7.5 DITF SP vadītājs no balsstiesīgo vidus, kas nav virzienu vadītāji, izvēlas DITF SP 

vadītāja vietnieku, kuru apstiprina vai noraida balsstiesīgie balsojot. 

7.6 DITF SP vadītāja, vadītāja vietnieka, virziena vadītāja un cita amata pienākumu 

pildītāja vieta DITF SP sēdē tiek pasludināta par brīvu, ja attiecīgais Biedrs, kurš līdz 

šim ieņēmis šo 



amatu, ir: 

7.6.1 atteicies no ieņemamā amata; 

7.6.2 atstādināts no ieņemamā amata ar DITF SP sēdes lēmumu; 

7.6.3 zaudējis balsstiesības; 

7.6.4 zaudējis Biedra statusu. 

7.7 Ja kāds no amatiem atbrīvojas, tad šī amata kandidātu vēlēšanas notiek nākamajā 

DITF SP sēdē. 

7.8 Ja DITF SP Biedri ir neapmierināti ar DITF SP amatā esošā Biedra darbību, ne mazāk kā 

⅓ (viena trešdaļa) no balsstiesīgajiem ir tiesīgi iesnieguma formā ierosināt tā atsaukšanu no 

amata. 

7.9 DITF SP darbības virzieni un amati var tikt izveidoti un likvidēti ar DITF SP sēdes 

lēmumu. 
 

 

 

DITF SP vadītājs: 
 

  / / 

 

DITF SP vadītāja vietnieks:   / / 
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Pielikums Nr. 1 

 

 

 
  



DITF  

Studentu pašpārvalde 

 

 
  

  

 Pielikums Nr. 2 

 

 

PILNVARA 
  

  

  

Es, ...................................(st.apl.nr. ……..................), pilnvaroju .......................................... 

          (vārds, uzvārds)                         (vārds, uzvārds) 

  

(st.apl.nr. ....................) izmantot manas balsstiesības š.g..................................DITF SP  sēdē. 

        (datums) 

  

  

  

  

  

  

Rīgā, ........................ 

            (datums) 

Pilnvarotājs  ............................../................................/ 

              (Paraksts)      (Paraksta atšifrējums)   

  

  

Pilnvarotais  ............................../................................/ 

(Paraksts)       (Paraksta atšifrējums) 

  

  
 


