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1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padome (LKA SP) ir brīvprātīga personu 

apvienība (turpmāk – Studentu padome), kas apvieno un pārstāv Latvijas koledžu 

studējošo pašpārvaldes, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas 

rakstura. 

1.2. Par Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes biedru var būt jebkuras 

Latvijas Koledžu asociācijā esošas koledžas studējošo pašpārvalde, kas atzīst un 

ievēro LKA SP statūtus un vēlas pievienoties LKA SP. 

1.3.LKA SP ir tiesīga iestāties citās biedrībās vai to savienībās, kuru darbība un statūti 

nav pretrunā ar LKA SP statūtiem. 

1.4. LKA SP nav juridiska persona, bet savas darbības finansiālos jautājumus risina 

sadarbībā ar LKA. 

1.5. Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes abreviatūra ir LKA SP. 

1.6. LKA SP ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.7. LKA SP cieši sadarbojas ar Latvijas Koledžu asociāciju un tās valdi, 

nepieciešamajos gadījumos lūdzot tās finansiālu atbalstu plānoto pasākumu 

nodrošināšanai. 

 

2.nodaļa. Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes mērķis un uzdevumi 

2.1. LKA SP mērķis ir pārstāvēt Latvijas Koledžu asociācijas studentus un cīnīties par 

viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu. 

2.2. LKA SP savu mērķu izpildei veic šādus uzdevumus: 

 2.2.1. deleģē savus pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko 

 organizāciju koleģiālajās lēmējinstitūcijās un padomdevējinstitūcijās; 

 2.2.2. pārstāv Latvijas Koledžu asociācijas studējošos; 

 2.2.3. veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes, 

 izglītības, kultūras, zinātnes un sporta jomās; 

 2.2.4. izplata informāciju par Latvijas koledžās studējošajiem aktuāliem 

 notikumiem, norisēm un problēmām; 

 2.2.5. aktīvi pauž nostāju, viedokli un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā; 

 2.2.6. organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus; 

 2.2.7. sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību. 

 

3.nodaļa. Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes organizatoriskā 

struktūra 

3.1. Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē katras koledžas studējošo 

pašpārvalde pārstāvēta ar vienu pārstāvi un viņa aizvietotāju, ko darbam LKA SP 

deleģējusi attiecīgās koledžas studējošo pašpārvalde uz nenoteiktu vai noteiktu laiku. 

LKA SP izpildinstitūcija ir valde. 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē, 

izstāšanās un izslēgšana 

4.1. Studējošo pašpārvalde, kura vēlas iestāties LKA SP, iesniedz noteiktas formas 

rakstisku pieteikumu, norādot deleģētā pārstāvja un viņa aizvietotāja personas datus. 



4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LKA SP pieņem ar LKA SP biedru balsu 

vairākumu. Pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs 

mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Motivēts lēmums 

rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.  

4.3. Ja pieteicējs nav uzņemts par biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne 

ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LKA SP, rakstveidā paziņojot par to LKA 

SP, kā arī atsaukt un iecelt savu deleģēto pārstāvi un/vai viņa aizvietotāju. 

4.5. Biedru var izslēgt no LKA SP ar LKA SP lēmumu, ja: 

 4.5.1. biedrs nepilda LKA SP lēmumus; 

 4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

 4.5.3. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1. LKA SP biedriem – koledžās studējošo pašpārvalžu deleģētajiem pārstāvjiem ir 

šādas tiesības: 

 5.1.1. vēlēt, tikt ievēlētam un citādi piedalīties LKA SP darbā; 

 5.1.2. saņemt informāciju par LKA SP darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem 

 LKA SP protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

 5.1.3. piedalīties visos LKA SP organizētajos pasākumos, iesniegt 

 priekšlikumus, aizstāvēt savu viedokli; 

 5.1.4. iesniegt priekšlikumus, uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz tiem. 

5.2. LKA SP biedriem – koledžās studējošo pašpārvalžu pārstāvjiem ir šādi 

pienākumi: 

 5.2.1. pārstāvēt savas koledžas pašpārvaldes viedokli un iniciatīvas; 

 5.2.2. ievērot statūtus un pildīt pieņemtos lēmumus; 

 5.2.3. saudzēt LKA SP rīcībā nodotās materiālās vērtības; 

 5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LKA SP mērķa un uzdevumu 

 īstenošanu; 

 5.2.5. atturēties no rīcības, kas varētu negatīvi ietekmēt LKA SP reputāciju un 

 nodarīt tai kaitējumu; 

 5.2.6. nodrošināt attiecīgās koledžas studējošo interešu pārstāvniecību,. 

 

6.nodaļa. Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes sasaukšana un 

lēmumu pieņemšana 

6.1. LKA SP sastāv no LKA SP biedru – koledžās studējošo pašpārvalžu – deleģētiem 

studentiem: viena pārstāvja un viena aizvietotāja. 

6.2. LKA SP sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē 

par to visus biedrus ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sēdes. LKA SP biedrs var 

ierosināt izmaiņas darba kārtībā pēc darba kārtības izsludināšanas. 

6.3. LKA SP sēdi vada kāds no Valdes locekļiem. 

6.4. LKA SP ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Katras 

koledžas studējošo pašpārvaldei ir viena balss. 



6.5. LKA SP lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 

biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai LKA SP darbības izbeigšanu ir 

pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no kopīgā biedru skaita. 

6.6. LKA SP biedri savu viedokli var paust balsojot arī tiešsaistē (elektroniski). 

 

7.nodaļa. Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes Valde 

7.1. KLA SP Valde ir pastāvīgi funkcionējoša LKA SP izpildinstitūcija. Valde sanāk 

uz savām sēdēm regulāri, bet ne retāk kā 6 reizes gadā. 

7.2. Valde sastāv no Prezidenta un četriem uz vienu gadu ievēlētiem Valdes locekļiem 

(viceprezidentiem). Prezidentu ievēl LKA SP uz vienu gadu. Prezidents un Valdes 

locekļi tiek ievēlēti no LKA SP locekļiem atklātās vai aizklātās vēlēšanās. 

7.3. LKA SP atsevišķi pārstāv tās Prezidents vai Valdes locekļu vairākums kopīgi. 

7.4. Prezidents veic šādas funkcijas: 

 7.4.1. pārstāv LKA SP attiecībās ar iestādēm un amatpersonām,  

 7.4.2. pēc LKA SP vai tās Valdes lēmuma slēdz sadarbības līgumus, 

 7.4.3. nodrošina Valdes sēžu vadīšanu, 

 7.4.4. atbild par Valdes darbību. 

7.5. Valde veic šādas funkcijas: 

 7.5.1. ierosina vai sagatavo LKA SP lemjamos jautājumus; 

 7.5.2. nodrošina LKA SP lēmumu īstenošanu. 

7.6. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valdes 

sēdes ir atklātas. 

7.7. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. 

7.8. Valdes locekli var atsaukt LKA SP, kas šo Valdes locekli ievēlējusi. Valdes 

locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā 

gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt LKA 

SP, kaitējumu nodarīšana LKA SP interesēm, kā arī uzticības zaudēšana. 

7.9. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām. 

7.10. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt LKA SP paziņojumu par Valdes 

locekļa amata atstāšanu. 

 

8.nodaļa. LKA SP likvidācija un reorganizācija 

8.1. Lēmumu par LKA SP likvidāciju vai reorganizāciju pieņem LKA SP ar divu 

trešdaļu biedru balsu vairākumu. 

 


