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Banku augstskolas Satversmes 21.un 76.punktu 
 

2017.gada 18.aprīlī    Nr.1.5 – 2/6 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldi (turpmāk - pašpārvalde) ievēlē vienlīdzīgās, 

tiešās un aizklātās vēlēšanās. 

 

2. Banku augstskolā (turpmāk – augstskola)  ir viens vēlēšanu apgabals. Pašpārvaldes 

vēlēšanu tiesības ir visiem augstskolā studējošajiem. 

 

3. Pašpārvaldi ievēlē uz vienu gadu. 

 

4. Pašpārvaldes vēlēšanas notiek pavasarī augstskolas pašpārvaldes vēlēšanu komisijas 

(turpmāk – komisija) noteiktajā periodā, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iepriekšējās 
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pašpārvaldes pilnvaru termiņa beigām. Pašpārvaldes vēlēšanu laiks, ir nosakāms, nodrošinot 

iespējami plašu augstskolā studējošo iespēju piedalīties vēlēšanās.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 

 

 

5. Pašpārvaldes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un struktūrvienību vadītāju 

(turpmāk– pašpārvaldes vadība) vēlēšanas notiek ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pašpārvaldes 

vēlēšanām. Pašpārvaldes vadības vēlēšanu datumu nosaka komisija.  

 

II. Komisija 

 

6. Pašpārvaldes, tās vadības un studējošo pārstāvju augstskolas koleģiālajās institūcijās 

vēlēšanas vada un to norisi saskaņā ar šo nolikumu nodrošina komisija, kuras locekļus, tai skaitā 

komisijas priekšsēdētāju, ar balsu vairākumu ieceļ pašpārvalde.  

 

6.1 Komisija, atbilstoši kompetencei apstrādājot tās rīcībā esošos fizisko personu datus, 

ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula) normas.” 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/14) 

 

7. Komisija sastāv no  trīs  locekļiem, no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs.  

 

8. Pašpārvaldei ir tiesības atcelt komisijas locekļus, ja tiek konstatēts, ka tie nenodrošina 

pašpārvaldes, tās vadības un studējošo pārstāvju augstskolas koleģiālajās institūcijās vēlēšanu norisi 

atbilstoši šim nolikumam. 

 

9. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes ir atklātas un tiek 

protokolētas. 

 

III. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtība un norise 

 

10. Komisija ne vēlāk kā divas darba dienas pēc komisijas locekļu iecelšanas nosaka: 

10.1. pašpārvaldes vēlēšanu periodu, kas var ilgt no trijām līdz piecām dienām; 

10.2. kandidātu pieteikumu uz ievēlēšanu pašpārvaldē (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas 

termiņu, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

10.2.1. pieteikumu pieņemšanas laiks ir vismaz piecas darba dienas; 

10.2.2. pieteikumu pieņemšanu beidz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms vēlēšanu sākuma. 

 

11. Komisija par nolikuma 10. punktā pieņemtajiem lēmumiem vienas darba dienas laikā 

informē studējošos un pašpārvaldi. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 

 

12. (Izslēgts ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 
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13. Kandidāti iesniedz komisijai pieteikumu tās noteiktajā termiņā. 

 

14. Pieteikumā iekļauj kandidāta: 

14.1. vārdu, uzvārdu; 

14.2. studiju programmas nosaukumu; 

14.3. parakstu, apliecinot: 

14.3.1. iesniegto ziņu patiesumu; 

14.3.2. piekrišanu kandidēt; 

14.3.3. piekrišanu, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vēlēšanu norisi.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/14) 

14.4. kontaktinformāciju.  

 

15. Kandidāti var būt tikai augstskolā studējošie, kuri neatrodas akadēmiskajā pārtraukumā. 

 

16. Komisija pārbauda, vai pieteikums ir noformēts valsts valodā un tajā ir norādīta šā 

nolikuma 14.punktā minētā informācija. Ja pieteikums neatbilst šā nolikuma 14.punkta prasībām vai 

arī nav sagatavots valsts valodā, komisija to vienas darba dienas laikā no pieteikuma iesniegšanas 

brīža atgriež iesniedzējam kļūdu un nepilnību labošanai. Ja kandidāts, kas iesniedzis pieteikumu, 

nav sasniedzams, vai arī vienas darba dienās laikā nav novērsis šajā punktā minētās kļūdas un 

nepilnības pieteikumā, komisija viņu neiekļauj pašpārvaldes vēlēšanu kandidātu sarakstā. 

 

17. Pēc pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām komisija apstiprina pašpārvaldes vēlēšanu 

kandidātu sarakstu un numurē šajā sarakstā iekļautos kandidātus pēc nejaušības principa. 

 

18. Komisija nereģistrē kandidātu pašpārvaldes vēlēšanām, ja kandidāts: 

18.1. nav augstskolas studējošais; 

18.2. ir augstskolas studējošais, kas ir akadēmiskajā pārtraukumā. 

 

19. Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju Studiju informācijas daļas vadītājam par 

kandidāta atbilstību nolikuma 18.punktā noteiktajām prasībām. 

 

20. Kandidāta iesniegtais pieteikums pēc pašpārvaldes vēlēšanu kandidātu saraksta 

apstiprināšanas nav atsaucams. 

 

21. Pēc pašpārvaldes vēlēšanu kandidātu saraksta apstiprināšanas komisija to nosūta 

augstskolas Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājam. 

 

22. Augstskolas Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs nodrošina: 

22.1. pašpārvaldes vēlēšanu elektronisko anketu sagatavošanu; 

22.2. individuālās saites uz pašpārvaldes vēlēšanu elektronisko anketu izveidi; 

22.3. šā nolikuma 22.2.apakšpunktā minētās saites nosūtīšanu augstskolas studējošajiem uz 

viņu individuālajām augstskolas e-pastu adresēm; 
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22.4. pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu nosūtīšanu vienas darba dienas laikā pēc vēlēšanu 

noslēgšanās komisijas priekšsēdētājam un augstskolas Komunikāciju un mārketinga daļas 

vadītajam. 

  

23. (Izslēgts ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 

 

24. Pašpārvaldes vēlēšanas norisinās interneta vidē.  

 

25. Pēc balsojuma par kandidātiem uz pašpārvaldi interneta vidē komisija darba dienas laikā 

nodrošina pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu publicēšanu augstskolas informatīvajā sistēmā un 

sociālajos tīklos. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 

 

26. Sūdzības par pašpārvaldes vēlēšanu rezultātiem iesniedzamas komisijai ne vēlāk kā divu 

darba dienu laikā pēc pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu publicēšanas.  

 

27. Sūdzības par pašpārvaldes vēlēšanu rezultātiem ir tiesīgs iesniegt augstskolas personāls. 

 

28. Ja ir saņemta sūdzība par pašpārvaldes vēlēšanu rezultātiem, komisija minēto sūdzību 

izskata trīs darba dienu laikā no tās iesniegšanas brīža. 

 

29. Ja nolikuma 28.punktā minēto sūdzību komisija uzskata par pamatotu un pārkāpumus 

par tādiem, kas būtiski ir ietekmējusi pašpārvaldes vēlēšanu iznākumu, sešu nedēļu laikā rīko 

atkārtotas pašpārvaldes vēlēšanas.  

 

30. Ja nolikuma 26.punktā minētajā termiņā sūdzības par pašpārvaldes vēlēšanu rezultātiem 

netika iesniegtas vai arī komisija iesniegtās sūdzības ir atzinusi par nepamatotām, komisija 

apstiprina pašpārvaldes vēlēšanu rezultātus.  

 

31. Pēc pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas komisija vienas darba dienas laikā 

apstiprinātos pašpārvaldes vēlēšanu rezultātus publicē augstskolas informatīvajā sistēmā un 

sociālajos tīklos. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 

 

32. Par ievēlētiem pašpārvaldē ir uzskatāmi tie 15 kandidāti, kas saskaņā ar apstiprinātajiem 

pašpārvaldes vēlēšanu rezultātiem pašpārvaldes vēlēšanās ir ieguvuši vislielāko balsu skaitu. 

 

33. Laikā, kamēr tiek izskatītas sūdzības par pašpārvaldes vēlēšanu rezultātiem, kā arī 

nolikuma 29.punktā noteiktajā gadījumā savas pilnvaras pilnā apmērā saglabā iepriekšējā gadā 

ievēlētais pašpārvaldes sastāvs. 

 

34. Kandidātu komisijai iesniegtos pieteikumus komisija iznīcina mēnesi pēc apstiprināto 

pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu publicēšanas. 
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35. Jaunais pašpārvaldes sastāvs sāk darboties pēc pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanas, bet ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc iepriekšējā pašpārvaldes sastāva pilnvaru 

termiņa beigām. 

35.1 Pašpārvaldes sastāva pilnvaru termiņa sākums ir kārtējā gada 1. jūlijs un pilnvaru 

termiņa beigas ir nākamā gada 30. jūnijs. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 

 

IV. Pašpārvaldes vadības vēlēšanas 

 

36. Komisija ne vēlāk kā divas darba dienas pēc apstiprināto pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu 

publicēšanas nosaka pašpārvaldes vadības vēlēšanu dienu un laiku. 

 

37. Izslēgts ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6 

 

 

38. Pašpārvaldes vadības vēlēšanas organizē komisija šā nolikuma 5.punktā noteiktajā 

termiņā. 

 

39. Uz pašpārvaldes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un struktūrvienību vadītāju 

amatiem var pretendēt visi jaunajā pašpārvaldes sastāvā esošie locekļi. 

 

40. Komisijas noteiktajā pašpārvaldes vadības vēlēšanu dienā un laikā pašpārvaldes locekļi 

izvirza kandidatūras pašpārvaldes priekšsēdētāja amata un struktūrvienību vadītāju amatiem. 

Pašpārvaldes loceklis ir tiesīgs izvirzīt arī savu kandidatūru pašpārvaldes priekšsēdētāja vai 

struktūrvienības vadītāju amatiem. 

 

41. Pašpārvaldes priekšsēdētāja amata un struktūrvienības vadītāja amatu kandidāti 

iepazīstina pašpārvaldes locekļus ar sevi un prezentē savu darbības plānu. Prezentācijas garums ir 

ne ilgāks kā piecas minūtes, kurai seko līdz trim minūtēm gara jautājumu un atbilžu daļa. Pēc visu 

kandidātu prezentāciju noklausīšanās norit aizklāta balsošana, ko vada komisija. 

 

42. Balsošana par pašpārvaldes priekšsēdētāju un katru pašpārvaldes struktūrvienības 

vadītāju noris atsevišķi. 

 

43. Uz komisijas izsniegtajām vēlēšanu zīmēm pašpārvaldes locekļi uzraksta tā 

priekšsēdētāja vai struktūrvienības vadītāja amata kandidāta vārdu, par kuru balso. Ja uz attiecīgo 

pašpārvaldes priekšsēdētāja vai struktūrvienības vadītāja amatu pretendē tikai viens kandidāts, 

komisijas izsniegtajās vēlēšanu zīmēs pašpārvaldes locekļi pretī kandidāta uzvārdam izdara atzīmi 

“par” vai “pret”. Pašpārvaldes locekļi savas aizpildītās vēlēšanu zīmes iemet komisijas īpaši 

sagatavotā urnā. 

 

44. Tūlīt pēc šā nolikuma 43.punktā minētās balsošanas komisija saskaita balsis citā telpā. 

Balsu skaitīšanas procesā var būt klāt jebkurš no augstskolas personāla, netraucējot balsu 

skaitīšanas norisi. 
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45. Komisija protokolā par pašpārvaldes vadības vēlēšanām atzīmē balsstiesīgo skaitu, 

izsniegto vēlēšanu zīmju skaitu, pēc urnas atvēršanas tajā esošo vēlēšanu zīmju skaitu, nederīgo 

vēlēšanu zīmju skaitu (tās vēlēšanu komisija numurē, atzīmējot nederīguma cēloņus), derīgo 

vēlēšanu zīmju skaitu. 

 

46. Ja ir domstarpības par vēlēšanu zīmju derīgumu, komisija tās izšķir balsojot. Lēmums 

tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm vienādi daloties, izšķirīgā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

 

47. Tūlīt pēc balsu saskaitīšanas komisija pašpārvaldei paziņo apkopotos pašpārvaldes 

priekšsēdētāja un pašpārvaldes struktūrvienību vadītāju vēlēšanu rezultātus, kā arī nederīgās 

vēlēšanu zīmes nodod glabāšanai pašpārvaldei uz vienu mēnesi. 

 

48. Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieku apstiprina pašpārvaldes nolikuma noteiktajā 

kārtībā.  

 

49. Pirms balsošanas par pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieka kandidatūras apstiprināšanu, 

pašpārvaldes priekšsēdētāja izvirzītais  pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāts 

iepazīstina pašpārvaldes locekļus ar sevi un prezentē savu darbības plānu. Prezentācijas garums ir 

ne ilgāks kā piecas minūtes, kurai seko līdz trim minūtēm gara jautājumu un atbilžu daļa. 

 

50. Komisija paziņo pašpārvaldes priekšsēdētāja un pašpārvaldes struktūrvienību vadītāju 

vēlēšanu rezultātus tajā pašā pašpārvaldes sēdē, kurā notika šīs vēlēšanas.  

 

51. Par pašpārvaldes priekšsēdētāju vai pašpārvaldes struktūrvienības vadītāju ir ievēlēts tas 

kandidāts, kas ir ieguvis vislielāko balsu skaitu. 

 

52. Ja uz pašpārvaldes priekšsēdētāja vai pašpārvaldes struktūrvienības vadītāja amatu 

pretendē tikai viens kandidāts, viņš uzskatāms par ievēlētu, kā arī pašpārvaldes priekšsēdētāja 

vietnieks par apstiprinātu, ja par viņu ir nobalsojis vairākums no 15 pašpārvaldes locekļiem. 

  

53. Ja nolikuma 52.punktā minētajā gadījumā pašpārvaldes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai pašpārvaldes struktūrvienības vadītāja amata kandidāts neiegūst balsu vairākumu, ir 

uzskatāms, ka viņa kandidatūra uz attiecīgo amatu nav atbalstīta.  

 

54. Nolikuma 53.punktā noteiktajā gadījumā pašpārvaldes locekļiem, bet pašpārvaldes 

priekšsēdētāja vietnieka gadījumā – pašpārvaldes priekšsēdētājam, ir tiesības izvirzīt citas 

kandidatūras uz attiecīgajiem pašpārvaldes amatiem vai arī atkārtoti izvirzīt to pašu pašpārvaldes 

locekļa kandidatūru, kura uz attiecīgo amatu netika atbalstīta. 

 

55. Saskaņā ar nolikuma 54.punktu izvirzītie pašpārvaldes vadības amatu kandidāti  

iepazīstina pašpārvaldes locekļus ar sevi un prezentē savu darbības plānu. 
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56. Pēc visu izvirzīto kandidātu prezentāciju noklausīšanās norit atkārtota aizklāta balsošana 

par kandidatūrām uz vakantajiem pašpārvaldes priekšsēdētāja vai struktūrvienību vadītāju amatiem 

saskaņā ar nolikuma 43.punktā noteikto procedūru vai atkārtota balsošana par pašpārvaldes 

priekšsēdētāja vietnieka amata kandidatūru, ja pirmajā balsošanas reizē pašpārvaldes priekšsēdētāja 

vietnieka amata kandidāts netika apstiprināts. 

 

57. Komisija vienas darba dienas laikā pēc pašpārvaldes vadības vēlēšanām pašpārvaldes 

vadības vēlēšanu rezultātus publicē augstskolas informatīvajā sistēmā un sociālajos tīklos. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2019. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6) 

 

IV.1 Studējošo ievēlēšana augstskolas koleģiālajās institūcijās 

 

57.1 Pašpārvalde studējošo pārstāvjus, aizklāti balsojot, ievēlē šādās augstskolas koleģiālajās 

institūcijās: 

57.11. Satversmes sapulcē; 

57.12. Senātā; 

57.13. Akadēmiskajā šķīrējtiesā; 

57.14. Revīzijas komisijā; 

57.15. citās augstskolas institūcijās, kur nepieciešama studējošo pārstāvība. 

 

57.2  Studējošo pārstāvju skaitu koleģiālajās institūcijās, kā arī to ievēlēšanas termiņu nosaka 

Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kā arī augstskolas normatīvie akti, kuri nosaka 

attiecīgo augstskolas koleģiālo institūciju darbību.  

 

57.3 Pašpārvaldes vadība ne vēlāk kā mēnesi pirms studējošo pārstāvju koleģiālajā institūcijā 

pilnvaru termiņa beigām nosaka studējošo pārstāvju koleģiālajā institūcijā vēlēšanu dienu un laiku, 

kas nevar būt vēlāk kā divas nedēļas pirms studējošo pārstāvju pilnvaru termiņa beigām attiecīgajā 

augstskolas koleģiālajā institūcijā. 

 

57.4 Piecu dienu laikā pēc nolikuma 57.3 punktā minētā lēmuma pieņemšanas  komisija 

izsludina pieteikšanos, kas ilgst vismaz piecas darba dienas un beidzas ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms nolikuma 57.3 punktā minētajā lēmumā noteiktās studējošo pārstāvju attiecīgajā koleģiālajā 

institūcijā vēlēšanu dienas.     

 

57.5 Pretendēt studējošo pārstāvībai augstskolas koleģiālajās institūcijās drīkst ikviens 

augstskolas studējošais, ja vien uz viņu neattiecas šā nolikuma 15.punktā noteiktais. 

 

57.6 Pretendentus dalībai attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā (turpmāk – 

pretendenti)  studējošo pārstāvībai augstskolas koleģiālajās institūcijās var izvirzīt: 

57.61. pats pretendents nolikuma 57.4 punktā noteiktajā termiņā; 

57.62. pašpārvaldes loceklis - līdz brīdim, kad pašpārvaldes sēdes laikā pirms balsošanas par  

pretendentiem uz dalību augstskolas koleģiālajās institūcijās pretendenti uzsāk iepazīstināt 

pašpārvaldi ar savu kandidatūru. Attiecīgās pašpārvaldes sēdes laikā pašpārvaldes locekļa 

pretendents sniedz nolikuma 57.83.2. un 57.83.3. apakšpunktā minēto piekrišanu. 

 

57.7 Nolikuma 57.61.apakšpunktā minētie pretendenti iesniedz komisijai iesniegumu par 

dalību studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā vēlēšanās   (turpmāk – 

iesniegums). 
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57.8 Iesniegumā iekļauj pretendenta: 

57.81. vārdu, uzvārdu; 

57.82. studiju programmas nosaukumu; 

57.8.3. apliecinājumu par: 

57.83.1. iesniegto ziņu patiesumu; 

57.83.2. piekrišanu pretendēt; 

57.83.3. piekrišanu, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vēlēšanu norisi.  

57.8.4. kontaktinformāciju.  

 

57.9 Komisija pārbauda, vai iesniegums  ir noformēts valsts valodā un tajā ir norādīta šā 

nolikuma 57.8 punktā minētā informācija. Ja iesniegums neatbilst nolikuma 57.8 punkta prasībām 

vai arī tas nav sagatavots valsts valodā, komisija to divu darba dienu laikā no iesnieguma 

iesniegšanas brīža atgriež iesniedzējam kļūdu un nepilnību labošanai. Ja pretendents, kas iesniedzis 

iesniegumu, nav sasniedzams, vai arī divu darba dienu laikā nav novērsis šajā punktā minētās 

kļūdas un nepilnības iesniegumā, komisija viņu neiekļauj studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā vēlēšanu pretendentu sarakstā. 

 

57.10 Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju Studiju informācijas daļas vadītājam par 

pretendenta atbilstību nolikuma 57.5 punktā noteiktajām prasībām. 

 

57.11 Pēc iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām un pēc tam, kad pašpārvaldes locekļi ir 

izvirzījuši savus pretendentus, komisija sagatavo studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā vēlēšanu pretendentu sarakstu, kuru apstiprina pašpārvalde. Komisija 

sagatavo vēlēšanu zīmes. 

 

57.12 Pašpārvaldes sēdes, kurā notiek studējošo pārstāvju vēlēšanas attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā, laikā pretendenti iepazīstina pašpārvaldes locekļus ar sevi un savu motivāciju 

darboties attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā. Prezentācijas garums ir ne ilgāks kā piecas 

minūtes, kurai seko līdz trim minūtēm gara jautājumu un atbilžu daļa. Pēc visu pretendentu 

prezentāciju noklausīšanās norit aizklāta balsošana par pretendentiem, ko vada komisija. 

 

57.13 Uz komisijas izsniegtajām vēlēšanu zīmēm pašpārvaldes locekļi uzraksta to 

pretendentu vārdus, par kuriem balso, bet ne vairāk par to studējošo pārstāvju skaitu, kuru 

nepieciešams ievēlēt attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā. Ja attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā jāievēl viens studējošo pārstāvis un uz to pretendē tikai viens pretendents, 

komisijas izsniegtajās vēlēšanu zīmēs pašpārvaldes locekļi pretī pretendenta vārdam un uzvārdam 

izdara atzīmi “par” vai “pret”. Pašpārvaldes locekļi savas aizpildītās vēlēšanu zīmes iemet komisijas 

īpaši sagatavotā urnā. 

 

57.14 Pēc šā nolikuma 57.13 punktā minētās balsošanas komisija saskaita balsis citā telpā. 

Balsu skaitīšanas procesā var būt klāt jebkurš no augstskolas personāla, netraucējot balsu 

skaitīšanas norisi. 

 

57.15 Komisija protokolā par augstskolas koleģiālo institūciju vēlēšanām atzīmē balsstiesīgo 

skaitu, izsniegto vēlēšanu zīmju skaitu, pēc urnas atvēršanas tajā esošo vēlēšanu zīmju skaitu, 

nederīgo vēlēšanu zīmju skaitu (tās vēlēšanu komisija numurē, atzīmējot nederīguma cēloņus), 

derīgo vēlēšanu zīmju skaitu. 
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57.16 Ja ir domstarpības par vēlēšanu zīmju derīgumu, komisija tās izšķir balsojot. Lēmums 

tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm vienādi daloties, izšķirīgā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

 

57.17 Tūlīt pēc balsu saskaitīšanas komisija pašpārvaldei paziņo apkopotos augstskolas 

koleģiālo institūciju vēlēšanu rezultātus, kā arī nederīgās vēlēšanu zīmes nodod glabāšanai 

pašpārvaldei uz vienu mēnesi. 

 

57.18  Par ievēlētiem studējošo pārstāvjiem attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā ir 

uzskatāmi tie pretendenti, kas saskaņā ar apstiprinātajiem studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā vēlēšanu rezultātiem vēlēšanās ir ieguvuši vislielāko balsu skaitu.  

 

57.19   Ja, saskaitot balsis, uz studējošā pārstāvja vietu attiecīgajā augstskolas koleģiālajā 

institūcijā, par kuru ir iegūtas vismazāk balsu, vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, 

tiek veiktas šādas darbības: 

57.191. komisija pārjautā minētajiem pretendentiem, vai viņi vēlas pretendēt uz studējošo 

pārstāvju vietām attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā; 

57.192.  ja pretendenti izsaka piekrišanu turpināt pretendēt uz studējošo pārstāvju vietām 

attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā, komisija nodrošina vēlēšanu zīmju sagatavošanu, 

kurās ieraksta pretendentu, kas ieguvuši vienādo balsu skaitu vārdus un uzvārdus; 

57.193. pašpārvalde aizklāti balso par nolikuma 57.19 2.punktā minētajās vēlēšanu zīmēs 

iekļautajiem pretendentiem. 

 

57.20 Ja uz attiecīgo augstskolas koleģiālo institūciju pretendē tikai viens pretendents, viņš 

uzskatāms par ievēlētu, ja par viņu ir nobalsojis vairākums no pašpārvaldes locekļiem. 

  

57.21 Ja nolikuma 57.20 punktā minētajā gadījumā pretendents neiegūst balsu vairākumu, ir 

uzskatāms, ka viņa kandidatūra uz attiecīgo amatu nav atbalstīta.  

 

57.22 Nolikuma 57.21 punktā noteiktajā gadījumā pašpārvaldes locekļi izvirza citus 

pretendentus uz attiecīgo augstskolas koleģiālo institūciju vai arī atkārtoti izvirza to pašu 

pretendentu, kura kandidatūra uz attiecīgo amatu netika atbalstīta. Šajā punktā minēto pretendentu 

saraksta apstiprināšana, uzklausīšana un ievēlēšana notiek saskaņā ar šī nolikuma IV.1  nodaļā 

noteikto kārtību. 

 

57.23  Sūdzības par studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā 

vēlēšanu rezultātiem var iesniegt vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc 

studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā ievēlēšanas.  

 

57.24  Nolikuma 57.23  punktā minētās sūdzības ir tiesīgi iesniegt pretendenti un studējošo 

pašpārvaldes locekļi. 
 

57.25  Nolikuma 57.23  punktā minēto sūdzību izskatīšanai un rīcībai pēc to izvērtēšanas 

piemēro nolikuma 28., 29. un 30.punktu. 

 

57.26 Laikā, kamēr tiek izskatītas sūdzības par studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā vēlēšanu rezultātiem, kā arī nolikuma 29.punktā noteiktajā gadījumā savas 
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pilnvaras pilnā apmērā saglabā iepriekšējais ievēlētais studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā sastāvs. 

 

57.27  Pretendentu komisijai iesniegtos iesniegumus komisija iznīcina mēnesi pēc 

apstiprināto studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā vēlēšanu rezultātu 

publicēšanas. 

 

57.28 Jaunais studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā sastāvs sāk 

darboties pēc studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanas, bet ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc iepriekšējā studējošo pārstāvju attiecīgajā 

augstskolas koleģiālajā institūcijā sastāva pilnvaru termiņa beigām. 

 

57.29 Ja pirms attiecīgās koleģiālās institūcijas locekļu pilnvaru termiņa beigām  kāds no 

studējošo pārstāvjiem ir pabeidzis studijas augstskolā, eksmatrikulēts, rakstveidā iesniedzot  

iesniegumu pašpārvaldes priekšsēdētājam, atteicies no studējošo pārstāvja pienākumiem, ar 

pašpārvaldes balsu vairākumu ticis atcelts vai kā citādi nevar pildīt savus pienākumus, brīvo amata 

vietu, kas paredzēta studējošo pārstāvim, ieņem pretendents, kurš studējošo pārstāvju uz attiecīgo 

augstskolas koleģiālo institūciju vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu pēc pretendenta, 

kurš tika ievēlēts kā studējošo pārstāvis amatā attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā, bet, ja 

minētais pretendents kāda iemesla dēļ nevar ieņemt minēto amata vietu - brīvo amata vietu šajā 

augstskolas koleģiālajā institūcijā ieņem pretendents, kurš studējošo pārstāvju attiecīgajā 

augstskolas koleģiālajā institūcijā vēlēšanās ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu.  

 

57.30 Ja nav iespējams nodrošināt nolikuma 57.32 punktā noteikto kārtību, pretendentu 

brīvajā studējošā pārstāvja attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā amata vietā ievēlē studējošo 

pašpārvalde saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību. 

 

57.31  Nolikuma 57.29  un 57.30 punktā minētais pretendents amatu attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā ieņem līdz attiecīgās koleģiālās institūcijas pilnvaru termiņa beigām.”. 

 

57.32 Par izmaiņām studējošo pārstāvībā augstskolas koleģiālajās institūcijās pašpārvaldes 

vadība rakstveidā ziņo attiecīgajai institūcijai, pievienojot izrakstu no pašpārvaldes sēdes protokola. 

 

 

V. Nobeiguma jautājumi 

 

58 Komisija divu darba dienu laikā pēc pašpārvaldes vadības vēlēšanām iesniedz 

augstskolas Rektorātā šādus protokolus: 

58.1. par pašpārvaldes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, pievienojot pašpārvaldes vēlēšanu 

rezultātu sarakstu; 

58.2. par pašpārvaldes vadības vēlēšanām. 

 

58.1 Komisija divu darba dienu laikā pēc studējošo pārstāvju attiecīgajā augstskolas 

koleģiālajā institūcijā vēlēšanām iesniedz augstskolas Rektorātā protokolus par studējošo  pārstāvju 

attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, pievienojot 

studējošo  pārstāvju attiecīgajā augstskolas koleģiālajā institūcijā vēlēšanu rezultātu sarakstu. 

 

59. Izslēgts ar 28.04.2020. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6 
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60. Atzīt par spēku zaudējušu augstskolas pašpārvaldes 2016.gada 12.septembra sēdē (prot. 

Nr. P-003) pieņemto nolikumu “Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldes vēlēšanu nolikums”.  

 

 

 

PIEŅEMTS 

Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldes sēdē  

03.04.2017., protokols Nr. P-023 

 


