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Apstiprināts LSA Domes sēdē 

25.11.2017. 

Protokola nr.2017/DP8 

25.11.2017.     Rīga       Nr.2017/K10 

 

Nolikums “Latvijas Studentu apvienības projektu dalībnieku atlases kārtība” 
 

 

Nolikumā lietotie saīsinājumi un termini 

 

 LSA - Latvijas Studentu apvienība. 

 Delegāts - studējošo pašpārvaldes izvirzīts dalībnieks. 

 Atbildīgais - LSA Valdes loceklis, kurš pārrauga Latvijas Studentu apvienības projektus. 

 SP - studējošo pašpārvalde. 

 AII - augstākās izglītības iestāde.  

 Organizatori - Latvijas Studentu apvienības projekta galvenais organizators ar komandu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Šis dokuments nosaka kārtību, kādā tiek izvirzīti/deleģēti dalībnieki LSA projektiem, kā arī 

izskaidro LSA Valdes, Organizatoru un SP pienākumus un tiesības saistībā ar dalībnieku atlasi. 

 

2. Dalībnieku pieteikšanās izsludināšanas kārtība 

 

2.1. Ja projektā paredzēts, ka pieteikšanās norit vienā kārtā jeb tikai atvērtās pieteikšanās veidā, 

tad par to Organizatori izsūta informāciju SP ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta norises, 

saskaņojot to ar Atbildīgo. 

2.2. Ja projektā paredzēts, ka pieteikšanās norit divās kārtās, tad par to Organizatori izsūta 

informāciju SP ne vēlāk kā pusotru mēnesi pirms projekta norises, saskaņojot to ar 

Atbildīgo. 

2.2.1. Pusotru mēnesi pirms projekta norises Organizatori izsūta informāciju SP par to, 

ka ir jāiesūta Delegātu saraksts. Tas ir proporcionāls mandātu skaitam LSA Domē. 

2.2.2. Pēc 2.2.1. punktā minētās pieteikšanās beigām, bet ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms projekta norises, Organizatori izsludina atvērto pieteikšanos uz atlikušajām 

dalībnieku vietām. 

 

3. Dalībnieku atlases pamatkritēriji 

 

3.1. Atvērtajā pieteikšanās kārtā ir tiesības pieteikties visu akreditēto Latvijas AII studējošajiem. 

3.2. Izvērtējot atvērtās pieteikšanās kārtas pieteikumus, tiek likts uzsvars uz AII dažādību, bet 

gala lēmumu veic Organizatori. 

3.3. Delegātu sarakstu nevar iesūtīt tās SP, kurām izpildās vismaz viens no tālāk minētajiem 

punktiem: 

3.3.1. SP nav nomaksājusi LSA biedru naudas rēķinu par iepriekšējo gadu; 

3.3.2. SP ir iesniegusi dokumentu par izstāšanos no LSA; 

3.3.3. SP nav LSA biedrs. 
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3.4. Ja projekta dalībnieks atsaka savu dalību projektā, tad par brīvās vietas aizpildīšanu lemj 

Organizatori. 

 

4. Citi jautājumi 

 

4.1. Šajā kārtībā neparedzētajos gadījumos, kas attiecas uz LSA projektu dalībnieku atlasi, gala 

vārds pieder LSA Valdei un Organizatoriem, ja par attiecīgo jautājumu nav jālemj augstākai 

LSA institūcijai. 

 

 

Prezidente                 M. Belova 


