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LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBAS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Latvijas Studentu apvienības (turpmāk – LSA) Kongresā, kas sanāk ne retāk kā vienu reizi
gadā, tiek ievēlēts Latvijas Studentu apvienības Prezidents. Prezidents ir Domes un Valdes loceklis
ex officio.
1. Uz LSA Prezidenta amatu var kandidēt Latvijā studējošie, kuru studiju vieta ir augstākās
izglītības institūcija, kuras studējošo pašpārvalde ir LSA biedrs.
2. Prezidenta amata kandidātiem ir jābūt tā Kongresa delegātiem, kurā viņi vēlas tikt ievēlēti
attiecīgajā amatā.
3. Prezidenta amata kandidātus izvirza LSA biedri – augstskolu studentu pašpārvaldes – ne vēlāk
kā desmit dienas pirms Kongresa sēdes, kurā paredzēta Prezidenta ievēlēšana.
4. Amata kandidātiem ne vēlāk kā desmit dienas pirms Kongresa sēdes, kurā paredzēta Prezidenta
ievēlēšana, ir jāiesniedz Valdei rakstveidā šādi dokumenti:
4.1. Kārtības 3. punktā minētais LSA biedra lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam amatam;
4.2. Iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu;
4.3. Amata kandidāta darbības programma attiecīgajā amatā;
4.4. Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV);
4.5. Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.
5. 4.2., 4.3. un 4.4 punktā minētie dokumenti iesūtāmi Valdei arī elektroniskā veidā.
6. Pēc 4. punktā minēto dokumentu saņemšanas Valde reģistrē visus kandidātus un ne vēlāk kā
vienu nedēļu pirms Kongresa sēdes, kurā paredzēta Prezidenta ievēlēšana, elektroniski izsūta šo
dokumentu kopijas LSA biedriem.
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7. Amata kandidāti, kas nav iesnieguši 4.1., 4.2., 4.3. vai 4.4. punktā minētos dokumentus, netiek
reģistrēti Prezidenta vēlēšanām un viņu iesniegtie materiāli netiek izsūtīti.
8. Reģistrētiem amata kandidātiem ir tiesības sagatavot un pavairot materiālus, kas būtu jāizplata
Kongresa delegātiem. Pavairotie materiāli pietiekamā skaitā ir iesniedzami Valdei ne vēlāk kā
vienu nedēļu pirms Kongresa sēdes, kurā paredzēta Prezidenta ievēlēšana.
9. Pirms Prezidenta vēlēšanu procedūras uzsākšanas tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija
vismaz 5 Kongresā klātesošo personu sastāvā. Balsu skaitīšanas komisijā nedrīkst būt
Prezidenta amata kandidāti.
10. Prezidenta vēlēšanu procedūra sākas ar amata kandidātu uzrunām. Kandidātu uzrunu ilgumu
nosaka Kongress, bet tas ir nosakāms vienādi ilgs visiem kandidātiem un nedrīkst būt īsāks par
trim minūtēm un ilgāks par desmit minūtēm vienam kandidātam. Kandidāti uzrunā Kongresu
tādā secībā, kādā Valde saņēma katra kandidāta iesniegumu.
11. Pēc kandidātu uzrunu noklausīšanās Kongresa delegāti var uzdot kandidātiem jautājumus. To
skaits vienam kandidātam nedrīkst pārsniegt piecpadsmit.
12. Pēc jautājumu uzdošanas un atbilžu saņemšanas Kongresa delegāti var izteikties debatēs par
kandidātu atbilstību Prezidenta amatam. Debašu ilgumu nosaka Kongress, taču tas nevar būt
īsāks par vienu minūti vienam runātājam un ilgāks par trīsdesmit minūtēm visām debatēm.
13. Pēc debašu noslēguma balsu skaitīšanas komisija izdala vēlēšanu zīmes, kurās ir atzīmēti visu
kandidātu vārdi un uzvārdi, kā arī pretī kandidāta vārdam atstāta vieta, kur izdarīt vēlētāja
atzīmi. Vēlēšanu zīmes saņem tikai reģistrējušies Kongresa delegāti.
14. Kongresa delegāti vēlēšanu zīmē atzīmē vienu kandidātu, kas tam šķiet piemērotākais
Prezidenta amatam. Zīmes, kurās nav atzīmēts neviens no kandidātiem vai atzīmēts vairāk nekā
viens kandidāts, nav derīgas.
15. Pēc atzīmes izdarīšanas zīmē Kongresa delegāti iemet to balsu skaitīšanas komisijas
aizzīmogotā vēlēšanu urnā.
16. Pēc vēlēšanu procedūras pabeigšanas balsu skaitīšanas komisijas nogādā vēlēšanu urnu
atsevišķā telpā, kur sāk balsu skaitīšanu.
17. Balsu skaitīšanas komisija protokolā atzīmē:
17.1.

izsniegto zīmju skaitu;

17.2.

pēc vēlēšanu urnas atvēršanas tajā esošo zīmju skaitu;

17.3.

nederīgo zīmju skaitu;
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17.4.

par katru amata kandidātu – zīmju skaitu, kurās kandidatūra atbalstīta.

18. Par Prezidentu tiek ievēlēts tas amata kandidāts, kura kandidatūru atbalsta vairāk nekā 2/3 no
Kongresā reģistrētajiem delegātiem.
19. Ja neviens no kandidātiem nav saņēmis nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkota otrā balsošanas
kārta. Otrajā balsošanas kārtā nepiedalās tas kandidāts, kurš saņēmis vismazāk balsu. Ja pirmajā
balsošanā piedalījās divi kandidāti, tad Kongress atkārtoti balso par abiem kandidātiem. Ja
pirmajā balsošanā piedalījās viens kandidāts, tad viņa neievēlēšanas gadījumā Kongress ir
tiesīgs lemt par tālāko procedūru.
20. Atkārtotajā balsošanā par Prezidentu ir ievēlēts tas amata kandidāts, kura kandidatūra ir
saņēmusi lielāko “par” balsu skaitu.
21. Pēc Prezidenta ievēlēšanas, balsošanas rezultāti tiek apstiprināti atklātā balsošanā. Vēlēšanu
rezultāti ir apstiprināti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedru
pārstāvjiem.

Prezidente

M. Belova

3

