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1.  nodaļa. Vispārējie noteikumi 

1.1. Latvijas Studentu apvienība ir brīvprātīga personu apvienība, kas apvieno Latvijas akreditēto 

augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvaldes, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam 

nav peļņas gūšanas rakstura. 

1.2. Par Latvijas Studentu apvienības biedru (turpmāk – biedru) var būt jebkuras akreditētas Latvijas 

augstākās izglītības institūcijas studējošo pašpārvalde, kas atzīst un ievēro Latvijas Studentu 

apvienības statūtus. 

1.3. Latvijas Studentu apvienība ir tiesīga iestāties citās biedrībās vai to savienībās, kuru darbība un 

statūti nav pretrunā ar Latvijas Studentu apvienības statūtiem. 

1.4. Latvijas Studentu apvienība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un kontu bankā. 

1.5. Latvijas Studentu apvienības abreviatūra ir LSA. 

1.6. Latvijas Studentu apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.7. Latvijas Studentu apvienības tulkojums angļu valodā ir “Student Union of Latvia”, franču 

valodā ir “Union des étudiants de Lettonie”, vācu valodā ir “Der Studentenverein Lettlands” 

un krievu valodā - “Латвийское объединение студентов”. 

2.  nodaļa.  Latvijas Studentu apvienības mērķis un uzdevumi 

2.1. Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studējošos un cīnīties par viņu kā 

nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā 

mērogā. 

2.2. Latvijas Studentu apvienība 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 studējošos Latvijā un ārvalstīs; 

2.2.3. veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes, izglītības, kultūras, 

zinātnes un sporta jomās; 

2.2.4. izplata informāciju par Latvijas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm un 

problēmām; 

2.2.5. aktīvi pauž demokrātiskā procedūrā formulētu nostāju, viedokli un attieksmi publiskajā 

telpā; 

2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību; 

2.2.7. organizē studējošajiem aktuālus pasākumus, to skaitā izglītojošos, kultūras, sporta un 

izklaides pasākumus. 

3.  nodaļa. Latvijas Studentu apvienības organizatoriskā struktūra 

3.1. Latvijas Studentu apvienības organizatorisko struktūru sastāda Kongress, Dome un Valde. 

4.  nodaļa. Biedru iestāšanās Latvijas Studentu apvienībā, izstāšanās un izslēgšana 

4.1. Studējošo pašpārvalde, kura vēlas iestāties Latvijas Studentu apvienībā, iesniedz rakstisku 



pieteikumu Domei.  

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Latvijas Studentu apvienībā pieņem Dome. Domei pieteicēja 

lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu 

darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Domes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt kārtējā Kongresā. Ja arī kārtējais 

Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru un var iesniegt atkārtotu 

pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Latvijas Studentu apvienības, rakstveidā paziņojot par to 

Domei. 

4.5. Biedru var izslēgt no Latvijas Studentu apvienības ar Domes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs ilgāk nekā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda Kongresa, Domes vai Valdes lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

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

4.6. Jautājumu par biedra izslēgšanu Dome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamā biedra 

pārstāvjus un dodot tiem vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav 

šķērslis lēmuma pieņemšanai. Domei lēmums par biedra izslēgšanu no Latvijas Studentu 

apvienības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu 

laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5.  nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1. Biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību vēlēt, tikt ievēlētam un citādi piedalīties Latvijas 

Studentu apvienības pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par Latvijas Studentu apvienības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Latvijas Studentu apvienības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties visos Latvijas Studentu apvienības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli. 

5.2. Biedriem ir šādi pienākumi: 

5.2.1. ievērot Latvijas Studentu apvienības statūtus un pildīt Kongresa, Domes un Valdes 

lēmumus; 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

5.2.3. saudzēt Latvijas Studentu apvienības materiālās vērtības; 

5.2.4. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Latvijas Studentu apvienības mērķa un uzdevumu 

realizēšanu; 

5.2.5. atturēties no rīcības, kas varētu negatīvi ietekmēt Latvijas Studentu apvienības reputāciju 

un nodarīt tai kaitējumu; 



5.2.6. nodrošināt attiecīgās augstākās izglītības institūcijas studējošo pārstāvniecību Latvijas 

Studentu apvienības virzienu darbu grupās un lēmumprojektu izstrādē. 

6.  nodaļa. Kongresa sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

6.1. Kongress ir augstākā Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi gadā – 

kalendārā gada pirmajā ceturksnī. 

6.2. Kongress sastāv no biedru deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegātu skaitu ik gadu atkarībā 

no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome. 

6.3. Kongresa norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to visus biedrus 

ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kongresa norises. 

6.3.1. Biedrs var ierosināt izmaiņas darba kārtībā pēc darba kārtības izsludināšanas. 

6.3.2. Kongresā izskatāmie Valdes virzītie lēmumprojekti ir jāiesūta Kongresa delegātiem ne 

vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotā Kongresa. 

6.4.  Kongresu vada Prezidents vai Kongresa delegāta izvirzīta persona, ko apstiprina Kongress. 

6.5. Tikai Kongress ir tiesīgs lemt par šādiem jautājumiem: 

6.5.1. Latvijas Studentu apvienības statūtu grozīšana; 

6.5.2. Latvijas Studentu apvienības darbības pārskata apstiprināšana pēc Valdes un Revīzijas 

komisijas ziņojuma; 

6.5.3. Latvijas Studentu apvienības budžeta apstiprināšana; 

6.5.4. Latvijas Studentu apvienības vadlīniju apstiprināšana; 

6.5.5. Latvijas Studentu apvienības likvidēšana vai reorganizēšana; 

6.5.6. Latvijas Studentu apvienības Prezidenta ievēlēšana uz diviem gadiem un Revīzijas 

komisijas ievēlēšana uz vienu gadu atbilstoši Latvijas Studentu apvienības noteiktai 

kārtībai. 

6.6. Kongresā ir tiesīgi piedalīties un balsot visi biedri. Biedri Kongresā piedalās ar savu deleģēto 

pārstāvju starpniecību. Biedrs iesniedz apstiprinošu dokumentu, kurš apliecina lēmumu par 

pārstāvju deleģēšanu. 

6.7. Ārkārtas Kongresu var sasaukt pēc Valdes lēmuma vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 

desmitā daļa biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

6.8. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domē apstiprinātā delegātu skaita. 

Katram deleģētajam pārstāvim Kongresā ir viena balss. 

6.9. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā Valde sasauc atkārtotu 

Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtots Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi 

no klātesošo biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divu biedru 

pārstāvji. 

6.10. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedru 

pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu apvienības darbības 

izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedru 

pārstāvjiem. 



7.  nodaļa. Dome 

7.1. Dome ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk ne 

retāk kā reizi divos mēnešos. 

7.2. Dome sastāv no Prezidenta un biedru deleģētiem studējošajiem. Domes locekļu skaitu ik gadu 

atkarībā no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome. 

7.3. Domes sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to Domes 

locekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes norises. 

7.4. Dome veic šādas funkcijas: 

7.4.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz vienu gadu vēl Valdes locekļus 

(izņemot Prezidentu); 

7.4.2. pārrauga Valdes darbu; 

7.4.3. vēl uz diviem gadiem Latvijas Studentu apvienības pārstāvi Augstākās izglītības padomē; 

7.4.4. pieņem lēmumus studējošajiem aktuālajos jautājumos; 

7.4.5. sniedz izvirzījumu (nomināciju) Eiropas Studentu apvienības Valdes locekļa vēlēšanām. 

7.5. Ārkārtas Domes sēdi var sasaukt: 

7.5.1. Kongress; 

7.5.2. Valde; 

7.5.3. Revīzijas komisija; 

7.5.4. ne mazāk kā piektā daļa biedru, iesniedzot Valdei iesniegumu rakstveidā un norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Dome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domē apstiprinātā delegātu skaita. 

Domes sēdes ir atklātas. 

7.7. Dome lēmumus pieņem ar klātesošo deleģēto pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Katram 

deleģētajam pārstāvim Domē ir viena balss. 

7.8. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Dome izstrādā un apstiprina sev Kārtības rulli. 

8.  nodaļa. Valde 

8.1. Valde ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības izpildinstitūcija, kas sanāk ne 

retāk kā reizi divās nedēļās. Valde savu darbību ar balsstiesībām sāk mēnesi pēc vēlēšanu 

rezultātu paziņošanas Domes sēdē. Līdz tam savas pilnvaras ar balsstiesībām pilda iepriekšējā 

Valde 

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

8.3. Latvijas Studentu apvienību atsevišķi pārstāv tās Prezidents vai Latvijas Studentu apvienības 

Valdes locekļu vairākums kopīgi. 

8.4. Valdes loceklis nedrīkst vienlaikus būt studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis. Ja studējošo 

pašpārvaldes Valdes loceklis vai pārstāvis augstākās izglītības institūcijas lēmējinstitūcijās, 

kurās ieņem amatpersonas statusu, tiek ievēlēts par Latvijas Studentu apvienības Valdes locekli, 

viņam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ievēlēšanas Latvijas Studentu apvienības Valdes locekļa 

amatā jāpārtrauc iepriekš minētās studējošo pašpārvaldes ievēlētā amata pilnvaras vai jāsaņem 



Domes atļauja amatus apvienot. 

8.5. Prezidents veic šādas funkcijas: 

8.5.1. pārstāv Latvijas Studentu apvienību attiecībās ar iestādēm un amatpersonām, 

8.5.2. pēc Valdes lēmuma slēdz tiesiskus darījumus un sadarbības līgumus, 

8.5.3. nodrošina Kongresa, Domes un Valdes sēžu vadīšanu, 

8.5.4. atbild par Valdes darbību. 

8.6. Valde veic šādas funkcijas: 

8.6.1. vada Latvijas Studentu apvienības darbu Kongresu un Domes sēžu starplaikā, vadoties 

pēc LSA Vadlīnijām un rīcības plāna attiecīgajam periodam; 

8.6.2. pieņem finanšu lēmumus; 

8.6.3. sagatavo Kongresā un Domē lemjamos jautājumus; 

8.6.4. nodrošina Kongresa un Domes lēmumu īstenošanu. 

8.7. Ārkārtas Valdes sēdi var ierosināt sasaukt: 

8.7.1. Dome; 

8.7.2. Kongress; 

8.7.3. Revīzijas komisija; 

8.7.4. Biedrs. 

8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Valdes sēdes ir 

atklātas. 

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

8.10. Valdes locekli var atsaukt institūcija, 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 Latvijas Studentu apvienību, kaitējuma 

nodarīšana Latvijas Studentu apvienības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana. 

8.11. Prezidents uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem Kongresa delegātiem. 

8.12. Valdes loceklis uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem Domes locekļiem. 

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

8.14. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Latvijas Studentu apvienībai paziņojumu par Valdes 

locekļa amata atstāšanu. 

8.15. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Valde izstrādā sev Kārtības rulli, ko apstiprina Dome. 

8.16. Valdes locekļu algas apmēru nosaka Dome. 

9.  nodaļa. Revīzijas komisija 

9.1. Latvijas Studentu apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas 



komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā, kuru ievēl Kongress uz vienu gadu. 

9.2. Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Latvijas Studentu 

apvienības Valdes loceklis. Revīzijas komisijas sastāvā nevar tikt ievēlētas personas, kas pēdējā 

gada laikā ieņēmušas Valdes vai Stratēģijas padomes locekļa amatu. 

9.3. Revīzijas komisija: 

9.3.1. veic Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Latvijas Studentu apvienības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Latvijas Studentu apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus Latvijas Studentu apvienības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanai. 

9.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. 

9.5. Revīzijas komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

9.6. Kongress apstiprina Latvijas Studentu apvienības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas 

atzinuma saņemšanas. 

10. nodaļa. Stratēģijas padome 

10.1. Stratēģijas padome ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt Latvijas 

Studentu apvienību tās attīstības stratēģijas jautājumos. Tā sekmē Latvijas Studentu apvienības 

darbības saskaņošanu ar studentu interesēm, iesaka priekšlikumus apvienības attīstības 

stratēģijai. 

10.2. Stratēģijas padomes sastāvu, kurā ietilpst vismaz 3 cilvēki, bet ne vairāk kā 10, uz diviem 

gadiem aizklāti ievēlē Valde. 

10.3. Stratēģijas padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

10.4. Stratēģijas padomes uzdevumi: 

10.4.1. atbilstīgi padomes locekļu kompetencei sniegt Kongresam, Domei un Valdei 

konsultācijas ar Latvijas Studentu apvienības darbību saistītās jomās; 

10.4.2. ne retāk kā reizi gadā izvērtēt Latvijas Studentu apvienības darbību un sniegt atzinumus 

un priekšlikumus par tās attīstību kopumā, par plānotajām finansēm, pārvaldības modeļa 

izmaiņām un citiem būtiskiem Latvijas Studentu apvienības darbības jautājumiem. 

10.5. Stratēģijas padomei ir tiesības: 

10.5.1. pieprasīt un saņemt no Latvijas Studentu apvienības Domes un Valdes savam darbam 

nepieciešamos dokumentus un informāciju; 

10.5.2. ierosināt jautājumu izskatīšanu Latvijas Studentu apvienības Kongresā, Domes vai Valdes 

sēdē; 

10.5.3. sniegt atzinumus un priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības reglamentējošajiem 

dokumentiem un citu dokumentu projektiem. 

10.6. Stratēģijas padome tiek sasaukta pēc tā priekšsēdētāja, ne mazāk kā trešās daļas tās locekļu vai 

Latvijas Studentu apvienības prezidenta ierosinājuma. Stratēģijas padomes sēdes tiek 

protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti. 



11.  nodaļa. Latvijas Studentu apvienības manta un finanšu līdzekļi 

11.1. Lai Latvijas Studentu apvienība varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt Statūtos paredzētos 

mērķus, tai likumos u.c. tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības: 

11.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu; 

11.1.2. veidot finanšu resursus. 

11.2. Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļus veido: 

11.2.1. biedru nauda; 

11.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ziedojumi konkrētiem mērķiem; 

11.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

11.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu un citiem tiesību 

aktiem. 

11.3. Biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru, noteikšanas un maksāšanas kārtību nosaka Dome 

pēc Valdes priekšlikuma. 

11.4. Latvijas Studentu apvienības finansiāli saimnieciskā darbība tiek veikta atbilstoši Valdes 

apstiprinātam darbības plānam. 

11.5. Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un izmantošanas kārtību 

nosaka Valde. 

12.  nodaļa. Latvijas Studentu apvienības likvidācija un reorganizācija 

12.1. Lēmumu par Latvijas Studentu apvienības likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Kongress pēc 

Domes priekšlikuma. 

12.2. Likvidācijas gadījumā Kongress apstiprina likvidācijas komisiju, kas aprēķina Latvijas 

Studentu apvienības īpašuma vērtību, sastāda likvidācijas bilanci un iesniedz to Valdei. 

12.3. Par Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļu un citas mantas izlietošanu pēc Latvijas 

Studentu apvienības darbības izbeigšanās vai reorganizācijas lemj Kongress ar vienkāršu balsu 

vairākumu. 

 

Prezidente               M. Belova 


