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APSTIPRINĀTS  

03.03.2018. Domes sēdē 

Protokola Nr. 2018/DP2 
(Grozīts ar 14.11.2021. kārtību Nr. 2021/K3) 

 

KĀRTĪBA 

 

03.03.2018. Rīga  Nr. 2018/K3 

 

Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība 

 
1. Katra Latvijas Studentu apvienības (turpmāk - LSA) biedra mandātu skaits Domē un 

Kongresā tiek aprēķināts proporcionāli studentu skaitam atbilstošajā augstākās izglītības 

iestādē (turpmāk - AII), ņemot vērā jaunākos pieejamos Izglītības un zinātnes ministrijas 

ikgadējās statistikas datus par Latvijas augstāko izglītību. 

2. Katra LSA biedra mandātu skaitu Domē un Kongresā aprēķina pēc prioritāšu formulas 

 

, kur a - kubsakne no AII studējošo skaita; 

A - visu biedru AII studējošo skaita kubsakņu 

summa; S - kopējais mandātu skaits. 

2.1. Pirms 2. punktā minētās formulas izmantošanas, nosaka kopējo Domes vai 

Kongresa mandātu skaitu. 

2.2. Pēc formulas aprēķināto mandātu skaitu katrai AII apaļo uz leju. 

2.3. AII sarindo dilstošā secībā pēc noapaļotā atlikuma. 

2.4. AII prioritāri saņem papildus mandātu, kamēr tiek sasniegts maksimālais 

mandātu skaits. 

2.5. Ja kādai AII pēc aprēķiniem nepienākas neviens mandāts, tad tai piešķir vienu 

mandātu, noņemot to no pēdējās prioritāri papildus mandātu ieguvušās AII. 

2.6. Domē papildus mandāts pienākas LSA prezidentam. 

3. Latvijas Studentu apvienības Valdei ir pienākums, ievērojot šo kārtību, veikt skaitliskos 

aprēķinus un sagatavot LSA biedru Domes un Kongresa mandātu skaita projektu. 

4. Latvijas Studentu apvienības Dome reizi gadā (pēdējā kārtējā Domes sēdē pirms kārtējā 
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Kongresa), tuvākajā Domes sēdē pēc izmaiņām LSA biedru skaitā vai citā kārtībā, ja to 

nosaka šī kārtība, apstiprina Valdes sagatavoto LSA biedru Domes un Kongresa mandātu 

skaita projektu atbilstoši LSA Statūtos noteiktajai kārtībai. 

(Grozīts ar 2021. gada 14. novembra Domes sēdē apstiprinātajiem grozījumiem Nr. 2021/K3) 

5. Gadījumos, ja biedrs iesniegumu par izstāšanos iesniedzis mazāk kā 2 nedēļas pirms tuvākās 

Domes sēdes, Valde LSA biedru Domes un kongresa mandātu skaita projektu atbilstoši LSA 

Statūtos noteiktajai kārtībai sagatavo izskatīšanai nākamajā tuvākajā Domes sēdē. 

(Grozīts ar 2021. gada 14. novembra Domes sēdē apstiprinātajiem grozījumiem Nr. 2021/K3) 

 

 
Prezidente Maira Belova 

 


