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1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas 

koledža” Studentu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir vēlēta, neatkarīga 

studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija koledžā, kas darbojas saskaņā ar šo 

Nolikumu, kuru apstiprinājusi DU DMK Padome.  

1.2. Studentu pašpārvalde tiek nodibināta un darbojas, pamatojoties uz LR Augstskolu likuma 

normām, DU DMK Nolikumu. 

1.3. Studējošo pašpārvalde aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un 

kultūras dzīves jautājumos koledžā un citās valsts institūcijās, reprezentē studējošos Latvijā 

un ārvalstīs, nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti koledžas koleģiālajās institūcijās. 

1.4. Savā darbībā ievēro Pašpārvaldes nolikumu, DU DMK nolikumu, iekšējās kārtības 

noteikumus un citus saistošus noteikumus. 

 

2. Studentu pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

2.1. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt studējošo un koledžas administrācijas interešu 

saskaņotību koledžas darbībā. 

2.2. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi: 

2.2.1. sadarboties ar koledžas administrāciju un mācībspēkiem; 

2.2.2. pārstāvēt studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos; 

2.2.3. iesniegt koledžas administrācijai ierosinājumus, kas veicina studiju procesa efektivitāti; 

2.2.4. piedalīties pasākumos; 

2.2.5. organizēt studējošos darbam, kas saistīts ar sadzīves apstākļu uzlabošanu; 

2.2.6. apkopot studentu priekšlikumus sabiedriskās dzīves veidošanā un piedalīties to īstenošanā; 

2.2.7. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, sabiedriskajām organizācijām. 

 

3. Studentu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

3.1. Pašpārvalde tiek ievēlēta katru gadu līdz 15. septembrim 15 pārstāvju sastāvā. 

3.2. Pašpārvaldes sastāvā studiju kursa vecākie tiek iekļauti bez ievēlēšanas. Pārējie pārstāvji tiek 

izvirzīti no studējošo vidus un ievēlēti aktuālā balsošanā, ja par kandidātu nobalso vairāk nekā 

divas trešdaļas studējošo. 

3.3. Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāju ievēl atklātās vēlēšanās ar balsu vairākumu. 

3.4. Pirmajā pašpārvaldes sēdē atklātā balsošanā tiek ievēlēta valde, divi priekšsēdētāja vietnieki 

un protokolists, sadalīti pienākumi starp valdes locekļiem. 

3.5. Pašpārvaldi vada no studējošo vidus izvirzīts pārstāvis – priekšsēdētājs. 

3.6. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

3.7. Pašpārvaldes sēdes vada priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – vietnieki. 

3.8. Katra pašpārvaldes sēde tiek protokolēta. 

3.9. Gadījumā, ja pašpārvaldes loceklis tiek atskaitīts no DU DMK, viņš tiek automātiski izslēgts 

no pašpārvaldes. 

 

4. Studentu pašpārvaldes tiesības un pienākumi 

4.1. Pašpārvaldes tiesības: 

4.1.1. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no koledžas administrācijas visos 

jautājumos, kas skar studējošo intereses; 

4.1.2. līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās; 

4.1.3. pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un iesniegt tos izskatīšanai un saskaņošanai 

DU DMK padomei; 

4.1.4. ievēlēt un deleģēt divus pārstāvjus DU DMK Padomē; 

4.1.5. iesniegt priekšlikumus un piedalīties koledžas darba plānošanā; 

4.1.6. aktīvi piedalīties koledžas sabiedriskajos pasākumos, iesaistīt studējošos DU DMK 

pasākumos un to organizēšanā; 

4.1.7. izslēgt no pašpārvaldes tos locekļus, kuri regulāri neapmeklē pašpārvaldes sēdes, ar savu 

rīcību diskreditē koledžu vai traucē pašpārvaldes darbību. 

4.2. Pašpārvaldes pienākumi: 
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4.2.1. regulāri apmeklēt pašpārvaldes sēdes; 

4.2.2. informēt un saskaņot ar administrāciju pašpārvaldē pieņemtos lēmumus; 

4.2.3. sniegt atskaiti administrācijai par pieņemto lēmumu izpildi; 

4.2.4. atbalstīt administrāciju DU DMK darba kārtības noteikumu un DU DMK nolikumu 

ievērošanas nodrošināšanā; 

4.2.5. informēt studējošos par pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem lēmumiem, izmantojot DU 

DMK informācijas līdzekļus, nodrošināt pieņemto lēmumu izpildi; 

4.2.6. vienu reizi semestrī sniegt atskaiti par savu darbību DU DMK Padomei; 

4.2.7. nodrošināt pašpārvaldes dokumentācijas noformēšanu un uzglabāšanu; 

4.2.8. ar savām darbībām negraut DU DMK prestižu; 

4.2.9. informēt DU DMK administrāciju par plānotajām aktivitātēm; 

4.2.10. saskaņot ar DU DMK administrāciju pašpārvaldes darbības virzienus, pasākumu un 

aktivitāšu norisi; 

4.2.11. veicināt DU DMK darbības attīstību; 

4.2.12. veikt pasākumus DU DMK prestiža celšanai sabiedrībā; 

4.2.13. atbalstīt studējošo pozitīvo iniciatīvu DU DMK darbībā; 

4.2.14. sava darbībā un saskarsmē stingri ievērot ētikas normas. 

 


