Apstiprināts
RAI Senāta 2021.gada ____________ sēdē
protokols Nr. ___

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTA
STUDENTU PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi
1.1.

Rīgas Aeronavigācijas Institūta (turpmāk tekstā – RAI) Studentu pašpārvalde (turpmāk
tekstā – Pašpārvalde) ir RAI studentu vēlēta neatkarīga un demokrātiska koleģiāla
institūcija, kas darbojas saskaņā ar savu Nolikumu, RAI Satversmi un Latvijas Republikas
Augstskolu likumu.

1.2.

Pašpārvalde aizstāv RAI studējošo tiesības un pārstāv viņu intereses augstskolā, Latvijas
Republikā un ārvalstīs.

1.3.

Pašpārvalde izstrādā savu Nolikumu, ko apstiprina RAI Senāts.

1.4.

Pašpārvalde īsteno savus mērķus sadarbībā ar RAI vadību, administrāciju, personālu un
citām juridiskām un fiziskām personām.

1.5.

RAI vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt Pašpārvaldes darbību.

1.6.

Darbošanās Pašpārvaldē ir brīvprātīga.

1.7.

Pašpārvaldes juridiskā adrese: Mežkalna iela 9, Rīga, LV-1058;
tālr.: +371 67 629 207
e-pasts: rai.sp@rai.lv
2. Pašpārvaldes darbības mērķi, uzdevumi, tiesības un pienākumi

2.1.

Pašpārvaldes mērķis ir pilnveidot RAI studiju procesa kvalitāti un aktīvi līdzdarboties
studentu dzīvē.

2.2.

Pašpārvaldes uzdevumi:

2.2.1. sadarboties ar RAI administrāciju, rektorātu, studiju daļu un mārketinga speciālistu;
2.2.2. deleģēt savus pārstāvjus RAI Konventā un Senātā, kā arī citās organizācijās un institūcijās;
2.2.3. piedalīties un iesaistīt studējošos Zinātniski pētnieciska centra darbībā;
2.2.4. organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;
2.2.5. izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai un sniegt
priekšlikumus uzlabojumu ieviešanai;
2.2.6. informēt RAI studējošos par Pašpārvaldes darbību un aktivitātēm;

2.2.7. pārstāvēt RAI studējošos Latvijas Studentu apvienībā un piedalīties tās darbā;
sadarboties ar citu augstskolu un koledžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un
sabiedriskajām organizācijām.
2.3.

Pašpārvaldes tiesības:

2.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju un skaidrojumus no jebkuras RAI struktūrvienības
pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas skar studentu intereses;
2.3.2. iesniegt priekšlikumus RAI Konventam, Senātam un citām RAI pārvaldes institūcijām;
2.3.3. piedalīties RAI darba plānošanā;
2.3.4. veikt grozījumus Pašpārvaldes nolikumā;
2.3.5. patstāvīgi pieņemt Pašpārvaldes lēmumus un izteikt viedokļus, kā arī izplatīt informāciju
RAI;
2.3.6. veidot darba grupas organizatorisku un citu darba jautājumu risināšanai;
2.3.7. pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas Senāta sēdē ir saistoši visiem studējošajiem.
2.4.

Pašpārvaldes pienākumi:

2.4.1. regulāri informēt RAI administrāciju, mārketinga speciālistu un visus RAI studentus par
Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
2.4.2. kārtot un uzglabāt savu iekšējo dokumentāciju atbilstoši lietvedības prasībām.
3. Pašpārvaldes un priekšsēdētāja vēlēšanas
3.1.

Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un studentu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka
Studentu Pašpārvaldes nolikums.

3.2.

Ikviens RAI students var būt ievēlēts Pašpārvaldes sastāvā.

3.3.

Pašpārvaldi ne mazāk kā 3 biedru sastāva no sava vidus izvēlē RAI studenti kārtējā gada ne
vēlāk kā oktobrī atklātā balsojumā.

3.4.

Pašpārvaldi ievel sekojoši:

3.4.1. studenti ievel atklātā balsojumā RAI Pašpārvaldes biedrus;
3.4.2. no izvēlēto Pašpārvaldes biedru vidus atklātā balsojumā ievel Pašpārvaldes priekšsēdētāju un
priekšsēdētaja vietnieku.
3.5.

Students beidz savu darbību Pašpārvaldē, ja viņš pārtraucis, vai pabeidzis studijas RAI,
vai izsakot vēlēšanos pārtraukt darbību Pašpārvaldē.

3.6.

Pašpārvalde var izslēgt studenta no sava sastāva, ja viņš nav ievērojis šī nolikuma
noteikumus, RAI Akadēmiskā Godīguma kodeksā vai citos RAI iekšējos normatīvajos aktos
noteikto.

3.7.

Pašpārvaldes biedru pilnvaru laiks ir viens gads. Pašpārvaldes biedrus var ievēlēt atkārtoti.

3.8.

Priekšsēdētāja pienākumi:

3.8.1. organizēt Pašpārvaldes darbu un būt atbildīgam par tās pieņemtajiem lēmumiem;

3.8.2. sasaukt un vadīt Pašpārvaldes sēdes;
3.8.3. iepazīstināt Pašpārvaldes dalībniekus ar darba plānu un kārtību;
3.8.4. pārstāvēt Pašpārvaldi un RAI studējošos Latvijas Studentu apvienībā, valsts un pašvaldību
institūcijās un ārvalstīs;
3.8.5. sadarboties ar RAI vadību un akadēmisko personālu augstskolas un studējošo jautājumu
risināšanā;
3.8.6. informēt citu augstskolu studējošos par RAI sasniegumiem un sekmēt RAI atpazīstama un
pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā.
4. Pašpārvaldes darbības organizācija
4.1.

Pašpārvaldes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī. Ārkārtas sēdi var sasaukt pēc
priekšsēdētāja vai studentu grupas iniciatīvas.

4.2.

Pašpārvaldes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja
vietnieks.

4.3.

Jebkuram RAI studentam ir iespēja piedalīties Pašpārvaldes sēdē.

4.4.

Pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas.

4.5.

Pašpārvaldes lēmumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi, ja lēmumā nav noteikts citādi.

4.6.

Pašpārvalde par savu darbību informē studentus un Senātu.
5. Pašpārvaldes finanšu un saimnieciskā darbība

5.1.

Pašpārvaldes darbību finansē RAI, apjomā kas nav mazāks par 1/200 daļu no gada budžeta
(saskaņā ar LR Augstskolu likuma V nodaļu, 53. pantu).

5.2.

Pašpārvaldes darbību var finansēt juridiskas vai fiziskas personas, ziedojot un dāvinot.

5.3.

Par izlietotajiem līdzekļiem priekšsēdētājs atskaitās Pašpārvaldei un Senātam.
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