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I. Vispārīgie noteikumi 

1. Kārtībā izmantotie termini: 

1.1. LU – Latvijas Universitāte;  

1.2. LU SP – Latvijas Universitātes Studentu padome; 

1.3. FSP – fakultātes studējošo pašpārvalde; 

1.4. studējošo kurss – vienas studiju programmas viena studiju gada studējošo kopums; 

1.5. kursa vecākais – noteiktā kārtībā ievēlēta studējoša persona, kura pārstāv attiecīgo kursu 

vai kursu veidojošo grupu, plūsmu vai citu studentu apakškopu, kas izveidota kursa 

ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju starp studentiem, FSP un mācību procesā 

iesaistītajām pusēm. 

2. LU kursu vecākie nodrošina un veicina konkrētajā studējošo kursā studējošo interešu 

pārstāvniecību akadēmiskajā un sociālajā jomā. Kārtības mērķis ir noteikt studējošo kursu 

vecāko tiesības, pienākumus un ievēlēšanas kārtību. 

3. Kursa vecākā pienākumi ir pildāmi saskaņā ar šo kārtību, kursa vecākā apliecinājumu par 

pienākumu veikšanu un citiem LU reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem.  

II. Kursa vecākā pienākumi un tiesības 

4.  Kursa vecākā pienākumi:  

4.1. apkopot, pārstāvēt un objektīvi paust studējošo kursa studējošo viedokļus; 

4.2 organizēt un vajadzības gadījumā nodrošināt efektīvu komunikāciju starp studējošo kursu 

un FSP, LU SP, LU personālu, t.sk. studentu kuratoriem un LU struktūrvienībām; 

4.3.apmeklēt LU SP un FSP organizētās kursa vecāko sapulces, Studiju departamenta 

organizētos seminārus studiju metodiķiem un studiju programmu direktoriem;   



Procesa turētājs –  2 lapa no 3 lapām   Vispārējas lietošanas 

4.4.sekot informācijai FSP, LU SP un LU informācijas sistēmās; 

4.5.nodot kursam savā rīcībā esošo lietderīgo informāciju, kas ir saistoša LU studentiem; 

4.6. motivēt kursu aktīvi līdzdarboties studiju novērtēšanā un izteikt vērtējumu par studiju 

vidi, atbalsta pasākumiem, programmu un pasniedzējiem LU aptaujās un informēt kursu 

par to rezultātiem; 

4.7. uzturēt komunikāciju ar attiecīgās studiju programmas direktoru, studentu kuratoru (-iem), 

akadēmisko personālu un studiju metodiķi; 

4.8. pārzināt savas studiju programmas struktūru un prasības un nepieciešamības gadījumā 

sniegt informāciju par to studējošajiem; 

4.9. veicināt kursa studējošo iesaisti LU ārpus studiju pasākumos; 

4.10. pēc FSP priekšsēdētāja vai kursu vecāko koordinatora pieprasījuma ne retāk kā reizi 

akadēmiskajā gadā sagatavot un sniegt pārskatu par savu darbību, informējot par to  

Studiju departamentu; 

4.11. veikt citus pienākumus, kas saistīti ar kursa vecākā amata pastāvēšanas mērķi. 

5. Kursa vecākā tiesības:  

5.1. lūgt informāciju par kursam saistošiem jautājumiem no FSP, LU SP; 

5.2. piedaloties LU organizētajos stipendiju konkursos, kura atlases kritērijos iekļauta  

sabiedriski aktīva darbība, pēc pieprasījuma saņemt LU SP rekomendāciju par kursa 

vecākā pienākumu veikšanu; 

5.3. saņemt sev atlaides saskaņā ar konkrētajā akadēmiskajā gadā spēkā esošajiem LU 

rīkojumiem; 

5.4. saņemt sev atlaides saskaņā ar konkrētā akadēmiskā gada LU SP un FSP rīkojumiem. 

 

III. Kursa vecākā ievēlēšanas kārtība 

6. Katra FSP nosaka kursa vecāko ievēlēšanas kārtību, ievērojot šādus nosacījumus: 

6.1. katrs studējošo kurss vai kursu veidojošā grupa, plūsma vai cita studentu apakškopa 

mēneša laikā no attiecīgā akadēmiskā gada sākuma vai informācijas saņemšanas par 

iepriekšējā kursa vecākā atcelšanu vai aiziešanu izvirza vai izvēlas kursa vecākā amata 
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kandidātu. Ja kandidāts piekrīt, ka tiek izvirzīts par kursa vecāko, tad FSP apstiprina 

kandidātu amatā; 

6.2. FSP izvirza kursa vecākā kandidātu, ja līdz konkrētajam termiņam to nav veicis attiecīgais 

studējošo kurss; 

6.3. informāciju par jaunajiem kursu vecākajiem FSP sagatavo un nosūta studiju programmas 

direktoram, Studiju departamentam un LU SP. FSP seko līdzi, lai šī informācija tiktu 

ievietota fakultātes iekšējā informācijas tīklā; 

6.4. katrā FSP ir savs kursa vecāko koordinators, kurš koordinē informācijas apmaiņu starp 

FSP un kursa vecāko, kā arī seko līdzi, vai kursa vecākie pilda savus pienākumus un vai 

tiek ievērotas to tiesības. 

 

IV. Kursa vecākā darbības pārtraukšana 

7. Ja kursa vecākais pārtrauc pienākumu veikšanu pēc paša iniciatīvas, viņš FSP iesniedz 

rakstisku atlūgumu. 

8. Ja kursa vecākais neturpina studijas konkrētajā studējošo kursā, uzskatāms, ka viņš ir pārtraucis 

darbību amatā. Par studiju pārtraukšanu viņš informē FSP. 

9. Kursa vecākais pārtrauc savu darbību, ja nespēj pildīt vai nepilda savus pienākumus ilgāk par 

mēnesi. 

10. Studiju kursa pārstāvji var rosināt kursa vecākā maiņu uzticības zaudēšanas vai pamatotu 

aizdomu par nepienācīgu pienākumu veikšanu gadījumā, iesniedzot FSP iesniegumu, ko 

parakstījusi vairāk par pusi kursa vai kursa veidojošās grupas, plūsmas vai citas studentu 

apakškopas studējošo. 

11. FSP var lemt par kursa vecākā atcelšanu no amata, ja viņš nepilda savus pienākumus. FSP ir 

tiesības pieprasīt paskaidrojumu par pienākumu nepildīšanu. Paskaidrojums jāiesniedz 15 dienu 

laikā no tā pieprasīšanas laika. FSP izskata saņemto paskaidrojumu un balso par kursa vecākā 

atcelšanu no amata. Paskaidrojuma nesaņemšana nav šķērslis FSP lēmuma pieņemšanai.  

12. Ja kursa vecākais pārtrauc savu darbību vai tiek atcelts no amata, FSP nekavējoties sāk kursa 

vecākā ievēlēšanas procedūru atbilstoši šīs kārtības 6. punktam.  

 


