
APSTIPRINĀTS 
FMF SP sēdē 26.10.2015. 

 
Latvijas Universitātes 

Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu padomes 
Vēlēšanu nolikums 

 
I Vispārīgie noteikumi 
 
1. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) Studentu padomi (LU FMF SP)              
ievēlē vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās ar grozāmiem kandidātu           
sarakstiem. 
2. LU FMF ir viens vēlēšanu apgabals. Vēlēšanu tiesības ir visiem LU FMF studējošajiem. 
3. LU FMF SP ievēl uz vienu gadu. 
4. Ievēlējamo LU FMF SP locekļu skaitu nosaka šis LU FMF SP Vēlēšanu nolikums. 
5. Vēlēšanas notiek novembra otrajā nedēļā LU FMF SP Vēlēšanu komisijas noteiktajās dienās.             
Vēlēšanu diena un laiks, kas atvēlēts vēlēšanu norisei, ir nosakāms, nodrošinot iespējami plašu LU              
FMF studējošo iespēju piedalīties vēlēšanās. 
 
II Vēlēšanu komisija 
 
6. Vēlēšanas vada un to norisi saskaņā ar Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) Vēlēšanu               
nolikumu uzrauga LU SP Vēlēšanu komisija, kuru ieceļ LU SP ne vēlāk kā kārtējā gada septembra                
pēdējā nedēļā. 
7. LU SP Vēlēšanu komisija pēc LU FMF SP priekšlikuma ieceļ LU FMF SP Vēlēšanu komisiju                
vismaz trīs cilvēku sastāvā. LU FMF SP Vēlēšanu komisija tiek iecelta nedēļas laikā pēc LU SP                
Vēlēšanu komisijas izveides. 
8. LU SP Vēlēšanu komisijai ir tiesības atcelt LU FMF SP Vēlēšanu komisijas locekļus, ja LU SP                 
Vēlēšanu komisija konstatē, ka tie nespēj pienācīgi pildīt pienākumus. 
9. LU FMF SP Vēlēšanu komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs. LU FMF SP Vēlēšanu komisijas               
sēdi var sasaukt arī LU SP Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. 
10. LU FMF SP Vēlēšanu komisijas sēdes ir atklātas un tiek protokolētas. 
11. Vēlēšanu norises nodrošināšanai LU FMF SP Vēlēšanu komisija pieņem lēmumus un instrukcijas,             
kā arī gādā par LU SP Vēlēšanu nolikuma un šī nolikuma ievērošanu. Sekmīgas vēlēšanu norises labad                
LU FMF SP drīkst savā darbā iesaistīt citus cilvēkus, bet viņiem nav balsstiesību. 
 
III Kandidātu saraksti 
 
12. Kandidātu saraksti (turpmāk – saraksti) jāiesniedz LU FMF SP Vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā 10               
dienas pirms vēlēšanām, to nosaukumam jāatšķiras no jau iesniegto sarakstu nosaukumiem. 
13.Iesniegtajā sarakstā jānorāda katra kandidāta: 
1) vārdu, uzvārdu, 
2) studiju programmas nosaukumu, 
3) studenta apliecības numuru, 
4) parakstu, apliecinot iesniegto ziņu patiesību un piekrišanu kandidēt. 
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14. Kandidēt drīkst tikai vienā sarakstā. Kandidātiem jābūt FMF studentiem. Kandidātu skaitam            
sarakstā nav ierobežojumu. Kandidātu saraksts jāiesniedz uz LU FMF SP Vēlēšanu komisijas            
apstiprinātas veidlapas. 
15. LU FMF SP Vēlēšanu komisija saraksta iesniegšanas brīdī pārbauda, vai iesniegtie materiāli ir              
latviešu valodā, vai sarakstam ir nosaukums, vai tajā kandidē vismaz viens un ne vairāk kandidātu kā                
šajā nolikumā noteiktais kopējais ievēlējamo LU FMF SP biedru skaits. Ja saraksts šā nolikuma 15.               
punktā minētajām prasībām neatbilst, to nereģistrē un iesniedzējiem neatdod. 
16. Iesniegtais saraksts nav atsaucams. LU FMF SP Vēlēšanu komisija pārbauda iesniegtā saraksta             
atbilstību visām šī nolikuma prasībām. Ja saraksts tām neatbilst, vienas diennakts laikā kopš             
iesniegšanas brīža to atdod iesniedzējam kļūdu un nepilnību labošanai. Labošanas laiks ir 2 dienas. Ja               
arī pēc labošanas laika beigām saraksts neatbilst šī nolikuma prasībām, to nereģistrē vēlēšanām. Ja              
sarakstā kāds kandidāts neatbilst šī nolikuma prasībām, to svītro no saraksta, pārējo sarakstu reģistrējot              
vēlēšanām. 
17. Pēc labošanas termiņa beigām un neatbilstošo kandidātu svītrošanas LU FMF SP Vēlēšanu             
komisija reģistrē sarakstus vēlēšanām un numurē pēc tās organizētās izlozes rezultātiem. 
 
IV Vēlēšanu kārtība un norise 
 
18. LU FMF SP Vēlēšanu komisija nedēļas laikā pēc savas izveidošanas nosaka vēlēšanu dienu un               
laiku, ievērojot šī nolikuma 5. punktā minētos nosacījumus, un nosūta informāciju par pieņemto             
lēmumu LU SP Vēlēšanu komisijai. LU SP Vēlēšanu komisija nodrošina apkopotās informācijas            
publiskošanu LU portāla Forumā. 
19. Vēlēšanu vietas jeb iecirkņus, ievērojot šī nolikuma 5. punktā minētos nosacījumus, nosaka LU              
FMF SP Vēlēšanu komisija vismaz nedēļu pirms vēlēšanām. 
20. LUSP Vēlēšanu komisijas un LU FMF SP Vēlēšanu komisijas paziņojumi izliekami LU FMF 3               
dienu laikā no to pieņemšanas, saraksti izliekami LU FMF vismaz 7 dienas pirms vēlēšanām. 
21. LU FMF SP Vēlēšanu komisija nodrošina, lai vēlēšanu telpās būtu pieejama LU SP Satversme, LU                
FMF SP Statūti, LU SP Vēlēšanu nolikums un šis nolikums. 
22. LU FMF SP Vēlēšanu komisijas sagatavotajās izsniedzamajās vēlēšanu zīmēs (turpmāk – zīmēs)            
jānorāda katra saraksta numurs un nosaukums, katra kandidāta vārds, uzvārds un numurs. Zīmēs jābūt              
vietām, kur vēlētājam atzīmēt vēlamo sarakstu un tajā vēlamos un nevēlamos kandidātus. 
23. Vēlēšanu telpās LU FMF SP Vēlēšanu komisija pārliecinās, vai ieradušās personas, kuras vēlas              
balsot, ir vēl nenobalsojuši attiecīgās fakultātes vēlētāji. 
24. Vēlēšanu telpās katrs vēlētājs saņem no LU FMF SP Vēlēšanu komisijas zīmi, kurā var balsot tikai                 
par vienu sarakstu. Tikai izvēlētajā sarakstā drīkst atzīmēt vēlamos un nevēlamos kandidātus 
25. Vēlētājam ir tiesības atzīmēt izvēlēto sarakstu un kandidātus vienatnē. 
26. Pēc atzīmju izdarīšanas vēlētājs saloka zīmi un nodod to LU FMF SP Vēlēšanu komisijas loceklim,                
kurš apzīmogo zīmi ar zīmogu un vēlētāja klātbūtnē iemet aizzīmogotā vēlēšanu urnā. 
27. LU FMF SP Vēlēšanu komisija gādā, lai vēlēšanu telpās nebūtu aģitācijas un netiktu ierobežota               
vēlēšanu brīvība. 
28. Pēc vēlēšanu laika beigām drīkst balsot tikai tie vēlētāji, kas ieradušies vēlēšanu telpās un saņēmuši                
vēlēšanu zīmes pirms vēlēšanu laika beigām. 
 
V Balsu skaitīšana, vēlēšanu iznākuma noteikšana 
 
29. Tūlīt pēc vēlēšanām LU FMF SP Vēlēšanu komisija aizlīmē un aizzīmogo urnu. Zīmes sāk skaitīt                
tūlīt pēc vēlēšanām atklātā LU FMF SP Vēlēšanu komisijas sēdē vai arī kādā citā LU FMF SP                 
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Vēlēšanu komisijas noteiktā laikā un vietā, bet pārtraukums starp vēlēšanu beigām un balsu skaitīšanas              
sākumu nevar būt ilgāks par 24 stundām. Balsu skaitīšanas procesā var būt klāt jebkurš LU studējošais,                
kā arī citas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanu komisijas pārstāvis vai LU SP Vēlēšanu             
komisijas pielaists novērotājs, ja tas netraucē balsu skaitīšanas norisi. 
30. LU FMF SP Vēlēšanu komisija protokolā atzīmē balsstiesīgo skaitu, izsniegto zīmju skaitu, pēc              
urnas atvēršanas tajā esošo zīmju skaitu, nederīgo zīmju skaitu (tās LU FMF SP Vēlēšanu komisija               
numurē, atzīmējot nederīguma cēloņus), katra saraksta derīgo zīmju skaitu, katra saraksta grozīto zīmju             
skaitu, katra saraksta negrozīto zīmju skaitu, par katru kandidātu – zīmju skaitu, kurās viņa kandidatūra              
īpaši atbalstīta un kurās tā noraidīta. 
31. Nederīgas ir zīmes bez LU FMF SP Vēlēšanu komisijas zīmoga un tās, kurās vēlētājs nav atzīmējis                 
nevienu vai arī atzīmējis vairākus sarakstus, kā arī bojātas vēlēšanu zīmes. 
32. Ja ir domstarpības par zīmju derīgumu, LU FMF SP Vēlēšanu komisija tās izšķir balsojot. Lēmums                
tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm vienādi daloties, izšķirīga ir LU FMF SP Vēlēšanu               
komisijas priekšsēdētāja balss. 
33. Grozītas ir zīmes, kurās vismaz viena kandidāta ievēlēšana īpaši atbalstīta vai noraidīta. 
34. Lai sadalītu LU FMF SP mandātus sarakstiem, LU FMF SP Vēlēšanu komisija par katru sarakstu                
nodoto zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 2, 3 utt., līdz dalījumu skaits sakrīt ar minēto kandidātu skaitu                  
sarakstā un tad visus iegūtos dalījumus sarindo kopējā dilstošā secībā. 
35. Mandātus attiecīgi gūst saraksti, kam atbilst lielākie dalījumi. Ja dalījums, kura kārtas numurs              
vienāds ar LU FMF SP ievēlējamo locekļu skaitu, sakrīt ar vismaz vienu nākamo dalījumu, mandātu               
gūst saraksts, kas saņēmis vairāk balsu. Ja saraksti saņēmuši vienādu balsu skaitu, mandātu gūst agrāk               
reģistrētais. 
36. Saraksta kandidātus LU FMF SP Vēlēšanu komisija sarindo atbilstoši to gūtajam balsu skaitam.              
Kandidāta gūtais balsu skaits vienāds ar balsu skaitu, kas nodots par sarakstu, kurā viņš kandidē, mīnus                
zīmju skaits, kurās viņa kandidatūra ir noraidīta, plus zīmju skaits, kurās viņa kandidatūra īpaši              
atbalstīta. 
37. Kopējais LU FMF SP biedru skaits ir 25. 
38. Ja LU FMF SP loceklis atteicies no mandāta vai pārtraucis būt LU FMF studējošais, tā vietā stājas                  
viņa saraksta pirmais pretendents.. 
39. Tūlīt pēc balsu skaitīšanas LU FMF SP Vēlēšanu komisija apkopotos vēlēšanu rezultātus, kā arī               
neizsniegtās, nederīgās un pa sarakstiem grozītajās un negrozītajās sašķirotās derīgās vēlēšanu zīmes            
nodod glabāšanai LU SP Vēlēšanu komisijai. LU SP Vēlēšanu komisija ir tiesīga saskaitīt un pārbaudīt               
LU FMF SP vēlēšanu iznākumu. 
 
VI Nobeiguma noteikumi 
 
40. Sūdzības par LU FMF SP Vēlēšanu komisijas rīcību un vēlēšanām iesniedzamas LU SP Vēlēšanu               
komisijai ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc vēlēšanām. Ja šajā laikā sūdzību nav vai ja LU SP Vēlēšanu                   
komisijas veiktā LU FMF SP vēlēšanu rezultātu pārbaude neatklāj atšķirības no LU FMF SP Vēlēšanu               
komisijas apkopotajiem rezultātiem, LU FMF SP uzskatāma par ievēlētu. Iesniegtās sūdzības LU SP             
Vēlēšanu komisija izskata trīs dienu laikā. Ja tā atzīst sūdzības par pamatotām un pārkāpumus par               
tādiem, kas būtiski ietekmē vēlēšanu iznākumu, 6 nedēļu laikā LU FMF SP vēlējama atkārtoti.              
Minētajā laikā savas pilnvaras pilnā apmērā saglabā iepriekšējā gadā ievēlētais LU FMF SP sastāvs. 
41. LU FMF SP Vēlēšanu komisija apstiprina un izsludina vēlēšanu iznākumu ne vēlāk kā trešās               
novembra nedēļas svētdienā pēc vēlēšanām un izliek tos ne vēlāk kā ceturtās novembra nedēļas              
pirmdienā fakultātes nodaļās, ja LU SP Vēlēšanu komisija nelemj par nepieciešamību rīkot atkārtotas             
vēlēšanas (šā nolikuma 40. punkts). Jaunievēlētā LU FMF SP sanāk uz savu pirmo sēdi nedēļas laikā                
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pēc rezultātu izsludināšanas. Pirmo LU FMF SP sēdi vada iepriekšējā LU FMF SP sastāva              
priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona līdz jaunā priekšsēdētāja ievēlēšanai. 
42. Vēlēšanu zīmes LU SP Vēlēšanu komisija drīkst iznīcināt mēnesi pēc vēlēšanu rezultātu             
izsludināšanas. 
 
 
 
II Latvijas Universitātes Studentu padomes vēlēšanas 
 
43. Latvijas Universitātes Studentu padomi ievēlē Latvijas Universitātes fakultāšu studējošo          
pašpārvaldes uz vienu gadu. 
44. Katra fakultātes studējošo pašpārvalde savā pirmajā sēdē pēc rezultātu izsludināšanas saskaņā ar             
LU SP Vēlēšanu nolikumu ievēlē attiecīgajai fakultātei atbilstošo LU SP locekļu skaitu. Par LU SP               
locekļiem var ievēlēt tikai attiecīgajā fakultātē studējošo. Ja LU SP Vēlēšanu komisija nolemj, ka              
fakultātes studējošo pašpārvalde ir vēlējama atkārtoti (šā nolikuma 40. punkts), tad fakultātes studējošo             
pašpārvaldes locekļus LU SP ievēlē iepriekšējā gadā ievēlētā fakultātes studējošo pašpārvalde. 
45. Fakultātes studējošo pašpārvalde ne vēlāk kā līdz novembra ceturtās nedēļas beigām rakstiski             
informē LU SP Vēlēšanu komisiju par ievēlētajiem LU SP locekļiem, norādot ievēlēto vārdu, uzvārdu              
un studējošo apliecības numuru. 
46. Ja LU SP loceklis atteicies no mandāta vai pārtrauc būt attiecīgās fakultātes studējošais, LU SP                
valde nekavējoties informē par to attiecīgās fakultātes studējošo pašpārvaldi, kas ievēlē tā vietā citu              
fakultātes studējošo un rakstveidā informē par to LU SP valdi. Nākamajā LU SP sēdē ievēlētajam LU                
SP loceklim tiek apstiprināts mandāts. 
47. Fakultātes studējošo pašpārvalde ir tiesīga atsaukt ievēlēto LU SP locekli. Šādā gadījumā par              
atsaukšanu ir jānobalso vairāk kā pusei no ievēlētajiem fakultātes studējošo pašpārvaldes locekļiem.            
Pēc šī lēmuma pieņemšanas fakultātes studējošo pašpārvalde nekavējoties ievēlē citu LU SP locekli un              
iesniedz attiecīgu lēmumu, pievienojot fakultātes studējošo pašpārvaldes sēdes protokola kopiju, LU           
SP valdei. Nākamajā LU SP sēdē ievēlētajam LU SP loceklim tiek apstiprināts mandāts. 
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