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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES  

STUDĒJOŠO KURSU/GRUPU VECĀKO NOLIKUMS 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) pamatstudiju programmu 

pilna laika studējošo kursos/grupās no studējošo vidus noteiktā kārtībā tiek ievēlēti kursu/grupu 

vecākie, kuri pārstāv attiecīgo kursu vai kursu veidojošo grupu, plūsmu darbības un kursu galvenie 

uzdevumi ir saistīti ar efektīvas komunikācijas nodrošināšanu starp studējošajiem, fakultātes studējošo 

pašpārvaldi (turpmāk tekstā FSP) un pārējām studiju procesa nodrošināšanā iesaistītajām pusēm.  

1. Studējošo kursa/grupas vecākā pienākumi 

1.1. nodrošināt efektīvu komunikāciju ar studijām saistītos jautājumos starp kursu/grupu un studiju 

kursu docētājiem, fakultātes vadību, LLU Studiju centru un fakultātes studējošo pašpārvaldi 

(turpmāk tekstā – FSP). Regulāri sekot informācijai LLU Studējošo pašpārvaldes (turpmāk 

tekstā – LLU SP) un LLU informācijas kanālos; 

1.2. apmeklēt kursu/grupu vecāko sapulces, kuras organizē fakultātes dekanāts, LLU SP vai FSP; 

1.3. nodot kursam/grupai visu saņemto informāciju no studiju kursu docētājiem, fakultātes, Studiju 

centra, LLU SP un FSP; 

1.4. pārzināt savas studiju programmas struktūru un prasības; 

1.5. pārzināt LLU Studiju nolikumu; 

1.6. kursa/grupas vārdā iesniegt ierosinājumus LLU atbildīgajām personām (studiju programmas 

direktoram, Studiju centra vadītājam, u.c.) studiju procesa pilnveidošanai, studiju programmas 

īstenošanas nepilnību novēršanai un studējošo tiesību aizstāvībai; 

1.7. veicināt mācībspēku novērtējuma aptaujas anketu aizpildīšanu; 

1.8. pārstāvēt kursa/grupas studējošo viedokli; 

1.9. pirms katras sesijas sākuma izveidot un saskaņot paredzēto eksāmenu grafiku (laikus un 

telpas) ar mācībspēkiem un nodarbību/telpu plānošanas speciālistiem. Saskaņotu eksāmenu 

grafiku iesniegt fakultātes dekanātā; 

1.10.pirms sesijas sākuma fakultātes dekanātā izsniegtās kontrollapas nogādāt mācībspēkiem; 

1.11.veicināt kursa/grupas studējošo iesaistīšanos ārpus studiju aktivitātēs; 

1.12.nepieciešamības gadījumā (prombūtne, citi iemesli) deleģēt personu no studējošo 

kursa/grupas vidus kursa/grupas vecākā pienākumu pildīšanai, informējot par to studiju 

programmas direktoru un fakultātes dekānu 

2. Studējošo kursa/grupas vecākā tiesības 

2.1. pārstāvēt kursu/grupu sarunās ar mācībspēkiem, studiju programmas direktoru un fakultātes 

vadību, t.sk. aicināt mācībspēkus ievietot informāciju (studiju kursa prasības, kalendārais plāns, 

studiju materiāli) e-studiju vidē, ja tā nav pieejama; 
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2.2. vērsties ar iesniegumu pie nodarbību plānošanas speciālistiem par sava kursa/grupas studiju 

nodarbību grafika iespējamām izmaiņām, ņemot vērā kursa/grupas studējošo viedokli; 

2.3. saņemt no kursa/grupas studējošiem kursa/grupas studējošo e-pasta adreses un tālruņa 

numurus, saziņas pilnveidošanai, ja studējošie tam piekrīt; 

2.4. kursa/grupas ietvaros sadalīt pienākumus, kas palīdzētu pilnveidot kursa/grupas studējošo 

savstarpējo saziņu un darbību; 

2.5. pēc nepieciešamības izvirzīt kursa/grupas vecākā vietnieku; 

2.6. atteikties no kursa/grupas vecākā pienākumiem atbilstoši šā nolikuma 4. punktā noteiktajai 

kārtībai. Šajā gadījumā kursa/grupas vecākais turpina pildīt pienākumus līdz cita kursa/grupas 

vecākā ievēlēšanai. 

3. Studējošo kursa/grupas vecākā izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība 

3.1. kursa/grupas vecākais tiek ievēlēts no attiecīgā kursa/ grupas studējošo vidus 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc studiju gada sākuma vai pēc iepriekšējā kursa/grupas vecākā pienākumu 

pildīšanas beigām; 

3.2. katrs grupā studējošais var pieteikties pats vai arī tikt izvirzīts no savas grupas par 

kursa/grupas vecāko. 1. studiju semestrī kandidātus var izvirzīt FSP vai fakultātes 

uzņemšanas komisija; 

3.3. kursa/grupas vecākais tiek ievēlēts aizklātās vēlēšanās. Vēlēšanas organizē attiecīgās 

fakultātes studējošo pašpārvalde. Kandidāts ir ievēlēts, ja par viņu nobalsojuši vairāk nekā 

puse no kursā/grupā studējošajiem. Grupā/kursā studējošie, atklāti balsojot, lemj par 

balsošanas rezultātu apstiprināšanu; 

3.4. pēc kursa/grupas vecāko ievēlēšanas FSP vadītājs izveido, paraksta un iesniedz kursu/grupu 

vecāko sarakstu fakultātes dekānam, kurš nodrošina saraksta publiskošanu fakultātē (vārds, 

uzvārds, kurss un grupa); 

3.5. kursa/grupas vecākais tiek ievēlēts uz nenoteiktu laiku līdz brīdim, kad kursa/grupas vecākais 

pārtrauc studijas (studiju pārtraukums vai eksmatrikulācija) vai atsakās no pienākumu 

pildīšanas. 

3.6. ja akadēmiskā gada laikā grupas tiek apvienotas, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas. 

4. Studējošo kursa/grupas vecākā darbības pārtraukšana 

4.1. balstoties uz kursā/grupā studējošo FSP vadītājam iesniegto iesniegumu, kurā sniegts 

pamatojums studējošo vēlmei mainīt kursa/grupas vecāko un iesniegumu parakstījusi vismaz 

puse no kursā/grupā studējošiem, studējošo grupa/kurss var rosināt kursa/grupas vecākā 

pārvēlēšanu. Šādā gadījumā tiek organizētas jaunas vēlēšanas šā nolikuma 3. punktā noteiktajā 

kārtībā; 

4.2. ja kursa/grupas vecākais pārtrauc darbību, iesniedzot iesniegumu FSP vadītājam, vai tiek 

eksmatrikulēts studiju gada laikā, tad 10 (desmit) darba dienu laikā tiek ievēlēts cits studējošās 

grupas/kursa vecākais, šā nolikuma 3. punktā noteiktajā kārtībā; 
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4.3. ja grupas/kursa vecākais nepilda šajā nolikumā noteikto, FSP ir tiesīga rosināt cita 

kursa/grupas vecākā vēlēšanas. 

5. Studējošo kursa/ grupas vecākā priekšrocības 

5.1. kursa/grupas vecākais ir galvenā kontaktpersona saziņai ar LLU SP un FSP; 

5.2. kursa/grupas vecākajam ir iespēja saņemt LLU SP apliecinājumu par iegūtajām sociālajām 

prasmēm, ja viņš ne mazāk kā 3 akadēmiskos gadus ir pildījis kursa/grupas vecākā 

pienākumus, un FSP un LLU SP Akadēmiskā virziena vadītājs apstiprina, ka pienākumi ir 

veikti kvalitatīvi. 


