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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora 

2013. gada 20. jūnija pavēle Nr. 86. 

PIEŅEMTS AR 

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

2013. gada 31. maija Senāta sēdes Nr.3 lēmumu Nr. 2 

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

Krīvu Padomes statūti  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (turpmāk - NAA) Krīvu Padome ir NAA 

studējošo pašpārvaldes augstākā lēmējinstitūcija, kura ir neatkarīga NAA studējošo 

tiesību un interešu pārstāvības galvenā institūcija.  

2. Krīvu Padomes darbības mērķis ir pārstāvēt NAA studējošos un aizstāvēt viņu tiesības un 

intereses, kā arī, sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, veicināt izglītības un zinātnes 

pilnveidi militārajā sfērā. 

3. Krīvu Padome ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas 

Republikas Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku izdotos iekšējos un 

ārējos normatīvos aktus, kā arī NAA Satversmi un citus ar Krīvu  Padomes darbību un 

organizāciju saistītos normatīvos aktus, pavēles, rīkojumus u.tml. 

4. Krīvu Padomei  ir sava simbolika un zīmogs. 

5. Krīvu Padomei ir tiesības darboties juridiskas personas statusā, atbilstoši biedrību darbību 

un militārā dienesta organizāciju regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

6. Krīvu Padomes adrese ir Rīga, Ezermalas iela 8, LV–1014.  

II. Krīvu Padomes mērķi, uzdevumi un darbības metodes 

7. Krīvu Padomes mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt visu NAA studējošo intereses 

akadēmiskos, materiālos, kultūras un saimnieciskos jautājumos NAA un citās institūcijās. 

8. Krīvu Padomes uzdevumi ir: 

8.1. reprezentēt un popularizēt NAA; 

8.2. sadarboties ar citu augstskolu studējošajiem un pašpārvaldēm Latvijā un ārpus tās; 

8.3. izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai 

un sniegt priekšlikumus uzlabojumu īstenošanai; 

8.4. organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes; 

8.5. informēt studējošos par Krīvu Padomes darbību un aktivitātēm; 

8.6. izstrādāt Krīvu Padomes budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu; 

8.7. izstrādāt savas darbības pamatvirzienus. 



2 

 

7. Krīvu padomes darbības metodes:  

7.1. pārstāvēt un aizstāvēt NAA studējošo tiesības un intereses akadēmisko, sociālo, 

materiālo, kultūras un sporta aktivitāšu jautājumos NAA un citās institūcijās; 

7.2. vērsties pie NAA institūcijām un amatpersonām ar lūgumiem, priekšlikumiem un 

prasībām NAA studējošo vārdā;  

7.3. veidot sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas var uzlabot 

NAA studējošo akadēmiskos, sadzīves un materiālos apstākļus, kā arī pilnveidot 

kultūras un sporta aktivitātes;  

7.4. deleģēt savus pārstāvjus NAA lēmējinstitūcijās saskaņā ar to nolikumiem.  

III. Krīvu Padomes organizatoriskā struktūra 

8. Krīvu Padomi veido NAA klātienes studiju kursu ievēlētie studējošie - Krīvi. 

9. Krīvu Padomi pārstāv un pārvaldi īsteno Virskrīvs (i), Krīvu Krīvs vai ievēlētais viņa 

palīgs un Krīvu Padomes sekretārs. 

10. Krīvu Padomes sēde ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vismaz puse no 

Krīvu Padomes locekļiem. Ārkārtas sēdes sasauc Virskrīvs vai Krīvu Krīvs pēc sava vai 

vismaz 1/3 Krīvu pieprasījuma. 

11. Krīvu Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. 

12. Sekmīgai Krīvu Padomes darba realizācijai, Krīvu Padome izveido patstāvīgas darba 

grupas, kurās tiek iesaistīti NAA studējošie. Katrā šādā darba grupā jābūt vismaz vienam 

Krīvu Padomes loceklim, kurš ir darba grupas vadītājs. 

14. Virskrīvs (i) un Krīvu Krīvs ir Krīvu Padomes amatpersonas, kuras veido un uztur 

sadarbību ar NAA vadību. 

15. Krīvu Padome ir pakļauta NAA rektoram.  

16. Krīvu Padomes locekļus uz Krīvu Padomes sēdes laiku atbrīvo no tiešajiem darba 

pienākumiem un norīkojuma. 

IV. Krīvu Padomes un krīvu tiesības un pienākumi 

17. Krīvu Padomes tiesības: 

17.1. pieprasīt informāciju un skaidrojumus no NAA struktūrvienību pilnvarotajām 

amatpersonām visos jautājumos, kas attiecas uz studējošo interesēm, nepieciešamības 

gadījumā, atbildi pieprasot rakstiski; 

17.2. iesniegt valsts, pašvaldību un citās institūcijās priekšlikumus, lūgumus un 

prasības NAA studējošo vārdā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem;  

17.3. sniegt informāciju NAA vadībai par studējošo interesējošajiem  jautājumiem;  

17.4. sniegt ierosinājumus NAA vadībai par studējošo apbalvošanu vai sodīšanu, 

atbilstoši to regulējošajiem normatīvajiem aktiem;  
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17.5. izsludināt Krīvu Padomes un tās institūciju vēlēšanas, kompetences robežās 

pieņemt lēmumus atbilstoši studējošo interesēm, aptaujāt studējošos, izsludināt 

konkursus, rīkot kultūras un sporta pasākumus;  

17.6. NAA Krīvu Padome ikdienas darba nodrošināšanai veidot darba grupas, 

atsevišķas iekšējās struktūrvienības, lai organizētu studējošo interešu pārstāvību un 

aizstāvību; 

17.7. NAA Krīvu Padomes lēmumi ir saistoši visiem studējošiem NAA;  

17.8. iepazīties ar NAA lēmējinstitūciju lēmumiem, kas attiecināmi uz studējošiem un 

informēt tos. 

18. Krīvu Padomes pienākumi: 

18.1. aizstāvēt visu NAA studējošo tiesības un intereses, kas saistās ar mācību 

procesu, sadzīviskajiem un saimnieciskajiem jautājumiem, kultūras un sporta 

aktivitātēm; 

18.2. informēt un sniegt atskaites par Krīvu Padomes darbību studējošiem, ne retāk kā 

vienu reizi pusgadā, organizējot kopsapulci, kurā uzaicināta piedalīties NAA vadība;  

18.3. uzturēt un pilnveidot NAA tradīcijas.  

19. Krīvu tiesības: 

19.1. iepazīties ar Krīvu Padomes lēmumiem, protokoliem, pārskatiem u.tml.; 

19.2. piedalīties Krīvu Padomes sēdēs;  

19.3. izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus Krīvu Padomei.  

20. Krīvu pienākumi: 

20.1. ievērot Krīvu Padomes statūtus;  

20.2. līdzdarboties Krīvu Padomes darbā; 

20.3. ievērot Krīvu Padomes iekšējās kārtības noteikumus; 

20.4. informēt Krīvu Padomi par tās darbībā novērotajiem trūkumiem, nepilnībām, 

sniegt priekšlikumus to novēršanai;  

20.5. izskatīt NAA studējošo iesniegtos priekšlikumus, ieteikumus, sūdzības, 

ziņojumus u.c. informāciju, pēc nepieciešamības sniegt rakstiskas atbildes;  

20.6. iepazīstināt NAA studējošos ar NAA lēmējinstitūciju pieņemtajiem lēmumiem, 

ja tie skar NAA studējošo tiesības un intereses, akadēmiskos, sociālos, materiālos, 

kultūras un sporta aktivitāšu jautājumos. 

21. Krīvu Padomes kompetencē ietilpst: 

21.1. pieņemt lēmumus par NAA Krīvu Padomes reorganizāciju; 

21.2. ievēlēt Krīvu Krīvu, tā palīgu, kā arī Krīvu Padomes sekretāru; 

21.3. reizi gadā izstrādāt un pieņemt Krīvu Padomes budžetu; 

21.4. lemt par Krīvu Padomes darbību organizējošiem jautājumiem, par pieņemtajiem 

lēmumiem informēt Krīvus; 

21.5. sniegt ierosinājumus NAA rektoram, lai atsauktu no pienākumu pildīšanas 

Virskrīvu (s), iesniedzot motivētu ziņojumu; 
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21.6. atsaukt no pienākumu pildīšanas Krīvu Krīvu; 

21.7. izskatīt un pieņemt lēmumus par NAA studējošo pašpārvaldes kompetencē 

esošajiem jautājumiem;  

22. Krīvu Krīva  tiesības, pienākumi un kompetence: 

22.1. vadīt Krīvu Padomes darbu; 

22.2. sagatavot Krīvu Padomē izskatāmās lietas;  

22.3. izteikt Krīvu Padomes viedokli NAA studējošiem aktuālos jautājumos. Izvērtēt 

un izanalizēt studējošo, Krīvu, amatpersonu un citu personu sniegto informāciju, ziņot 

par tiem Krīvu Padomei;  

22.4. informēt NAA studējošo pašpārvaldes dalībniekus, Krīvus, Krīvu Padomes 

locekļus par nākošās Krīvu Padomes sēdes laiku un vietu paziņojot to sēdes beigās vai 

izziņojot ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes, bet neatliekamos gadījumos – ne vēlāk 

kā dienu pirms sēdes;  

22.5. iepazīties ar NAA lēmējinstitūciju pieņemtajiem lēmumiem, kas attiecināmi uz 

NAA studējošo tiesībām un interesēm akadēmisko, sociālo, materiālo, kultūras un 

sporta aktivitāšu jautājumos. Krīvu Krīvs par minētajiem lēmumiem  informē Krīvu 

Padomi; 

22.6. organizēt finansiālās darbības uzskaiti; 

22.7. noteikt Krīvu Padomes sekretāra un sava palīga pienākumus. 

23. Virskrīva pienākumi un tiesības: 

23.1. izskatīt Krīvu Padomes lēmumus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem un 

lemt par to atbilstību NAA studējošo vajadzībām;  

23.2. informēt NAA vadību par Krīvu Padomes pieņemtajiem lēmumiem;  

23.3. izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus Krīvu Padomes sēdēs;  

23.4. kontrolēt un koordinēt Krīvu Padomes darbību.  

V. Kārtība kādā Krīvu Padomē tiek pieņemti lēmumi 

24. Krīvu Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vairāk kā puse Krīvu.  

25. Krīvu Padomes lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, ja Krīvu Padomes sēdē netiek 

noteikta cita kārtība.  

VI. Krīvu Padomes finansēšana 

26. Krīvu Padomes darbībai nav peļņas gūšanas nolūka vai rakstura.  

27. Krīvu Padomes finanšu līdzekļus veido:  

27.1. NAA dotētie finanšu līdzekļi;  

27.2. juridisko un fizisko personu dāvinājumi un ziedojumi;  

27.3. citi ienākumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem;  
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28. Krīvu Padome lemj par savu līdzekļu izmantošanu NAA noteiktajā kārtībā;  

29. Krīvu Padome patstāvīgi veic savas finansiālās darbības uzskaiti un reizi ceturksnī 

iesniedz atskaites Virskrīvam.  

VII. Krīvu vēlēšanas 

30. Vispārīgie jautājumi: 

30.1. Krīvus vēl atklātās vēlēšanās vienu reizi mācību gada sākumā; 

30.2. Krīvus vēl (pārvēl) katra gada pirmā semestra sākumā.  

31. Vēlēšanu kārtība:  

31.1. vēlēšanas organizē Virskrīvs (i);  

31.2. vēlēšanas notiek, ja piedalās vismaz 75% no NAA studējošiem;  

31.3. Krīvu Padomē tiek ievēlēti ne vairāk kā 2 NAA studējošie  no katra studiju 

kursa; 

31.4. kandidātu Krīvu Padomē var uzskatīt par ievēlētu, ja tas ir saņēmis vairāk par 

50% balsu no kopējā balsu skaita;  

31.5. ja neviens no kandidātiem nav saņēmis 31.4.apakšpunktā noteikto balsu skaitu, 

vēlēšanas tiek atkārtotas, līdz saņemts nepieciešamais balsu skaits;  

32. Krīvu Krīva vēlēšanas: 

32.1. Krīvu Krīva kandidāti tiek izvirzīti no Krīvu sastāva;  

32.2. Krīvu Krīvs ir ievēlēts, ja saņēmis vairāk kā 50% Krīvu Padomes locekļu balsu;  

32.3. Krīvu Krīvu vēl jaunievēlētās Krīvu Padomes pirmajā sedē no vecāko studiju 

kursu Krīviem, vai arī gadījumā, ja ievēlētais Krīvu Krīvs pārtrauc studijas NAA un 

tiek izslēgts no studējošo saraksta. 

33. Virskrīvu (vai vairākus Virskrīvus) amatā ieceļ NAA rektors no NAA virsnieku vidus. 


