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Rīgas Tehniskās universitātes 

Studentu parlamenta Kopsapulcē 

 

RTU Studentu parlamenta Interešu klubi 

 

NOLIKUMS 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1.Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta (turpmāk tekstā RTU SP) 

Interešu klubu nosaukums ir “RTU SP Interešu klubi”. 

1.2 RTU SP Interešu klubu (turpmāk tekstā — Interešu klubi) mērķis ir atbalstīt RTU 

studentu ārpus studiju aktivitātes un veicināt biedru intelektuālo izaugsmi; 

1.3. Interešu kluba dibinātājs ir persona, kas dibināšanas brīdī studē vai strādā RTU 

vai ir absolvējusi RTU pēdējo 2 gadu laikā; 

1.4.  Interešu  kluba  vadītājs  var  būt  jebkurš  kluba  biedrs,  kurš  ir  RTU  students, 

darbinieks vai pēdējo 2 gadu RTU absolvents; 

1.5. Interešu kluba biedrs ir persona, kura ir apstiprināta ar RTU SP Valdes lēmumu, 

balstoties uz Interešu kluba vadītāja iesniegto biedru sarakstu ( 2. pieliekums); 

1.6 Interešu klubā ⅔ no biedru skaita ir RTU studenti, darbinieki vai pēdējo 2 gadu 

absolventi; 

1.7.  Interešu kluba aktīvists var būt jebkura persona, kuras vēlme ir sevi pilnveidot 

Interešu kluba mērķa ietvaros; 

1.8. Interešu kluba darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai [Latvijas 

Republikas Augstskolu likums] un RTU normatīvajiem aktiem;  

1.9. Interešu kluba darbība nedrīkst būt vērsta uz nacionālā, etniskā un rasu naida 

izraisīšanu vai arī ētikas normu pārkāpšanu, kā arī nedrīkst būt politisku, reliģisku vai 

komerciālu mērķu vadīta; 

1.10. RTU SP ir jāinformē Interešu kluba vadītājs par izmaiņām RTU SP Interešu 

klubu nolikumā. 

 

2. Interešu klubu darbības uzdevumi: 

2.1. veicināt RTU studentu ārpusstudiju aktivitātes un studentu iesaisti tajās; 
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2.2.veicināt Interešu klubu biedru kompetences līmeņa celšanos. 

3. Interešu klubu dibināšana un slēgšana: 

3.1. Interešu kluba dibināšana var notikt RTU akadēmiskā gada laikā, rakstiski 

iesniedzot pieteikumu  ar norādi  “RTU Studentu  parlamenta  Interešu  klubiem” un  

„RTU SP Interešu kluba biedru sarakstu” (1., 2. pielikums). 

3.2. Interešu klubu var dibināt, ja tā dibināšanas brīdī ir vismaz 3 biedri; 

3.3. Dibināšanas pieteikums jāiesniedz RTU Studentu parlamenta birojā Āzenes ielā 

8, tā darba laikā; 

3.4. Lēmumu par Interešu kluba apstiprināšanu pieņem RTU SP Valde; 

3.5. RTU  SP  Valdei  ir  tiesības  neapstiprināt  Interešu  klubu,  pamatojoties  uz  

punktā 3.6 minētajiem iemesliem;

3.6. Interešu klubu var likvidēt ar Valdes lēmumu pēc kluba dibinātāja, kluba 

vadītāja, kluba biedra, RTU SP Valdes vai RTU SP Kopsapulces ierosinājuma: 

3.6.1. ja tas darbojas politisku vai komerciālu mērķu vadīts; 

3.6.2. ja tas nedarbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu 

un RTU normatīvajiem aktiem; 

3.6.3. ja konstatēti citi pārkāpumi, kas neatbilst RTU un RTU SP interesēm; 

3.6.4. ja tas ir vērsts uz nacionālu, etnisku vai rasu naida izraisīšanu vai 

ir reliģiska satura, vai arī tas pārkāpj ētikas normas. 

3.7. lēmumu par RTU SP interešu kluba likvidāciju var pieņemt RTU SP Valdes sēdē 

pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas. 

 

4. Interešu kluba vadītāja tiesības un pienākumi: 

4.1. Interešu kluba vadītājam ir šādas tiesības: 

4.1.1. pieteikties RTU Studentu iniciatīvas fonda projektu konkursam un pretendēt 

uz finanšu līdzekļiem savu projektu realizācijai, kas nav pretrunā ar RTU Studentu 

iniciatīvas fonda nolikumu; 

4.1.2  Jebkurā brīdī atjaunot Interešu kluba biedru sarakstu(2.pielikums), iesniedzot 

to RTU SP Valdei uz apstiprināšanu; 

4.1.3. iepriekš saskaņojot ar RTU SP Prezidentu vai Zinātnes nodaļas vadītāju, 

izmantot RTU SP informācijas kanālus: 

4.1.2.1. RTU SP mājas lapu www.rtusp.lv; 

4.1.2.2. RTU SP sociālos tīklus; 

4.1.2.3. RTU SP informācijas stendus fakultātēs un dienesta viesnīcās; 

4.1.2.4. RTU SP regulāros e-pastus studentiem. 

 4.1.3. Kluba vadītājs vai tā deleģēts biedrs var iesniegt rakstisku iesniegumu par 

mērķstipendijas saņemšanu vienu reizi akadēmiskajā gadā, periodā no 10. marta līdz 

10. aprīlim. Iesniegumu nogādā RTU SP birojā, Āzenes ielā 8 un to izskata RTU SP 

Valde 2 nedēļu laikā. Mērķstipendijas saņēmējam ir jābūt RTU studentam, kurš: 

4.1.3.1 ir šī Interešu kluba vadītājs vai tā deleģēts biedrs; 

4.1.3.2 neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā; 

4.1.3.3 iesniedzis sava padarītā darba atskatu interešu klubā; 

4.1.3.4 nav ar akadēmiskajiem parādiem; 

http://www.rtusp.lv/
http://www.rtusp.lv/
http://www.rtusp.lv/


Rīgas Tehniskā universitāte 
Studentu parlaments 

Āzenes iela 8, Rīga, LV – 1048 
Mob: +371 26113110 

E-pasts: info@rtusp.lv 
www.rtusp.lv 

 
 

 

4.1.3.5 ir nokārtojis visas saistības ar RTU SP. 

4.2. Interešu kluba vadītāja pienākumi: 

4.2.1 Informēt RTU SP Zinātnes nodaļas vadītāju par notiekošiem pasākumiem, 

problēmām un aktualitātēm, kas saistītas ar Interešu klubu; 

4.2.2. rīkot Interešu kluba biedru tikšanās reizes; 

4.2.3. līdz katra gada 1. decembrim iesniegt RTU SP Valdei Interešu kluba biedru 

sarakstu (2. pielikums), Interešu kluba formu (1. pielikums) un tekošā gada paveikto 

darbu un aktivitāšu aprakstu brīvā formā; 

4.2.4. veicināt kluba mērķu realizāciju; 

4.2.5. veicināt RTU studentu iesaisti ar Interešu klubu saistītās ārpusstudiju 

aktivitātēs; 

4.2.6. sniegt RTU studentiem informāciju par iespējām iesaistīties  Interešu 

kluba darbībā; 

4.2.7. saskaņot publicējamos materiālus un informēt RTU SP par informācijas 

kanālu izmantošanu; 

4.2.8. ievērot RTU un RTU SP normatīvos aktus. 

 

5. Interešu kluba biedru tiesības un pienākumi: 

5.1. Interešu kluba biedriem ir šādi pienākumi: 

5.1.1. Pārstāvēt kluba intereses; 

5.1.2. Ievērot RTU un RTU SP normatīvos aktus; 

5.1.3. Ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Intereša klubu mērķa sasniegšanu un 

uzdevumu īstenošanu. 

5.2 Interešu kluba biedriem ir šādas tiesības: 

5.2.1. Pieprasīt paskaidrojumu par konkrētu lēmumu pieņemšanu no Interešu kluba 

vadītāja; 

5.2.2. Iesniegt rakstisku ierosinājumu RTU SP Valdei par Interešu kluba vadītāja 

atstādināšanu no amata, kuru ir parakstījuši ⅔ no Interešu kluba biedriem; 

5.2.3. Iespēju robežās apmeklēt visas Interešu kluba tikšanās reizes un organizētos 

pasākumus. 
 

 

RTU SP Prezidents                                                                            Kristens Raščevskis 

 

 

 

 

 

 


