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NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi:
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta (turpmāk tekstā RTU SP) Interešu
klubu nosaukums ir “RTU SP Interešu klubi”.
1.1. RTU SP Interešu klubu (turpmāk tekstā — Interešu klubi) mērķis ir atbalstīt RTU
studentu ārpus studiju aktivitātes un veicināt biedru intelektuālo izaugsmi;
1.2. Interešu kluba dibinātājs ir RTU students, kurš dibināšanas brīdī studē vai strādā
RTU;
1.3. Interešu kluba vadītājs var būt jebkurš kluba biedrs, kurš ir RTU students,
darbinieks vai absolvents;
1.4. Interešu kluba biedrs var būt jebkura persona, kuras vēlme ir sevi pilnveidot
Interešu kluba mērķa ietvaros;
1.5. Interešu kluba darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai [Latvijas
Republikas Augstskolu likums] un tie nedrīkst būt vērsti uz nacionālā, etniskā un rasu
naida izraisīšanu, kā arī nedrīkst būt politisku vai komerciālu mērķu vadīti;
1.6. RTU SP ir jāinformē Interešu kluba vadītājs par izmaiņām RTU SP Interešu klubu
nolikumā.
2. Interešu klubu darbības uzdevumi:
2.1. veicināt RTU studentu ārpus studiju aktivitātes un studentu iesaisti tajās;
2.2. veicināt Interešu klubu biedru kompetences līmeņa celšanos.
3. Interešu klubu dibināšana un slēgšana:
3.1. Interešu kluba dibināšana var notikt RTU mācību 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 tajā ir vismaz 3 biedri;
3.3. dibināšanas pieteikums jāiesniedz RTU Studentu parlamenta birojā Āzenes ielā
22, tā darba laikā;
3.4. Interešu klubs tiek apstiprināts ar valdes lēmumu;
3.5. RTU SP valdei ir tiesības neapstiprināt Interešu klubu, pamatojoties uz 3.6.
punktā minētajiem iemesliem;

3.6. Interešu klubu var likvidēt ar valdes lēmumu pēc kluba dibinātāja, 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 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.
3.7. lēmumu par RTU SP interešu kluba likvidāciju var pieņemt RTU SP valdes sēdē
pēc iesnieguma saņemšanas.
4. Interešu kluba vadītāja tiesības un pienākumi:
4.1. Interešu kluba vadītājam ir šādas tiesības:
4.1.1. pieteikties 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. izmantot RTU SP informācijas kanālus:
4.1.2.1. RTU SP mājas lapu www.rtusp.lv;
4.1.2.2. RTU SP informācijas stendus fakultātēs un dienesta viesnīcās;
4.1.2.3. RTU SP regulāros e-pastus studentiem.
4.2. Interešu kluba vadītāja pienākumi:
4.2.1. rīkot interešu kluba biedru tikšanās reizes;
4.2.2. līdz katra gada 1. decembrim iesniegt RTU SP valdei Interešu kluba
biedru sarakstu (2.pielikums) un tekošā gada paveikto darbu un aktivitāšu
aprakstu brīvā formā;
4.2.3. veicināt kluba mērķu realizāciju;
4.2.4. veicināt RTU studentu iesaisti ar Interešu klubu saistītās ārpus studiju
aktivitātēs;
4.2.5. sniegt RTU studentiem informāciju par iespējām iesaistīties Interešu
kluba darbībā;
4.2.6. saskaņot publicējamos materiālus un informēt RTU SP par informācijas
kanālu izmantošanu;
4.2.7. ievērot RTU SP PR koncepciju.
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