
 

   

RTU Studentu parlamenta Interešu klubu  

  

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 (dibināšanas brīdī) ir RTU students vai darbinieks, 

savukārt vadītājs var būt RTU students, darbinieks vai absolvents;  

1.3. Interešu kluba biedrs var būt jebkura persona, kuram ir vēlme sevi pilnveidot kluba 

ietvaros;  

1.4. 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;  

1.5. RTU SP ir jāinformē Interešu kluba vadītājs par izmaiņām RTU SP Interešu klubu 

nolikumā.  

2. Interešu kluba līmeņu sadalījums: 

2.1. Pirmais līmenis: 

2.1.1. Interešu klubā jābūt vismaz 5 dalībniekiem, ieskaitot vadītāju; 

2.1.2. Kluba biedru tikšanās jārīko vismaz reizi mēnesī, neskaitot 

vasaras semestri; 

2.1.3. Līdz katra gada 1. jūnijam iesniegt RTU SP Zinātnes nodaļas 

vadītājam/vadītājai Interešu kluba biedru sarakstu (2.pielikums) un tekošā 

gada paveikto darbu un aktivitāšu aprakstu brīvā formā;  

2.2. Otrais līmenis: 

2.2.1. Interešu klubā jābūt virs 20 dalībniekiem, ieskaitot vadītāju; 

2.2.2. Kluba biedru tikšanās jārīko vismaz divas reizes mēnesī, 

neskaitot vasaras semestri; 

2.2.3. Līdz katra gada 1. decembrim un 1.jūnijam iesniegt RTU SP 

Zinātnes nodaļas vadītājam/vadītājai Interešu kluba biedru sarakstu 

(2.pielikums) un tekošā semestra paveikto darbu un aktivitāšu aprakstu, 

izveidoto projektu* un piesaistīto sadarbības partneru sarakstu brīvā 

formā; 

2.3. Trešais līmenis: 

2.3.1. Interešu klubā jābūt virs 30 dalībniekiem, ieskaitot vadītāju; 

2.3.2. Kluba biedru tikšanās jārīko vismaz divas reizes mēnesī, 

neskaitot vasaras semestri; 
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2.3.3. Līdz katra mēneša beigām iesniegt RTU SP Zinātnes nodaļas 

vadītājam/vadītājai un tekošā mēneša paveikto darbu un aktivitāšu 

aprakstu atskaites formā (3.pielikums); 

2.3.4. Izveidoto projektu* un piesaistīto sadarbības partneru, sponsoru, 

Interešu kluba biedru sarakstu brīvā formā;  

 

*Par projektu tiek uzskatāmi pasākumi/ projekti, kuri paredzēti plašākai 

studentu mērķauditorijai.  

 

3. Interešu klubu pienākumi:  

3.1. veicināt RTU studentu ārpus studiju aktivitātes un studentu iesaisti tajās;  

3.2. veicināt Interešu klubu biedru kompetences līmeņa celšanos;  

3.3. pašu spēkiem reklamēt klubu izmantojot sociālos kanālus un iespējas; 

3.4. pasākuma/ projekta ietvaros iekļaut RTU SP logo (iepriekš saskaņojot ar RTU SP 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju);  

3.5. sadarbības partneru / sponsoru piesaisti saskaņot ar RTU SP Finanšu nodaļas 

vadītāju; 

3.6. par kluba vadītāja maiņu informēt RTU SP Zinātnes nodaļas vadītāju; 

3.7. ievērot RTU SP PR koncepciju.   

4. Interešu klubu tiesības: 

4.1. izmantot RTU SP informācijas kanālus; 

4.2. piesaistīt saviem projektiem sadarbības partnerus un sponsorus; 

4.3. lūgt RTU SP palīdzību kluba interesējošo jautājumu risināšanā(pieejamās telpas, 

resursi, u.c.);  

4.4. pieteikties Studentu iniciatīvas fonda projektu konkursam un pretendēt uz 

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

iniciatīvas fonda nolikumu; 

5. Interešu klubu dibināšana un slēgšana:  

5.1. 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).  

5.2. Interešu klubu var dibināt, ja tajā ir vismaz 5 biedri;  

5.3. dibināšanas pieteikums jāiesniedz RTU Studentu parlamenta birojā Āzenes ielā 8, 

tā darba laikā;  

5.4. Interešu klubs tiek apstiprināts ar RTU SP valdes lēmumu;  

5.5. RTU SP valdei ir tiesības neapstiprināt Interešu klubu, pamatojoties uz šādiem 

punktiem: 

5.5.1. ja tas darbojas politisku vai komerciālu mērķu vadīts;  

5.5.2. ja tas nedarbojas saskaņā ar RTU normatīvajiem aktiem;  

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

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

5.5.5. Ja tas atkārtoti izmanto RTU SP vārdu nesaskaņojot to ar RTU SP; 

5.5.6. Ja tas reprezentatīvos pasākumos neizmanto RTU SP vārdu. 

4.6. Interešu klubu var likvidēt ar valdes lēmumu pēc kluba dibinātāja, kluba biedra, 

RTU SP valdes vai RTU SP kopsapulces ierosinājuma: lēmumu par RTU SP interešu 

kluba likvidāciju var apstiprināt RTU SP valdes sēdē pēc iesnieguma saņemšanas.   

RTU SP Prezidente                                    Evija Kaminska 


