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LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTES 
FINANŠU PLĀNOŠANAS CENTRA NOLIKUMS 

 
1. Vispār īgie jautājumi 

1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (turpmāk - LLU) Finanšu plānošanas centra ( turpmāk – FPC) 
darbības principus, kā arī tā pienākumus, tiesības un atbildību. FPC ir LLU 
struktūrvienība. FPC nav juridiska persona. 

1.2.  FPC nosaukums svešvalodās: 
angļu valodā  - Financial Planning Centre; 
vācu valodā  - Das Zentrum für Finanzplanung; 
krievu valodā  - Центр Финансового Планирования. 

1.3. FPC izveidots ar 2014.gada 27.augusta LLU Senāta lēmumu Nr.8-84. 
1.4. FPC savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LLU 

iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un šo Nolikumu. 
1.5. FPC līdzekļi kā patstāvīga daļa ietilpst LLU budžetā. FPC manta ir LLU īpašums. 
1.6. FPC ir tieši pakļauts kancleram. 
1.7. FPC ir zīmogs ar nosaukumu.   
1.8. FPC juridiskā adrese ir: Liela iela 2, Jelgava, LV-3001. 
 

2. Centra mērķis un uzdevumi 
2.1.  FPC darbības mērķis ir LLU finanšu vadības politikas, stratēģijas un taktikas       

īstenošana un darbības plānošana atbilstoši finanšu vadības reglamentējošiem 
Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.  

2.2. FPC galvenie uzdevumi ir: 
2.2.1. LLU kopbudžeta sastādīšana, plānošanas koordinācija, izpildes analīze; 
2.2.2. LLU pamatbudžeta* plānošana; 
2.2.3. LLU struktūrvienību pamatbudžeta tāmju sastādīšanas metodiska vadība, tāmju                          

izpildes sistemātiska kontrole; 
2.2.4. līdzekļu izlietojuma plānošana darba samaksai LLU pamatbudžetā, štatu sarakstu 

sagatavošana, sistemātiska plānotā darba algas fonda izlietojuma kontrole;  
2.2.5. ārējās un iekšējās informācijas sniegšana finanšu vadības jautājumos atbilstoši 

noteiktajai kārtībai. 
* budžeta finansējums studiju procesa nodrošināšanai un ar studiju procesa norisi saistīti pašu ieņēmumi 
no maksas pakalpojumiem. 

 
3. Centra pārvalde, tiesības un pienākumi 

3.1. FPC vada centra vadītājs. Centra vadītāja kandidatūru ierosina kanclers un                         
apstiprina rektors. 

3.2. FPC vadītāju pieņem un atbrīvo no amata rektors. 
3.3. FPC vadītājs : 
3.3.1. vada FPC un ir atbildīgs par centra uzdevumu izpildi; 
3.3.2. sniedz priekšlikumus kancleram par FPC personālsastāva pieņemšanu darbā un   
        atlaišanu no darba, atalgojumu un citos darba attiecību jautājumos; 
3.3.3. nosaka amata pienākumus FPC darbiniekiem, izstrādā darbinieku amata aprakstus 

un kontrolē to izpildi; 
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3.3.4. nodrošina FPC darbinieku apmācības un tālākizglītību; 
3.3.5. rīkojas ar FPC rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem centram noteiktā budžeta 

ietvaros; 
3.3.6. pārstāv FPC LLU vadībā un citās organizācijās ārpus LLU jautājumos, kas 

saistīti ar centra uzdevumu un funkciju veikšanu; 
3.3.7. vizē LLU vadības rīkojumus, norādījumus, nolikumus un citus dokumentus, kuri 

skar jautājumus, kas ietilpst FPC kompetencē. 
3.4.  FPC ir tiesības pieprasīt no citām LLU struktūrvienībām un dienestiem sniegt 

centra darbam nepieciešamo informāciju. 
3.5. FPC rīcībā esošā informācija par LLU darbinieku atalgojumu ir ar ierobežotu 

pieeju. 
 

4. Finansējuma avoti un to izlietošanas kārt ība 
4.1. FPC finansēšanas avoti ir: 
4.1.1. LLU budžets; 
4.1.2. citi Latvijas Republikas likumos un LLU Satversmē paredzētie finansēšanas avoti. 
4.2. FPC līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar centra vadītāja sastādīto un kanclera 

apstiprināto tāmi Nolikumā paredzēto uzdevumu īstenošanai un centra materiāli 
tehniskās bāzes nostiprināšanai. 

 
5. Darba samaksas kārt ība un sociālā aizsardzība 

5.1.  FPC vadītāja atalgojumu nosaka rektors, saskaņojot ar kancleru, atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.2.  FPC darbinieku atalgojumu, saskaņojot ar kancleru, nosaka centra vadītājs un 
apstiprina rektors. 

5.3.  FPC darbiniekiem tiek nodrošināta darba likumdošanā un LLU Darba Koplīgumā 
noteiktā sociālā aizsardzība, pabalstu, kompensāciju un garantiju sistēma. 

 
 

6. Reorganizācija un darbības izbeigšanas kārt ība 
6.1. FPC Nolikumu, tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LLU Senāts. 
6.2. FPC reorganizē vai tā darbību izbeidz LLU Senāts, atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 


