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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES  

SAIMNIECĪBAS PADOMES NOLIKUMS  
 

1. Vispārīgie noteikumi  
1.1. Saimniecības padome pārzina un koordinē Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(turpmāk - LLU) saimniecisko darbību. 
1.2. Saimniecības padomi veido: 

1.2.1. LLU direktors; 
1.2.2. kanclers; 
1.2.3. galvenais grāmatvedis; 
1.2.4. finanšu daļas vadītājs; 
1.2.5. LLU direktora vietnieks; 
1.2.6. jurists; 
1.2.7. viens deleģēts pārstāvis no katras LLU fakultātes; 
1.2.8. divi deleģēti pārstāvji no LLU Studējošo pašpārvaldes. 

1.3. Saimniecības padomi vada LLU direktors, tās tehnisko darbu organizē Saimniecības 
padomes sekretārs. 
1.4. Saimniecības padomes personālsastāvu apstiprina LLU Senāts. 
1.5. Saimniecības padomes sēdēs izskatāmos dokumenta projektus Saimniecības padomes 
sekretāram jāpiesaka un jāiesūta ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Saimniecības padomes 
sēdes. 

 
2. Saimniecības padomes funkcijas un uzdevumi 
2.1. Saimniecības padome izskata šādus dokumentu projektus: 

2.1.1. lēmumus par saimniecisko darbību;  
2.1.2. nolikumus par Saimnieciskā dienesta struktūru; 
2.1.3. noteikumus par LLU saimniecisko procesu; 
2.1.4. energoresursu, siltuma enerģijas, ūdens, elektrības u.c. izcenojumus; 
2.1.5. LLU objektu būvniecības un remontu plānus; 
2.1.6. priekšlikumus par LLU nekustamo īpašumu apsaimniekošanu; 
2.1.7. LLU saimnieciskās darbības novērtējuma ziņojumus; 
2.1.8. citus ar LLU saimniecisko darbību saistītos jautājumus. 

2.2. Saimniecības padomes uzdevumi : 
2.2.1. koordinēt un izskatīt jautājumus par LLU darba vides apstākļu uzlabošanu; 
2.2.2. izvērtēt un izskatīt jautājumus par Studentu sadzīves un mācību procesa apstākļu 
uzlabošanu; 
2.2.3. lemt par LLU saimnieciskās darbības jautājumiem; 
2.2.4. pildīt citus LLU Senāta uzliktos pienākumus. 

2.3. Pēc LLU struktūrvienību, mācībspēku vai studentu ierosinājuma Saimniecības padome 
izskata jautājumus ar saimniecisko darbību saistītos jautājumus un iesniedz lēmuma projektus 
LLU Senātam, ieteikumus fakultātēm vai citām LLU struktūrvienībām. 
2.4. Saimniecības padomes pieņemtajiem lēmumiem ir rekomendējošs raksturs administratīvu 
aktu vai rīkojumu izstrādāšanai. 
 
 
 
 



3. Saimniecības padomes darbība 
3.1. Saimniecības padomes sēdēm ir sagatavota darba kārtība, tās notiek ne retāk kā 6 reizes 
studiju gada laikā. Nepieciešamības gadījumā LLU direktoram, vai vienai ceturtdaļai 
saimniecības padomes pārstāvjiem, ir tiesības pieprasīt ārkārtas Saimniecības padomes sēdi. 
3.2. Saimniecības padome ir tiesīga lemt, ja tās darbībā piedalās vismaz puse no Saimniecības 
padomes sastāva. 
3.3. Savas kompetences ietvaros Saimniecības padome ir tiesīga pieņemt: 

3.3.1. rekomendējošus lēmumus (ieteikumus) jautājumos, kur galīgo lēmumu pieņem 
LLU Senāts;  
3.3.2. saistošos (galīgos) lēmumus, kuriem nav nepieciešama izskatīšana augstākā 
instancē. 

3.5. Lēmumu pieņemšanai nepieciešams vienkāršs klātesošo Saimniecības padomes sastāva 
balsu vairākums. 
3.6. LLU direktoram, kā arī vienai ceturtdaļai saimniecības padomes pārstāvjiem, ir tiesības 
pieprasīt jebkura ar LLU saimniecisko darbību saistītu jautājumu izskatīšanu LLU Senātā.  
 

 


