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1. Vispār īgie jautājumi 

1.1. Studentu klubs ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU) 
struktūrvienība, kas nodrošina tradicionālo kultūras pasākumu norisi universitātē. 
Amatiermākslas kolektīvu ietvaros veicina studentu radošo izpausmi, līdzdalību kultūras 
radīšanā, izzināšanā, pārmantošanā un tālāknodošanas procesā.  

1.2. Šis nolikums (turpmāk tekstā - Nolikums) nosaka LLU Studentu kluba darbības 
principus, kā arī tā pienākumus, tiesības un atbildību.  

1.3. Studentu kluba darbība notiek tiešā LLU Rektora pakļautībā un pārraudzībā. Studentu 
klubs nav juridiska persona. 

1.4. Studentu kluba nosaukums svešvalodās: 
angļu valodā - Student Club;  
vācu valodā - Studentenklub;  
krievu valodā - Студенческий клуб. 

1.5. Studentu klubs savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 
LLU iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un šo Nolikumu. 

1.7. Studentu kluba līdzekļi kā patstāvīga daļa ietilpst LLU budžetā un tā manta ir LLU 
īpašums. 

1.8 Studentu klubam ir zīmogs ar tā nosaukumu. 
1.9. Studentu kluba adrese ir: Lielā iela 4, Jelgava, LV-3001. 

 
2. Mērķis un uzdevumi 

2.1. Studentu kluba darbības mērķis ir veidot un uzturēt kvalitatīvu kultūrvidi, kā arī 
tradicionālās kultūras norises universitātē. Nodrošināt tradicionālās kultūras vērtību 
saglabāšanu, izplatīšanu un pieejamību LLU. Veicināt jaunrades procesu attīstību. 
Sekmēt studentu amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos pilsētas, valsts un 
starptautiskajos kultūras pasākumos, programmās, festivālos, konkursos. 

2.2. Studentu kluba galvenie uzdevumi: 
2.2.1. organizēt un nodrošināt LLU amatiermākslas kolektīvu darbību, sekmēt 

māksliniecisko jaunradi un citas kultūras aktivitātes LLU; 
2.2.2. uzturēt un attīstīt amatiermākslas kolektīvu kvalitātes līmeni; 
2.2.3. nodrošināt kolektīvus ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi;  
2.2.4. veicināt amatiermākslas kolektīvu dalību dažādos kultūras un radošo iniciatīvu 

projektu konkursos LLU, Jelgavā, Latvijā un pasaulē; 
2.2.5. nodrošināt LLU kultūras norišu kalendāra plānošanu un plānoto pasākumu 

sagatavošanu, īstenošanu un kolektīvu iesaistīšanu LLU tradicionālo svētku, 
sarīkojumu un koncertu norisēs; 

2.2.6. sadarboties ar citām LLU struktūrvienībām, studentu organizācijām un pašpārvaldi, 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūra” un citiem ārējiem klientiem, īstenot 
Studentu kluba darbību atbilstoši LLU interesēm un vajadzībām. 

 
3. Struktūra, pārvalde, tiesības un pienākumi 

3.1. Studentu kluba struktūru veido LLU studentu amatiermākslas kolektīvi - TDA "Kalve", 
JDK „Skalbe”, VPDK “Kalves Zelta smiltis”, kori - "Liepa", "Ozols", “Riti”, Studentu 
teātris. 



3.2. Studentu klubā ietilpstošos amatiermākslas kolektīvus vada kolektīvu mākslinieciskie 
vadītāji, kurus pieņem un atbrīvo no amata rektors pēc Studentu kluba vadītāja ieteikuma. 

3.3. Studentu klubu pārstāv un tā tiesiskumu nodrošina Studentu kluba vadītājs. Studentu 
kluba vadītāju ieceļ un atbrīvo no amata ar rektora rīkojumu, atbilstoši LLU iekšējai 
kārtībai.  

3.4. Studentu kluba vadītāja tiesības un pienākumi: 
3.4.1. plānot, vadīt un organizēt Studentu kluba darbību; 
3.4.2. izstrādāt ar Studentu kluba darbību saistītos normatīvos dokumentus;  
3.4.3. plānot Studentu kluba ienākumus un izdevums, finansējuma piesaistei izstrādāt un 

īstenot kultūras projektus;  
3.4.4. sniegt priekšlikumus par Studentu kluba personāla pieņemšanu darbā vai darba 

tiesisko attiecību pārtraukšanu un citiem darba attiecību jautājumiem, atbilstoši 
LLU iekšējai kārtība Izstrādāt darbinieku amata aprakstus un kontrolē to izpildi; 

3.4.5. atbalstīt Studentu kluba darbinieku profesionālo pilnveidi; 
3.4.6. rīkoties ar Studentu kluba rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem noteiktā budžeta 

ietvaros; 
3.4.7. savas kompetences robežās, nodrošināt organizatorisko darbu sarīkojumu, kongresu, 

konferenču un citu pasākumu veiksmīgai norisei LLU Aulā;  
3.4.8. pārstāvēt Studentu kluba intereses LLU vadībā un citās organizācijās ārpus LLU 

jautājumos, kas saistīti ar dažādu uzdevumu un pienākumu veikšanu Studentu 
kluba darba kompetenču jomās; 

3.4.9. sniegt atskaiti par Studentu kluba un amatiermākslas kolektīvu darbību LLU vadībai, 
Jelgavas pilsētas pašvaldībai un citām sadarbības institūcijām; 

3.4.10. ievērot LLU vadības rīkojumus, norādījumus, nolikumus un citus normatīvos 
dokumentus, kuri skar jautājumus, kas ietilpst Studentu kluba kompetencēs. 

 
4. Finansējuma avoti un to izlietošanas kārt ība 

4.1. Studentu kluba darbību nodrošina LLU. Studentu klubs tiek finansēts no LLU budžeta un 
pašu ieņēmumu daļas un administrēts LLU noteiktajā kārtībā. Studentu klubs drīkst 
piesaistīt finansējumu no šādiem avotiem:  
4.1.1. fizisko un juridisko personu maksājumi; 
4.1.2. pašu pelnīti l īdzekļi, atbilstoši LLU noteiktajai kārtībai; 
4.1.3. Jelgavas pašvaldības dotācija un mērķdotācijas; 
4.1.4. Latvijas, pašvaldību un starptautisko projektu un aktivitāšu finansējumi; 
4.1.5. citi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie finansēšanas avoti. 

4.2. Studentu kluba līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar Studentu kluba vadītāja sastādīto un LLU 
iekšējā kārtībā apstiprināto tāmi. Nolikumā paredzēto uzdevumu realizēšanai un Studentu 
kluba materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai. 

 
5. Darba samaksas kārt ība un sociālā aizsardzība 

5.1. Studentu kluba personāla darba samaksu nosaka un apstiprina LLU rektors, atbilstoši 
darba samaksas principiem LLU, reālajam darba apjomam un ievērojot LR normatīvos 
aktos noteiktās prasības.  

5.2. Studentu kluba vadītājs sniedz priekšlikumus LLU rektoram par Studentu kluba 
personālsastāva atalgojumu. 

5.3. Studentu kluba personālam 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. Studentu kluba Nolikumu, tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LLU Senāts. 
6.2. Studentu klubu reorganizē vai tā darbību izbeidz LLU Senāts, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 


