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I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
Saskaņā ar Statūtiem, Latvijas Universitātes Absolventu kluba (turpmāk – Klubs, arī LU AK)
mērķi ir:
1.Apvienot Latvijas Universitātes absolventus, kuri guvuši no studijām universitātē, lai radītu un
attīstītu vidi absolventu personības pilnveidei un izglītībai, informācijas un pieredzes apmaiņai,
profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai.
2.Bagātināt Latvijas Universitāti ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem.
3.Veicināt Latvijas Universitātes attīstību un sekmēt tās virzību uz izcilību, paaugstinot Latvijas
Universitātes diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.
Kluba vērtības ir:
1.Izaugsme. Katra personiskā un kā organizācijai. Nepārtraukta augšana. Mērķis – sasniegumi –
jauns mērķis. Izglītība.
2.Atbalsts. Kluba biedri atbalsta viens otru savstarpēji un sniedz atbalstu Universitātei.
3.Atbildība. Katrs ir atbildīgs par savu rīcību un vārdiem. Atbildība gan kā kluba biedram, gan arī
ārpus kluba.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
4 - Izglītības veicināšana
5 - Zinātnes veicināšana
3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
Latvijas Universitātes studenti (13 600), absolventi (~150 000) un sabiedrība kopumā
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese
Raiņa bulvāris 19–9, Rīga, LV-1050
kontaktadrese
Raiņa bulvāris 19–9, Rīga, LV-1050
tālruņa numurs
26553782
faksa numurs
e-pasta adrese
valde@absolventuklubs.lv
mājaslapa
www.absolventuklubs.lv

II. Darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Kluba svinīgā dibināšana
2016.gada 29.janvāri notika Kluba svinīgā dibināšana. Pasākums notika LU Lielajā aulā ar visu
paaudžu Latvijas Universitātes absolventu dalību. Tika uzsākta biedru uzņemšana un reģistrēšana,
kā arī tika piesaistīti darbībai nepieciešamie finanšu līdzekļi.
2. Ekskursija par Latvijas Universitāti
2016.gada 12.maijā Klubs rīkoja ekskursiju sadarbībā ar LU Vēstures muzeju un nodrošināja
iespēju iepazīt LU vēsturi, kā arī aplūkot vairākus LU objektus, piemēram: studentu karceri;
observatoriju un LU jumta platformu, lielo aulu, Senāta sēžu zāli, Vecrīgas portālus LU
Juridiskās fakultātes korpusā.
Šādus izzinošus un izglītojošus pasākumus par LU, tās vēsturi un lomu Latvijas valsts veidošanā,
kā arī par LU mūsdienu iespējām un sasniegumiem izglītībā un zinātnē plānots rīkot regulāri –
gan LU AK biedriem, gan citiem interesentiem, jo pasākumi būs atvērti.
3. Domnīca “Es+LU=?” (2016.gada 3.martā).
Domnīcas mērķis bija iesaistīt jaunos biedrus LU AK darba plānošanā, kā arī stiprināt LU
absolventu kopienu. Domnīcu apmeklēja ap 50 LU absolventi, kas dalījās ar savu pieredzi par
studiju laiku. Tāpat absolventi kopīgu sarunu un prāta vētras formā sniedza priekšlikumus par to,
kāda varētu būt sadarbība starp absolventiem un LU nākotnē.
4. Sadarbības līguma noslēgšana ar Latvijas Universitāti
2016.gada septembrī Latvijas Universitātes Absolventu klubs noslēdza sadarbības līgumu ar
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7.

8.

9.

10.

Latvijas Universitāti par savstarpējo sadarbību un atbalstu. Atbilstoši līgumam Latvijas
Universitāte atļauj klubam izmantot telpas, tehnisko aprīkojumu, kā arī iespēju robežās atbalsta
kluba organizētos pasākumus.
5. Domnīcas organizēšana
2016.gada 28.septembrī klubs organizēja domnīcu “LU ceļš uz izcilību”. Domnīcas ietvaros trīs
ekspertu paneļi izstrādāja priekšlikumus un ieteikumus, lai savā 100 gadu jubilejā LU būtu izcila
augstskola. Kluba pārstāvji domnīcas ieteikumus izklāstīja LU Stratēģiskajai padomei un LU
Senāta Stratēģijas komisijai ar mērķi pilnveidot LU stratēģisko dokumentus. Domnīcas ceļa karte
atrodama Kluba mājas lapā http://absolventuklubs.lv/club.html
Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Pilsoniskās sabiedrības attīstība:
-Kopš dibināšanas pasākuma 2016.gada 29.janvārī par Kluba biedriem kļuvuši 195 cilvēki (uz
28.03.2017.). Ir izveidota sākotnējā biedru reģistrācijas un datu uzkrāšanas e-sistēma. Biedru
skaitu plānots kāpināt pakāpeniski, atbilstoši Kluba kapacitātei īstenot dažādām mērķa grupām
aktuālus projektus. Galvenā mērķa grupa: LU studenti, absolventi.
-LU AK iesaistīti 93 brīvprātīgie aktīvisti (tostarp LU studenti un absolventi, kā arī cilvēki, kas
nav absolvējuši LU), kas līdz šim ir iesaistījušies un gatavi iesaistīties turpmāk LU AK pasākumu
un projektu organizēšanā (biedru skaits “LU AK veidotāju grupā sociālajā tīklā Facebook, ar kura
palīdzību tiek organizēti pasākumi). Galvenā mērķa grupa: LU studenti, absolventi.
-LU AK piesaistīti 5 vēstneši – cilvēki, kuri ir gatavi publiski paust atbalstu LU AK vērtībām un
iesaistīties LU AK darbībā kā LU AK “sejas”: Mārcis Auziņš (LU rektors 2007-2015.g.), Andrejs
Ērglis (Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs, kardiologs), Rūta Dimanta (Ziedot.lv vadītāja),
Vjačeslavs Kaščejevs (fiziķis), Ivars Lācis (LU rektors 2000.-2007.g.). Tāpat arī citi absolventi ir
gatavi iesaistīties konkrētu LU AK aktivitāšu īstenošanā, piemēram, LU absolvente Laimdota
Straujuma sniedza ievērojamu ieguldījumu 28.septembra LU AK Domnīcas organizēšanā.
Galvenā mērķa grupa: LU absolventi, sabiedrība kopumā.
Izglītības un zinātnes veicināšana:
-Tika organizēta Domnīca “LU ceļs uz izcilību”, kas piesaistīja aptuveni 40 ekspertus
priekšlikumu izstrādei LU darbības uzlabošanai un izglītības Latvijā veicināšanai. Galvenā mērķa
grupa: LU vadība un darbinieki, LU studenti un absolventi, sabiedrība kopumā.
-Publiska viedokļa paušana par absolventu attiecībām ar universitāti, un absolventu iesaistes
nozīmīgumu izglītības veicināšanā. Absolventu iesaistes aktivizēšana (caur aptaujām,
pasākumiem).
-Nodrošināta absolventu paaudžu pētījuma norise par sabiedrības dažādu paaudžu attieksmi,
informētību un viedokli par LU, kā arī vērtību izmaiņas attieksmē pret izglītību.
Citi darbības rezultāti:
-Atpazīstamība: par LU AK dibināšanu rakstīja dažādi mediji: LSM, portāls “Delfi”, Latvijas
avīze, LETA. LU AK sociālā tīkla Facebook lapai ir 1.103 sekotāji.
-Ir izveidota LU AK mājas lapa. To kopš 2015.gada 17.decembra apmeklējuši 5059 unikāli
apmeklētāji, un ir bijuši 9884 apmeklējumi uz sākumlapu (uz 01.07.2016).
Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
10
7.2 iesaistīto personu skaits
93
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
163600
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
2606 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
2606 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
0 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.Skaidri mērķi un vērtības, kuru noteikšanā bija iesaistīta plaša LU darbinieku un absolventu
kopiena.
2.Liels brīvprātīgo aktīvistu skaits, kas gatavi palīdzēt pasākumu un projektu organizēšanā,
ziedojot savu laiku.
3.Klubs ir piesaistījis vēstnešus – pieredzējušus un sabiedrībā atpazīstamus LU absolventus, kuri
ir ieinteresēti organizācijas attīstībā un darbojas kā padomdevēji.
4.Kluba veidotāji un biedri ir dažādu vecumu, dažādu zinātnes nozaru un pārstāvji ar dažādām
profesionālām pieredzēm, kas nodrošina plašu skatījumu.
5.LU vadības un darbinieku morāls atbalsts Kluba darbībai, kā arī ticība organizācijas jēgai un
nepieciešamībai.
6.LU un Klubs savstarpēji ir noslēdzis sadarbības līgumu, kas ļauj Klubam izmantot LU telpas,
tehnisko aprīkojumu, kā arī citus resursus pēc nepieciešamības.
Organizācijas darbību kavējošie faktori
1.Latvijā nav attīstīta ziedošanas un došanas kultūra, īpaši – izglītībai. Iespēja iegūt augstāko
izglītību tiek uztverta drīzāk kā pašsaprotama, kā arī netiek pienācīgi novērtēta augstākās
izglītības ietekme uz personas izaugsmi un ilgtermiņa dzīves ieguvumiem. To vēl vairāk mazina
studiju maksas un nelielais sociālais atbalsts studentiem studiju laikā. Kluba mērķis ir veicināt
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ziedošanas un došanas kultūru sadarbībā ar citu augstskolu absolventu asociācijām.
2.Visa organizācijas darbība balstās uz brīvprātības pamata, šobrīd nav neviena patstāvīga
(apmaksāta) darbinieka. Kluba mērķis ir piesaistīt privāto finansējumu, lai nodrošinātu
organizācijas ilgtspēju un kapacitāti, lai nebūtu jāvēršas pēc finansiālas palīdzības pie LU un lai
varētu attīstīt projektus atbilstoši Kluba mērķiem.

Vadītājs
Aija Upleja
31.03.2017
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