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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. Latvijas Universitātes Absolventu diena 2017.gada 19.maijā
2017.gada 19.maijā pirmo reizi Latvijas Universitātes vēsturē visu paaudžu un fakultāšu
absolventi tikās Absolventu dienā. LU Botāniskajā dārzā vienuviet pulcējās vairāk kā 600 viesu,
lai baudītu sabiedrību, mākslu un mūziku, kā arī uzzinātu vairāk par plānoto Absolventu taku –
vides objektu kopumu LU Botāniskajā dārzā.
2. Absolventu talka 2017.gada 30.septembrī
Rudens talka Latvijas Universitātes Botāniskais dārzā ir ikgadējs pasākums, taču 2017.gadā LU
Studentu padome to organizēja kopā ar LU Absolventu klubu, tāpēc šoreiz pielikt roku LU
Botāniskā dārza sakopšanā tiek aicināts ne tikai ikviens students, bet arī Universitātes absolventi.
Talkas laikā tiks veikti darbi pie topošās Absolventu takas (https://ziedot.lu.lv/kampana/atbalstsabsolventu-takai/), kuru LU AK tuvākajos gados plāno LU Botāniskajā dārzā izveidot par vietu,
kur satikties absolventiem, lai atpūstos un labi pavadītu laiku. Talkas noslēgumā tika parakstīts
sadarbības līgums starp Absolventu klubu un Studentu padomi par ciešāku sadarbību, kā arī
kopīgu pasākumu organizēšanu.
3. Kluba biedru sanāksme
Latvijas Universitātes Absolventu klubam attīstoties un pieņemot lielākus izaicinājumus,
2017.gada 19.oktobrī visi biedri kopā atskatījās uz jau paveikto un nākotnē plānoto. Biedru
sapulces ietvaros notika gan ekskursija Dabas mājā, gan diskusijas par trim aktuālajiem Kluba
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projektiem (- Domnīcas Ceļa karte; - Absolventu diena; - Izlaiduma diena).
4. Domnīcas ieteikumu ieviešana
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
Savukārt 2017.gadā notika vairākas tikšanās starp Absolventu kluba pārstāvjiem un LU vadību ar
mērķi pārrunāt Ceļa kartes ieviešanu:
2017.gada 15.septembrī temats ārvalstu studentu piesaiste
2017.gada 12.oktobrī temats zinātnes jautājumi
2017.gada 14.novembrī temats studiju kvalitāte
2018.gada 18.janvārī temats Torņakalna attīstības jautājumi
5. Absolventu sarunu vakari
Absolventu sarunu vakari plānoti kā pieredzes un atmiņu vakari: par savu profesionālo pieredzi,
izaugsmi, ieguvumiem no studijām, dzīves mācībām. Tālākā vakara gaitā dalībnieki tiks
iedrošināti iepazīties un apspriest kādu tēmu.
2017.gada 13.decembrī notika pirmais Absolventu sarunu vakars ar absolventiem Laimdotu
Straujumu, Evu Johansoni un Valdi Zuteru. 2018.gada 24.janvāra absolventi Edgars Pastars, Aija
Brikše un Dzintris Kolāts. 2018.gada 15.februārī sarunas dalībnieki bija Ieva Melgalve, Emīls
Sjundjukovs un Ingrīda Pičukāne.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Pilsoniskās sabiedrības attīstība:
-2017.gada 19.maija pirmo LU Absolventu dienu apmeklēja ap 600 LU absolventi, kā arī viņu
ģimenes locekļi. LU Absolventu klubs aizsāka absolventu pulcēšanās, kopā būšanas tradīciju ar
mērķi brīvā dārza svētku formātā pulcēties un satikties. Pasākuma programmā bija plānoti
pasākumi gan ģimenēm ar bērniem, gan sarunu telts, gan studentu stendi, gan muzikālais
priekšnesums. Galvenā mērķa grupa: LU absolventi.
-LU Absolventu klubs sadarbībā ar LU fondu un LU aktīvi veicina ziedošanas un labdarības
kultūru Latvijā, aicinot ziedot Absolventu takai
https://ziedot.lu.lv/kampana/atbalsts-absolventu-takai/
Ar aktīvu Absolventu kluba atbalstu 2017.gada 30.novembrī tika atklāta pirmā Baltijā ziedotne
jeb ziedošanas bankomāts (ang.val. – donation kiosk), kas dos iespēju cilvēkiem veikt ziedojumu
modernākā un ērtākā veidā, maksājumu veicot ar savu bankas karti. Ziedotnē ikviens tiks aicināts
atbalstīt sešus dažādus projektus, tajā skaitā iepriekš minēto Absolventu taku, kuru plānots
izveidot LU Botāniskajā dārzā. Galvenā mērķa grupa: LU 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. Galvenā mērķa grupa: LU absolventi,
sabiedrība kopumā.
Izglītības un zinātnes veicināšana:
-Turpinās darbs pie 2016.gada 28.septembra domnīcas “LU ceļš uz izcilību” Ceļa kartes
ieviešanas, kurā ir apkopoti daudzi priekšlikumi un ieteikumi starptautiskās konkurētspējas jomā,
zinātnes attīstības un studiju kvalitātes jomā.
-2017.gadā kopīgi ar LU Karjeras centru LU Absolventu klubs sāka plānot un gatavot visu
nepieciešamo Karjeras akadēmijas projekta īstenošanai. Vairāk par projektu var atrast te
https://www.karjera.lu.lv/studentiem/karjeras-akademija/
-Atbilstoši 2017.gada 19.maijā noslēgtajam sadarbības līgumam ar LU 2017.gada rudenī LU
Absolventu klubs uzsāka aktīvu darbu studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijā,
koordinējot un sagatavojot ekspertu ziņojumus par studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumiem
un izskatot sagatavotos dokuments komisijas sēdei.
Citi darbības rezultāti:
-Atpazīstamība: par LU Absolventu dienu rakstīja vairāki mediji. LU Absolventu kluba sociālā
tīkla Facebook lapai ir ap 1300 sekotāji.
-Ir izveidota un regulāri tiek papildināta LU Absolventu kluba mājas lapa. Mājas lapā ir ievietots
arī 2018.gada darbības plāns http://absolventuklubs.lv/projects.html
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
10
7.2 iesaistīto personu skaits
50
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
640
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
2901 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
2901 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
2901 euro
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8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
0 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
9. 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.Salīdzinoši 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.
10. 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
ziedošanas un došanas kultūru sadarbībā ar citu augstskolu absolventu asociācijām.
2.Lai gan LU un Kluba savstarpējā sadarbība kļūst arvien ciešāka gan izpratnes, gan atbalsta ziņā,
tomēr lielākoties organizācijas darbība balstās uz brīvprātības pamata. Kluba mērķis ir piesaistīt
finansējumu no dažādiem avotiem (piemēram, Erasmus plus programma), lai nodrošinātu
organizācijas ilgtspēju un kapacitāti, lai nebūtu jāvēršas pēc finansiālas palīdzības pie LU un lai
varētu attīstīt projektus atbilstoši Kluba mērķiem.

Vadītājs
Mārtiņš Brencis
03.04.2018
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