
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008243847
Nosaukums LATVIJAS UNIVERSITĀTES ABSOLVENTU KLUBS BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2019

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

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 2019.gada 17.maijā
2019.gada 17.maijā trešo reizi notika Latvijas Universitātes visu paaudžu un fakultāšu absolventu
pasākums –  Absolventu diena. Šoreiz pasākums tematiski iekļāvās LU Jauno tehnoloģiju un
inovāciju dienā. Pasākuma ietvaros interesenti tika aicināts apmeklēt dažādus plānotos
pasākumus, gan piedaloties studentu, topošo profesoru un profesoru diskusijā par savstarpējām
sadarbības iespējām, gan lai uzzinātu par aktuālajiem, revolucionārajiem, kā arī
iedvesmojošajiem zinātnieku darbiem, apmeklējot pētniecības ideju tirgus placi “Zināšanu
agora”. Savukārt vakarā paredzēta Latvijas Universitātes absolventu diskusija par izglītības lomu
"Nākotnes sabiedrības universitāte", kā arī absolventu un studentu vakara pasākums visai LU
saimei. Vairāk informācijas https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49612/ un
https://absolventudiena.lv/

2. LU Studentu un absolventu talka 2019.gada 12.oktobrī
Šī gada Rudens talkas ietvaros LU Studentu padome (LU SP) un LU Absolventu klubs (LU AK)
aicināja visus interesentus, kuri vēlas aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku, uz kopīgu pastrādāšanu šī
gada 12. oktobrī, sestdien, no plkst. 11.00 LU Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2, Rīgā. Pēc
darbu beigšanas notika kopīgs pikniks un dažādas aktivitātes Botāniskā dārza teritorijā.
Absolventu un studentu talkas ietvaros talciniekiem bija iespēja apmeklēt arī Absolventu taku -
par absolventu ziedojumiem 2018. gadā atklātu labiekārtošanas objektu LU Botāniskajā dārzā.
Talkas laikā sadarbībā ar LU fondu tika atklāta Absolventu takas otrā kārta - par A/S Balticovo
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meitas uzņēmuma SIA “Bēne Agro” ziedojumu iegādātos krēslus. Vairāk informācijas
https://www.facebook.com/events/2629148773803283/

3. Mentoru programma
2019.gadā LU AK sadarbībā ar LU Karjeras centru turpināja studentu mentoru projektu studentu
mentoru projektu «Izgaismo nākotni», kas ir jauniešu karjeras attīstības programma Latvijas
Universitātes studentiem ar mērķi sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai dzīvei papildus
studiju programmai. 2019.gada 5.novembrī notika programmas atklāšanas seminārs. Īpaši
jāatzīmē lielā studentu atsaucība, proti, pirmajā kārtā pieteicās 288 studenti. Pēc rūpīgas
dokumentu izskatīšanas otrajā kārtā tika virzīti 48 studentu un 20 mentoru pieteikumi. Vairāk
informācijas http://www.izgaismo.lv/, https://www.facebook.com/izgaismo/

4. LU rektora amata kandidātu debates
2019.gadā LU notika rektora amata vēlēšanas. LU AK sadarbībā ar LU Studentu padomi
2019.gada 21.maijā plkst. 15.00 Lielajā aulā, Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī
19, organizēja LU rektora amata kandidātu debates. Debates noritēja klasiskā formātā ar vadītāju,
bet lai saglabātu dinamiskumu, tika limitēti monologi un tika dotas iespējas uzdot jautājumus arī
no auditorijas. Debates tika straumētas, kā arī pieejamas apskatei LU mājaslapā pēc pasākuma.
Vairāk informācijas https://www.facebook.com/events/278313253074397/ un
https://www.rektoravelesanas.lu.lv/

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.
Šī gada 24. oktobrī, Profesoru klubā, norisināsies diskusija "Lielākie LU īstermiņa izaicinājumi",
paneļdiskusijas formātā. Diskusijā piedalījās: Pedagoģijas, mākslas un psiholoģijas fakultātes
dekāne, profesore Malgožata Raščevska, Medicīnas fakultātes dekāns, profesors Valdis
Folkmanis, Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa un Sociālo zinātņu
fakultātes dekāns, profesors Jānis Ikstens. Diskusijas ietvaros tika pārrunātas divas tēmas 1) vai
un kādas pārmaiņas nepieciešamas LU pārvaldības modelī un 2) akadēmiskā personāla attīstība –
aktuāla problēma vai labās prakses piemērs - Vairāk informācijas
https://www.facebook.com/events/519041521998514/

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Pilsoniskās sabiedrības attīstība:
-2019.gada 17.maijā trešo LU Absolventu dienu apmeklēja ap 500 LU absolventi, kā arī viņu
ģimenes locekļi. LU Absolventu klubs šogad LU Absolventu dienu organizēja sadarbībā ar LU
un Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros. Pasākuma ietvaros notika gan pasākumi
skolēniem, gan idejošana studentu un pasniedzēju starpā, gan arī diskusija par augstskolas
diploma vērtību. Vakarā gaitā pasākumu bagātināja 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. 2019.gada LU absolventu un studentu rudens
talkas ietvaros tika atklāta Absolventu takas otrā kārta – par ziedojumu iegādātie dārza krēsli.
Galvenā mērķa grupa: LU absolventi.
https://ziedot.lu.lv/kampana/atbalsts-absolventu-takai/
-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:
-2019.gadā kopīgi ar LU Karjeras centru LU Absolventu klubs turpināja īstenot mentoru
programmu “Izgaismo nākotni”. Informācija par projektu http://www.izgaismo.lv/,
https://www.facebook.com/izgaismo/
-Atbilstoši 2017.gada 19.maijā noslēgtajam sadarbības līgumam ar LU 2019.gadā LU Absolventu
klubs turpināja aktīvu darbu studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijā, koordinējot un
sagatavojot ekspertu ziņojumus par studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumiem un izskatot
sagatavotos dokuments komisijas sēdei. LU Absolventu kluba pārstāvji 2019.gadā uzsāka darbu
arī LU kvalitātes komisijā un LU Muzeja konsultatīvajā padomē.

Citi darbības rezultāti:
-Atpazīstamība: par LU Absolventu dienu rakstīja vairāki mediji. LU Absolventu kluba sociālā
tīkla Facebook lapai ir ap 1469 sekotāji.
-Ir izveidota un regulāri tiek papildināta LU Absolventu kluba mājas lapa, LU Absolventu dienas
mājas lapa, kā arī mentoru programmas “Izgaismo nākotni” mājas lapa.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 10
7.2 iesaistīto personu skaits 30
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 530
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8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 2500 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 2500 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 2500 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

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 un savstarpējās sadarbības
principiem.
7.LU Absolventu klubs uzsācis intensīvu sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu
asociāciju un Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociāciju, noorganizējot divus saturiskos
seminārus 2019.gada 23.oktobrī un 25.novembrī. Ilgstošas sadarbības rezultātā trīs absolventu
organizācijas sagatavoja vairākus atzinumus par Izglītības un zinātnes ministrijas virzīto
informatīvo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”.

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
12.03.2020
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