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I. Vispārējie noteikumi
1. Latvijas Universitātes Absolventu klubs (turpmāk tekstā – klubs) vieno Latvijas Universitātes
absolventus, kuri guvuši no studijām universitātē.
2. Kluba mērķi ir:
2.1. 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;
2.2. bagātināt Latvijas Universitāti ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem;
2.3. veicināt Latvijas Universitātes attīstību un sekmēt tās virzību uz izcilību, paaugstinot
Latvijas Universitātes diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.
3. Kluba vērtības ir izaugsme, atbalsts un atbildība.
4. Klubs ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
5. Klubs ir tiesīgs iestāties citās biedrībās vai tām pielīdzināmos veidojumos, vai to savienībās,
kuru darbība un statūti nav pretrunā ar kluba statūtiem.
6. Kluba abreviatūra ir LU AK.
7. Kluba nosaukuma tulkojums angļu valodā ir University of Latvia Alumni Club, bet krievu
valodā – Клуб выпускников Латвийского университета.
II. Personas ar īpašu statusu un biedri (turpmāk kopā saukti – kluba locekļi), to
iestāšanās klubā

8. Klubu veido biedri, kā arī personas ar īpašu statusu (biedru kandidāti, pamata biedri un goda
biedri).
9. Par kluba locekli var kļūt vienīgi fiziskas personas, kas atzīst un ievēro kluba statūtus, mērķus
un vērtības.
10. Ja vien valde nelemj par izņēmumu, par kluba locekli nevar kļūt persona, kas pēdējo divu
gadu laikā tikusi izslēgta no kluba.
11. Par biedru kandidātu, iesniedzot valdei attiecīgu iesniegumu, var kļūt persona, kas
dokumentāri apliecina, ka šobrīd studē vai iepriekš studējusi Latvijas Universitātē.
12. Par pamata biedru, iesniedzot valdei attiecīgu iesniegumu, var kļūt persona, kas klubā bijusi
persona ar īpašu statusu vismaz vienu gadu, vai, kas dokumentāri apliecina, ka ir sekmīgi
absolvējusi Latvijas Universitātes realizētu studiju programmu.
13. Par goda biedru, paužot rakstveida piekrišanu, var kļūt valdes aicināta persona, kas ar savu
publisko darbību ir sekmējusi vai valdes ieskatā var sekmēt Latvijas Universitātes attīstību
un virzību uz izcilību.
14. Par biedru, iesniedzot valdei attiecīgu iesniegumu, var kļūt pamata biedrs, kam šis statuss ir
piemitis vismaz vienu gadu.
15. Valdei nav tiesību atteikt uzņemt biedru kandidātu vai pamata biedru, ja tas ir ievērojis
statūtos noteiktās prasības un procedūru.
16. Izskatot pieteikumu kļūt par biedru, valdei ir tiesības katrā gadījumā izvērtēt konkrētās
personas īpašības un iespējamo devumu klubam. Ja valde atsaka biedra uzņemšanu, persona
drīkst prasīt valdes lēmumu pārskatīšanu tuvākajā kārtējā biedru sapulcē.
III. Kluba locekļu tiesības un pienākumi
17. Biedriem ir šādas tiesības:
17.1. piedalīties kluba pārvaldē;
17.2. saņemt vispārīgu informāciju par kluba darbību;
17.3. iepazīties ar visu kluba institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
17.4. piedalīties visos kluba organizētajos pasākumos;
17.5. iesniegt priekšlikumus par kluba darbību un tās uzlabošanu.
18. Personām ar īpašu statusu ir 17.2., 17.4. un 17.5. apakšpunktā noteiktās tiesības.
19. Biedriem un biedru kandidātiem ir šādi pienākumi:
19.1. ievērot kluba statūtus un ētikas kodeksu, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
19.2. vismaz reizi gadā maksāt biedra naudu;
19.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt kluba mērķa sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu;
19.4. atturēties no rīcības, kas varētu negatīvi ietekmēt Latvijas Universitātes vai kluba
reputāciju vai nodarīt tai kaitējumu.
20. Pamata biedriem ir 19.1., 19.2. un 19.4. apakšpunktā noteiktie pienākumi.
21. Goda biedriem ir 19.1., 19.3. un 19.4. apakšpunktā noteiktie pienākumi.

22. Biedra naudas minimālo apmēru biedriem, pamata biedriem un biedru kandidātiem nosaka
biedru sapulce.
IV. Kluba locekļu izstāšanās un izslēgšana no kluba
23. Persona ar īpašu statusu var jebkurā laikā izstāties no kluba, izsakot šādu vēlmi valdei.
24. Goda biedra izstāšanās no kluba notiek goda biedram un klubam vienojoties sarunu
procedūrā.
25. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no kluba, rakstveidā paziņojot par to valdei.
26. Kluba locekli var izslēgt no kluba ar valdes lēmumu, ja:
26.1. kluba loceklis nepilda savus statūtos noteiktos pienākumus;
26.2. kluba loceklis nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;
26.3. kluba loceklis veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
27. Jautājums par kluba locekļa izslēgšanu tiek izskatīts valdes sēdē, uzaicinot izslēdzamo kluba
locekli un dodot viņam iespēju paust savu viedokli. Izslēdzamā kluba locekļa neierašanās
nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par kluba locekļa izslēgšanu no
kluba un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēgtajam biedram.
28. Kluba loceklim izstājoties vai tiekot izslēgtam no kluba, samaksātā biedra nauda netiek
atmaksāta.
V. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
29. Biedru sapulce ir augstākā kluba lēmējinstitūcija.
30. Valde sasauc biedru sapulci vienu reizi gadā laikā no 1. janvāra līdz 31. martam.
31. Papildus tam valde var sasaukt ārpus kārtas biedru sapulci, ja tās sasaukšana nepieciešama
kluba interesēs.
32. Valde bez vainojamas vilcināšanās sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot
sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. Ja valde nesasauc prasīto
biedru sapulci, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci.
33. Neatkarīgi no sapulces iniciatora un sasaukšanas iemesla, sapulces sasaucējs ievēro noteikto
sapulces sasaukšanas kārtību.
34. Sapulces sasaucējs ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces informē visus biedrus par Biedru
sapulces datumu, vietu un darba kārtību.
35. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi kluba biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē
personīgi vai ar pārstāvju starpniecību. Pārstāvja pilnvara izdodama rakstveidā.
36. Personas ar īpašu statusu ir tiesīgas piedalīties biedru sapulcē bez balsstiesībām.
37. Tikai biedru sapulcei ir tiesības pieņemt šādus lēmumus:
37.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
37.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

37.3. biedra naudu minimālā apmēra noteikšana, ievērojot statūtos noteikto kārtību;
37.4. biedra uzņemšanas atteikuma pārskatīšana statūtos noteiktajos gadījumos;
37.5. lēmuma pieņemšana par kluba darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
38. Biedru sapulcei nav tiesību pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē, vai citus
lēmumus, kas nav paredzēti statūtos.
39. Biedru sapulces lēmums par valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu stājas spēkā
brīdi, kad beigušās iepriekšējo locekļu pilnvaras, taču ne ātrāk par lēmuma pieņemšanas
dienu.
40. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
41. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc 35, bet ne ātrāk kā
pēc 21 dienas tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce.
42. Atkārtota biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ja
vien tajā piedalās vismaz divi biedri un tās darba kārtība satura ziņā sakrīt ar iepriekšējās
biedru sapulci, kas nebija lemttiesīga, darba kārtību.
43. Biedru sapulces lēmums par kluba darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja biedru
skaits, kas neatbalsta (nebalso "par") šo lēmumu ir mazāks par diviem. Biedru sapulcē, kurā
piedalās divi vai trīs biedri, šāds lēmums jāpieņem vienbalsīgi.
44. Pārējos gadījumos biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem.
45. Pēc kluba darbības izbeigšanas, atlikusī manta nododama sabiedriskā labuma organizācijai
"LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS", vienotais reģistrācijas numurs 40003412490
(turpmāk tekstā – fonds), bet fonda likvidācijas gadījumā – fonda saistību pārņēmējam, kam
piešķirts sabiedriskā labuma statuss.
VI. Valde
46. Kluba izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem.
47. Valdes locekļus ievēlē biedru sapulce uz diviem gadiem. Par valdes locekli var ievēlēt
personu, kas ir vai nav kluba loceklis.
48. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēlē valde.
49. Klubu atsevišķi pārstāv tā valdes priekšsēdētājs vai pārējie valdes locekļi kopīgi.
50. Valdes locekļi savstarpēji vienojas par atbildības jomām.
51. Valdes locekļa pienākums ir rūpēties par kluba mērķa sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu.
52. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti klubam viņu vainas dēļ.
53. Tikai valdei ir tiesības pieņemt šādus lēmumus:
53.1. kluba budžeta apstiprināšana;
53.2. kluba darbības plāna apstiprināšana;

53.3. gada pārskata apstiprināšana;
53.4. kluba locekļa uzņemšana vai atteikums;
53.5. kluba ētikas kodeksa apstiprināšana un grozīšana;
53.6. valdes locekļu atlīdzības apmēra un izmaksas kārtības noteikšana saskaņā ar budžetu.
54. Valde ir tiesīga izlemt arī visus pārējos jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
55. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz četri valdes locekļi.
56. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem valdes
locekļiem.
57. Valdes loceklis par savu pienākumus pildīšanu ir tiesīgs saņemt atlīdzību, kuras apmēru un
izmaksas kārtību nosaka ar valdes lēmumu.
58. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes
gaitā.
59. Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, iesniedzot klubam paziņojumu
par amata atstāšanu. Ja tas ir iespējams, šāds paziņojums klubam iesniedzams 60 dienas
pirms amata atstāšanas.
VII. Revīzijas institūcija
60. Kluba finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas institūcija, kuru vismaz
piecu revīzijas institūcijas locekļu sastāvā uz trim gadiem ievēl biedru sapulce.
61. Revīzijas institūcijas locekļa amats nav savienojams ar valdes locekļa amatu. Revīzijas
institūcijas sastāvā nevar tikt ievēlētas personas, kas pēdējā gada laikā ieņēmušas valdes
locekļa amatu.
62. Revīzijas institūcija:
62.1. veic kluba mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
62.2. pārbauda kluba darbības, t.sk. budžeta, atbilstību kluba mērķiem;
62.3. dod atzinumu par kluba gada pārskatu;
62.4. izvērtē kluba grāmatvedības un lietvedības darbu;
62.5. sniedz ieteikumus par kluba darbības uzlabošanu.
63. Revīzijas institūcija revīziju veic ne retāk kā reizi gadā. Par revīzijas rezultātiem tiek
informēta ikgadējā biedru sapulce.
64. Revīzijas institūcijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi revīzijas komisijas
locekļi.
65. Revīzijas institūcijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
revīzijas komisijas locekļiem.
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