Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 201__.gada ______.____________________
ar Nr.____________________________________

BIEDRĪBAS
„RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA”
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1.nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir „Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija”
(turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Riga Technical University Alumni
Association”.
1.3. Biedrība atrodas Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV-1658.
2.nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. biedrības biedru savstarpējās sadarbības veicināšana;
2.1.2. sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes fakultātēm, studentiem, absolventiem,
mācībspēkiem, darbiniekiem;
2.1.3. sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem un sociālajiem
partneriem;
2.1.4. Rīgas Tehniskās universitātes (bijušā Rīgas Politehniskā institūta) un tās absolventu
prestiža celšana;
2.1.5. augstākās izglītības un zinātnes veicināšana Latvijā;
2.1.6. sabiedrisko aktivitāšu organizēšana.
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura ir absolvējusi Rīgas
Tehnisko universitāti, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma
formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir
jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums
rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja
arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par
Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada
termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu par kalendāro gadu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, biedrības
mērķiem un uzdevumiem.
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4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei
lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Par
rakstisku paziņojumu uzskatāma arī elektroniski izsūtīta vēstule uz biedra norādīto
elektronisko pasta adresi.
4.7. Pēc valdes lēmuma par biedra izslēgšanu pieņemšanas, izslēgtajam biedram ir
tiesības prasīt šī jautājuma izskatīšanu biedru kopsapulcē.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, tajā skaitā kopsapulcēs;
5.1.2. pieprasīt sasaukt ārkārtas kopsapulci;
5.1.3. brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.5. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības prestižu.
5.3. Biedri ir tiesīgi piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi.
5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.
7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Tiek sasauktas kārtējās un
ārkārtas kopsapulces.
7.2. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz
15.martam.
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7.3. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
7.4. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, katram biedram nosūtot rakstisku uzaicinājumu ne
vēlāk kā četras nedēļas pirms kopsapulces. Par rakstisku uzaicinājumu uzskatāma arī
elektroniski izsūtīta vēstule uz biedra norādīto elektronisko pasta adresi.
7.5. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.6. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt
lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās
vismaz divi biedri.
7.7. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības
darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas
trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.
7.8. Biedru kopsapulce:
7.8.1. apstiprina Biedrības statūtus un izmaiņas tajā;
7.8.2. noklausās un apstiprina Biedrības valdes un Revidenta ziņojumu un atskaiti;
7.8.3. izskata un apstiprina Biedrības darbības programmu;
7.8.4. atklātā balsojumā ievēl Biedrības izpildinstitūciju – valdi un Revidentu;
7.8.5. ievēl Biedrības Goda biedrus;
7.8.6. lemj par Biedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu un Biedrības
apvienošanos ar citām sabiedriskajām organizācijām;
7.8.7. apstiprina Biedrības ikgadējo budžetu;
7.8.8. lemj citus Biedrības darbībai svarīgus jautājumus;
7.8.9. ievēl uz vienu gadu Biedrības valdi. Biedrības izpildinstitūciju var atkārtoti pārvēlēt
uz jaunu termiņu.
7.9. Biedru kopsapulces tiek protokolētas.
7.10. Kopsapulces protokola vedējs sastāda kopsapulces protokolu, kurā norāda:
7.10.1. biedrības nosaukumu, kopsapulces vietu, dienu un laiku;
7.10.2. personas, kuras sasauc kopsapulci;
7.10.3. laiku, kad biedriem ir paziņots par kopsapulces sasaukšanu, kā arī paziņošanas
veidu;
7.10.4. biedrības kopējo biedru skaitu, kopsapulcē klātesošo un lemttiesīgo biedru skaitu;
7.10.5. klātesošo biedru vārdus un uzvārdus;
7.10.6. kopsapulces vadītāja, sekretāra un balsu skaitītāju vārdus un uzvārdus;
7.10.7. kopsapulces darba kārtību;
7.10.8. svarīgākos izteikumus un iesniegtos priekšlikumus;
7.10.9. pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto „par”, „pret” un
atturējušos balsu skaitu.
7.11. Biedru kopsapulces notiek atklāti, ja kopsapulce nepieņem motivētu lēmumu par
citādu sapulces norises kārtību.
7.12. Protokolu paraksta kopsapulces vadītājs, protokola vedējs un balsu skaitītāji.
7.13. Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc biedru kopsapulces protokols ar valdes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem ir jānosūta visiem Biedrības biedriem elektroniski.
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8.nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš vienlaicīgi ir arī
Biedrības prezidents un valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš vienlaicīgi ir arī
Biedrības viceprezidents.
8.3. Biedrības valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces
kompetencē.
8.5. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
8.6. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairākums no klātesošajiem valdes
locekļiem. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, valdes priekšsēdētājam pieder izšķirošā balss.
8.7. Valdes sēdes tiek protokolētas.
8.8. Valdes sēdes protokola vedējs sastāda kopsapulces protokolu, kurā norāda:
8.8.1. biedrības nosaukumu, kopsapulces vietu, dienu un laiku;
8.8.2. kopējo un klātesošo biedrības valdes locekļu skaitu;
8.8.3. pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto „par”, „pret” un
atturējušos balsu skaitu.
8.9. Biedru kopsapulces notiek atklāti, ja kopsapulce nepieņem motivētu lēmumu par
citādu sapulces norises kārtību.
8.10. Protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokola vedējs.
8.11. Ne vēlāk kā nedēļu pēc valdes sēdes protokols ar valdes sēdē pieņemtajiem
lēmumiem ir jānosūta visiem Biedrības biedriem elektroniski.
8.12. Katram valdes loceklim ir pārstāvības tiesības vismaz ar 2 citiem valdes locekļiem.
Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi.
8.13. Valde pieņem lēmumus valdes sēdēs, kuras sasauc ne retāk kā reizi divu mēnešu
laikā.
8.14. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai rakstisku paziņojumu par valdes
locekļa amata atstāšanu.
8.15. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu
vainas dēļ.
8.16. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.17. Valdei ir šādi uzdevumi:
8.17.1. organizēt un vadīt Biedrības darbību Biedrības kopsapulču starplaikā, sastādīt
Biedrības aktivitāšu plānu, nodrošināt Biedrības kopsapulču lēmumu izpildi;
8.17.2. lemt par Biedrības biedru uzņemšanu vai izslēgšanu;
8.17.3. rīkoties ar Biedrības mantu un naudas līdzekļiem, nosakot un kontrolējot to
izlietošanas kārtību;
8.17.4. izveidot Biedrības struktūru;
8.17.5. pārstāvēt Biedrības intereses jebkura veida attiecībās ar trešajām personām,
pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, citās institūcijās
un organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un
starptautiskajās organizācijās;
8.17.6. slēgt līgumus un izsniegt pilnvaras;
8.17.7. atvērt bankās norēķinu kontus un citus kontus;
8.17.8. darbības gada beigās sastādīt gada finanšu un darbības pārskatu;
8.17.9. noteikt Biedrības balsstiesīgo biedru priekšrocības;
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8.17.10. veikt citus Biedrības darbībai svarīgus uzdevumus.
8.15. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā valdes priekšsēdētāja
pienākumus var veikt viens no Biedrības valdes locekļiem.
8.16. Valde var iecelt Biedrības izpilddirektoru, kuram ir šādi uzdevumi:
8.16.1. nodrošināt valdes lēmumu izpildi;
8.16.2. savas kompetences ietvaros vadīt un pārzināt Biedrības lietas;
8.16.3. vadīt Biedrības ikdienas darbu;
8.16.4. veikt citus Biedrības darbībai nozīmīgus pienākumus.
9.nodaļa. Goda biedri
9.1. Par Goda biedru var kļūt fiziska vai juridiska persona, kas aktīvi atbalsta Biedrības
intereses un centienus gan morāli, gan finansiāli.
9.2. Goda biedrus ievēl biedru kopsapulce.
9.3. Goda biedriem ir tiesības piedalīties biedru kopsapulcē un valdes sēdēs ar
padomdevēja tiesībām bez balsstiesībām.
9.4. Goda biedram nav tiesības vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības vadībā.
9.5. Goda biedram nav jāmaksā biedra nauda.
10.nodaļa. Revidents
10.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru kopsapulce uz vienu gadu.
10.2.Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3.Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4.Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā pirms normatīvajos aktos noteiktā gada pārskata iesniegšanas termiņa.
10.5.Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
11.nodaļa. Biedrības finansu un materiālie līdzekļi
11.1.Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1. biedru nauda;
11.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;
11.1.3. Biedrības biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu
sasniegšanas finansēšanai;
11.1.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem
normatīviem aktiem.
11.2. Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka biedru kopsapulce.
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11.3. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti Biedrības mērķa un uzdevumu veikšanai, kā arī
dāvinātāju vai ziedotāju norādītā mērķa izpildei, darbinieku algošanai un citu
uzdevumu segšanai, kas saistīti tikai ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

______________________ /

/

______________________ /

/

Statūti apstiprināti dibināšanas kopsapulcē Rīgā, 2012.gada 23.maijā

