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1.Biedrības nosaukums  

 

1.1. Biedrības nosaukums ir „RTA absolventu asociācija”, (turpmāk tekstā – 

Biedrība).  

2.nodaļa. Biedrības mērķi 

2.1. Biedrības pamatmērķis – apvienot Rēzeknes Augstskolas un Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas absolventus, popularizējot un atbalstot Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmiju, veicinot absolventu iekļaušanos akadēmijas pasākumos un mūžizglītības 

programmās. 

2.1.1. Apvienot Rēzeknes Augstskolas/Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

absolventus, veicinot akadēmijas atpazīstamību. 

2.1.2. Aktīvi popularizēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, piesaistot potenciālos 

studentus. 

2.1.3. Sadarboties pasākumu organizēšanā, projektu rakstīšanā un realizēšanā. 

2.1.4. Organizēt seminārus, kursus absolventu pieredzes apmaiņai, iesaistīt 

absolventus konferenču organizēšanā. 

2.1.5. Veidot labāku studentu un zinātnieku atbalsta fondu. 

2.1.6. Iegūt operatīvāku kontaktu tīklu un veidot sadarbību biznesa attiecību 

jautājumos. 

2.1.7. Sniegt atbalstu studiju programmu izvērtēšanā un attīstībā, prakšu organizēšanā. 

2.2. Sekmēt jauniešu neformālo izglītību un uzņēmējdarbības prasmes pilsoniskajā 

sabiedrībā. 

2.3. Sekmēt sadarbību starp dažādu sociālo grupu jauniešu organizācijām. 

2.4. Aktualizēt studentu darba nozīmību mūsdienu sabiedrībā, 

sekmēt jauniešu pilsonisku līdzdalību sakoptas vides veidošanā un uzturēšanā.  

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.  

 

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un slēgšana 

 

4.1. Biedrībā var iestāties Rēzeknes Augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas absolventi. 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, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja 
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lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. 

Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja 

arī biedru sapulce 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 rakstiski paziņojot par to valdei; 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, 

uzaicinot izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā 

biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā 

izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

 

5.1. Biedrības biedriem ir šadas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu. 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces 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 sapulces 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 apstirpina Biedrības biedru sapulce. 

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties 

biedru sapulcē tikai personīgi. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 

31.martam. 
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7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta un tās darba kārtība tiek paziņota, vismaz 14 dienas 

pirms sapulces, nosūtot katram biedram uzaicinājumu elektroniskā veidā. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 10 biedri. 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek 

sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

klātesošo biedru skaita, ar nosacījumi, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības 

izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem biedriem. 

 

8. nodaļa. Izpildinstitūcija 

 

8.1. Biedrības institūcija ir valde, ko ievēl biedru sapulce uz pieciem gadiem trīs 

valdes locekļu sastāvā. 

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes 

darbu, un valdes priekšsēdētāja vietnieku. 

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces 

kompetencē. 

8.4. Biedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi, pārējie divi valdes locekļi – 

kopīgi. 

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, taču, biedru sapulce pēc 

nepieciešamības var noteikt par to izpildi atlīdzību Biedrībai pieejamā finansējuma 

ietvaros. 

8.6. Valde papildus likumā noteiktajām prasībām: 

8.6.1. organizē un nodrošina Biedrības biedru sapulces lēmumu izpildi; 

8.6.2. sastāda Biedrības darbības plānu un pārskatus, kurus iesniedz biedru sapulcei 

apstiprināšanai ne retāk kā vienu reizi gadā; 

8.6.3. slēdz līgumus un veic citus darījumus Biedrības vārdā, rūpējas par biedrības 

materiāli tehnisko bāzi (audio un video aparatūru, grāmatām u.c.), pilnveido to; 

8.6.4. atbild par Biedrības biedri sapulces apstiprinātā budžeta izpildi, nodrošina 

Biedrības finanšu izmantošanu likumā paredzētajā kārtībā un atbilstoši statūtos 

noteiktajiem mērķiem; 

8.6.5. veic kontroli par Biedrības lietvedību, grāmatvedību un statistikas uzskaiti; 

8.6.6. sasauc Biedrības biedru sapulces un apstiprina to dienas kārtības projektus; 

8.6.7. apstiprina Biedrības valdes locekļu, atalgotu darbinieku štatu sarakstu, materiāli 

atbildīgās personas un amatalgas apmērus; 

8.6.8. lemj par Biedrības sadarbību ar citām organizācijām; 

8.6.9. ir tiesīga uzticēt savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanai valdes 

priekšsēdētājam vai kādam no valdes locekļiem; 

8.6.10. vada Biedrības izglītojošo un finanšu darbību. 
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9.nodaļa. Revidents 

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 

biedru sapulcē uz vienu gadu. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 

reizi gadā. 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 

saņemšanas. 

10.nodaļa. Biedru nauda 

 

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu reizi gadā: 

Biedrības gada biedra maksa 10,00 eiro (desmit eiro 00 centi).  

 

11.nodaļa. Citi nosacījumi 

 

11.1. Statūtu 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai, Biedrība var veikt saimniecisko 

darbību, kas nav pretrunā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

 

Valdes locekļi: 

 

    _________________/Lolita Kivleniece-Kuzņecova/ 

     (paraksts) 

 

    _________________/Māra Āze / 

     (paraksts) 

 

    _________________/Daina Znotiņa/ 

     (paraksts) 

 

 

 

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. 

2019. gada 17. jūnijā. 


