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Nodibinājums

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
ATTĪSTĪBAS FONDS

STATŪTI
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1. Nodibinājuma nosaukums un vispārīgie noteikumi
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir "Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds"
(turpmāk tekstā - Fonds). Tas ir nodibinājums, kam nav peļņas gūšanas rakstura, kas
ievēro Latvijas Republikas likumdošanu un šos statūtus lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
1.2. Fonda pilns nosaukums ir:
latviešu valodā - nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds",
angļu valodā - The fund "Riga Technical University development fund",
Fonda saīsināts nosaukums ir RTU Fonds.
1.3. Fonds ir juridiska persona, tam ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi
atbilstoši Latvijas republikas likumiem un šiem statūtiem. Fondam ir patstāvīga bilance,
savs zīmogs un nepieciešamie spiedogi, var būt sava simbolika. Fonds iegūst juridiskās
personas tiesības ar tā reģistrācijas dienu nodibinājumu reģistrā.
1.4. Fondam var būt atsevišķs īpašums, tas var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas
nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties
daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās, tas var būt prasītājs un atbildētājs tiesā, šķīrējtiesā,
slēgt līgumus un veikt darījumus Latvijas Republikā un ārpus tās, saskaņā ar saviem
statūtos paredzētajiem uzdevumiem, likumdošanas noteiktajā kārtībā.
1.5. Fonds atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par Fonda
saistībām, bet Fonds neatbild par Valsts saistībām. Fonds neatbild par savu dibinātāju
civiltiesiskajām saistībām, dibinātāji neatbild par Fonda civiltiesiskajām saistībām.
1.6. Fonds ir tiesīgs atvērt savus norēķinu kontus Latvijas Valsts latos un citās valūtās
jebkurā kredītiestādē Latvijas republikā un ārpus tās.
1.7. Fonda darbības termiņš nav ierobežots.
1.8. Fonda juridiskā adrese ir: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658.

2. Fonda darbības mērķi, uzdevumi un metodes
2.1. Fonds ir nodibinājums, kurš darbojas tehniskās izglītības, zinātnes un kultūras
veicināšanas un attīstības jomā ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistot
finansu līdzekļus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes veidotu par laikmetam
atbilstošiem, moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā, ar
nozīmīgu/līdzvērtīgu vietu sadarbībā ar partneriem Eiropā.
2.2 Fonda galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. Sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības
vajadzībām un tirgus prasībām, starptautiskiem standartiem un noteikumiem;
2.2.2. Veicināt visas Latvijas tautas izglītības līmeņa celšanu, kā arī veicināt
tautsaimniecības nodrošināšanu ar jauniem, kompetentiem un radošiem speciālistiem;
2.2.3. Atbalstīt augstāko tehnisko mācību iestāžu vai to fakultāšu attīstības
programmu realizāciju, tajā skaitā esošo ēku un būvju rekonstrukciju, renovāciju un
modernizāciju, to projektu izstrādi, nepieciešamības gadījumā arī jaunu ēku projektēšanu
un būvniecību;
2.2.4. Veicināt atsevišķu Latvijai nepieciešamu izglītības un zinātnes programmu
realizāciju, izglītošanas pasākumiem nepieciešamās bāzes izveidošanu;
2.2.5. Piedalīties dažādu formu sakaros un sadarbībā ar pasaules izglītības,
zinātnes un kultūras centriem;
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2.2.6. Atbalstīt progresīvu metodoloģiju izstrādāšanu studentu un iedzīvotāju
izglītošanai, to radošo spēju attīstīšanai, kā arī šīm metodoloģijām atbilstošu līdzekļu
izgatavošanu.
2.2.7. Piešķirt stipendijas un pabalstus labākajiem (arī mazturīgiem) studentiem
mācībām Rīgas Tehniskajā universitātē, arī ārzemju augstskolās, kā arī pasniedzēju un
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai;
2.2.8. Atbalstīt studentu un darbinieku sportisku un aktīvi izglītojošu atpūtas
pasākumu organizēšanu un viņu sociālo nodrošinājumu;
2.2.9. Veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu, kā arī kopēju projektu
izstrādāšanu un realizāciju starp augstskolām;
2.2.10. Veikt citas nepieciešamās darbības Fonda statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas un starptautisko
likumdošanu.
2.3. Savu uzdevumu īstenošanai Fonds:
2.3.1. Piesaista līdzekļus no sponsoriem, mecenātiem un citiem līdzekļu avotiem,
kā arī fizisku un juridisku personu ziedojumus un dāvinājumus, tajā skaitā mērķa
ziedojumus, lietojot Rīgas Tehniskās universitātes nosaukumu un simboliku;
2.3.2. Pārvalda piesaistītos līdzekļus, uzraugot, lai tie tiktu izmantoti atbilstoši
statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem, ar visaugstāko lietderību, ievērojot
naudas devēja likumiem un labiem tikumiem atbilstošas norādes vai vēlmes;
2.3.3. Veic savu finansu un saimniecisko darbību likumā paredzētajā kārtībā;
2.3.4. Savā vārdā slēdz līgumus par kustamās vai nekustamās mantas iegūšanu,
par finansu līdzekļu piešķiršanu vai nodošanu Fondam, tekstā norādot finansējuma
izlietošanas mērķi.
2.3.5. Izveido nepieciešamo informatīvo bāzi;
2.3.6. Izmanto citas darba metodes, kuras nav pretrunā ar Latvijas Republikas
likumdošanu.

3. Fonda dibinātāji
3.1. Fonda dibinātāji (turpmāk tekstā - Dibinātāji) ir juridiskā persona - Rīgas Tehniskā
universitāte tās rektora personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Rīgas Tehniskās
universitātes Satversmi un fiziskas personas.
3.2. Fonda dibinātāji ir:
a) Ivars Knēts - RTU rektors, Kaļķu iela 1, Rīga, LV -1658;
b) Konstantins Didenko, Raiņa iela 85-1, Jūrmala, LV -2016;
c) Ronalds Taraškevičs, Zeiferta iela 20-68, Olaine, LV -2114;
d) Atis Pakrastiņš, Dzelzavas iela 23-65, Rīga, LV -1084.
3.3. Par Fonda dibinātājiem nevar būt valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes
(institūcijas).
3.4. Fonda dibinātājiem ir vienādas tiesības:
3.4.1. Piedalīties Fonda darbībā un tā lietu pārvaldīšanā šajos Statūtos paredzētajā
kārtībā;
3.4.2. Ievēlēt Fonda pārvaldes un kontroles institūcijas un tikt ievēlētiem tajās;
3.4.3. Izvietot savu reklāmu Fonda pasākumos;
3.4.4. Saņemt pilnu informāciju par Fonda darbību;
3.4.5. Izstāties no Fonda jebkurā laikā, par to rakstveidā paziņojot Fonda Valdei.
3.5. Fonda dibinātājiem ir pienākums:
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3.5.1. Ievērot Fonda statūtus un darboties saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un
Fonda pārvaldes un kontroles institūciju lēmumiem;
3.5.2. Neizpaust Fonda Komercnoslēpumus un no Fonda saņemto ar Fonda
darbību saistītu konfidenciālu informāciju;
3.5.3. Sniegt Fondam atbalstu tā darbībā, kā arī atturēties no rīcības, kas rada
Fondam tiešus zaudējumus.
3.6. Katrs Fonda dibinātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Fondam vai
trešajām personām, ja ar nolūku vai neuzmanības dēļ Fonda dibināšanas vai citos
dokumentos, kas iesniegti Valsts institūcijās vai citiem Fonda dibinātājiem uzrādījis
nepareizas, nepilnīgas un neskaidras ziņas, kā arī citādā veidā rīkojies pretēji likumiem
vai statūtu noteikumiem.

4. Fonda līdzekļi, to veidošanas un izlietošanas kārtība
4.1. Fondam ir savi līdzekļi, kas glabājas Latvijas un ārvalstu bankās un mantas, kas
sastāv no bilancē pieņemtām un iegādātām vērtībām.
4.2. Fonda līdzekļus un mantu veido:
4.2.1. Latvijas un ārvalstu fizisko un juridisko personu brīvprātīgi naudas
pārskaitījumi, ziedojumi, dāvinājumi un novēlējumi ar norādi par to konkrētu izlietojumu
vai bez tās;
4.2.2. Ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;
4.2.3. Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai
citiem normatīvajiem aktiem.
4.3. Ziedotāji nodod Fondam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Fonda bankas kontā. Ja
Fondam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta
ar ierakstu attiecīgajā reģistrā Zemesgrāmatā.
4.4. Fonda līdzekļi tiek izmantoti Fonda programmu un projektu īstenošanai, atbilstoši
mērķiem un uzdevumiem, to saimnieciskajai un organizatoriskajai nodrošināšanai, tajā
skaitā nepieciešamo darbinieku algošanai.
4.5. Brīvprātīgie ziedojumi, dāvinājumi, novēlējumi un pārskaitījumi ar norādītu mērķi
tiek izlietoti tikai saskaņā ar izdarīto norādi. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var
tikai ar ziedojuma, dāvinājuma un pārskaitījuma izdarītāja vai novēlētāja rakstisku
piekrišanu.
4.6. Lēmumu par Fonda līdzekļu piešķiršanu pieņem Fonda direktors. Priekšlikumus
Fonda līdzekļu izlietojumam var izvirzīt Fonda dibinātāji, Valdes locekļi vai atsevišķu
programmu vadītāji.
4.7. Fonda līdzekļu izlietojuma priekšlikumam jābūt pamatotam. Fonda Valde un Fonda
direktors var pieprasīt iesniegt projektus, aprēķinus, ekonomiskus pamatojumus un citus
dokumentus, kas apliecina līdzekļu izlietojuma lietderību. Var nozīmēt priekšlikuma,
aprēķinu un citu iesniegto dokumentu ekspertīzi vai rekomendēt iesniedzējam patstāvīgi
pilnveidot priekšlikuma pamatojumu.
4.8. Ja Fondam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Fonda
mērķu sasniegšanai un Fonda administratīvajai darbībai, Valde organizē šo lietu
pārdošanu izsolē.
Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Fondam un izmantoti fonda mērķu sasniegšanai. Izsolē nav
tiesību piedalīties fonda dibinātājiem, Valdes locekļiem, kā arī to radiniekiem un
svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.
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4.9. Fonds ir tiesīgs veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus likumdošanā paredzētos
civiltiesiskos darījumus.
4.10. Fonds veic nodokļu un nodevu maksājumus valsts budžetā likumdošanā noteiktajā
kārtībā un apmēros. Saskaņā ar Fonda darbības mērķiem un uzdevumiem, ir tiesīgs
pieprasīt likumdošanā noteiktos nodokļu un nodevu atvieglojumus.
4.11. Grāmatvedības uzskaiti un lietvedību Fonds veic saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
4.12. Fondam ir tiesības izdarīt aizņēmumus kā no Latvijas, tā ārvalstu fiziskām vai
juridiskām personām, izdarīt noguldījumus gan Latvijā, gan ārvalstīs un ir tiesības atvērt
gan norēķinu, gan citus kontus vienā vai vairākās bankās, ievērojot spēkā esošo
likumdošanu.
4.13. Fonda finansu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

5. Fonda pārvalde
5.1. Fonda pārvaldes institūcijas ir Fonda dibinātāju sapulce, Valde un Fonda direktors.

Fonda dibinātāju sapulce
5.2. Fonda dibinātāju sapulce ir augstākā Fonda pārvaldes institūcija. Tā tiek sasaukta pēc
vajadzības vai to pieprasa kāds no dibinātājiem vai Valdes locekļiem pēc savas
iniciatīvas.
5.3. Fonda dibinātāju sapulces sasauc Fonda direktors mēneša laikā no pieprasījuma
iesniegšanas dienas.
5.4. Fonda dibinātāju sapulce ir tiesīga izskatīt jebkuru jautājumu, kas attiecas uz Fonda
darbību. Vienīgi Fonda dibinātāju sapulcei ir tiesības:
5.4.1. Lemt par Fonda darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu;
5.4.2. Iecelt Valdes priekšsēdētāju un locekļus, Fonda direktoru, Revidentu un
atcelt tos no amata.
5.5. Fonda dibinātāju sapulces sasaukšana jāpaziņo rakstveidā, izsūtot tā dibinātājiem
paziņojumus vismaz 14 dienas iepriekš. Šajā paziņojumā jānorāda sapulces vieta un laiks,
darba kārtība, kā arī persona, pie kuras var iepazīties ar Fonda sapulces materiāliem.
Fonda dibinātāju sapulci vada Valdes priekšsēdētājs. Sapulces gaita tiek protokolēta.
Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.
5.6. Katram dibinātājam Fonda sapulcē ir viena balss.
5.7. Fonda dibinātāju sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā
puse no dibinātāju skaita. Sapulcē lēmumi tiek pieņemti atklāti ar vienkāršu balsu
vairākumu.
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Valde
5.8. Fonda Valde vada Fondu. Valdes sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi ir
tiesīgi pārstāvēt Fondu katrs atsevišķi. Valdes priekšsēdētājs un locekļi tiek iecelti uz
nenoteiktu laiku.
5.9. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs, kas, nepieciešamības gadījumā, no
locekļu vidus nozīmē sev vietnieku.
5.10. Fonda Valdes uzdevumi ir:
5.10.1. Nodrošināt Fonda dibinātāju sapulces lēmumu izpildi un statūtos noteikto
mērķi;
5.10.2. Lemt par Fonda statūtu grozīšanu, par darbības stratēģiju un politiku
mērķu sasniegšanai, par jaunu darbības virzienu uzsākšanu vai līdzšinējo darbības
virzienu apturēšanu, par administratīvo un saimniecisko struktūru, kā arī nosaka
prēmēšanas kārtību;
5.10.3. Izslēgts;
5.10.4. Nodrošināt Revidenta ziņojuma savlaicīgu izskatīšanu un apstiprināšanu;
5.10.5. Izskatīt un apstiprināt Fonda gada darbības rezultātus un bilanci,
ieņēmumu un izdevumu pārskatu;.
5.11. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā. Valdes sēdes ir
pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Valde pieņem
lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes
priekšsēdētāja balss. Valdes sēdes tiek protokolētas.
5.12. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Fondam paziņojumu par Valdes locekļa
amata atstāšanu. Lēmumu par izmaiņām Vaidēs sastāvā, kā arī Valdes locekļa atsaukšanu
pieņem Fonda dibinātāju sapulce.

Fonda direktors
5.13. Fonda ikdienas darbību vada no valdes locekļiem uz četriem gadiem iecelts Fonda
direktors. Tā prombūtnes laikā pienākumus pilda viņa vietnieks, kuru nozīmē direktors.
Pienākumu sadali starp Fonda direktoru un viņa vietnieku nosaka direktors.
5.14. Fonda direktors ir tiesīgs patstāvīgi izlemt visus jautājumus, kas neietilpst Fonda
dibinātāju sapulces un Valdes kompetencē, ievērojot šo statūtu noteikumus un atbilstoši
Latvijas Republikas likumiem. Direktors darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu
nolikumu.

6. Fonda darbības uzraudzība un kontrole
6.1. Fonda darbību kontrolē uz četriem gadiem iecelts Revidents.
6.2. Revidentam ir tiesības jebkurā laikā veikt Fonda finansiālās un saimnieciskās
darbības kontroli, pieprasot Fonda direktoram visas vajadzīgās ziņas un informāciju.
Fonda direktoram jāļauj Revidentam iepazīties ar grāmatvedības ierakstiem un
dokumentiem. Viņam ir tiesības saņemt informāciju no trešajām personām, kuras
veikušas darījumus, kā arī veikt visa Fonda īpašumu revīziju. Revidents bez uzaicinājuma
var piedalīties visās Valdes sēdēs, bet Revidents nevar būt Fonda Valdes loceklis.
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6.3. Revidents:
6.3.1. veic Fonda mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
6.3.2. dod atzinumu par Fonda finansiālo darbību un gada pārskatu;
6.3.3. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu;
6.3.4. sniedz ieteikumus par Fonda finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
6.4. Par revīzijas rezultātiem Revidentam jāsniedz ziņojums Fonda direktoram un Valdei.
6.5. Revīzijas un pārbaudes var notikt pēc Valdes locekļu pieprasījuma, bet ne retāk kā
reizi gadā.
6.6. Revidents veic savu darbību atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Viņš atbild
Fondam un trešajām personām par zaudējumiem, ko izraisījusi viņa darbība vai
bezdarbība. Visi savi pienākumi Revidentam ir jāpilda apzinīgi un objektīvi, neizpaužot
Fonda komerciālos noslēpumus, kas tam kļuvis zināms sakarā ar veicamajiem
pasākumiem.

7. Fonda reorganizācija vai likvidācija
7.1. Fonda reorganizācija un likvidācija notiek gadījumos un kārtībā, kura noteikta
Latvijas Republikas likumdošanā.
7.2. Fonds izbeidz savu darbību ar tā likvidāciju. Fonda likvidāciju izdara Fonda
direktors, kas šajā gadījumā uzskatāms par Fonda likvidatoru. Fonda direktora vietā
Fonda dibinātāju sapulce var iecelt citu likvidatoru. Līdz ar likvidatoru iecelšanu Valdes
pilnvaras izbeidzas.
7.3 Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījuma
apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu
segšanas, likvidators sagatavo Fonda slēguma finanšu pārskatu un izlieto atlikušo naudu
un mantu saskaņā ar Fonda dibinātāju sapulces vai Valdes rekomendācijām un statūtos
nosauktajiem mērķiem.
7.1Statūtu grozījumu izdarīšanas gadījumus un kārtību
71.1. Lēmumu par grozījumu veikšanu statūtos pieņem Fonda valde ar klātesošo valdes
locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
71.2. Fonda statūti tiek grozīti, ja Fonda valdes ieskatā grozījumi nepieciešami Fonda
darbības un/vai pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, kā arī normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos.
8.Fonda statūti apstiprināti Fonda valdes sēdē Rīgā, 2015.gada 11.maijā.

Rīgā, 2015.gada 11.maijā

Valdes loceklis:
Artūrs Zeps ______________________________

