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Biedribas Raiņa Klubs

STATŪTI. >

I. Kluba mērķi un tiesibas.

1. Biedriba Raiņa klubs ir kulturela biedriba,

kuras mērķis ir veicināt savu biedru un tautas pla-
šāko masu kulturelo attīstibu.

2. Ša mērķa sasniegšanai klubam ir tiesibas:

a) sasaukt sapulces, apspriedes, konferences un

kongresus;

b) sarīkot diskusijas, priekšlasījumus, kursus,

teātru un kino izrādes, bazārus, loterejas, mu-

zikāli skus-dramatiskus, jautājumu, saviesigus
un citus vakarus, izbraukumus, izstādes un

konkursus;

c) dibināt un uzturēt teātrus, klubus, tautas na-

mus, kino teātrus, bērnu dārzus, vispār izglī-

tojošus un speciālus kursus, zinātniskas, lite-

rariskas un mākslas studjjas, sporta grupasu.t.t.;

cl) dibināt speciālus fondus stipendiju, pabalstu un

godalgu izsniegšanarbiēdriem un nebiedriem;

e) ierīkot un uzturat muzejus, bibliotēkas, lasām-

galdus un buf#es bez reibinošiem dzērieniem;
f) slēgt līgumus, un atsavināt kustamus un

nekustamus īpašumus, sūdzēt un atbildēt

tiesā; v J*^
g) apgādāt un izpJatit 'periodiskus un neperio-

diskus drukas dā-rbus un grāmatas;

h) būt par biedri savienībās;
i) atvērt kluba nodaļas savā darbibas rajonā.

3. Klubam ir juridiskas personas tiesibas.

4. Klubam ir savs karogs un zīmogs: uguns

liesma ar uzrakstu „Biedribas Raiņa klubs valde

Riga."
5. Kluba darbibas rajons visa Latvija un Latvju

kolonijas ārzemēs.
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II. Kluba sastāvs, biedru uzņemšana un

izstāšanās.

6. Par kluba biedriem var būt abēja dzimuma

personas ne jaunākas par 18 gadiem. Biedru skaits

nav aprobežots. Kluba amatos var ievēlēt biedrus

ne jaunākus par 21 gadiem.
Piezīme: personas no 16—18 dzīvibas gadam var tikt uz-

ņemtas, ka biedri-interesenti.

7. Biedri sadaļas: goda, mūža, īstos biedros

un biedros-interesentos.

8. Par goda biedriem pilna sapulce var uz-

ņemt uz valdes priekšlikuma personas, kurām se-

višķi nopelni kluba vaj vispārējā kultūras darbā.

Goda biedri atsvabināti no visiem pienākumiem pret

klubu, bet bauda visas biedru tiesibas.

9. Par mūža biedriem skaitās personas, kas

bez pārtraukuma bijušas par biedriem 25 gadus,

vaj samaksā no pilnas sapulces nolikto vienreizējo
mūža biedru maksu. Mūža biedri atsvabināti no

biedru maksām.

10. īstos biedrus uzņem kluba valde uz

2 biedru ieteikumu, noraidīšanas gadijumā uz iein-

teresētā vēlēšanos galigi lemj pilna sapulce. Tādā

pašā kārtibā tiek uzņemti biedri-interesenti.

11. Biedri var izstāties no kluba, paziņojot

par to valdei rakstiski. Ja biedri nepilda savus

pienākumus pret klubu, pārkāpj statūtus vaj ar savu

darbibu un izturēšanos diskreditē klubu, tad valdei

ir tiesibas, iepriekš uzklausot viņa paskaidrojumus,

ja viņš tādus vēlētos dot, atstādināt to no darbibas

līdz pilnai sapulcei, kura lemj par izslēgšanu uz no-

teiktu laiku vaj pavisam. Biedri, kuri nav samak-

sājuši biedru naudu par 3 mēnešiem, skaitās par

izstājušamies.
Piezīme: izslēgto biedri no jauna var uzņemt klubā

tikai ar pilnas sapulces lēmumu.

III. Kluba līdzekļi.

12. Kluba līdzekļi sadaļas: no biedru un no-

daļu iemaksām, ienākumiem no izrīkojumiem un
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uzņēmumiem, kapitāliem, aizņēmumiem, zubsidijam,

pabalstiem, rentem, ziedojumiem, dāvinājumiem,

mantojumiem un citiem ieņēmumiem.
13. Biedru nomaksas sadaļas: iestāšanās un

mēnešu maksās.

14. lestāšanās visiem biedriem, izņemot goda
biedrus, 50 santimus, mēneša maksa īstiem biedriem

un biedriem-interesentiem 20 santimus.

Piezīme: pilna sapulce var grozīt mēneša maksas lielumu,.
kā ari valde sevišķos gadijumos atsevišķiem biedriem

uz laiku var nomaksas atlaist.

IV. Kluba pārvalde.

15. Kluba pārvaldes organizācijas: a) valde,
b) revīzijas komisija un c) pilna sapulce.

A. Valde.

16. Kluba valde atrodas Riga.
17. Valde ved visas kluba darišanas un re-

prezentē klubu bez īpašas uz to pilnvaras visās

kluba darišanas, pienākumos un satiksmē ar per-
sonām un iestādēm. Valde izpilda pilnu sapulču

lēmumus, iegādā kustamus un nekustamus īpašu-

mus, pārdod un ieķīlā tos, aizņemas naudu, izdod

parādu zīmes un vekseļus, izdod pilnvaras kluba

lietu vešanai, līgumu noslēgšanai aizņēmumu un

naudas saņemšanai u. t. t. Par savu darbibu valde

iesniedz pilnai sapulcei pārskatus, sastāda darbibas

plānu u. t. t.

18. Valde sastāv no 7 personām, kuras pilna

sapulce ievēl no biedru vidus uz vienu gadu. Tādā

pat kārtibā uz vienu gadu ievēl 3 valdes kandi-

dātus, kuri stājas izstājušos valdes locekļu vietā,

pakāpeniski pēc vēlēšanās nodoto balsu skaita.

19. Valde no sava vidus izvēl priekšsēdētaju,
sekretāru, kasieri un viņu biedrus.

20. Valdes sēd.es sasauc priekšsēdētājs no-

teiktā vietā, ne mazāk kā 2 reizes mēnesī. Tās skai-

tās par pilntiesigām, ja tanīs piedalās ne mazāk kā

puse no visiem valdes locekļiem, ieskaitot priekš-
sēdētaju vaj ta biedri.
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21. Valde savās sēdēs izšķir visus jautājumus
ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot, izņe-
mot gadijumus, ja kāds no klātesošiem valdes loce-

kļiem pieprasa aizklātu balsošanu. Ja balsojot balsis

sadaļas vienlīdzīgi, tad priekšlikums skaitās par no-

raiditu. *

22. Valdes lēmumi ierakstāmi protokola grā-
matā un parakstāmi no klātesošiem valdes locekļiem.
Vekseļi, pilnvaras, līgumi, pirkšanas, pārdošanas vai

citi akti, kā ari čeki-orderi dažādām iestādēm nau-

das zumu saņemšanai vaj izdošanai parakstāmi no

priekšsēdētaja un sekretāra vaj to biedriem un no

kasiera.

Piezīme: 1) izņēmuma gadījumos valde var pilnvarot
•dokumentu parakstīšanai vienu personu, 2) ja valdes

loceklis, kurš nepiekrīt vairākuma lēmumam, pieprasa
viņa īpašu domu ievešanu protokolā, tad viņš nav at-

bildigs par pieņemto lēmumu.

23. Pilna sapulce var atstādināt no amata at-

sevišķus valdes locekļus ari pirms viņu pilnvaru
notecēšanas.

24. Atsevišķu kluba uzņēmumu, pasākumu
un nozaru pārzināšanai, kā ari uz viņu darbibu at-

tiecošo jautājumu noskaidrošanai valde var iecelt

kā atsevišķas personas, tā ari nodibināt īpašas di-

rekcijas, sekcijas un komisijas, kuras darbojas kluba

valdes vaj pilnas sapulces apstiprināto noteikumu

robežās.

B. Revīzijas komisija.

25. Kluba pārvaldes orgānu un personu dar-

bības, kases rēķinu un grāmatu pārbaudīšanai un

revidešanai pilna sapulce ievēl revizijas komisiju.

26. Revizijas komisija sastāv no 3 locekļiem
un 2 kandidātiem, kurus ievēl uz 1 gadu. Revizi-

jas komisijā nevar ievēlēt valdes locekļus, viņu
kandidātus vaj personas, kuras klubā ieņem kādu

amatu.

27. Pirmo revizijas komisijas sēdi pēc ievēlē-

šanas sasauc valdes priekšsēdētājs un vada, kamēr

tiek ievēlēts komisijas priekšsēdētājs.
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28. Revizijas komisijas sēdes sasauc priekš-
sēdētājs pēc vajadzibas vaj ari uz 2 komisiias lo-

cekļu pieprasījumu. Komisija ved protokola grāmatu,
kurā ta ieraksta savus lēmumus, atzinumus u. t. t.

29. Revizijas komisija savās sēdēs izšķir visus

jautājumus ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti

balsojot, izņemot gadījumus, ja kāds no klātesošiem

komisijas locekļiem pieprasa aizklātu.

30. Ne mazāk kā vienreiz gadā, t.i. līdz

clarbibas gada beigām, kurš skaitās 31. decembris,

revizijas komisijai izdarāma visu kluba iestāžu, sek-

ciju, komisiju u. t. t. revizija un par revizijas rezul-

tātiem jāziņo pilnai sapulcei. Revizijas komisija dod

atsauksmi par valdes sastāclitiem pārskatiem un

darbības plānu.

C. Pilna sapulce.

31. Pilna sapulce ir kluba augstākais orgāns,
kurš nosaka visu pārējo orgānu darbibu šo statūtu

robežās. Pilnai sapulcei piekrīt:

a) kluba darbibas plāna apstiprināšana;
b) valdes un revīzijas komisijas vēlēšana;

c) instrukciju apstiprināšana valdei, revizijas un

citām komisijām, direkcijām, sekcijām u. t. t;

d) pret valdes, direkciju, komisiju un sekciju lo-

cekļiem vērsto sūdzibu izšķiršana;

e) biedru izslēgšana;
f) statūtu grozišana,

g) lemšana par iestāšanos savienibās;
h) lemšana par kluba likvidēšanu ;

i) kluba pasākumu vaditaju vaj direkcijas ievē-

lēšana no valdes priekšā liktiem kandidātiem,

ja to prasa šo pasākumu darbibas raksturs un

apmēri.

32. Pilnas sapulces ir kārtējas un ārkārtējas.
Pilnas sapulces sasauc valde :

a) kārtējas 2 reizes gadā, pie kam sapulce laikā

no 1. janvāra līdz 1. aprilim skaitās par gada

sapulci un viņai piekrīt pagājušā gada pār-
skata un nākošā gada darbibas plāna apstipri-
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našana, kluba valdes un revizijas komisijas

ievēlēšana;

b) ārkārtējas, ja to atzīst par vajadzīgu valde vaj

ja to pieprasa revizijas komisija vaj 1/io biedru,
to jautājumu izlemšanai, kurus uzstādījuši sa-

pulces sasaukšanas ierosinātāji.

33. Kārtējās un ārkārtējās pilnas sapulces ir

pilntiesīgas pie ikkatra sanākušo biedru skaita, ja
ar laikrakstiem, kuri no pilnas sapulces noteikti,

vaj paziņojumiem sapulces diena, laiks, vieta un

dienas kārtiba ir 5 dienas iepriekš izziņota, un lemj

par jautājumiem, kas minēti dienas kārtibā.

34. Pilna sapulce lēmumus pieņem ar vien-

kāršu balsu vairākumu. Bet lēmumi par.
nekustamu

īpašumu atsavināšanu un pirkšanu, biedru izslēg-

šanu, statūtu grozišanu, kluba likvidēšanu, amata

personu atstādināšanu skaitās par pieņemtiem, ja

par tiem nodotas ne mazāk kā 2/3 daļas no klāt-

esošo biedru balsim.

Piezīme: ja balsojot par priekšlikumu, kurš pieņemams
ar vienkāršu balsu vairākumu, balsis sadaļas līdzigas

daļās, tad priekšlikums skaitās par noraidītu.

35. Lemjoša balss pilnās sapulcēs ir visiem

biedriem, izņemot biedrus-interesantus. Vairāk kā

viena balss nevienam sapulces dalībniekam nav.

Biedri, kuri nav samaksājuši biedru naudu par
vienu

mēnesi nebauda balsstiesibu pilnās sapulcēs.

36. Valdes un revizijas komisijas vēlēšanas,
biedru izslēgšana notiek aizklāti balsojot. Pārējos

jautājumus pilna sapulce izšķir atklāti balsojot, bet

uz 5 biedru pieprasijumu ari tie izšķirami aizklāti

balsojot.

37. Pilnu sapulci atklāj kluba valdes priekš-
sēdētājs vaj viņa prombūtnes laikā, ta vietnieks un

vada to kamēr pilna sapulce ievēl sapulces vaditaju.
Bez tam pilna sapulce ievēl protokolistu, 3 proto-
kola parakstītājus un balsu skaititajus. Sapulces

protokolu paraksta sapulces vaditajs, protokolists un

no sapulces ievēlētie protokola parakstitaji.



7

V. Kluba nodaļas.
38. Kluba nodaļas darbojas uz šo statūtu pa-

mata, pie kam turpmāk uzskaititie statūtu paragrāfi
ir šādi grozāmi:

a) paragr. 4. skan: Kluba N. N. nodaļai ir savs

karogs un zīmogs: uguns liesma ar uzrakstu:

„Biedribas Raiņa klubs N. N. nodaļas valde;
b) paragr. 5. skan: Biedribas Raiņa klubs N. N.

nodaļas rajons ir N. N. rajons;
c) paragr. 8. strīpots.

39. Kluba nodaļas par savu nodibināšanos pa-

ziņo kluba valdei, kura nodaļas apstiprina un par

nodaļu, nodibināšanos paziņo Rigas Apgabaltiesai.

40. Kluba nodaļas no saviem ienākumiem

iemaksā kluba valdei 10ū/o pēc katra notecējuša dar-

bibas pusgada.
41. Darbibas gadam beidzoties, t.i. sākot ar

1. janvāri, nodaļu valdes pienākums 3 mēnešu laikā

iesniegt kluba valdei izsmeļošu pārskatu par pa-

gājušā gada darbibu, biedru skaitu, mantas stāvokli,
kases apgrozījumiem un parādiem. Par katru no-

daļas valdes sastāva pārmaiņu jāziņo klub,a valdei

3 nedēļu laikā.

42. Vienreiz gadā kluba valde sasauc kluba

konferenci, uz kuru nodaļas sūta vienu delegātu ik

no 50 biedriem. Konferencē iztirzā visus uz klubu

un nodaļām attiecošos jautājumus un lemj par tiem.

43. Nodaļu likvidāciju resp. slēgšanu var iero-

sināt : a) nodaļas pilna sapulce, b) kluba valde.

Likvidēšana izsludināma paragr. 44. minētā kārtibā,
kuru zidara kluba valde. Likvidētās nodaļas līdzekļi
un īpašumi pāriet kluba rīcibā, bet dokumenti un

grāmatas uzglabāšanā.

VI. Kluba likvidešana.

44. Ja pilna sapulce atzīst par vajadzigu kluba

darbibu izbeigt, tad kluba likvidāciju izdara valde

vaj pilnas sapulces ievēlēti, ne mazāk kā 3 likvi-

detaji. Pilnas sapulces lēmums par likvidāciju ar
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uzaicinājumu pieteikties kreditoriem, publicējams

„Valdibas Vēstnesī" un paziņojams Apgabaltiesai.

45. Ar 7. mēneša pirmo dienu pēc kluba lik-

vidācijas publicēšanas, kreditoru pieteikšanās iz-

beidzas. Likvidatori apmierina pieteikušos kredi-

torus, sasauc pilnu sapulci, kura lemj par pāri no

parādiem atlikušās kluba mantas novēlešanu. Pēc

likvidācijas nobeigšanas, kluba grāmatas un doku-

menti nododami Rigas Apgabaltiesai uzglabāšanai.

Raiņa kluba valde:

Alfrēds Priednieks.

Rūdolfs Kokle.

Ernsts Ermuiža.

Ēvalds Stakle.

Vilis Feldmanis.

Ansis Nīlands.

Rigas Apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļa ar šo apliecina, ka ar viņas
1924. gada 20. augusta lēmumu (lieta
Nr. 702) pārreģistrēti šie Biedribas

„Raiņa klubs", biedru pilnā sapulce
20. maija 1924. gadā pieņemtie grozitie
biedribas statūti.

Kanclejas nodoklis 50 santimu un

zīmognodoklis 80 santimu apmēra
samaksāti.

R i g a 26. augustā. 1924. g.

Nodaļas pārziņa v. i.: (paraksts).
Sekretārs: (paraksts).

«Progress", Riga, Kārļa iela Nr. 19.
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