
JELGAVAS RAIŅA KLUBA

STATUTI.

Jelgavā.

Iespiests H. Allunana grāmatu spiestuvē,

Lielajā ielā No 21. Tāļrunis 473.





A. Kluba mērķis, tiesības un

pienākumi.

§ 1.

Jelgavas Raiņa kluba mērķis ir veicināt

savu biedru, kā ari plašo masu kulturelo attī-

stību, sevišķu vērību piegriežot Raiņa ideju iz-

pratnei un popularizēšanai.

§ 2.

Jelgavas Raiņa klubam, ievērojot pastāvo-
šos likumus, atļauts:

a) Sarīkot slēgtas un publiskas lekcijas,
diskusijas par dažādiem zinātnes, mākslas, ēti-

kas un sabiedriskās dzīves jautājumiem;

b) sarīkot kursus, teātra izrādes, koncertus,
mākslas izstādes, literariskus, muzikālus un sa-

viesīgus vakarus un ekskursijas;

c) dibināt pie kluba dziedātāju korus,

orķestrus, dramatiskus un sporta pulciņus;

d) ierīkot un uzturēt bibliotēkas, lasītavas,

muzejus, tautas namus, sporta un citas telpas,
kur biedri varētu patīkami un lietderīgi pava-
dīt savus atpūtas brīžus;

e) izdot un izplatīt periodiskus un nepe-
riodiskus izdevumus un mācības līdzekjus;
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f) savu uzdevumu veikšanai pieaicināt
darbā un algot speciālistus un citus darbiniekus;

g) organizēt un sekmēt citus pasākumus,
kas veicina tautas garīgo attīstību;

h) dibināt, uzturēt un pārvaldīt skolas.

Piezīme: Kluba telpās aizliegts pirkt,

pārdot un lietot alkoholiskus dzē-

rienus.

§ 3.

Jelgavas Raiņa kluba darbības rajons

Jelgava un Jelgavas apriņķis.

§ 4.

Jelgavas Raiņa klubam ir juridiskas per-

sonas tiesības. Klubs var iestāties saviem mēr-

ķiem piemērotās biedrībās, kooperativos un

savienībās.

§ 5.

Par saviem pienākumiem Raiņa
klubs" atbild ar visu savu mantu, bet šī atbil-

dība nezīmējas uz tādiem kapitāliem, ko kluba

lietošanā vai pārzināšanā specieliem mērķiem
nodevušas trešās personas vai iestādes.

§ 6.

Jelgavas Raiņa klubam ir savs zīmogs ar

ugunsliesmu un uzrakstu .Jelgavas Raiņa Klubs"

un karogs ar attiecīgiem uzrakstiem un nosau-

kumiem.
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B. Kluba sastāvs, biedru tiesības

un pienākumi.

§ 7.

Par Jelgavas Raiņa kluba biedriem var

uzņemt abu dzimumu personas, kufas nav

jaunākas par 18 gadiem.

Piezīme: Nepilngadīgie biedri nevar

būt par valdes vai revizijas komi-

sijas locekļiem, nedz par kluba piln-
varotiem.

§ 8.

Jaunus biedrus uz divu biedru ieteikšanu

uzņem Kluba valde ar vienkāršu balsu vairā-

kumu. Valdes lēmums par biedru neuzņem-

šanu var tikt pārsūdzēts pilnā capulcē.

§ 9-

Katrs biedrs, iestājoties, iemaksā L$ 0,10
iestāšanās naudas un pec tam kārtējas mēneša

maksas, kufu lielumu un maksāšanas termiņus

ikgadus nosaka pilna sapulce. Biedrs, kas nav

noteiktā laikā iemaksājis savu biedru naudu,
skaitās par izstājušos.

§ 10.

Biedrs var izstāties, paziņojot par to valdei

ar rakstu. Ja biedrs neizpilda savus biedra

pienākumus, darbojoties pretī kluba statūtiem

un viņu orgānu likumīgiem lēmumiem, vai vis-

pār kaitē kluba interesēm, tiek no valdes at-
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stādināts no līdzdalības klubā līdz pilnai sapul-
cei un uz pilnas sapulces lēmumu var tikt

izslēgts no kluba.

§ 11.

Izslēgtais biedrs zaudē savas biedra tiesī-

bas no tās dienas, kufā pilna sapulce to izslē-

gusi; biedrs, kas labprātīgi izstājies, zaudē šīs

tiesības no tās dienas, kufā viņš iesniedzis

paziņojumu par savu izstāšanos. Izslēgtiem un

izstājušamies biedriem un mirušu biedru man-

tiniekiem viņu iestāšanās un biedru maksas

netiek atmaksātas.

§ 12.

Izstājušos biedrus var atpakaļ uzņemt tikai

vispārējā kārtībā. Izslēgtie biedri var tikt at-

pakaļ uzņemti klubā par biedriem tikai uz

katrreizēja biedru sapulces lēmuma pamata,
kāds lēmums biedru sapulcēs iznesams ar 2/a

klātesošo balsu vairākumu.

C. Kluba līdzekļi.

§ 13.

Kluba līdzekļi sastādās no biedru iestā-

šanās naudām un kārtējām mēnešmaksām, ienā-

kumiem, no kluba sarīkotiem izrīkojumiem un

iestādēm, ziedojumiem, pabalstiem un citiem

neparedzētiem ienākumiem. Kluba līdzekli iz-

lietojami kluba mērķu veicināšanai. Kluba

līdzekju krāšanu un kārtību, kādā tie izlie-

tojami, tuvāki nosaka pilna sapulce. Pilnai
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sapulcei ir tiesība dibināt arī specielus
kufi lietojami atsevišķiem, īpaši noteiktiem mēr-

ķiem un krājami no atsevišķiem, šim nolūkam

paredzētiem ienākumiem. Specielu kapitālu
izlietošanas kārtību tuvāki nosaka pilna sapulce.

D. Kluba pārvaldīšana.

§ 14.

Klubu pārvalda pilna sapulce un valde.

I. Pilna sapulce.

§ 15.

Pilna sapulce ir kluba augstākais orgāns,,

kufš nosaka visu pārējo orgānu darbību statūtu

robežās.

Pilnai sapulcei piekrīt:

a) Kluba darbības plāna un budžeta ap-

spriešana un apstiprināšana;

b) valdes un revizijas komisijas ievēlēšana;

c) instrukciju apstiprināšana valdei, revi-

zijas un citām komisijām, kā ari sekcijām;

d) pret valdes, revizijas un citu komisiju
un sekciju locekļiem vērsto sūdzību izšķiršana;

e) biedru izslēgšana un izslēgto biedru at-

pakaļuzņemšana;

f) statūtu grozīšana;

g) lemšana par iestāšanos citās biedrībās

un savienībās;
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h) lemšana par biedrības likvidēšanu;

i) citu biedrības darbību normējošu lēmumu

pieņemšana, saskaņā ar statūtiem.

§ 16.

Pilnas sapulces ir kārtējas un ārkārtējas.
Kārtējas sapulces sasauc ikgadus divas reizes:

pirmā un otrā darbības pusgadā. Pusgada sa-

pulcēs starp citu tiek apstiprināts pagājušā

pusgada darbības plāns un budžets. Pārvaldes

orgānu vēlēšanas izdarāmas pirmā pusgada
sapulcē.

§ 17.

Ārkārtējās sapulces sasauc valde pēc va-

jadzības vai uz revizijas komisijas vai Vio biedru

rakstisku pieprasījumu. Ja ārkārtējās pilnas
sapulces sasaukšanu pieprasa revizijas komisija
vai viena desmitā daļa biedru, tad valdei tā

jāsasauc ne vēlāk, kā vienu mēnesi pēc pie-

prasījuma saņemšanas. Ja valde to nedara, tad

pilnu sapulci sasauc revizijas komisija.

§ 18.

Pilnas sapulces laiks, vieta, orgāns, kujš
sasauc sapulci, un dienas kārtība paziņojama
biedriem rakstiski jeb izziņojama vietējā laik-

rakstā, ne mazāk kā 3 dienas pirms sapulces
sanākšanas. Šādā kārtībā sasauktās pilnas sa-

pulces ir pilntiesīgas pie katra sanākušo biedru

skaita, bet var lemt tikai par jautājumiem, kas

minēti dienas kārtībā.
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§ 19.

Biedriem, kas vēlas kāda jautājuma uz-

ņemšanu pilnas sapulces dienas kārtībā, tas

rakstiski jāpaziņo valdei ne vēlāk, kā 2 nedēļas

pirms attiecīgas pilnas sapulces sanākšanas.

Ja kāda jautājuma uzņemšanu dienas kārtībā

rakstiski pieprasījuši ne mazāk kā 3 biedri, tad

valdei šis jautājums katrā ziņā jāuzņem attie-

cīgās sapulces dienas kārtībā.

§ 20.

Pilnā sapulcē lēmumi tiek pieņemti ar vien-

kāršu balsu vairākumu. Bet lēmumi par biedru

izslēgšanu vai kādreiz izslēgto biedru atpakaļ-

uzņemšanu, statūtu grozīšanu un kluba likvi-

dāciju skaitās par pieņemtiem tikai tad, ja tiem

piekristu vismaz 2/3 no klātesošiem biedriem.

Piezīme: Ja balsojot par priekšlikumu,

kuļ-š pieņemams ar vienkāršu balsu

vairākumu, balsis sadaļas līdzīgās
daļās, tad priekšlikums skaitās par
atraidītu.

§ 21.

Valdes un revizijas komisijas vēlēšanas,
biedru izslēgšana, atpakajuzņemšana un sūdzību

izšķiršana par jaunu biedru neuzņemšanu no-

tiek aizklāti balsojot. Pārējos jautājumus pilna

-sapulce izšķir atklāti balsojot, bet uz 1 /h
klāt-

esošo biedru pieprasījumu arī tie izšķirami
aizklāti balsojot.

§ 22.

Pilnu sapulci atklāj kluba valdes priekš-
sēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, tā vietnieks
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un vada to, kamēr pilna sapulce nav izvēlējusi

sapulces vadītāju. Bez tam pilna sapulce ievēl

protokolistu, protokola parakstītājus un balsu

skaitītājus. Sapulces protokols nolasāms un to

paraksta sapulces vadītājs, protokolists, klāt-

esošie valdes un revizijas komisijas locekļi un

sapulces ievēlētie īpaši protokola parakstītāji.

II. Valde.

§ 23.

Valde sastāv no 7 personām, kujrus uz 1

gadu ievēl pilna sapulce, aizklāti balsojot. Tādā

pat kārtībā pilna sapulce uz 1 gadu ievēl 3

kandidātus, kup stājas izstājušos, vai uz ilgāku
laiku savu amatu pienākumu izpildīšanā aizka-

vēto valdes locekļu vietā. Valdes locekļi pēc
ievēlēšanas nekavējot ievēl no sava vidus

priekšsēdētāju, viņa vietnieku, sekretāru, ka-

sieri u.c. vajadzīgās amata personas, pie kam

vajadzības gadījumā divi amatus atļauts sa-

vienot vienā personā.

§ 24.

Valde vada kluba tekošās darīšanas un

reprezentē klubu bez īpašas pilnvaras visās

kluba attiecībās ar trešām personām un iestā-

dēm. Valde izpilda pilntiesīgu sapulču lēmu-

mus, rīkojas apstiprināta budžeta robežās, pār-
valda kluba mantu, rūpējas par kārtīgu grāmat-
vedību un darbvedību, slēdz kluba vārdā

līgumus, iegādā kluba kustamus un nekustamus

īpašumus un apdrošina tos pret uguni, sastāda

kluba darbības pārskatus un budžetus, iesniedz
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tos revizijas komisijas atsauksmei un pilnas

sapulces apstiprināšanai un vispār vada kluba

lietas un rūpējas par labklājibu šo statūtu ro-

bežās un saskaņā ar pilnas sapulces likumīgiem
lēmumiem.

§ 25.

Valdes sēdes sasauc un vada valdes priekš-

sēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, priekšsē-

dētāja vietnieks. Uzaicinājumi uz valdes sēdi

izsūtāmi ne vēlāk, kā 3 dienas pirms sēdes

noturēšanas. Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja
tanīs piedalās vismaz puse valdes locekļu,
ieskaitot priekšsēdējēju vai, viņa prombūtnes
laikā, tā vietnieku. Valde pieņem lēmumus ar

vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm līdzīgi

daloties, jautājums paliek atklāts līdz nākošai

valdes sēdei. Valdes sēdes protokolu paraksta
visi klātesošie valdes locekli.

Piezīme: Valdes loceklis, kujš nav

mierā ar valdes lēmumu, var pie-

prasīt, lai viņa domas par attiecīgo
jautājumu ieraksta valdes protokolā.

§ 26.

Valdes sēdeklis atrodas Jelgavā.

E. Revizijas komisija.

§ 27.

Kluba valdes darbības revidēšanai, kases,

rēķinu un grāmatu pārbaudīšanai un vispārīgi
visu kluba darīšanu un iestāžu pārlūkošanai
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pilna sapulce, katru gadu, aizklāti balsojot
ievēl revizijas komisiju, kufa sastāv no 3 loce-

kļiem, un 2 revizijas komisijas locekļu kandi-

dātus, kup stājas izstājušos, vai uz ilgāku laiku

savu amata pienākumu izpildīšanā aizkavēto

revizijas komisijas locekļu vietā. Pēc ievēlē-

šanas revizijas komisija izvēl no sava vidus

revizijas komisijas priekšsēdētāju, viņa vietnieku

un sekretāru. Revizijas komisijas sēdes sasauc

viņas priekšsēdētājs pēc vajadzības, vai uz 2

revizijas komisijas locekļu pieprasījumu, kūjā
gadījumā priekšsēdētājam jāsasauc sēde nevē-

lāk kā 5 dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.
Sēde jāizziņo ne vēlāk kā 3 dienas pirms sēdes

noturēšanas. Sēdes ir pilntiesīgas, ja tanīs pie-
dalās vismaz 2 revizijas komisijas locekļi,
ieskaitot priekšsēdētāju vai, viņa prombūtnes

laikā, tā vietnieku. Revizijas komisija pieņem
lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Atse-

višķu revizijas uzdevumu veikšanai komisija
var pilnvarot atsevišķus savus locekļus. Par

saviem atzinumiem un novērojumiem revizijas

komisija ziņo pilnai sapulcei. Revizijas komi-

sijas sēžu protokolu paraksta visi klātesošie

revizijas komisijas locekļi, pie kam atsevišķam
komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt viņa

īpašu domu ierakstīšanu protokolā.

Piezīme: Kluba darbību var revidēt

savienība, kufā klubs ir par biedri.

Kluba pārvaldes orgānu pienākums
ir pabalstīt savienības sūtītus revi-

dentus pie viņu pienākumu izpil-
dīšanas.
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F. Specialas komisijas un sekcijas.

§ 28.

Kluba darbības atsevišķu uzdevumu veik-

šanai valde var sastādīt specielas komisijas,
kufas darbojas pilnas sapulces izstrādātu in-

strukciju robežās un ir atbildīgas valdes priekšā.
Par komisijas darbību valde savukārt ir atbil-

dīga pilnas sapulces priekšā.

§ 29.

Atsevišķu kluba darbības nozaru veicinā-

šanai biedri var nodibināt sekcijas (pulciņus)

dramatiskas, muzikālas, literariskas un 1.1. Sek-

cijas darbojas statūtu un pilnas sapulces ap-

stprinātu instrukciju robežās un valdes uz-

raudzībā.

G. Kluba likvidacijas.

§ 30.

Klubs tiek likvidēts

a) uz Valsts orgānu likumīgu rīkojumu;

b) uz pilnas sapulces lēmumu.

Kluba likvidāciju izdara valde, ja pilna
sapulce to nav uzdevusi īpašai likvidācijas

komisijai, kūjai jāsastāv ne mazāk, kā no 3 lik-

vidatoriem. Pilnas sapulces lēmums par kluba

likvidāciju jāpaziņo Apgabala tiesai un savie-

nībai, kufā klubs ir par biedri, ka arī jāizslu-
dina

„
Valdības Vēstnesī" un vienā no vietējiem

laikrakstiem. Likvidatori, saskaņā ar pilnas
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sapulces lēmumu, pārdod kluba mantu, apmie-
rina kreditoru prasības, piedzen klubam pie-
nākošas summas no debitoriem, slēdz līgumus
ar trešām personām un iestādēm. Par savu

darbību likvidatori atbild pilnai sapulcei un

stāv zem revizijas komisijas kontroles.

§ 31.

Pēc likvidācijas beigšanas likvidatori sa-

sauc likvidācijas sapulci, kufai tie iesniedz pār-
skatu par savu darbību līdz ar revizijas komi-

sijas atsauksmi. Pēc likvidācijas pārskata ap-

stiprināšanas un visu kluba parādu dzēšanas

atlikusē manta nododama Latv. Zoc. Dem.

Strādn. partijas Centrālās komitejas rīcībā. Pēc

pārskata apstiprināšanas likvidatori ziņo Apga-
bala tiesai par likvidācijas izbeigšanu un nodod

tai kluba grāmatas un dokumentus.

Jānis Jura d. Lazda.

Žanis Ludviga d. Freimanis.

Aleksanders Dava d. Šmitmanis.



Latvijas Suverenas Tautas vārdā

Jelgavas Apgabaltiesa civilnodaļas 12.

janvārī notikušā sēdē caurskatījuse
lūgumu par Jelgavas Raiņa Kluba

pārgrozīto statūtu reģistrēšanu, uz šo

statūtu pamata nolēma: bezpeļņas
biedrību reģistra pirmajā daļā 2. nu-

mura 11. iedalījumā atzīmēt, ka ar šī
kluba pilnas biedru sapulces Jēmumu
no 24. gada 26. oktobra pārgrozīti
kluba statūti, saskaņa ar klatpielik-
tiem statūtiem.

Viens lats kanclejas nodokļa sa-

maksāts.

Jelgavā, 17. janvārī 1925. g.

Reģistrācijas nod. pārz.: (paraksts).

Sekretārs: (paraksts).

N°

1514.
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