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1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1 Biedrības nosaukums ir Biedrība “Latvijas Preventīvās medicīnas asociācija” (turpmāk – 
Biedrība). 

1.2 Biedrība apvieno ārstus, kuri profesionāli darbojas preventīvās medicīnas jomā. 
1.3 Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Biedrība neatbild par savu 

biedru saistībām. 
 

2. Biedrības mērķi 
 

2.1 Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. preventīvās medicīnas jomas attīstīšana ārstniecībā un iekļaušana veselības 
aprūpes sistēmā Latvijā; 
2.1.2. Latvijas sabiedrības veselības preventīvo pasākumu veicināšana; 
2.1.3. preventīvās medicīnas kvalitātes paaugstināšana un pilnveidošana. 

 
3. Biedrības uzdevumi 

 
3.1. Biedrības uzdevumi: 

3.1.1. veicināt preventīvās medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošanu; 
3.1.2. veicināt preventīvās veselības aprūpes organizācijas uzlabošanu; 
3.1.3. veikt un atbalstīt sabiedrības veselības veicināšanas preventīvos pasākumus; 
3.1.4. veikt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu preventīvās veselības un medicīnas 
jautājumos; 
3.1.5. nodrošināt savu biedru profesionālo, sociālo un ekonomisko interešu aizstāvību; 
3.1.6. veicināt ārstu specializāciju, kvalifikācijas celšanu, pieredzes apmaiņu un 
profesionālo zināšanu pilnveidošanu preventīvās medicīnas jomā; 
3.1.7. veicināt un kontrolēt ārstu ētikas principu popularizēšanu un ievērošanu 
preventīvās medicīnas jomā; 
3.1.8. paaugstināt veselības aprūpes speciālistu vispārējo izglītības un informētības 
līmeni par preventīvo medicīnu, tai skaitā izdodot periodisku profesionālo izdevumu; 
3.1.9. sadarboties ar valsts un nevalstiskām organizācijām, tai skaitā ar citām ārstu 
biedrībām un ar ārvalstu nevalstiskām organizācijām savu mērķu sasniegšanai. 

 
4. Biedrības darbības metodes 

 
4.1. Biedrības mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav 

pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga: 
4.1.1. brīvi izplatīt informāciju par Biedrību; 
4.1.2. izveidot savus preses izdevumus un citus plašsaziņas līdzekļus; 
4.1.3. organizēt sanāksmes, mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskā 
vietā; 
4.1.4. veikt citu publisku darbību. 

4.2. Biedrības mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, Biedrība ir tiesīga: 
4.2.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu; 
4.2.2. veikt saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības; 
4.2.3. iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās likumā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Biedrības un tās izveidoto uzņēmējsabiedrību sasvstarpējās tiesiskās un finansiālās 
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attiecības nosaka Latvijas Republikas likumi, šie statūti, kā arī uzņēmējsabiedrību 
statūti. 

 
5. Biedrības darbības termiņš 

 
5.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

6. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 
 
6.1. Biedrībā kā īstenais biedrs var iestāties jebkura fiziska persona ar ārsta diplomu, kura 

atbalsta Biedrības statūtus un vēlas specializēties preventīvajā medicīnā. Personas, kas 
vēlas kļūt par Biedrības biedriem iesniedz Biedrībai rakstisku iesniegumu.  

6.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir 
jāizskata tuvākās sēdes laikā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Ja valde atsaka personas uzņemšanu 
Biedrībā, valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo iesniedzējam 1 (vienas) nedēļas 
laikā no tā pieņemšanas brīža. 

6.3. Valdes noraidošo lēmumu iesniedzējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei 1 
(viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. 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. 

6.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. 
6.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

6.5.1. biedrs vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu; 
6.5.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus; 
6.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
6.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtos noteikto; 
6.5.5. biedrs pārkāpj Biedrību un nodibinājuma likuma noteikumus; 
6.5.6. biedrs pārkāpj ārsta ētikas noteikumus. 

6.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Valdei 
lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo 
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes 
lēmumu par izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei 1 (viena) mēneša laikā no 
lēmuma saņemšanas dienas 

6.8. Biedrības darbībā piedalās arī asociētie biedri, goda biedri un veicinātāji biedri. 
6.9. Par Biedrības asociēto biedru var tikt uzņemta jebkura fiziska persona ar fizioterapeita 

vai uztura speciālista diplomu, kura ir iesniegusi rakstisku iesniegumu. Lēmumu par 
asociētā biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Asociētajam biedram nav 
balsstiesību biedru kopsapulcēs, tas nevar tikt ievēlēts Biedrības valdē vai revīzijas 
institūcijā. Asociētajam biedram ir visi Biedrības biedru pienākumi, izņemot 
pienākumu piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos. Asociētajam biedram ir 
tiesības piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos. 

6.10. Biedrības darbībā var piedalīties arī goda biedri, kurus par tādiem ievēl Biedrības valde 
no Biedrības īsteno biedru vidus par īpašiem nopelniem preventīvās medicīnas 
attīstībā. Biedrības goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, 
izņemot pienākumu maksāt biedra naudu. 

6.11. Par Biedrības veicinātāju biedru var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kas 
atbalsta Biedrības mērķus un veicina tās uzdevumu izpildi un kura ir iesniegusi 
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rakstisku iesniegumu. Lēmumu par veicinātāja biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem 
valde. Veicinātājam biedram ir padomdevēja tiesības, tam nav balsstiesību biedru 
kopsapulcēs, tas nevar tikt ievēlēts valdē vai revīzijas institūcijā. Veicinātājam biedram 
ir visi Biedrības biedru pienākumi, izņemot pienākumu piedalīties Biedrības 
organizētajos pasākumos. Veicinātājam biedram ir tiesības piedalīties Biedrības 
organizētajos pasākumos. 

 
7. Biedru tiesības un pienākumi 

 
7.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

7.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
7.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
7.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
7.1.4. brīvi izstāties no Biedrības biedru sastāva. 

7.2. Biedrības biedru pienākumi: 
7.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus; 
7.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 
7.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; 
7.2.4. paziņot Biedrībai savu elektroniskā pasta adresi, uz kuru biedrs piekrīt saņemt 
Biedrības sūtīto informāciju bez droša elektroniskā paraksta izmantošanas; 
7.2.5. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos. 

7.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra 
piekrišana. 

 
8. Biedrības struktūrvienības 

 
8.1. Ar Biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās, profesionālās un 

citas struktūrvienības; 
8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde. 
8.3. Katras struktūrvienības pārstāvim ir pienākums piedalīties Biedrības valdes sēdēs ar 

padomdevēja tiesībām. 
 

9. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 
 
9.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
9.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru 

kopsapulcē tikai personīgi un nav pieļaujama biedra piedalīšanās biedru kopsapulcē ar 
pārstāvja starpniecību. 

9.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta reizi gadā. 
9.4. 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. 

9.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces 
paziņojot par to biedriem, nosūtot katram biedram rakstveida paziņojumu uz statūtu 
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7.2.4. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi. 
9.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 
9.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc 5 (piecām) 

nedēļām tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi 
biedri. 

9.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 
klātesošajiem biedriem.  

9.9. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad biedru 
kopsapulce lemj par aizklātas balsošanas noteikšanu. 

 
10. Izpildinstitūcija 

 
10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, kuri pārstāv 

Biedrību katrs atsevišķi. Valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju (prezidentu) 
un valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu), kuri organizē valdes darbu. 

10.2. Valdes loceklis ir tiesīgs jebkurā brīdī iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa 
amata atstāšanu. 

10.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces 
kompetencē. 

10.4. Valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības. 
 

11. Revidents 
 
11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 

biedru kopsapulce uz 3 (trīs) gadiem. 
11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
11.3. Revidents: 

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

11.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 1 
(vienu) reizi gadā. 

 
12. Biedru nauda 

 
12.1. Biedrības biedru naudas apmērus un iemaksu kārtību nosaka Biedrības valde. 
 
Rīgā, 2019. gada 18. aprīlī.  
  
Biedrības dibinātāji:  
 
________________  ________________  ________________ 
Aleksejs Ļetņikovs  Agnese Ruskule  Antra Briede 


