Reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2017. gada 16.februārī

Biedrības
„Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju
savienība”
STATŪTI

Rīga, 2017

1

1.nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir ”Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju
savienība”, saīsināti LĀPPOS (turpmāk – Biedrība).
2. nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi:
2.1.1. veselības aprūpes un ārstniecības kvalitātes nodrošināšana, uzlabojot ārstniecības
personu profesionālo sagatavotību;
2.1.2 Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju un to biedru interešu
pārstāvība un aizstāvība.
2.2.Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav
pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās, un izslēgšana
4.1. Par Biedrības biedru var kļūt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu
profesionālās organizācijas, iesniedzot iesniegumu par uzņemšanu Biedrībā biedrības
valdei.
4.2.Biedrības valde iesniegumu izskata desmit dienu laikā.
4.3. Lēmumu par uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.
4.4. Negatīva lēmuma gadījumā pretendents var lūgt izskatīt jautājumu par valdes rīcību
Biedru sapulcē. Ja Biedru kopsapulces lēmums ir negatīvs, atkārtotu iesniegumu
pretendents var iesniegt tikai pēc viena gada.
4.5. Biedri jebkurā laikā var izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida iesniegumu
Biedrības valdei.
4.6.Biedru var izslēgt no Biedrības, ja tas:
4.6.1. nepilda savus pienākumus, neievēro statūtus, vai tā darbība ir pretrunā Biedrības
mērķiem;
4.6.2. nav maksājis biedru naudu ilgāk nekā 2 gadus;
4.6.3. kā citādi diskreditē Biedrību vai tās biedrus.
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5.nodaļa Biedru tiesības un pienākumi
5.1.Biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. izvirzīt savus pārstāvjus ievēlēšanai Biedrības institūcijās un piedalīties vēlēšanās;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbu, plāniem, lēmumiem un informāciju, kura
skar Biedrības intereses;
5.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
5.1.4.iesniegt priekšlikumus par Biedrības vai tās institūciju darba uzlabošanu.
5.2. Biedru pienākumi:
5.2.1.ievērot Biedrības statūtus
5.2.2. ievērot un izpildīt Biedrības institūciju pieņemtos lēmumus un uzliktos pienākumus;
5.2.3. piedalīties Biedrības darbības popularizēšanā;
5.2.4. piedalīties Biedrības rīkotajos kursos un apmācībās;
5.2.5. maksāt biedru naudu biedru kopsapulces noteiktajā apmērā.
6.nodaļa. Biedrības pārvalde
6.1. Augstākā Biedrības lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.
6.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedri. Biedri var piedalīties biedru
kopsapulcē ar pārstāvju starpniecību, pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē
izdodama rakstveidā.
6.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā. Biedru kopsapulci sasauc
valde.
6.4. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes pieprasījuma vai, ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Par Biedru kopsapulces sasaukšanu jāpaziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā
datuma. Paziņojums par Biedru kopsapulces sasaukšanu nosūtāms elektroniskā pasta
sūtījumā uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm. Biedriem ir pienākums
nodrošināt, lai Biedrības valde būtu informēta par biedra elektroniskā pasta adresi, kurā tas
ir sasniedzams saziņai ar Biedrību.
6.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja piedalās vairāk kā puse no biedriem.
6.7. Ja Biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad valde ne vēlāk kā pēc
piecām nedēļām sasauc atkārtotu Biedru kopsapulci, kura ir lemttiesīga, ja tajā piedalās
vismaz divi biedri.
6.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem.
6.9. Lēmumu par statūtu grozījumiem un biedrības darbības izbeigšanu pieņem, ja par to
nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
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6.10. Biedru kopsapulces kompetencē ir šādi jautājumi:
6.10.1. lēmuma pieņemšana par Biedrības struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju vai
likvidāciju,
6.10.2. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos,
6.10.3. valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana,
6.10.4. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu vai Biedrības
reorganizāciju,
6.10.5. lēmuma pieņemšana par biedru naudas noteikšanu.
6.11. Biedrības struktūrvienību tiesības un pienākumi tiek noteikti attiecīgās
struktūrvienības nolikumā, kuru apstiprina Biedru kopsapulce. Sertifikācijas padomes
tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos.
7.nodaļa. Izpildinstitūcija
7.1.Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem locekļiem:
7.1.1. valdes priekšsēdētājs;
7.1.2. valdes priekšsēdētāja vietnieks – Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs;
7.1.3. divi valdes locekļi.
7.2. Biedru kopsapulce ievēl valdes priekšsēdētāju, valdes priekšsēdētāja vietnieku –
Sertifikācijas biroja vadītāju un divus valdes locekļus uz četriem gadiem.
7.3. Valdes priekšsēdētājs organizē un vada valdes darbu, kā arī sadala valdes locekļu
pienākumus.
7.4. Valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda valdes priekšsēdētāja
vietnieks.
7.5. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks pārstāv Biedrību atsevišķi.
Valdes loceklis pārstāv biedrību kopīgi ar vienu valdes locekli.
7.6. Valde nodrošina biedru kopsapulces lēmumu izpildi.
7.7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez valdes sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi
rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
8.nodaļa. Revidents
8.1.Revidentu ievēl biedru kopsapulce uz četriem gadiem.
8.2.Revidents nevar būt valdes loceklis.
8.3.Revidents veic finanšu revīziju un atskaitās par rezultātiem biedru kopsapulcē.
8.4. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu pēc revidenta atzinuma.
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9. nodaļa. Biedrības profesionālās institūcijas
9.1. Biedrības profesionālās institūcijas ir Sertifikācijas padome, Ētikas komisija un
Apmācīttiesību komisija.
9.2. Sertifikācijas padome sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem – no Sertifikācijas padomes
priekšsēdētāja un sešiem Sertifikācijas padomes locekļiem, kurus ievēl biedru kopsapulce
uz četriem gadiem. Papildus Sertifikācijas padomes locekļiem biedru kopsapulce ievēl 2
(divus) Sertifikācijas padomes locekļu kandidātus, kuri iegūto balsu secībā kļūst par
Sertifikācijas padomes locekļiem, ja kāds no biedru kopsapulcē tieši ievēlētajiem
Sertifikācijas padomes locekļiem pārtrauc darbību Sertifikācijas padomē.
9.3. Ētikas komisija sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kurus ievēl biedru kopsapulce uz četriem
gadiem. Papildus Ētikas komisijas locekļiem biedru kopsapulce ievēl 1 (vienu) Ētikas
komisijas locekļa kandidātu, kurš kļūst par Ētikas komisijas locekli, ja kāds no biedru
kopsapulcē tieši ievēlētajiem Ētikas komisijas locekļiem pārtrauc darbību Ētikas komisijā.
9.4. Apmācīttiesību komisija sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl biedru
kopsapulce uz četriem gadiem. Papildus Apmācīttiesību komisijas locekļiem biedru
kopsapulce ievēl 1 (vienu) Apmācīttiesību komisijas locekļa kandidātu, kurš kļūst par
Apmācīttiesību komisijas locekli, ja kāds no biedru kopsapulcē tieši ievēlētajiem
Apmācīttiesību komisijas locekļiem pārtrauc darbību Apmācīttiesību komisijā.
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