LATVIJAS KARDIOLOGU
BIEDRĪBA

S T A T Ū T I
(JAUNĀ REDAKCIJĀ)

1.nodaļa
Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Kardiologu biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).
2.nodaļa
Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Veicināt kardioloģijas specialitātes attīstību Latvijā;
2.1.2. Veicināt ieinteresēto speciālistu (piemēram, ārstu, farmaceitu, biologu, inženieru u.c.), kuri risina
asinsrites slimību problēmas, zinātniskās izpētes darbību;
2.1.3. Realizēt Biedrības biedru pēcdiploma apmācības pasākumus visās iespējamās formās (piemēram,
semināri, konferences, kongresi, apmācība darba vietās u.c. Latvijā un ārzemēs);
2.1.4. Attīstīt starptautisko zinātnisko un praktisko sadarbību kardioloģijas attīstības interesēs;
2.1.5. Konsultāciju un rekomendāciju sniegšana likumdevēja institūcijām un izpildinstitūcijām jautājumos,
kas saistīti ar asinsrites slimību slimnieku aprūpi Latvijā.
3.nodaļa
Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa
Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās
sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz
valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava
viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts
lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā
iestāšanās maksa Biedrībai valdes noteiktā apmērā un kārtībā.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. 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.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.6.5. biedrs nav samaksājis Biedrībai valdes noteikto Biedra iestāšanās maksu vairāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas pēc noteiktā samaksas termiņa izbeigšanās.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo
biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes
lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija
jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.8. Ja biedrs tiek izslēgts no Biedrības, biedram netiek atmaksāta samaksātā biedra iestāšanās maksa un/vai
biedra nauda.
5.nodaļa
Biedrības sastāvs, biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedri sastāv no Īstenajiem un Goda biedriem.
5.2. Par Biedrības Īsteno biedru var kļūt jebkurš ārsts, kurš atzīst šos Statūtus, izpilda tajos noteiktos
pienākumus, samaksā noteiktās iestāšanās un regulārās biedru naudas.
5.3. Par Biedrības Goda biedru var tikt ievēlēts Biedrības biedrs par izciliem nopelniem asinsrites slimību
apkarošanā. Goda biedra kandidatūru no Biedrības biedriem izvirza ar vismaz divu Īsteno biedru
rakstiskiem ieteikumiem. Goda biedru ievēl Biedrības biedru sapulcē uz nenoteiktu laiku. Goda biedrs
piedalās Biedrības biedru sapulcēs ar lēmējtiesībām.
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5.4. Par Biedrības Veicinātājbiedru, kas nav Biedrības biedrs un kuram nav Biedrības biedra tiesības un
pienākumi, var tikt ievēlēta jebkura juridiska vai fiziska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus un
veicina tās uzdevumu izpildīšanu. Veicinātājbiedra kandidatūru izvirza ar vismaz divu Īsteno biedru
rakstiskiem ieteikumiem, ja ir saņemta potenciālā Veicinātājbiedra rakstveida piekrišana kļūt par
Biedrības Veicinātājbiedru. Veicinātājbiedru ievēl Biedrības biedru sapulcē uz nenoteiktu laiku
Veicinātājbiedram ir tiesības piedalās Biedrības sēdēs ar padomdevēja tiesībām..
5.5. .Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.5.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.5.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.5.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību
un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.6. Biedrības biedru pienākumi:
5.6.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.6.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.6.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
5.7. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas
atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.nodaļa
Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības
nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7.nodaļa
Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai
personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz reizi divos gados – ne vēlāk kā divus gadus kopš
iepriekšējās kārtējās biedru sapulces.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk
kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku
uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, divu mēnešu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru
sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā
piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Biedru sapulce:
7.9.1. pieņem Statūtus vai to grozījumus;
7.9.2. nosaka Biedrības galvenos darba virzienus;
7.9.3. izvērtē amatpersonu pārskata ziņojumus par Biedrības darbību;
7.9.4. izvērtē revidenta pārskatu par Biedrības finansiālo darbību iepriekšējā periodā un novērtē to;
7.9.5. apstiprina Biedrības ienākumu un izdevumu tāmi;
7.9.6. deleģē valdes pārstāvjus uz Latvijas Ārstu biedrības domi.
7.10. Biedru sapulce no Īstenajiem un Goda biedriem ievēl valdi un revidentu.
8.nodaļa
Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīspadsmit valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības prezidentu, viceprezidentu un valdes sekretāru, kuri
organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Prezidents un Valdes sekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi
pārstāvēt Biedrību kopīgi ar desmit valdes locekļiem.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
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8.6. Valde tiek ievēlēta uz diviem vai uz četriem gadiem, par ko izlemj biedri biedru sapulcē, kurā tiek
vēlēta valde. Lēmums par valdes termiņu tiek pieņemt pirms valdes locekļu ievēlēšanas.
8.7. Biedrības prezidents un viceprezidents var tikt ievēlēts ne vairāk kā trīs termiņus pēc kārtas.
8.8. Valde var algot grāmatvedi un citus darbiniekus Biedrības darbības nodrošināšanai. Grāmatvedis ir
tiesīgs, atbildīgs un pilnvarots saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām.
9.nodaļa
Biroja vadītājs un birojs
9.1. Par Biroja vadītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kuru ievēl valde uz nenoteiktu laiku ar vienkāršu
balsu vairākumu.
9.2. Valdei ir tiesības jebkurā laikā, nenorādot iemeslu, atsaukt Biroja vadītāju no Biroja vadītāja amata.
9.3. Biroja vadītājam nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
9.4. Biroja vadītājs var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par Biroja vadītāja amata atstāšanu.
9.5. Biroja vadītājs savus pienākumus pilda par atlīdzību, kuras apmēru nosaka valde, noslēdzot ar Biroja
vadītāju darba līgumu.
9.6. Biroja vadītājs pilda Biedrības valdes visas funkcijas, tajā skaitā ar tiesībām pārstāvēt Biedrību
atsevišķi, laikā, kad Biedrības valdei ir beidzies termiņš un jauna valde vēl nav ievēlēta, kā arī citos
gadījumos, kad valde nav rīcībspējīga.
9.7. Biroja vadītājam ir pienākumus pildīt uzdevumus, kurus viņam deleģē Biedrības Prezidents.
9.8. Birojs sastāv no Biroja vadītāja un Biroja vadītāja asistenta. Biroja vadītājam pēc saviem ieskatiem ir
tiesības izvēlēties, vai viņam ir nepieciešams Biroja vadītāja asistents, kurš palīdz Biroja vadītājam
uzdevumu izpildē.
9.9. Biroja vadītāja asistentu iesaka valdei Biroja vadītājs, kuru amatā apstiprina valde uz nenoteiktu laiku ar
vienkāršu balsu vairākumu.
9.10. Valdei ir tiesības jebkurā laikā, nenorādot iemeslu, atsaukt Biroja vadītāja asistentu no Biroja vadītāja
asistenta amata.
9.11. Biroja vadītāja asistents savus pienākumus pilda par atlīdzību, kuras apmēru nosaka valde, noslēdzot
ar Biroja vadītāja asistentu darba līgumu.
10.nodaļa
Revidents
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz
diviem gadiem.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
11.nodaļa
Biedrības līdzekļi un manta
11.1. Biedrības līdzekļi un manta sastāv no biedru iestāšanās maksas, ikgadējiem biedru naudas
maksājumiem, naudas vai mantiskajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, un citiem ienākumiem.
11.2. Biedra iestāšanās maksa fiziskai personai ir LVL 5,00; juridiskai personai - LVL 100,00;
personālsabiedrībai – LVL 100,00. Biedrības biedri reizi gadā maksā biedru naudu – fiziska persona
ne mazāk kā LVL 5,00 apmērā, juridiska personas ne mazāk kā LVL 100,00 apmērā,
personālsabiedrība ne mazāk kā LVL 100,00 apmērā.
11.3. Tiesības rīkoties ar Biedrības naudas līdzekļiem tāmes ietvaros ir Prezidentam un Valdes sekretāram
katram atsevišķi. Nauda tiek izmaksāta vai pārskaitīta tikai saskaņā ar Prezidenta vai Valdes sekretāra
un grāmatveža parakstītiem dokumentiem.
12. nodaļa
Biedrības juridiskais statuss
12.1. Latvijas kardiologu biedrība ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs ar nosaukumu un atribūtika.
12.2. Biedrības atribūtiku nosaka Biedrības valde. Biedrības atribūtiku var izmantot tikai ar valdes atļauju.
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13. nodaļa
Biedrības likvidācija
13.1. Biedrības likvidācija iespējama ar biedru sapulces lēmumu (pašlikvidācija) vai arī ar tiesas lēmumu.
13.2. Likvidācijas lēmumu pieņēmusī instance ieceļ likvidācijas komisiju.
13.3. Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā Biedrības mantas un līdzekļu turpmāko piederību izlemj
likvidācijas komisija.

Biedru pilnvarotie pārstāvji:

______________________ Andrejs Ērglis
(paraksts)

______________________ Vilnis Dzērve
(paraksts)

Statūti apstiprināti Biedrības biedru sapulcē Rīgā, 2013.gada 8.februārī
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