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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija” (turpmāk 
tekstā - Biedrība). Biedrība ir brīvprātīga fizisku personu apvienība, kas 
darbojas tās biedru vārdā Latvijā un ārzemēs, lai veicinātu rehabilitoloģijas 
attīstību. 

1.2.  Biedrība ir izveidota Sabiedriskās organizācijas „Latvijas ārstu 
rehabilitologu asociācijas” pārveidošanas rezultātā un ir minētās asociācijas 
saistību un tiesību pārņēmēja.  

 
2. BIEDRĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

2.1. Biedrības darbības mērķi ir: 
2.1.1. saikņu uzturēšana starp rehabilitācijas ārstiem – Fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas (tālāk tekstā FRM) ārstiem   jeb rehabilitologiem, (Physical and 
rehabilitation medicine doctors, physiatrists u.c.) Latvijā un ārzemēs; 

2.1.2. rehabilitoloģijas attīstības Latvijā atbalstīšana un popularizēšana; 
2.1.3. FRM ārstu pēcdiploma apmācības koordinēšana; 
2.1.4. piedalīšanās FRM ārstu sertifikācijā; 
2.1.5. Biedrības biedru interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana. 

2.2.   Biedrības uzdevums ir aizstāvēt savu biedru - Fizikālās un rehabilitācijas 
medicīnas ārstu tiesiskās, profesionālās un ekonomiskās intereses. 

2.3.  Biedrība savu mērķu un uzdevumu īstenošanai veic šādas darbības: 
2.3.1. sadarbojas ar organizācijām, kustībām, plašsaziņas līdzekļiem, citām    

juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē Biedrības mērķu 
īstenošanu; 

2.3.2.  izplata informāciju par savu darbību; 
2.3.3. nodarbojas ar saimniecisko darbību; 
2.3.4. organizē un piesaista fizisko un juridisko personu līdzekļus; 
2.3.5. aizstāv savu biedru intereses, kas atbilst Biedrības darbības mērķiem. 

 
3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA 
 
 

4.1.  Biedrībā ir biedri, goda biedri un biedri veicinātāji. 
4.2. Par biedriem var būt sertificēti FRM  specialitātes ārsti, kā arī citās 

valstīs  sertificēti ārsti, kuru specialitāte atbilst FRM ārsta specialitātei. 
4.3. Pretendents, kurš vēlas kļūt par Biedrības biedru vai biedru veicinātāju, 

valdei iesniedz iesniegumu, kurā apliecina, ka ir iepazinies ar Biedrības 
Statūtiem un apņemas tos izpildīt, kā arī apņemas sekmēt Biedrības mērķu 
un uzdevumu īstenošanu. Pretendentiem jāsamaksā iestāšanās nauda biedru 
sapulces noteiktajā apmērā LĀRA kontā. Valdei pieteicēja lūgums ir 
jāizskata, jāpieņem lēmums par uzņemšanu vai atteikumu tuvākās sēdes 
laikā, taču ne vēlāk kā mēneša laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo 
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 



4.4.  Lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru mēneša laikā var 
pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, 
pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var pieteikt atkārtotu 
pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada. 

4.5. Par Biedrības goda biedriem var kļūt personas, kam ir lieli nopelni 
rehabilitoloģijas nozarē un/vai kuri ievērojami veicinājuši Biedrības mērķu 
īstenošanu. Goda biedrus pēc valdes priekšlikuma uzņem biedru sapulce ar 
klātesošo biedru balsu vairākumu.  

4.6. Par Biedrības biedru veicinātāju var kļūt ārsti rezidenti un citu specialitāšu 
ārsti, kuri vēlas atbalstīt Biedrību tās mērķu sasniegšanā. Lēmumu par 
biedra veicinātāja uzņemšanu vai atteikumu pieņem valde.  

4.6.1. FRM  specialitātes rezidents, kurš Biedrības sēdē ir sagatavojis un nolasījis 
lekciju, ar LĀRA valdes lēmumu var tikt atbrīvots no iestāšanās maksas 
biedrībā pēc iesnieguma saņemšanas valdē. 

4.7. Ar biedrības valdes lēmumu izslēdz biedrus un biedrus veicinātājus, ja: 
4.7.1. nepienācīgi pilda biedra pienākumus; 
4.7.2. ja valdē ir saņemta informācija par biedra nāvi. 

4.8. Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu saprot: 
4.8.1. Biedru naudas nemaksāšanu biedru sapulces noteiktajā termiņā – līdz katra 

gada 31. augustam. 
4.8.2. Regulāras (sistemātiskas) biedra darbības kas ir pretrunā ar šiem Statūtiem 

un rada noteiktas sekas vai nodara zaudējumus Biedrībai. 
4.9. Biedri veicinātāji pēc FRM ārsta specialitātes sertifikāta saņemšanas 

iesniedz biedrības valdē iesniegumu par uzņemšanu biedra statusā. Ja ir 
samaksāta biedram veicinātājam noteiktā biedru nauda gadā, kad tiek 
nokārtots sertifikāts FRM ārsta specialitātē nav jāmaksā iestāšanās maksa 
un nav jāmaksā papildus  biedru nauda. 

4.10. Goda biedrus pēc valdes priekšlikuma var izslēgt biedru sapulce ar  
klātesošo balsu vairākumu. 

4.11. Visi biedri var izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku 
iesniegumu. Par izstāšanās dienu tiek uzskatītā tā diena, kad valde 
pieņēmusi attiecīgu lēmumu. 

4.12. Izstājušos biedrus un izslēgtos biedrus atkārtoti Biedrībā uzņem LĀRA 
valde šo Statūtu 4.3 punktā noteiktajā kārtībā. 

 
 

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1.  Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
5.1.3.  piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 
viedokli, kā arī darboties visās Biedrības struktūrvienībās saskaņā ar to 
Nolikumu; 

5.1.4. piedalīties Biedrības vadības institūciju darbībā ar padomdevēja tiesībām; 
5.1.5. iesniegt Biedrības prezidentam, valdei un darba grupām priekšlikumus, 

pieteikumus un protestus par Biedrības darbības jautājumiem; 
5.1.6. lūgt Biedrības atbalstu savu interešu īstenošanai, kas varētu sekmēt 

Biedrības ideju realizāciju; 



5.1.7. izstāties no Biedrības pēc savas iniciatīvas, par to rakstiski paziņojot 
Biedrības Valdei;  

5.1.8. tikt apstiprinātam par ekspertu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas 
specialitātē; 

5.1.9. Biedrības biedram ir tiesības griezties valdē ar lūgumu pagarināt Statūtos 
noteikto biedru naudas maksāšanas termiņu. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
5.2.1.  ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu 

realizēšanu. 
5.3. Goda biedriem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Biedrības biedram, 

bet viņi ir atbrīvoti no jebkādu biedra naudu maksāšanas. 
5.4. Biedriem veicinātājiem ir tādi paši pienākumi un tiesības kā Biedrības 

biedram, bet viņiem nav balsstiesības biedru sapulcēs un tiesības piedalīties 
Biedrības pārvaldē un tikt apstiprinātiem par ārstiem ekspertiem fizikālās 
un rehabilitācijas medicīnas specialitātē. Biedriem veicinātājiem var tikt  
noteikta atšķirīga biedru naudas maksa. 

5.5. 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. BIEDRĪBAS STRUKTŪVIENĪBAS 

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. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA 
7.1.  Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri – arī goda biedri. 

Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara 
piedalīties un balsot biedru sapulcē izsniedzama rakstiski. 

7.3. Kārtējās biedru sapulces tiek sasauktas vismaz vienu reizi gadā. 
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 elektroniski katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz valdei 
norādīto biedra e-pasta adresi.  

7.6.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no 
biedriem. 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu 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 nekā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības 



darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk 
nekā divas trešdaļas no klātesošajiem  biedriem.  

7.9. Vienīgi biedru sapulcei ir tiesības: 
7.9.1. izdarīt grozījumus Biedrības Statūtos; 
7.9.2. ievēlēt Biedrības prezidentu un Biedrības valdi; 
7.9.3. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju; 
7.9.4. izveidot Biedrības struktūrvienības un noteikt to kompetenci, kā arī 

likvidēt tās; 
7.9.5. apstiprināt Biedrības gada pārskatu, izskatīt Biedrības prezidenta, 

Valdes un revidenta ziņojumus; 
7.9.6. lemt par Biedrības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

7.10. Biedrības nākošās valdes vēlēšanas organizē Biedrības valde, kas ne 
vēlāk kā mēnesi pirms Biedru sapulces izsludina kandidātu pieteikšanu 
valdes locekļu un Biedrības prezidenta amatiem. Pieteikumi ir jāiesniedz 
Biedrības valdes sekretāram, pieteikumu  pieņemšana tiek pārtraukta 14 
dienas pirms biedru sapulces. Biedrības prezidenta kandidātam ir jābūt 
bijušam ievēlētam iepriekšējās Biedrības valdes sastāvā, kas organizē 
vēlēšanas. 

7.11.  Ja Biedrības valdes sekretārs 14 dienas līdz Biedru sapulcei nesaņem 
pieteikumus Biedrības prezidenta amatam un Biedrības valdes locekļu 
amatiem vai to skaits nav pietiekošs vismaz 5 valdes locekļu t.sk. Biedrības 
prezidenta ievēlēšanai, biedru sapulce,  atbilstoši saņemtajiem kandidātu 
pieteikumiem, organizē Biedrības prezidenta  un Biedrības valdes aizklātas 
vēlēšanas. 

7.12.  Pēc tam Biedrības valdes sekretārs biedru sapulces laikā organizē 
papildus kandidatūru pieteikšanu Biedrības prezidenta un Biedrības valdes 
vēlēšanu nodrošināšanai. 

7.13. Papildus pieteikumu iesniegšana biedru sapulces laikā tiek organizēta 
arī tad, ja Biedrības prezidenta un Biedrības valdes vēlēšanu laikā  netiek 
ievēlēts Biedrības prezidents vai pietiekošs valdes locekļu skaits. 

7.14. Par Biedrības prezidentu  un Biedrības valdes locekļiem tiek ievēlēti 
kandidāti, kas vēlēšanās saņem visvairāk no klātesošo Biedrības biedru 
balsīm bet balsu ziņā nākošie var šos posteņus ieņemt, ja gadījumā kāds no 
posteņiem atbrīvojas valdes ievēlēšanas pilnvaru laikā; 

7.15. Ja Biedrības prezidenta ievēlēšanas pilnvaru laikā šis postenis 
atbrīvojas, tad šo amatu līdz Biedru sapulcei, kas Biedrības valdei ir 
jāsasauc tuvāko 3 (trīs) mēnešu laikā, pilda Biedrības viceprezidents; 

7.16. Biedrības valdes locekļi var atkāpties no ieņemamajiem amatiem 
Biedrības valdei iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kas Biedrības valdei ir 
jāizskata tuvākajā Biedrības valdes sēdē un izmaiņas jāreģistrē Uzņēmumu 
reģistrā. 

 
 
 
 

8. IZPILDINSTITŪCIJA 
 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem 
t.sk. Biedrības prezidenta.   



8.2. Biedrības valde no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Biedrības 
viceprezidentu, ja balsu skaits ir vienāds, tad Biedrības prezidenta balss ir 
izšķirošā 

8.3.  Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē. 
8.4. Valdes locekļi, izņemot prezidentu, kas pārstāv Biedrību atsevišķi savas 

kompetences jautājumos, ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar vēl diviem 
valdes locekļiem, izņemot gadījumus, kad valde izdevusi speciālu pilnvaru vai 
tas ir paredzēts valdes darbības reglamentā. 

8.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, valdes locekļiem tiek 
atlīdzināti tikai viņu izdevumi, kas saistīti ar valdes locekļa funkciju veikšanu. 

8.6. Biedru sapulce ievēl Biedrības prezidentu un Biedrības Valdi uz 4 (četriem) 
gadiem. 

8.7.  Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas 
ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīviem aktiem, statūtiem un biedru sapulces 
lēmumiem. 

8.8. Valdes kompetence: 
8.8.1.  izpilda biedru sapulces lēmumus, pieņem visus ar Biedrības operatīvo vadīšanu 

saistītus lēmumus, izņemot tādus jautājumus, kas saskaņā ar Statūtiem ir tikai 
Biedru sapulces kompetencē; 

8.8.2.  Biedrības vārdā iesniedz ierosinājumus, priekšlikumus un sūdzības valsts varas 
un pārvaldes iestādēs; 

8.8.3. Biedrības biedru mūžizglītības un profesionālās attīstības nodrošināšanai 
organizē Biedrības sēdes,  darba grupas, seminārus, konferences, kongresus u.c. 
pasākumus, vai arī piedalās šādu pasākumu organizēšanā; 

8.8.4. sagatavo Biedrības gada pārskatus; 
8.8.5. izveido pastāvīgas darba komisijas Biedrības darbības galvenajos virzienos; 
8.8.6.  nosaka Biedrības direktora kompetenci, ja tāds tiek pieņemts darbā; 
8.8.7. piemēro biedru naudas maksājumu atlaides par ieguldījumu biedrības darbā. 
8.8.8. Valdes pienākums ir mēnesi pirms biedru naudas nomaksas termiņa informēt 

elektroniski biedru par nenomaksāto biedru naudu. 
8.9.     Valde sanāk uz savām kārtējām sēdēm vai rīko valdes sēdi telefonkonferences 

veidā ne retāk kā reizi mēnesī vai biežāk, ja tas ir nepieciešams, valdes sēžu norisi 
un dokumentu apriti Biedrībā nodrošina Biedrības valdes sekretārs. 

8.10.Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu.  
8.11.Prezidenta kompetence: 
8.11.1. pārstāv Biedrību attiecībās ar citām organizācijām un privātpersonām, pārstāv 

tās intereses tiesu un administratīvajās iestādēs; 
8.11.2.  koordinē un vada Valdes darbu; 
8.11.3. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, instrukcijas, tajā skaitā plānotas 

prombūtnes laikā norīko savu aizvietotāju, ja kādu apstākļu dēļ to nevar pildīt 
Biedrības viceprezidents; 

8.11.4. bez speciālas pilnvaras slēdz darījumus Biedrības vārdā; 
8.11.5. bez speciālas pilnvaras atver kontus bankās; 
8.11.6. pieņem darbā un atlaiž no darba Biedrības darbiniekus; 
8.11.7. nosaka darbinieku algas apmēru, šo lēmumu tuvākajā sēdē saskaņojot ar 

Biedrības Valdi; 
8.11.8. izskata Biedrības darbinieku sūdzības un iesniegumus, par kuriem ziņo tuvākajā 

Valdes sēdē; 
8.11.9. veic pārējās darbības, kas saistītas ar Biedrības vadīšanu ikdienā. 
 



 
 

9. REVIDENTS 
9.1.  Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru uz 

valdes pilnvaru termiņam atbilstošu laiku  ievēl biedrības sapulce no Biedrības 
biedru vidus vai pieaicināts neatkarīgs profesionāls revidents. 

9.2.  Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
9.3.  Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu; 
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā. 
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 

saņemšanas. 
 

10. BIEDRU NAUDA UN CITI IENĀKUMI 
 

10.1. Biedrības biedri un biedri veicinātāji maksā biedru naudu, kuras apmērus nosaka 
biedru sapulce reizi gadā, biedru naudas nomaksas laiks  katru gadu 31.augusts  . 

10.2. Jaunie biedri vai atjaunojot biedra statusu pēc izstāšanās vai izslēgšanas no 
biedrības maksā iestāšanās maksu biedru sapulces noteiktajā apmērā. 

10.3. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta 
ar Biedrības īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko 
darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. 

10.4. Biedrībai ir tiesības saņemt ziedojumus no privātpersonām un juridiskām 
personām. Ziedojuma izmantošanas mērķi var tikt noteikti ziedojuma līgumā. 

10.5.Biedriem ir tiesības iesniegt valdei lūgumu par biedru naudas nomaksas termiņa 
pagarināšanu. 

 
 

 
 
Prezidente: 
Anda Nulle ______________________  

   
 
Rīga,2017.gada  19 . oktobrī 
 
 
 
 
 
 


