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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Biedrība „Latvijas Kolposkopijas biedrība” (turpmāk – BIEDRĪBA) ir brīvprātīga 

profesionāla organizācija, kas apvieno ārstus ginekologus, dzemdību speciālistus un ārstus 

onkoloģijas ginekologus, kuri savā profesionālā darbībā pielieto kolposkopijas metodi. 

 

1.2. BIEDRĪBAS nosaukuma tulkojums angļu valodā ir "Latvian Society of Colposcopy”. 

 

1.3. BIEDRĪBA ir dibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

1.4. BIEDRĪBA ir personu apvienība, kura izveidota un darbojas uz sabiedrības pašiniciatīvas 

un pašpārvaldes pamata. BIEDRĪBA ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, zīmogs, 

veidlapas un cita atribūtika, ko apstiprina biedru sapulcē. 

 

1.5. BIEDRĪBAI ir atsevišķa manta; tā savā vārdā var iegūt tiesības un uzņemties saistības 

saskaņā ar darbības mērķiem un uzdevumiem. BIEDRĪBAI var piederēt naudas līdzekļi 

Latvijas Republikas un ārvalstu valūtā Latvijas Republikas un ārvalstu bankās. 

 

1.6. BIEDRĪBA atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. BIEDRĪBAS biedri neatbild 

par BIEDRĪBAS saistībām. BIEDRĪBA neatbild par savu biedru saistībām. 

 

1.7. BIEDRĪBA darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un šiem statūtiem. 

 

1.8. BIEDRĪBA darbojas kā Latvijas Republikas teritorijā, tā arī ārvalstīs. 

 

 

2. BIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN DARBĪBAS VIRZIENI 

 

2.1. BIEDRĪBAS mērķi ir  

2.1.1. sekmēt zināšanu iegūšanu un pilnveidošanu par kolposkopijas metodi un tās 

pielietošanu ārstniecībā; 

2.1.2. veicināt kolposkopijas metodes plašāku ieviešanu ārstniecībā; 

2.1.3. veicināt sabiedrības informētību un izpratni par kolposkopijas metodes pielietošanu 

ārstniecībā. 

 

2.2. BIEDRĪBAS uzdevumi un darbības virzieni ir: 

2.2.1. rūpēties par BIEDRĪBAS biedru profesionālo izaugsmi kolposkopijas metodes 

pielietošanas jomā; 

2.2.2. organizēt Latvijā kolposkopijas pielietošanu klīnikās, lai nodrošinātu pakalpojuma 

pieejamību Latvijas iedzīvotājiem; 

2.2.3. izstrādāt vadlīnijas kolposkopijas metodes izmantošanai ārstniecībā un uz 

pierādījumiem balstītas metodes ieviešanu; 

2.2.4. izstrādāt normatīvo aktu projektus attiecībā uz kolposkopijas metodi, tai skaitā 

sertifikācijas kritērijus; 

2.2.5. veicināt, veikt un koordinēt fundamentālos un klīniskos pētījumus saistībā ar 

kolposkopijas metodes izmantošanu ārstniecībā; 
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2.2.6. izglītot ārstniecības personas par kolposkopijas metodes būtību un pielietojamību;  

2.2.7. organizēt konferences un seminārus par kolposkopijas metodi; 

2.2.8. sadarboties ar Eiropas Kolposkopijas asociāciju un citām radniecīgām organizācijām; 

2.2.9. informēt sabiedrību par kolposkopijas metodes pielietošanu ārstniecībā; 

2.2.10. sekmēt informācijas apmaiņu starp ieinteresētām sabiedriskām organizācijām un 

plašsaziņas līdzekļiem; 

2.2.11. veikt izdevējdarbību un izveidot BIEDRĪBAS mājas lapu pasaules tīmeklī, kā arī veikt 

citu publisku darbību; 

2.2.12. aizstāvēt savu biedru profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses. 

 

 

3. BIEDRĪBAS BIEDRU SASTĀVS, BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, BIEDRU 

UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Par BIEDRĪBAS biedru var būt ikviens ārsts ginekologs, dzemdību speciālists vai ārsts 

onkoloģijas ginekologs neatkarīgi no tautības, reliģiskās un politiskās pārliecības, kas savā 

iesniegumā valdei apliecina, ka ir iepazinies ar BIEDRĪBAS statūtiem un apņemas tos pildīt, 

kā arī sekmēt BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu īstenošanu. Pretendentam jānomaksā 

iestāšanās nauda, kuras apmērus nosaka BIEDRĪBAS valde. 

 

3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu BIEDRĪBAS valde pieņem tuvākajā valdes sēdē pēc 

iesnieguma saņemšanas.  

 

3.4. BIEDRĪBAS biedram ir tiesības: 

3.4.1. vēlēt un tikt ievēlētam BIEDRĪBAS pārvaldes un revīzijas institūcijās; 

3.4.2. piedalīties BIEDRĪBAS darbā, biedru sapulcēs un citos BIEDRĪBAS rīkotajos 

pasākumos; 

3.4.3. apspriest BIEDRĪBAS pārvaldes un citu institūciju darbu un izteikt priekšlikumus par to 

darbības uzlabošanu; 

3.4.4. saņemt informāciju par BIEDRĪBAS rīkotajiem pasākumiem un valdes lēmumiem; 

3.4.5. pieprasīt un saņemt informāciju par BIEDRĪBAS finanšu līdzekļu izmantojumu; 

3.4.6. ierosināt izglītojošu kursu, semināru un pētniecības projektu organizēšanu; 

3.4.7. izstāties no BIEDRĪBAS, iesniedzot rakstisku pieteikumu valdei.  

 

3.5. BIEDRĪBAS biedru pienākumi: 

3.5.1. ievērot BIEDRĪBAS statūtus un piedalīties BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu 

īstenošanā; 

3.5.2. pildīt biedru sapulces un BIEDRĪBAS valdes lēmumus; 

3.5.3. maksāt iestāšanās naudu un biedra naudu valdes noteiktajā apjomā un termiņā; 

3.5.4. rūpēties par BIEDRĪBAS reputāciju un nepieļaut rīcību, kas grautu tās prestižu. 

 

3.6. Biedru, kas nepilda savus pienākumus, neievēro statūtus vai ar savu darbību jebkādā veidā 

diskreditē BIEDRĪBU, tās darbību un mērķus, kā arī biedru, kurš ilgāk kā vienu gadu nav 

maksājis biedra naudu, BIEDRĪBAS valde ar motivētu lēmumu var izslēgt no BIEDRĪBAS. 

Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo 

rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
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3.7. Ja biedrs ir izslēgts no BIEDRĪBAS biedru naudas nemaksāšanas dēļ, šāda persona var 

atjaunot savu darbību BIEDRĪBĀ, atkārtoti samaksājot iestāšanās naudu un nomaksājot 

parādu. 

 

 

4. BIEDRĪBAS STRUKTŪRA UN PĀRVALDE 

 

BIEDRU SAPULCE 

 

4.1. BIEDRĪBAS augstākā institūcija ir BIEDRĪBAS biedru sapulce. 

 

4.2. Biedru sapulci sasauc BIEDRĪBAS valde ne retāk kā vienu reizi gadā, par tās laiku, 

norises vietu un darba kārtību, paziņojot biedriem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas 

iepriekš. 

 

4.3. Biedru sapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse BIEDRĪBAS biedru. 

Katram biedram ir viena balss, un lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu no 

klātesošajiem biedriem.  

 

4.3. BIEDRĪBAS biedru sapulces kompetencē ietilpst: 

4.3.1. apstiprināt BIEDRĪBAS statūtus un to grozījumus;  

4.3.2. ievēlēt BIEDRĪBAS valdi un revīzijas komisiju,  

4.3.3. uzklausīt un novērtēt BIEDRĪBAS valdes un revīzijas komisijas atskaites; 

4.3.4. apstiprināt BIEDRĪBAS gada budžetu; 

4.3.5. lemt par BIEDRĪBAS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju. 

 

4.4. BIEDRĪBAS biedru sapulce var izskatīt arī citus ar BIEDRĪBAS darbību saistītus 

jautājumus. 

 

VALDE  

 

4.5. Valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, - valdes priekšsēdētāja un diviem valdes 

locekļiem. Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus uz 2 (diviem) gadiem ievēl biedru 

sapulce. Katram no valdes locekļiem ir jābūt BIEDRĪBAS biedram. Valdes priekšsēdētāju 

nevar ievēlēt vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas. 

 

4.6. Valdes priekšsēdētājs pārstāv BIEDRĪBU atsevišķi. Pārējie valdes locekļi katrs pārstāv 

BIEDRĪBU kopā ar vismaz 1 (vienu) valdes locekli. 

 

4.7. Valde ir tiesīga lemt, ja valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes sastāva. Valdes 

lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes 

priekšsēdētāja balss. 

 

4.8. BIEDRĪBAS valdes uzdevumi: 

4.8.1. pēc nepieciešamības izstrādāt BIEDRĪBAS statūtu un statūtu grozījumu projektus; 

4.8.2. izstrādāt BIEDRĪBAS darbības uzdevumus, virzienus un to finansēšanas kārtību; 

4.8.3. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus; 
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4.8.4. sastādīt BIEDRĪBAS gada budžetu; 

4.8.5. vadīt BIEDRĪBAS darbību un lemt jautājumus, kuri nav biedru sapulces kompetencē. 

 

REVĪZIJAS KOMISIJA 

 

4.9. BIEDRĪBAS revīzijas institūcija ir revīzijas komisija. 

 

4.10. BIEDRĪBAS revīzijas komisiju ievēl biedru sapulce uz 2 (diviem) gadiem. Revīzijas 

komisijā ir 3 (trīs) locekļi. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt BIEDRĪBAS valdes 

locekļi. Bijušais valdes loceklis nedrīkst būt revīzijas komisijas sastāvā tuvāko 2 (divu) gadu 

laika pēc valdes locekļa amata atstāšanas. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl 

revīzijas komisijas priekšsēdētāju. 

 

4.11. BIEDRĪBAS revīzijas komisija pēc gada pārskata saņemšanas sastāda ziņojumu, kurā 

dod atzinumu par gada pārskata pareizību. BIEDRĪBAS revīzijas komisija sniedz ziņojumu 

biedru sapulcē par gada pārskatu un BIEDRĪBAS finansiālas darbības atbilstību biedru 

sapulcē apstiprinātajam gada budžetam. 

 

4.12. BIEDRĪBAS revīzijas komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Revīzijas komisija atbild BIEDRĪBAI un trešajām personām par 

zaudējumiem, kas radušies šīs komisijas kļūdu vai prettiesiskas darbības rezultātā. 

 

4.13. BIEDRĪBAS revīzijas komisijai ir brīvi pieejama jebkura BIEDRĪBAS dokumentācija. 

BIEDRĪBAS amatpersonām ir jāsniedz BIEDRĪBAS revīzijas komisijai to interesējoša 

informācija par BIEDRĪBAS darbu. 

 

4.14. BIEDRĪBAS revīzijas komisijai par atklātajam nepilnībām ir jāziņo BIEDRĪBAS valdei 

un biedru sapulcei, un nepieciešamības gadījumā ir jāierosina sasaukt ārkārtas biedru sapulci. 

 

4.27. Revīzijas komisija pieņem lēmumus sēdē, kurā piedalās ne mazāk kā 2 (divi) revīzijas 

komisijas locekļi. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, 

izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

 

5. BIEDRĪBAS LĪDZEKĻI UN MANTA 

 

5.1. BIEDRĪBAS līdzekļus veido: 

5.1.1. iestāšanās nauda; 

5.1.2. biedru nauda; 

5.1.3. ziedojumi; 

5.1.4. dāvinājumi un citas iemaksas. 

 

5.2. Iestāšanās naudas un biedra naudas apmēru nosaka valde.  

 

5.3. BIEDRĪBAS naudas līdzekļi glabājas BIEDRĪBAS kasē vai bankas norēķinu kontā. 

 

5.4. BIEDRĪBAS naudas līdzekļi paredzēti BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu realizācijai. 
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5.5. Ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi vai novēlējumi ar norādītu izmantošanas mērķi 

izmantojami tikai konkrēto mērķu realizācijai, un BIEDRĪBAS pārvaldes institūcijas ir 

atbildīgas par to ievērošanu. 

 

 

6. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN REORGANIZĀCIJA 

 

6.1. BIEDRĪBAS darbība tiek izbeigta: 

6.1.1. ar BIEDRĪBAS biedru sapulces lēmumu par darbības izbeigšanu; 

6.1.2. ar tiesas lēmumu. 

 

6.2. Lēmumu par BIEDRĪBAS reorganizāciju pieņem biedru sapulce.  

 

6.3. BIEDRĪBAS darbības izbeigšanas gadījumā ar biedru sapulces lēmumu BIEDRĪBAS 

likvidāciju veic biedru sapulces ievēlēta likvidācijas komisija. 

 

6.4. BIEDRĪBAS likvidācijas gadījumā BIEDRĪBAS manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, 

ko izstrādā valde un akceptē biedru sapulce. 

 

6.5. BIEDRĪBAS likvidācijas gadījumā BIEDRĪBAS mantu un finansu līdzekļus nedrīkst 

sadalīt BIEDRĪBAS biedriem. 

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2012.gada 18. aprīlī. 

 

BIEDRĪBAS dibinātāju paraksti: 

 

_______________________ / Mārīte Puksta / 

 

 

_______________________ / Renāte Renemane / 

 

 

_______________________ / Līga Puksta-Gulbe / 

 

 

_______________________ / Androniks Mitildžans/ 

 

 

_______________________ / Diāna Kuņicina/ 

 

 

_______________________ / Kristīne Ķempe/ 

 

 

_______________________ / Irina Jermakova 
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_______________________ / Jana Žodžika/ 

 

 

_______________________ / Dace Rezeberga/ 

 

 


