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1.nodaļa. Biedrības nosaukums 
  
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Jauno gastroenterologu biedrība” (turpmāk tekstā -          

Biedrība). 
 
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Association of Young          

Gastroenterologists”. 
  

2.nodaļa. Biedrības mērķi 
  
2.1. Biedrības mērķi ir: 
 

2.1.1. apkopot un pārstāvēt jauno gastroenterologu un hepatologu (līdz pieciem gadiem          
pēc gastroenterologa sertifikāta iegūšanas) (turpmāk tekstā – Biedri),        
gastroenteroloģijas un hepatoloģijas rezidentu (turpmāk tekstā – Biedri) un         
gastroenteroloģijas un hepatoloģijas interesentu, kas turpmāk vēlās uzsākt studijas         
gastroenteroloģijas vai hepatoloģijas rezidentūrā (medicīnas studenti, citu       
specialitāšu rezidenti un ārsti, ārsti gastroenterologi un hepatologi piecus gadus pēc           
sertifikāta iegūšanas) (turpmāk tekstā – Veicinātājbiedri) viedokli vietēja un         
starptautiska mēroga ar gastroenteroloģiju un hepatoloģiju saistītās organizācijās.  

2.1.2. veicināt informācijas apmaiņu starp Biedriem/Veicinātājbiedriem un vietēja/        
starptautiska mēroga ar gastroenteroloģiju un hepatoloģiju saistītām organizācijām,        
ar gastroenteroloģiju un hepatoloģiju saistītiem klīniskiem un zinātniskiem centiem,         
Latvijas vadošajām universitātēm un individuāliem ārstiem-gastroenterologiem un       
hepatologiem; 

2.1.3. veicināt Biedru un Veicinātājbiedru teorētisku un praktisku izglītību un zinātnisku           
darbību gastroenteroloģijas un hepatoloģijas jomā; 

2.1.4. sadarboties ar pacientu biedrībām un izglītot sabiedrību ar gastroenteroloģiju un           
hepatoloģiju saistītos jautājumos. 

  
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

  
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
  

4.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana 
  
4.1. Par Biedrības Biedru var būt Biedrības dibinātāji un jebkura fiziska persona, kura            

normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā ir ieguvusi gastroenterologa vai hepatologa          
sertifikātu (līdz pieciem gadiem pēc sertifikāta iegūšanas) vai šobrīd studē          
gastroenteroloģijas vai hepatoloģijas rezidentūrā. 

4.2. Lai kļūtu par Biedrības Biedru pretendentam ir jāiesniedz Biedrības valdei noteiktas           
formas pieteikums. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde.  
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4.3. Biedrības darbībā piedalās arī personas ar īpašu statusu jeb Veicinātājbiedri, par kuriem            
var kļūt jebkura fiziska persona, kura normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā ir ieguvusi             
ārsta diplomu vai šobrīd studē rezidentūrā vai šobrīd studē medicīnas fakultātē un            
interesējas par gastroenteroloģijas un hepatoloģijas nozari vai ir sertificēts ārsts          
gastroenterologs vai hepatologs pieciem gadus pēc sertifikāta iegūšanas.        
Veicinātājbiedriem ir statūtos noteiktās tiesības un pienākumi. Veicinātājbiedri drīkst būt          
klātesoši, bet tiem nav balsstiesības Biedrības Biedru sapulcē. Veicinātājbiedra         
uzņemšanai, izslēgšanai, izstāšanās kārtībai utml. piemērojami statūtu un likuma         
noteikumi, kas attiecas uz Biedru.  

4.4. Lēmumu par Biedra vai Veicinātājbiedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde.          
Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā               
no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja            
lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs, ja pieteicējs rakstiski izsaka šādu lūgumu, 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. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru          
sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par            
Biedrības Biedru, un atkārtotu iesniegumu viņš var iesniegt ne ātrāk kā pēc viena gada.  

4.5. Par Biedrības Biedriem un Veicinātājbiedriem Biedrībā nekādā gadījumā nevar kļūt          
personas, kuru veiktā darbība vai statuss ir pretrunā vai var kaitēt Biedrības izvirzīto mērķu              
sasniegšanai.  

4.6. Veicinātājbiedram ir tiesības kļūt par Biedru (ar balsstiesībām Biedrības Biedru sapulcē),           
brīdī, kad Veicinātājbiedrs uzsāk studijas gastroenteroloģijas vai hepatoloģijas rezidentūrā,         
par to iesniedzot attiecīgu pieteikumu Biedrības valdei. 

4.7. Lēmumu par Veicinātājbiedra uzņemšanu par Biedru atbilstoši statūtu noteikumiem         
pieņem Biedrības valde valdes sēdes laikā, kā tas ir aprakstīts iepriekš. 

4.8. Apritot 5 gadiem pēc gastroenterolga vai hepatologa sertifikāta saņemšanas, Biedrības          
valde tuvākās valdes sēdes laikā ar valdes sēdes lēmumu šādu Biedru pārceļ            
Veicinātājbiedra statusā. 

4.9. Biedrs vai Veicinātājbiedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par             
to valdei un minot izstāšanās iemeslu.  

4.10.  Biedru vai Veicinātābiedru var izslēgt no Biedrības ar Biedrības valdes lēmumu, ja: 
4.10.1. Biedrs vai Veicinātājbiedrs vairāk kā 6 mēnešus nav maksājis biedra naudu; 
4.10.2. Biedrs vai Veicinātājbiedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus; 
4.10.3. Biedrs vai Veicinātājbiedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
4.10.4. Biedrs vai Veicinātājbiedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos             

noteikto; 
4.10.5. Biedrs vai Veicinātājbiedrs ir pieļāvis rupju profesionālās ētikas pārkāpumu; 
4.10.6. ja persona vairs neatbilst statūtu noteikumiem attiecībā uz to, kas var un kas nevar               

būt par Biedrības Biedru vai Veicinātājbiedru. 
4.11. Biedru vai Veicinātājbiedru var izslēgt no Biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu              

iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma          
nodarīšana Biedrībai. 

4.12. Jautājumu par Biedrības Biedra vai Veicinātājbiedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes           
laikā, uzaicinot attiecīgo Biedru vai Veicinātājbiedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa            
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paušanai. Attiecīgā Biedra vai Veicinātājbiedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma          
pieņemšanai. Biedrības valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot Biedram           
vai Veicinātājbidram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju            
(pamatojumu).  

4.13. Ar Biedru sapulces lēmumu par izciliem nopelniem Biedrības mērķu sasniegšanā Biedram           
pēc divu citu Biedru ierosinājuma var piešķirt Godabiedra statusu, kas atbrīvo Biedru no             
pienākuma maksāt Biedra naudu un piešķir padomdevēja tiesības. 

 
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

  
5.1. Biedrības Veicinātājbiedriem ir šādas tiesības: 
 

5.1.1. piedalīties Biedru sapulcēs (bez balsstiesībām) un visos Biedrības rīkotajos          
pasākumos; 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm; 
5.1.3.aktīvi iesaistīties ar priekšlikumiem par Biedrības darbību un tās uzlabošanu,          

aizstāvēt savu viedokli; 
5.1.4.citas tiesības, kas izriet no Biedru sapulces un valdes lēmumiem un statūtiem. 

 
5.2. Biedrības Veicinātājbiedru pienākumi: 
 

5.2.1. veikt ikgadēju Biedra naudas maksājumu 10,00 Eur apmērā katra gada oktobrī, 
5.2.2. ievērot Biedrības statūtus, pildīt Biedru sapulces un valdes lēmumus, 
5.2.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu,  
5.2.4. ar savu darbību nekaitēt Biedrības tēlam, sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un 

uzdevumu izpildi, 
5.2.5. sniegt informāciju Biedrībai par jebkurām izmaiņām informācijā par sevi, kas ietver: 

vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un studējošā statusa maiņu kā arī 
apstākļus, kas var ietekmēt Veicinātājbiedra atbilstību statūtu noteikumiem, 

5.2.6. citi pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un statūtiem. 
 

5.3. Biedrības Biedriem ir šādas tiesības: 
 

5.3.1. tiesības piedalīties un balsot Biedru sapulcē, 
5.3.2. piedalīties Biedrības pārvaldē, kandidējot uz valdes amata vietu, 
5.3.3.tiesības iepazīties ar gada pārskatu vai tā daļām — ieņēmumu un izdevumu pārskatu             

un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu, 
5.3.4.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības           

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 
5.3.5.piedalīties visos Biedrības rīkotajos pasākumos, saņemt informāciju par Biedrības         

plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm, 
5.3.6. aktīvi iesaistīties ar priekšlikumiem par Biedrības darbību un tās uzlabošanu,           

aizstāvēt savu viedokli, 
5.3.7.citas tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem, statūtiem un Biedru sapulces,           

valdes lēmumiem.  
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5.4. Biedrības Biedru pienākumi: 
 

5.4.1. veikt ikgadēju Biedra naudas maksājumu 10,00 Eur apmērā katra gada oktobrī,  
5.4.2. ievērot Biedrības statūtus, pildīt Biedru sapulces un valdes lēmumus, 
5.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu. 
5.4.4. ar savu darbību nekaitēt Biedrības tēlam, sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un            

uzdevumu izpildi, 
5.4.5. sniegt informāciju Biedrībai par jebkurām izmaiņām informācijā par sevi, kas ietver:            

vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, studējošā statusa maiņu kā arī apstākļus,            
kas var ietekmēt Biedra atbilstību statūtu noteikumiem, 

5.4.6. citi pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un statūtiem. 
 

5.5. Lai ar valdes sēdes lēmumu grozītu vai izbeigtu Biedra tiesības, kas atšķiras no citu Biedru               
tiesībām, vai noteiktu Biedram saistības, kas atšķiras no citu Biedru saistībām,           
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. Visiem biedrības Biedriem un Veicinātājbiedriem ir tiesības piedalīties Biedru sapulcē.          

Biedrs var piedalīties Biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību (šajā gadījumā           
noformējama un iesniedzama notariālā akta formā izdota pilnvara). Veicinātājbiedram nav          
balstiesību Biedru sapulcē. 

7.3. Biedru sapulces kompetencē ietilpst: 
7.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos; 
7.3.2.valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana,  
7.3.4.lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai        

reorganizāciju; 
7.3.5.citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir Biedru sapulces kompetencē. 
7.3.6. Biedru sapulcei nav tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu              

statūtos paredzēto institūciju kompetencē. 
7.4. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz               

31.martam, kas saistīs ar gada pāskata iesniegšanu. 
7.5. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc nepieciešamības. 
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7.6. Biedru sapulces sasauc valde pēc savas iniciatīvas likumā vai statūtos noteiktajos           
gadījumos, kad nepieciešama Biedru sapulces sasaukšana, vai arī tad, ja Biedru sapulces            
sasaukšana nepieciešama Biedrības interesēs. 

7.7. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc Biedru sapulci, ja to rakstveidā,           
norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedru (ar           
balsstiesībām). Ja valde nesasauc Biedru sapulci, pamatojoties uz šādu pieteikumu, Biedri,           
kuri prasa Biedru sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt Biedru sapulci, ievērojot           
noteikto sapulces sasaukšanas kārtību. 

7.8. Par Biedru sapulces sasaukšanu, valde Biedriem un Veicinātājbiedriem paziņo un tās darba            
kārtību dara zināmu vismaz 7 dienas pirms Biedru sapulces sasaukšanas. 

7.9. Par Biedru sapulces sasaukšanu Biedriem un Veicinātājbiedriem tiek paziņots uz Biedrības           
valdei biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm. 

7.10. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedriem (ar             
balstiesībām). Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja           
tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedriem (ar balstiesībām). Ja Biedru sapulcei nav tiesību              
pieņemt lēmumus, tādēļ, ka tajā nav nepieciešamā kvoruma, valde ne vēlāk kā pēc piecām              
nedēļām, ievērojot normatīvajos aktos un statūtos noteikto kārtību, no jauna sasauc Biedru            
sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus             
tikai tādā gadījumā, ja Biedru sapulcē piedalās vismaz puse no Biedriem. 

7.11. Ja, sasaucot Biedru sapulci, ir pārkāpti likuma vai statūtu noteikumi par Biedru sapulces             
sasaukšanas kārtību un termiņiem, Biedru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus, izņemot           
gadījumus, kad Biedru sapulcē piedalās visi biedri. 

7.12. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja Biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru            
sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. 

7.13. Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību            
nepieņem Biedru sapulce. 

7.14. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem              
Biedriem.  

7.15. Katram Biedram Biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja Biedru sapulce             
lemj par darījuma noslēgšanu ar šo Biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo               
Biedru. 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija 
  
8.1. Valde vada un pārstāv Biedrību. 
8.2. Valdē ir 5 valdes locekļi.  
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 
8.4. Valdes locekļus ievēlē ar Biedru sapulces lēmumu ievēl uz 2 gadu termiņu. Valdes locekli              

var atsaukt Biedru sapulce. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls.               
Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga          
izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības           
zaudēšana. 

8.5. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata            
atstāšanu. 

8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi. 
8.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.  
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8.8. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram           
valdes loceklim ir viena balss. 

8.9. Neatkarīgi no statūtu noteikumiem valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes           
sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. 

8.10. Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus,          
norādot katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu. 

8.11. Valdes sēdes var sasaukt jebkurš no valdes locekļiem, nosūtot rakstisku paziņojumu par            
sēdes norises laiku, datumu un darba kārtību pārējiem valdes locekļiem vismaz 7 dienas             
iepriekš. 

 
 
 

9.nodaļa. Biedru nauda, biedrības manta un saimnieciskā darbība 
  
9.1. Biedrības Biedri un Veicinātājbiedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā oktobrī 10,00 Eur              

apmērā.  
9.2. Biedrības mantu veido: 

9.2.1.naudas līdzekļi, kurus Biedrība iegūst samaksātās biedru naudas veidā. Biedra naudas           
apmērs tiek noteikts ar Biedru sapulces lēmumu; 

9.2.2.Biedru, Veicinātājbiedru un trešo personu dāvinājumi un ziedojumi; 
9.2.3.Biedrība papilddarbības veidā var veikt saimniecisko darbību, tajā skaitā iegūstot          

līdzekļus. 
9.3. Biedrības līdzekļus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. 
9.4. Par Biedrības mantas izlietošanu lemj Biedrības valde Biedru sapulces apstiprinātā budžeta           

ietvaros. 
9.5. Biedrība var pirkt pakalpojumus un mantu, ja tas ir nepieciešams efektīvākai Biedrības            

mērķu sasniegšanai. 
9.6. Biedrība savu mērķu sasniegšanai var iesaistīties citās biedrībās un dibināt nodibinājumus. 
  
 
Rīgā, ___.____.2018.  
 
 
Biedrības valde: 
 

_____________________ /valdes locekle Vita Skuja/ 
 

_________________ /valdes locekle Helēna Dauvarte/ 
 

____________________ /valdes locekle Elīna Vašuka/ 
 

___________________ /valdes locekle Justīne Māliņa-Bambīte/ 
 

_______________ /valdes locekle Lauma Dobelniece/ 
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