
Biedrības „LATVIJAS ĶIRURGU ASOCIĀCIJA” STATŪTI 

jaunā redakcijā 

 
1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Biedrības nosaukums ir Biedrība „Latvijas Ķirurgu asociācija” (turpmāk tekstā – 

„LĶA” saīsināti) ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kura savā darbībā vadās 

no Latvijas Valsts likumiem un normatīvajiem aktiem, šiem statūtiem un 

dalībnieku pilnsapulces lēmumiem. 

 

1.2. Biedrība „LĶA” ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.3. Biedrība „LĶA” ir atklāta sabiedriska organizācija, kas izveidota un darbojas uz 

sabiedrības pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata. Biedrība ir juridiska persona, 

tai ir patstāvīga bilance, zīmogs un simbolika, atribūtika un veidlapas, ko 

apstiprina pilnsapulce. 

Latvijas ķirurgu asociācijas nosaukuma saīsinājums ir Biedrība „LĶA”. 

1.4. Biedrībai „LĶA” ir atsevišķa manta. Tā var savā vārdā iegūt mantiskas un 

personiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt prasītājs un atbildētājs 

tiesā, saimnieciskajā tiesā un šķīrējtiesā, veikt darījumus Latvijas Republikā un 

ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. Biedrībai „LĶA” 

var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ārvalstu valūtā Latvijas 

Republikas un ārvalstu bankās. 

1.5. Biedrība „LĶA” atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild 

par biedrības „LĶA” saistībām. „LĶA” neatbild par valsts saistībām. Biedrība 

„LĶA” neatbild par savu biedru saistībām. 

1.6. Biedrības „LĶA” darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis. 

 

2. Biedrības „LĶA” darbības mērķi un uzdevumi. 
2.1. Biedrības „LĶA” mērķis ir veicināt ķirurģijas attīstību Latvijā, uzlabot 

ķirurģiskās palīdzības kvalitāti, kā arī aizstāvēt ķirurgu profesionālās, tiesiskās 

un ekonomiskās intereses. 

2.2. Biedrības „LĶA” galvenie darbības virzieni un uzdevumi: 

2.1.1 Nodrošināt Latvijas ķirurgu tiesisko, profesionālo, ekonomisko interešu 

aizstāvību un „LĶA” biedru interešu pārstāvību tiesā. Izskatīt Latvijas ķirurgu 

morāles un ētikas jautājumus.  

2.1.2 organizēt ķirurgu specializāciju un kvalifikācijas celšanu. 

2.1.3 veikt ķirurgu sertifikāciju un resertifikāciju. 

2.1.4 pārraudzīt ķirurgu profesionālo pienākumu izpildi. 

2.1.5 pārraudzīt ķirurgu profesionālo rīcību atbilstoši Latvijas valsts Satversmei, 

Ārstniecības likumam un valsts normatīvajiem aktiem. 

2.1.6 atbalstīt citas veselības aizsardzības institūcijas to uzdevumos, sniegt 

rekomendācijas un atsauksmes par LĶA biedriem; 

2.1.7 uz tiesas vai citu iestāžu pieprasījumu dot novērtējumu visos ar ķirurga profesiju 

saistītos jautājumos, pēc vajadzības organizēt kompetentu komisiju; 

2.1.8 veicināt tautas veselības aprūpes organizācijas optimizāciju uz ekonomiski 

pamatotu un profesijas specifikai un sarežģītībai atbilstošu finansēšanas sistēmu. 

2.1.9 veicināt ķirurgu izglītības un zinātnisko darbību; 



2.1.10 ir tiesības organizēt periodisko profesionālo izdevumu izdošanu; 

2.1.11 noteikt ķirurgu specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus; 

2.1.12 risināt ķirurģijas darba organizācijas jautājumus, ieskaitot ķirurgu reģistru  

2.1.13 Informēt sabiedrību un valsts institūcijas par ķirurgu izvietojumu republikā; 

2.1.14 veikt ķirurģiskā darba rezultātu apkopošanu un statistiku analīzi; 

2.1.15 iesaistīties starptautisko ķirurgu asociāciju darbībā. 

 

2.3. Biedrība „LĶA” atbalsta un sadarbojas ar Latvijas Ārstu biedrību, citām 

profesionālajām asociācijām, universitātēm, augstskolām, mācību iestādēm, 

organizācijām, kustībām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskajām un 

fiziskajām personām, kas sekmē biedrības mērķu īstenošanu. 

2.4. Paredzēto mērķu sasniegšanai biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas 

nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu;  

Šajā nolūkā Latvijas ķirurgu asociācija ir tiesīga: 

2.4.1. brīvi izplatīt informāciju par savu organizāciju un tās darbību;  

2.4.2. izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus; 

2.4.3. organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces. 

2.4.4. uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām un 

struktūrvienībām; 

2.4.5. veikt citu publisku darbību. 

2.5. Pildot savus uzdevumus biedrība „LĶA” ir tiesīga: 

2.5.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu; 

2.5.2. veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, kuras rezultātā netiek gūta 

peļņa. 

 

 

3. Biedrības „LĶA” sastāvs, biedru tiesības un pienākumi, to uzņemšanas un 

izslēgšanas kārtība: 

3.1. „LĶA” sastāv no īstenajiem, goda biedriem un biedra kandidātiem  

3.2. Par „LĶA” īsteno biedru var kļūt jebkurš ārsts, kuram ir tiesības strādāt minētajā 

specialitātē. Pretendents valdei iesniedz iesniegumu, apliecinot, ka ir iepazinies 

ar „LĶA” statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt „LĶA” mērķu un 

uzdevumu īstenošanos. Pretendentam jānomaksā iestāšanās biedru nauda 

pilnsapulces noteiktā apmērā. Divu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas 

dienas valdei jāizskata iesniegums un jāizlemj par pretendenta uzņemšanu par 

biedru vai iesnieguma noraidīšanu. 

3.3. Par „LĶA” biedru kandidātu var kļūt jebkurš rezidents konkrētajā specialitātē, 

kurš vēlas piedalīties un sekmēt „LĶA” mērķu un uzdevumu īstenošanos 

attiecībā uz rezidentu interešu ievērošanu. Persona, kura vēlas kļūt par „LĶA” 

biedru kandidātu, iesniedz valdei attiecīgu iesniegumu, ko valde izskata divu 

mēnešu laikā un lemj par pretendenta uzņemšanu par biedru kandidātu vai 

iesnieguma noraidīšanu. Biedru kandidātiem ir padomdevēja tiesības visos 

jautājumos, kas saistīti ar rezidentu tiesībām un pienākumiem. Biedru 

kandidātiem nav tiesību piedalīties pilnsapulces balsojumos. 

 



3.4. Lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru mēneša laikā var 

pārsūdzēt pilnsapulcei. Valdes un pilnsapulces noraidošiem lēmumiem jābūt 

motivētiem; 

3.5. Biedru, kurš nepilda savus pienākumus, neievēro statūtus vai ar savu darbību 

diskreditē asociāciju, ar motivētu lēmumu LĶA valde var izslēgt no asociācijas. 

Tiesības no jauna kandidēt par biedru asociācijā var ne ātrāk kā pēc viena gada 

pārtraukuma. Valdes lēmumu par izslēgšanu no asociācijas biedrs mēneša laikā 

var pārsūdzēt pilnsapulcei. 

3.6. Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu jāsaprot biedra darbības, kas rada noteiktas 

tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus „LĶA”, vai arī 

biedru naudas nenomaksu vairāk nekā 2 gadus. 

3.7. Biedriem, kuri nav maksājuši biedra naudas par tekošo gadu un vienu gadu 

iepriekš, netiek piešķirti tālākizglītības punkti par LĶA zinātnisko sēžu 

apmeklējumu. 

3.8. Biedram ir pienākums reģistrēties elektroniski Biedrības LĶA mājas lapā, kas 

vienlaikus ir arī “LĶA” biedru reģistrs.  

 

3.9. Biedrības „LĶA” īstenajiem biedriem ir tiesības: 

 

3.9.1. vēlēt un tikt ievēlētam „LĶA” pārvaldes, izpildes un revīzijas institūcijās; 

3.9.2. piedalīties „LĶA” biedru kopsapulcēs un citos biedrības organizētajos 

pasākumos; 

3.9.3. apspriest „LĶA” pārvaldes un izpildinstitūciju darbu, izteikt priekšlikumus par 

to darbības uzlabošanu; 

3.9.4. izmantot „LĶA” materiāltehnisko bāzi, kā arī zinātnes, informācijas un speciālo 

pakalpojumu potenciālu; 

3.9.5. statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt asociācijas biedru kopsapulces vai valdes 

ārkārtas sēdes sasaukšanu ar savu izvirzīto darba kārtību. 

 

3.10. Biedrības „LĶA” īsteno biedru pienākumi: 

 

3.10.1. ievērot biedrības „LĶA” statūtus, piedalīties asociācijas mērķu un programmu 

realizācijā 

3.10.2. piedalīties biedrības „LĶA” darbības popularizācijā. 

 

3.11. Par biedrības „LĶA” goda biedru var tikt ievēlēts jebkurš ķirurgs ar izciliem 

nopelniem neatkarīgi no viņa tautības, pilsonības, reliģiskās un politiskās 

pārliecības. Goda biedra kandidatūru izvirza ar vismaz divu asociācijas īsteno 

biedru rakstisku iesniegumu. Goda biedru ievēl valde. Goda biedrs piedalās 

sēdēs ar lēmējtiesībām. 

3.12. Jebkurš īstenais, goda biedrs vai biedra kandidāts var izstāties no biedrības, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu; 

3.13. Biedrības „LĶA” biedra pienākumus ir ievērot Latvijas Republikas 

likumdošanu, pildīt šos statūtus, ievērot pilnsapulces un biedrības „LĶA” Valdes 

lēmumus, savlaicīgi kārtot biedru naudas iemaksas. 

3.14. Goda biedri un biedru kandidāti ir atbrīvoti no biedru naudas samaksas. 



3.15. Goda biedru pienākums ir ar savu autoritāti un aktīvu līdzdarbošanos atbalstīt 

Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; 

3.16. Biedri kandidātiem un goda biedriem ir tiesības saņemt informāciju par 

Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, 

lēmumiem un rīkojumiem. 

3.17. Biedru kandidātiem un goda biedriem ir tiesības piedalīties visos Biedrības 

organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās 

uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

3.18. Biedru kandidātiem un goda biedriem ir pienākums ievērot Biedrības statūtus un 

pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus  

 

4. Biedrības „LĶA” struktūra un pārvalde:  

4.1. Biedrības „LĶA” vadošais lēmējorgāns ir pilnsapulce 

4.2. Starplaikos starp pilnsapulcēm biedrības „LĶA” pārvaldi realizē valde; 

4.3. Prezidents un valdes locekļi, kas darbojas šo statūtu noteiktajā kārtībā; 

4.4. Biedrība „LĶA” valdes, pilnsapulces un citu funkcionālo struktūrvienību sēdes 

ir atklātas, ja vien attiecīgā struktūrvienība par kādu sēdi nav lēmusi citādi. 

 

5. Pilnsapulce 

5.1. Biedrības „LĶA” augstākā vadības (pārvaldes) institūcija ir pilnsapulce. 

5.2. Pilnsapulcē tiek ievēlēts biedrības „LĶA” prezidents uz 3 gadiem. Par savu 

darbību prezidents un valdes locekļi atskaitās pilnsapulcē; 

5.3. Pilnsapulci valde sasauc ne retāk kā reiz gadā, par tās laiku, vietu un darbības 

kārtību paziņojot biedriem elektroniski uz biedru reģistrā norādītajām e-pasta 

adresēm vai nosūtot paziņojumu uz biedru reģistrā norādīto adresi, kā arī 

ievietojot paziņojumu „LĶA” tīmekļa vietnē ne vēlāk kā četras nedēļas pirms 

sapulces. Biedrības „LĶA” valde nekavējoties sasauc „LĶA” pilnsapulci, ja to 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa „LĶA” biedru.. 

5.4. Pilnsapulce ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse „LĶA” balss 

tiesīgo biedru. 

5.5. Katram delegātam ir viena balss. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk 

nekā puse no klātesošajiem biedriem. 

 

5.6. Biedrības „LĶA” pilnsapulce: 

 

5.6.1. Apstiprina biedrības „LĶA” statūtus, izdara tajos grozījumus 

5.6.2. Apstiprina biedrības „LĶA” darbības programmu, virzienus, kurus izvirza valde 

pilnsapulcē;  

5.6.3. Uzklausa un izvērtē amatpersonu atskaites par darbu, ievēl valdi, prezidentu, 

sertifikācijas komisiju un citas komisijas. Biedrības „LĶA” prezidents tiek 

ievēlēts pilnsapulcei aizklāti balsojot. 

5.6.4. Valdi ievēl aizklāti, katram balstiesīgajam nobalsojot par astoņiem valdes 

locekļu kandidātiem. Valdes locekli nevar ievēlēt bez viņa piekrišanas būt par 

valdes locekli. Piekrišanu būt par valdes locekli apliecina rakstiski vai izsakot 

piekrišanu mutiski pilnsapulcē, un tas tiek atspoguļots pilnsapulces protokolā. 

Balsošana pilnsapulcē notiek aizklāti par katru izvirzīto kandidātu. Par 



ievēlētiem valdē uzskatāmi tie kandidāti, kuri ieguvuši visvairāk balsu, ievērojot 

statūtos noteikto maksimālo valdes locekļu skaitu. Ja divi vai vairāki valdes 

locekļu kandidāti iegūst vienādu balsu skaitu un tapēc nevar noteikt, kuri no 

viņiem uzskatāmi par ievēlētiem, jautājums izlemjams ar pilnsapulces atkārtotu 

balsojumu par katru nošiem kandidātiem, un par ievēlētu uzskatāms kandidāts, 

kurš atkārtotajā balsojumā ieguvis lielāko balsu skaitu. 

5.6.5. Sertifikācijas komisija tiek ievēlēta atklāti balsojot, ja pilnsapulce nelemj citādi. 

5.6.6. Nosaka iestāšanās un biedra naudas apmērus, apstiprina biedrības „LĶA” gada 

budžetu. 

5.6.7. Lemj par biedrības „LĶA” pašlikvidāciju; 

5.6.8. Pēc valdes vai prezidenta ieteikuma izskata citus ar biedrības „LĶA” darbību 

saistītos jautājumus; 

5.6.9. Pilnsapulce ir tiesīga izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar biedrības 

„LĶA” darbību. 

 

6. Valde  

6.1. Biedrības „LĶA” valde sastāv no prezidenta un 8 valdes locekļiem. Valdi ievēl 

uz 3 gadiem. Lēmums par valdes locekļu ievēlēšanu ir pieņemts, ja par to 

nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Valdes lēmumi tiek 

pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Valde ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās 

vairāk nekā puse no ievēlēto valdes locekļu skaita. Balsīm sadaloties līdzīgi, 

izšķirošā ir prezidenta balss; 

6.2. Par biedrības „LĶA” valdes locekli var ievēlēt sertificētu ķirurgu. Biedrības 

„LĶA” valdes locekļa kandidātus var izvirzīt prezidents vai biedri valdes 

vēlēšanu pilnsapulces laikā.  

6.3. Visiem biedrības valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes loceklis ir 

tiesīgs pārstāvēt „LĶA” kopā ar vismaz četriem valdes locekļiem. Biedrības 

„LĶA” prezidents ir tiesīgs pārstāvēt biedrību „LĶA” atsevišķi; 

6.4. Biedrības „LĶA” valdes locekļi ir „LĶA” biedri un tiem ir saistoši „LĶA” 

statūti; 

6.5. Valdes loceklis ir tiesīgs priekšlaicīgi atstāt savu amatu, rakstiski informējot par 

to biedrības „LĶA” prezidentu; 

6.6. Pilnsapulce ievēl 3 valdes kandidātus, kuri iegūto balsu secībā kļūst par valdes 

locekļiem, ja kāds no valdes locekļiem pārtrauc darbību „LĶA” valdē; 

6.7. Sagatavo statūtu grozījumu projektu; 

6.8. Izstrādā un iesniedz pilnsapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai biedrības „LĶA” 

darbības virzienu programmu;  

6.9. Izstrādā nolikumus un instrukcijas, kas reglamentē „LĶA” struktūrvienību 

darbību. Nolikumi un instrukcijas, kas paredzēti valdes un prezidenta darbībai, ir 

iesniedzami pilnsapulcei apstiprināšanai; 

6.10. Rīkojas ar „LĶA” kustamo un nekustamo īpašumu pilnsapulces noteiktajās 

robežās. Iegūst un atsavina šādu īpašumu; 

6.11. Veido „LĶA” struktūrvienības konkrētai uzdevumu veikšanai; 

6.12. Apstiprina rekomendāciju Latvijas Ārstu biedrībai par apmācīttiesīgā ķirurga 

statusa piešķiršanu.  



6.13. Nosaka „LĶA” darbinieku atalgojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā izlemj 

citus jautājumus, kas saistīti ar biedrības „LĶA” darbiniekiem. 

6.14. Ar savu lēmumu aptur „LĶA” valdes locekļu vai citu biedrības struktūrvienību 

amatpersonu pilnvaras:  

- ja „LĶA” valdes locekļa vai amatpersonas darbības laiks ir beidzies 

sakarā ar pārvēlēšanām; 

- ja „LĶA” valdes loceklis vai cita struktūrvienības amatpersona ir 

izdarījusi tādu pārkāpumu, atbilstoši kuram stājas spēkā šajos statūtos 

vai struktūrvienību darbības nolikumos paredzētie „LĶA” 

amatpersonu darbības ierobežojumi; 

- ja vēlāk top zināms, ka kāds biedrības valdes loceklis vai citas 

struktūrvienības amatpersona atbilstoši šiem statūtiem vai 

struktūrvienības nolikumiem nedrīkstēja tikt ievēlēts amatā; 

6.15. Valde lemj par biedra izslēgšanu no „LĶA”. Biedrības „LĶA” valdes darbu 

organizē un vada prezidents, kas ir arī valdes priekšsēdētājs; 

6.16. Valdes sēdes sasauc „LĶA” prezidents, par tām paziņojot valdes locekļiem 

elektroniski uz biedru reģistrā norādītajām e-pasta adresēm ne vēlāk kā 14  

dienas pirms sēdes datuma. Pēc prezidenta, valdes locekļa vai 1/10 „LĶA” 

biedru ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas sēdes ar iniciatoru piedāvāto 

darba kārtību. 

6.17. Reizi gadā valde sniedz rakstveida ziņojumu pilnsapulcei par savu darbību. 

6.18. Valde vada „LĶA” darbību pilnsapulču starplaikos un lemj visus jautājumus, 

izņemot tos, kas ir pilnsapulces kompetencē. Pilnsapulce var noteikt 

kompensāciju par izdevumiem, kas radušies valdei savus uzdevumus pildot. 

Valde var algot grāmatvedi un citus darbiniekus. 

6.19. Prezidents ierosina un valde apstiprina valdes locekļu pienākumus; 

6.20. Ja valdes loceklis rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, 

likumu, šos statūtus, biedru kopsapulces vai valdes lēmumus un instrukcijas, viņš 

ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tā rezultātā radušies biedrībai, tās biedriem un 

trešajām personām. 

 

7. Biedrības „LĶA” Prezidents 

7.1. Biedrības „LĶA” prezidents ir biedrības „LĶA” valdes priekšsēdētājs, kurš 

organizē biedrības valdes darbību. 

7.2. Par biedrības „LĶA” prezidentu var ievēlēt sertificētu ķirurgu. Kandidātu 

„LĶA” prezidenta amatam var izvirzīt ar vismaz 15 biedru parakstītu 

iesniegumu, kas jāiesniedz „LĶA” valdei ne vēlāk kā 14 dienas pirms biedru 

sapulces, kurā ir paredzētas biedrības „LĶA” valdes vēlēšanas. 

7.3. Prezidentu ievēl aizklāti balsojot. 

7.4. Biedrības „LĶA” prezidents var tikt ievēlēts atkārtoti, bet ne vairāk kā uz diviem 

termiņiem. 

 

7.5. Prezidents: 

7.5.1. Realizē „LĶA” valdes operatīvo vadību, nodrošinot plānošanas, darba 

organizācijas, regulēšanas un kontroles funkcijas; 

7.5.2. Nodrošina pilnsapulces un valdes sēžu lēmumu izpildi; 



7.5.3. Iepriekš informējot valdi pārstāv „LĶA” tiesā, citās valsts un pašvaldību 

institūcijās un saimnieciskajā struktūrās kā Latvijas Republikā, tā ārvalstīs; 

7.5.4. Rīkojas ar „LĶA” mantu saskaņā ar pilnsapulces un valdes lēmumiem, valdes 

noteiktajā kārtībā darbojas „LĶA” vārdā, slēdz līgumus un vienošanās; 

7.5.5. Atver kontus Latvijas Republikā un ārvalstīs; 

7.5.6. Savas kompetences robežās izdod rīkojumus un instrukcijas biedrības 

darbiniekiem, kuriem tie ir obligāti; 

7.5.7. Savā pilnvaru laikā atturas no dalības politisko partiju vadošos amatos kā arī 

slimnīcu un ar medicīnas aprūpi saistītu uzņēmumu valdēs  

7.5.8. Pieņem un atbrīvo no darba „LĶA” strādājošos; 

7.5.9. Saskaņojot ar valdi nosaka „LĶA” darbinieku atalgojumu; 

7.5.10. Sagatavo atskaites par „LĶA” un tās struktūrvienības darbību; 

7.5.11. Izskata „LĶA” darbinieku iesniegumus; 

7.5.12. Veic citas biedru pilnsapulces uzticētās funkcijas. 

 

7.6.  Ja prezidents rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, 

likumu, šos statūtus, biedru kopsapulces lēmumus un instrukcijas, viņš ir 

atbildīgs par zaudējumiem, kas tā rezultātā radušies „LĶA”, tās biedriem un 

trešajām personām. 

7.7. Valdes locekļi no sava vidus uz 3 gadiem ievēlē „LĶA” viceprezidentu, kurš 

pilda prezidenta pienākumus tikai tad, ja prezidents ir prombūtnē (slimība, 

komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai, ja prezidents devis tādu uzdevumu. 

 

8. Biedrības „LĶA” līdzekļi, to veidošanas un izlietošanas kārtība: 

8.1. Biedrības „LĶA” līdzekļi veidojas no: 

 

8.1.1. Biedrus iestāšanās naudas; 

8.1.2. Ikgadējiem biedru naudas maksājumiem; 

8.1.3. Fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un 

novēlējumiem „LĶA” pamatlīdzekļu, materiālo un kultūras vērtību un 

nekustamā īpašuma veidā; 

8.1.4. Citiem maksājumiem, kas nav aizliegti ar likumu; 

 

8.2.  Biedrības „LĶA” līdzekļi tiek izmantoti: 

 

8.2.1. „LĶA” mērķu un uzdevumu realizācijai; 

8.2.2. Grāmatu, brošūru, žurnālu, speciālo preses izdevumu un biļetenu, uzskates 

līdzekļu, propagandas un informatīvo materiālu, mācību metodisko un zinātnisko 

darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai; 

8.2.3. Stipendijām, prēmijām un pabalstiem; 

8.2.4. Mācību un zinātnisko komandējumu apmaksai; 

8.2.5. „LĶA” uzturēšanas izdevumu segšanai; 

8.2.6. Amatpersonu atalgošanai. 

 

8.3. Ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu to izlietošanas 

mērķi obligāti ievērojami biedrības pārvaldes un izpildes institūcijām. Izlietot 



šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojumu, dāvinājumu, atskaitījumu 

izdarītāja vai novēlējuma mantinieku rakstisku piekrišanu.  

8.4. Biedrība „LĶA” ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus 

likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus; 

8.5. Iestāšanās maksu un biedru naudas lielumu nosaka pilnsapulce; 

8.6. „LĶA” naudas līdzekļi glabājas kasē vai bankā; 

 

9. Biedrības „LĶA” lietvedība: 

9.1. „LĶA” vadības un struktūrvienību sēdes tiek protokolētas; 

9.2. „LĶA” struktūrvienību sēžu protokolu oriģināli vai to kopijas tiek nodotas 

uzglabāšanai „LĶA” arhīvā; 

9.3. „LĶA” sekretariāts nodrošina arhīvam nodoto dokumentu uzglabāšanu, kā arī 

„LĶA” biedru informēšanu par biedrības un to struktūras darbību ar citu 

organizāciju. 

 

10. Revidents. 

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru 

ievēl biedru sapulce uz vienu gadu. 

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. 

 

 

Biedrības statūti apstiprināti 17.06.2016. 

 

 

 
________________________________ 

Haralds Plaudis 

Biedrības „Latvijas Ķirurgu asociācija” 

valdes priekšsēdētājs 

 


