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biedru sapulcē.

1. nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Veselības projekti Latvijai” (turpmāk tekstā –
Biedrība). Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Health Projects for
Latvia”.
2. nodaļa. Biedrības darbības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt labu pārvaldību Latvijas veselības aprūpē;
2.1.2. veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību un racionālas (saprātīgas) izvēles ar
veselību saistītos jautājumos;
2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. sekmēt medikamentu racionālu un saprātīgu lietošanu Latvijā;
2.2.2. atbalstīt un iedrošināt Latvijas iedzīvotājus paust viedokli un aizstāvēt savas
tiesības uz labāku veselības aprūpi;
2.2.3. veicināt medikamentu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem;
2.2.4. sniegt neatkarīgu informāciju par medikamentiem;
2.2.5. uzlabot komunikāciju starp medicīnas personālu un pacientiem;
2.2.6. iesaistīties ar veselības aprūpi saistītu politikas plānošanas dokumentu un
tiesību aktu izstrādē.
3. nodaļa. Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi
3.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona,
kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā un noteikto mērķu sasniegšanā.
3.2. Lai kļūtu par Biedrības biedru, personai jāiesniedz pieteikums Biedru sapulcei.
Biedru sapulce var lūgt pieteicējam iesniegt papildus informāciju par sevi.
3.3. Biedru sapulce izskata pieteicēja lūgumu tuvākās sēdes laikā. Noraidoša lēmuma
gadījumā pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada
termiņa notecēšanas, skaitot no Biedru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.
3.4. Ja Biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru,
jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa biedru sapulces noteiktajā
apmērā un kārtībā.
3.5. Biedrības biedru var izslēgt Biedru sapulce par šādiem pārkāpumiem:
3.5.1. nesamaksāta iestāšanās maksa vai biedra nauda par 1 (vienu) termiņu arī
pēc 2 (divu) rakstisku atgādinājumu izsūtīšanas uz Biedra dzīvesvietas vai
elektroniskā pasta adresi;
3.5.2. savu labprātīgi, bet Biedrībai būtisku uzņemto saistību nepildīšana;
3.5.3. par rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;
3.5.4. par rīcību, kas ir klajā pretrunā ar Biedrības statūtos noteikto mērķi vai
darbības stratēģiju.
3.5.5. ja biedrs zaudējis organizācijas uzticību.
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3.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Biedru sapulce izskata tuvākās sēdes
laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.
3.7. Lēmums par biedra izslēgšanu un lēmuma motivācija biedram tiek paziņots 5
(piecu) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
3.8. Biedrs jebkurā laikā var izstāties no Biedrības, iesniedzot paziņojumu Valdei,
kura par to informē Biedru sapulci tuvākās sēdes laikā.
4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
4.1. Biedrības biedram ir tiesības:
4.1.1. aktīvi darboties, lai veicinātu Biedrības mērķu sasniegšanu;
4.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
4.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.4. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
4.1.5. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, brīvi
izteikt savu viedokli;
4.1.6. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku paziņojumu.
4.2. Biedrības biedra pienākumi ir:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un biedru sapulces lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
4.2.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
4.2.4. pildīt labprātīgi uzņemtās saistības ar Biedrību;
4.2.5. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
4.3. Biedrības institūcijas biedram var uzlikt lielākus pienākumus un noteikt papildus
saistības kā paredzēts šajos statūtos tikai gadījumos, kad saņemta biedra
nepārprotami izteikta piekrišana. Būtiskos jautājumos piekrišanai jābūt izteiktai
rakstiskā formā.
4.4. Visi Biedrības biedri ir līdztiesīgi un vienlīdzīgi.
5. nodaļa. Biedru sapulce
5.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija.
5.2. Biedru sapulces sasauc Valde ne retāk kā reizi gadā.
5.3. Biedrības Valdei ir pienākums izziņot biedru sapulci rakstiski un/vai elektroniski
un tā, lai biedrības biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā 14 dienas pirms biedru
sapulces sanākšanas.
5.4. Biedru sapulce pieņem lēmumus likumā noteiktajā kārtībā.
5.5. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad Biedru sapulce pieņem lēmumu
veikt aizklātu balsojumu. Priekšlikumu veikt aizklātu balsojumu var izteikt ne
mazāk kā 3 biedri.
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5.6. Biedru sapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un
protokolists.
5.7. Biedru sapulce :
5.7.1. lemj par grozījumu izdarīšanu Statūtos;
5.7.2. ievēl un atsauc Valdi;
5.7.3. ievēl un atsauc Revidentu;
5.7.4. nosaka Biedrības darbības virzienus un stratēģiju;
5.7.5. apstiprina Biedrības gada budžetu un seko tā izlietojumam;
5.7.6. apstiprina Biedrības simboliku un izstrādā Biedrības simbolikas
izmantošanas noteikumus;
5.7.7. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no biedrības;
5.7.8. nosaka biedru naudas lielumu un maksāšanas kārtību;
5.7.9. var izveidot biedrības, komercsabiedrības un nodibinājumus, kā arī lemj
par dalību tajās;
5.7.10. pieņem lēmumus par būtiskākajām darbībām saistītām ar biedrības
noteikto mērķu sasniegšanu;
5.7.11. lemj par citu (statūtos neminētu) institūciju izveidi un nosaka to
kompetenci;
5.7.12. izlemj citus jautājumus, ja vien tie nav Valdes kompetencē.
6. nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija - Valde
6.1. Biedrības pastāvīgi funkcionējošā izpildinstitūcija ir Valde.
6.2. Valde sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kurus ievēl uz 3 (trīs) gadiem. Valdes locekļus
var ievēlēt atkārtoti.
6.3. Valdei ir priekšsēdētājs, kuru no Valdes locekļu vidus ievēl Biedru sapulce.
6.4. Valdes locekļi pārstāv Biedrību katrs atsevišķi.
6.5. Valde:
6.5.1. vada un pārstāv Biedrību;
6.5.2. veic Biedrības sekmīgai darbībai nepieciešamos pasākumus;
6.5.3. sastāda Biedrības nākamā gada budžetu un iepriekšējā gada finansiālās
darbības pārskatu, kā arī iesniedz tās Biedru sapulcei apstiprināšanai;
6.5.4. sagatavo priekšlikumus Biedru sapulcei par Biedrībai būtiskākajiem
jautājumiem un izmaiņām Biedrības darbībā;
6.5.5. lemj par tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes
gaitā.
6.6. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem Valdes
locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu
vairākumu.
6.7. Valde par savu pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību, kuras lielumu nosaka
Biedru sapulce.
6.8. Valde var prasīt tādu nepieciešamo izdevumu segšanu, kas radušies pienākumu
izpildes gaitā, par izdevumu summu un izdevumu veidiem lemj Biedru sapulce.
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7. nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija
7.1. Biedrības finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce
uz diviem gadiem
7.2. Biedrības revidents nevar būt Valdes loceklis.
7.3. Biedrības revidents:
7.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
7.3.2. izvērtē Biedrības grāmatvedības datu patiesumu un atbilstību reāli esošajai
situācijai;
7.3.3. dod atzinumu Biedru sapulcei par Valdes darbību atbilstību normatīvajiem
aktiem, Biedru sapulces lēmumiem, kā arī statūtiem;
7.3.4. dod atzinumu Biedru sapulcei par budžetu un finansiālās darbības gada
pārskatu;
7.3.5. nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus Biedru sapulcei par
Biedrības finanšu situācijas un mantas pārvaldības uzlabošanu;
7.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā
reizi gadā.
8. nodaļa. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība likvidēšanās gadījumā
8.1. Biedrības atlikušo naudu un mantu pēc visu kreditoru prasījumu apmierināšanas
nodod personām, kuras norādījusi Biedrības biedru sapulce, ievērojot, ka tās var
būt biedrības, nodibinājumi, valsts, pašvaldību institūcijas ar līdzīgiem mērķiem
un uzdevumiem.

Biedrības Valdes locekles:

______________________
Signe Mežinska
______________________
Vita Dumpe
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