LATVIJAS MEDICĪNAS INŽENIERZINĀTNES
UN FIZIKAS BIEDRĪBAS
statūti

Apstiprināti
Biedrības biedru sapulcē
2019. gada 2.maijā
Protokols Nr.2019-2

1. Biedrības nosaukums. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukumi ir “Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība”
(turpmāk - Biedrība). Tā ir bezpeļņas, brīvprātīga, sabiedriska profesionālā
organizācija, kas apvieno Latvijas Republikā medicīnas inženierzinātnes, medicīnas
fizikas un radniecīgu inženierzinātņu un fizikas nozarēs strādājošos speciālistus, kā
arī medicīnas inženierzinātnes un fizikas jomā ieinteresētās fiziskās un juridiskās
personas. Biedrības nosaukuma tulkojums citās valodās ir :
-angļu valodā: “Latvian Medical Engineering and Physics Society”.
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir LMIFB.
1.3. Biedrība darbojas visā Latvijas teritorijā saskaņa ar Latvijas Republikas likumiem,
citiem normatīvajiem dokumentiem un šiem statūtiem.
1.4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
2.

Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt medicīnas inženierzinātnes un fizikas nozaru attīstību un progresu Latvijā;
2.1.2. sekmēt medicīnas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un veselības profilaksi,
pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem zinātnē;
2.1.3. veicināt Biedrības biedru un citu medicīnas inženierzinātnes un medicīnas fizikas
jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas celšanu;
2.1.4. sekmēt Latvijas biznesa attīstību medicīnas inženierzinātnes un fizikas jomā;
2.1.5. piesaistīt skolu audzēkņus, studentus, inženierus, tehniskos speciālistus,
zinātniekus, medicīnas darbiniekus medicīnas inženierzinātnes un fizikas
virzienam;
2.1.6. popularizēt medicīnas inženierzinātnes un fizikas sasniegumus iedzīvotāju vidū.
2.2. Biedrības darbības virzieni:
2.2.1. nozares attīstības taktikas un stratēģijas izstrādāšana;
2.2.2. zinātnisko darbu veicināšana medicīnas inženierzinātnes un medicīnas fizikas
nozarēs;
2.2.3. medicīnas jaunās diagnostiskās un ārstnieciskās aparatūras, progresīvo medicīnas
fizikas tehnoloģiju un metožu izstrādnes un ieviešanas veicināšana Latvijā;
2.2.4. rekomendāciju izstrādāšana likumdošanai, lai nodrošinātu medicīnas
inženierzinātnē un medicīnas fizikā strādājošo juridisko atbildību; ar profesionālo
kvalifikāciju saistīto jautājumu izskatīšana;
2.2.5. medicīnas inženierzinātnes un medicīnas fizikas nozaru speciālistu profesionālo
apmācību un kvalifikācijas pilnveidošana;
2.2.6. medicīnas inženierzinātnes un medicīnas fizikas nozaru speciālistu sertifikācijas
kārtības noteikšana, ievērojot pastāvošo likumdošanu, kā arī speciālistu
sertifikācija un resertifikācija;
2.2.7. sadarbība ar citām Latvijas organizācijām veselības aprūpes organizācijas jomās;

2

2.2.8. sadarbība ar Eiropas un un citām starptautiskajām medicīnas inženierzinātnes un
fizikas biedrībām, organizācijām un asociācijām;
2.2.9. audzēkņu, studentu, inženieru, tehnisko speciālistu, zinātnieku medicīnas
darbinieku iesaistīšana apmaiņas programmās ar citām valstīm medicīnas
inženierzinātnes un fizikas virzienā;
2.2.10. medicīnas inženierzinātnes un fizikas virziena izglītības principu izstrādāšana
speciālistu sagatavošanai un programmu akreditācija;
2.2.11. piedalīšanās semināros, konferencēs, izstādēs un to organizēšana;
2.2.12. panākumu propagandēšana pasaules medicīnas inženierzinātnes un fizikas jomās;
2.2.13. saimnieciskā darbība, kas saistīta ar Biedrības īpašuma uzturēšanu un/vai
izmantošanu, lai sekmētu Biedrības mērķu sasniegšanu.
2.3. Biedrības darbības veidi un metodes:
2.3.1. Rīko regulāras Biedrības sēdes, kuru periodiskumu nosaka Biedrības valde;
2.3.2. Iesaistās konferenču, simpoziju un semināru organizēšanā Latvijā un ārzemēs;
2.3.3. Profesionālās kvalifikācijas celšanas nolūkā rīko izbraukuma sesijas, seminārus
u.c. pasākumus Latvijas reģionos;
2.3.4. Izplata profesionālo un zinātnisko informāciju starp Biedrības biedriem; sagatavo
informatīvos materiālus;
2.3.5. Izstrādā rekomendācijas un priekšlikumus valsts varas iestādēm, lai nodrošinātu
medicīnas inženierzinātnē un medicīnas fizikā strādājošo juridisko atbildību;
2.3.6. Pēc attiecīgo iestāžu vai amatpersonu pieprasījuma dod atsauksmes un
konsultācijas savas kompetences robežās.
3. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
3.1. Biedrība sastāv no īstenajiem, asociētajiem un Goda biedriem.
3.2. Par Biedrības īsteno biedru var kļūt jebkurš medicīnas inženierzinātnes, medicīnas
fizikas vai radniecīgas nozares speciālists.
3.3. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi persona,
kura atbalsta Biedrības mērķus un pilda Biedrības statūtus. Asociētie biedri piedalās
Biedrības darbā ar padomdevēja balsstiesībām.
3.4. Lai kļūtu par Biedrības biedru valdei jāiesniedz noteiktas formas rakstisks
pieteikums. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
Biedrības valde.
3.5. Par Biedrības biedru var kļūt juridiskā persona, ja tā savos statūtos noteiktajā kārtībā
pilnvaro pārstāvjus - fizisko personu vai personas piedalīties Biedrības kopsapulcēs
un ievēlēšanas gadījumā vadības un finansiālās darbības revīzijas institūcijās.
3.6. Ja par Biedrības biedru kļuvusi juridiskā persona, tās darbinieki kļūst par Biedrības
biedriem tikai tad, ja viņi ir individuāli iestājušies Biedrībā.
3.7. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.
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3.8. Valdes noraidošo lēmumu pretendents var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru
kopsapulce noraida pretendenta lūgumu, pretendents nav uzņemts par Biedrības
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu iesniegumu ne ātrāk kā pēc gada.
3.9. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
3.10. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:
3.10.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;
3.10.2. biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;
3.10.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
3.10.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
3.11. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata tuvākās biedru sapulces laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai.
Biedru sapulces lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija
jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas
brīža.
3.12. Par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalsts speciālistu par
nozīmīgu ieguldījumu medicīnas inženierzinātnē un medicīnas fizikā. Goda biedru
kandidatūru izvirza Biedrības valde vai divi Biedrības īstenie biedri. Goda biedru
ievēl Biedrības kopsapulce. Goda biedram pasniedz noteikta parauga diplomu. Goda
biedri nemaksā biedra naudu un piedalās Biedrības darbā ar padomdevēja
balsstiesībām.

4.

Biedru, asociēto un Goda biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem, neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir juridiskās vai fiziskās personas,
ir vienādas tiesības;
4.2. Biedrības īsteno biedru tiesības:
4.2.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
4.2.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli
4.2.3. vēlēt un būt ievēlētiem Biedrības institūcijās un citādi piedalīties Biedrības
pārvaldē.
4.2.4. balsot Biedrības kopsapulcē.
4.3. Biedrības biedru pienākumi:
4.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.3.2. regulāri maksāt biedra naudu;
4.3.3. apmeklēt biedru sapulces;
4.3.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
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4.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
4.5. Asociēto biedru tiesības:
4.5.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
4.5.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli
4.6. Asociēto biedru pienākumi:
4.6.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.6.2. regulāri maksāt biedra naudu;
4.6.3. apmeklēt biedru sapulces;
4.6.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
4.7. Goda biedru tiesības:
4.7.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
4.7.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli
4.8. Goda biedru pienākumi:
4.8.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.

Biedrības struktūrvienības

5.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības;
5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē tikai personīgi.
6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
6.4. 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.
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6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta katram biedram nosūtot rakstisku uzaicinājumu, ne
vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces.
6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
6.7. 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.
6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem.
6.9. Balsošana notiek atklāti, jebkurš klātesošais biedrs var dot priekšlikumu par aizklāto
alsošanu. Lēmums par aizklāto balsošanu biedru sapulce pieņem parastajā kārtībā.
6.10. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
6.10.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
6.10.2. Valdes un Revidenta ievēlēšana un atsaukšana;
6.10.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu,
reorganizāciju;
6.10.4. biedru un iestāšanās maksas apmēru un iemaksas kārtības noteikšana;
6.10.5. Valdes un Revidenta gada pārskata ziņojuma un bilances apstiprināšana;
6.10.6. balsu skaitu noteikšana vēlēšanām, ja Biedrības biedrs ir juridiska persona;
6.10.7. Goda biedru ievēlēšana;
6.10.8. biedru izslēgšana atbilstoši punktam 3.10
6.10.9. citi jautājumi, kuri saskaņa ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.
7.

Pārstāvju sapulce

7.1. Ja Biedrības biedru skaits pārsniedz 100, tad biedru sapulces vietā tās pienākumus
statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce.
7.2. Pārstāvjus ievēl biedru sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un
ievēlēšanas kārtību nosaka valde. Piedalīties pārstāvju vēlēšanās ir tiesības
īstenajiem biedriem.
7.3. Pārstāvju pilnvaru termiņš ir 3 gadi no ievēlēšanas brīža.
7.4. Šo statūtu noteikumi par biedru sapulci piemērojami arī attiecībā uz pārstāvju
sapulci.
8.

Izpildinstitūcija

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv Biedrību.
Valde sastāv no sešiem valdes locekļiem.
Valdi ievēlē biedru sapulci uz trim gadiem.
Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
Valdes locekļi no sava vidus ievēlē Biedrības prezidentu, kurš organizē valdes darbu
un viceprezidentu, kurš pilda prezidenta pienākumus prezidenta prombūtnes laikā.
8.6. Prezidents un viceprezidents tiek ievēlēti uz trim gadiem, bet ne vairāk kā divus
termiņus pēc kārtas.
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8.7. Prezidents un viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
8.8. Cits valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopīgi ar 3 pārējiem valdes
locekļiem.
8.9. Valde nosaka sēžu biežumu, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Valdes sēdes sasauc
Biedrības prezidents. Prezidentam ir tiesības sasaukt ārkārtējo valdes sēdi, kuru var
sasaukt arī pēc divu valdes locekļu rakstiska pieprasījuma.
8.10. Katrs valdes loceklis jāinformē par valdes sēdes sasaukšanu ne vēlāk kā 5 dienas
pirms paredzētā sēdes datuma.
8.11. Valde ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 4 valdes locekļi. Valde pieņem
lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.12. Valdes kompetencē ietilpst :
8.12.1. savu struktūru izveidošana;
8.12.2. finanšu plānu un pārskatu par to izpildi sagatavošana apstiprināšanai biedru
sapulcē;
8.12.3. biedru pārstāvības normu pārstāvju sapulcē, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas
kārtību noteikšana;
8.12.4. jauno biedru pieņemšana;
8.12.5. lēmumu pieņemšana par Biedrības kustamiem un nekustamajiem īpašumiem;
8.12.6. algoto darbinieku nepieciešamības noteikšana;
8.12.7. visi citi jautājumi, kas nav ekskluzīvi biedru sapulces kompetencē.
8.13. Valde pilnvaro Biedrības prezidentu:
8.13.1. organizēt Biedrības darbu saskaņa ar pārstāvošo Latvijas Republikas likumdošanu;
8.13.2. izpildīt valdes lēmumus;
8.13.3. slēgt visu veidu darījumus un veikt citus juridiskus aktus, apstiprināt pilnvaras un
atvērt Biedrības rēķinus bankās Latvijas Republikā;
8.13.4. pieņemt darbā un atlaist no darba darbiniekus, kā arī slēgt darba līgumus ar tiem.
9. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidentu ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
9.4. Revidents:
9.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.5. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
9.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
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10. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība. Institūcija, kura ir tiesīga
pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un
atsavināšanu.
10.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
10.1.1. biedru nauda;
10.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;
10.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
10.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības mērķu sasniegšanas
finansēšanai;
10.1.5. citi likumīgie ienākumi.
10.2. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild valde. Valde nosaka Biedrības naudas
izlietošanas kārtību un finanšu līdzekļu procentuālo sadalījumu sociālajā, rezerves
un attīstības fondos. Biedrības līdzekļi saskaņa ar valdes lēmumiem tiek izlietoti:
10.2.1. Biedrības mērķu īstenošanai;
10.2.2. darbinieku algošanai;
10.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
10.3. Biedrības saimniecisko un finansiālo darbību pārbauda Revidents ne retāk kā reizi
gadā.
10.4. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR15,- apmērā.
11. Pašlikvidēšanās kārtība
11.1. Biedrību likvidē:
11.1.1. ar kopsapulces lēmumu;
11.1.2. ar Latvijas Republikas tiesas lēmumu.
11.2. Likvidācijas gadījumā valde nodibina likvidācijas komisiju
11.3. Likvidācijas komisija sastāda likvidācijas bilanci un iesniedz to valdei
apstiprināšanai.
11.4. Mantas un finansiālo līdzekļu izlietošanas kārtība, Biedrības likvidēšanas gadījumā:
11.4.1. Biedrības manta jānovērtē atbilstoši tajā brīdī spēkā esošām cenām, pamatojoties
uz sākotnējo mantas vērtību, materiālo un morālo novecošanos;
11.4.2. manta, kas paliek pāri pēc Biedrības saistību nokārtošanas, tiek pārdota un iegūtie
līdzekļi ieskaitīti valsts budžetā ar konkrētu pielietojuma norādi.
11.5. Biedrība zaudē juridiskās personas statusu līdz ar brīdi, kad tā tiek izslēgta no
Biedrību un nodibinājumu reģistra.
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12. Statūtu stāšanās spēkā
12.1. Statūti šajā redakcijā pieņemti Biedrības kopsapulcē 2019. gada 2. maijā, Rīgā.
12.2. Statūti stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – pēc
statūtu reģistrēšanas Biedrības un nodibinājumu reģistrā.

Biedrības prezidents

____________________
(paraksts)

Statūti apstiprināti Rīgā, 2019. gada 2. maijā
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/Maksims Poļakovs/

