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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju 

apvienība”, (turpmāk tekstā - Biedrība). Biedrība ir brīvprātīga juridisko personu 

apvienība, kas darbojas uz tās biedru pašiniciatīvas pamata un izveidota, lai 

rūpētos par multiprofesionālas rehabilitācijas sistēmas  veidošanu un tās attīstības 

nodrošināšanu Latvijā; 

1.2. Biedrība ir izveidota SOA „Latvijas rehabilitologu biedrība” pārveidošanas 

rezultātā un ir minētās sabiedriskās organizācijas saistību un tiesību pārņēmēja.  

1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums : 

1.3.1. Biedrības nosaukuma tulkojums angliski ir „Latvian Rehabilitation 

Board”; 

1.3.2. Biedrības nosaukuma tulkojums krieviski – „Общество 

профессиональних организаций реабилитационных специалистов 

Латвии”; 

1.4. Biedrībai ir sava simbolika. 

 

 

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI. 

 

2.1. Biedrības darbības mērķi ir: 

2.1.1. Uz funkcionēšanas objektīvas novērtēšanas pamatiem balstītas 

rehabilitācijas attīstība un Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas 

ieviešanu Latvijā. 

2.1.2. Rūpēties par savu Biedru profesionālo organizāciju attīstību un to biedru 

profesionālās līdz-diploma izglītības kvalitāti un kvalifikācijas 

paaugstināšanu. 

2.1.3. Veicināt un aizstāvēt savu biedru profesionālo organizāciju saimnieciskās 

un tiesiskās intereses. 

 

 

2.2. Biedrība uzdevumi ir: 

2.2.1. Veicināt ārstniecības un citus ar rehabilitāciju saistīto speciālistu 

apvienošanos profesionālās organizācijās un Biedrībā.  

2.2.2. Iesaistīties aktuālu rehabilitācijas profesionālu un organizatorisku jautājumu 

metodiskajā risināšanā; 

2.2.3. Izstrādāt ieteikumus rehabilitācijas organizācijas uzlabošanai; 

2.2.4. Veikt un veicināt rehabilitācijas profesionāļu kvalifikācijas celšanu; 

2.2.5. Izveidot, ierosināt un veidot ekspertu un darba grupas; 

2.2.6. Iesaistīties rehabilitācijas pakalpojumu profesionālā vērtēšanā; 

2.2.7. Nodrošināt Biedrības biedru savstarpējo profesionālo attiecību kārtošanu; 

2.2.8. Pēc tiesas vai citu kompetentu iestāžu un organizāciju pieprasījuma 

nodrošināt ekspertus ar rehabilitāciju saistītu jautājumu risināšanā; 

2.2.9. Nodrošināt semināru, konferenču, kongresu un citu izglītojošu un  

pētniecību veicinošu pasākumu rīkošanu, kā arī dažādus t.sk. periodisko 

profesionālu preses un elektronisku izdevumu izdošanu. 

 

2.3. Biedrība atbalsta un sadarbojas ar organizācijām, iestādēm un, masu informācijas 

līdzekļiem, kuri sekmē Biedrības mērķu īstenošanu; 
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3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ. 

 

3.1. Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku; 

 

 

4. BIEDRĪBAS ATBILDĪBAS NOROBEŽOŠANA. 

 

4.1. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu; 

4.2. Biedrība neatbild par biedrības Biedru saistībām;  

4.3. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām; 

 

 

5. BIEDRĪBAS TIESĪBAS VEIKT SAIMNIECISKU DARBĪBU. 

 

5.1. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta 

ar Biedrības īpašumu uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko 

darbību t.sk. konferenču, kongresu, semināru u.tml., kā arī apmācības 

organizēšanu, lai atbalstītu Biedrības mērķu sasniegšanu; 

5.2. Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. 

Peļņu, kas gūta no Biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, 

nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem;  

 

 

6. BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS BIEDRĪBĀ. 

 

6.1. Biedrībai ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā. Par brīvprātīgo darbu 

uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko fiziska persona 

veic nestājoties ar Biedrību darba tiesiskajās attiecībās un kas ir vērsts uz 

Biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu; 

6.2. Pēc fiziskās personas pieprasījuma par Brīvprātīgā darba veikšanu ir noslēdzams 

rakstveida līgums, norādot veicamo darbu un tā izpildes termiņu; 

6.3. Fiziskajai personai, kura veic brīvprātīgo darbu, ar Biedrības valdes lēmumu var 

segt tādus izdevumus, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā; 

6.4. Par kaitējumu, kas personai ir radies pildot brīvprātīgo darbu, Biedrība atbild, ja 

šādu pienākumu tas uzņēmies vai arī kaitējums nodarīts Biedrības vainas dēļ; 

 

 

7. ATLĪDZĪBA PAR DARBĪBU BIEDRĪBĀ. 

 

7.1. Atlīdzība fiziskai personai (atalgojumu) par darbību Biedrībā, nosakāma 

atbilstoši attiecīgās personas pienākumu apjomam un Biedrības finansiālajam 

stāvoklim; 

7.2. Atlīdzību (atalgojumu) par darbību Biedrībā nosaka Biedrības Valde; 
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8. PUBLISKĀ DARBĪBA. 

 

8.1. Biedrībai, lai sasniegtu statūtos noteiktos dibināšanas mērķus, ir tiesības brīvi 

izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus 

masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī veikt 

citu publisku darbību; 

8.2. Jautājumos, kas saistīti ar Biedrības dibināšanas mērķiem, Biedrība var vērsties 

valsts un pašvaldību institūcijās un citās iestādēs un organizācijās, kā arī tiesā un 

aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses. 

 

 

9. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA. 

 

9.1. Par Biedrības biedriem var būt juridiskas personas- ar rehabilitāciju saistītas 

speciālistu profesionālās organizācijas un apvienības. 

9.2. Juridiskā persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz Biedrības valdei 

rakstisku pieteikumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka 

pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī 

sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.  

9.2.1. Iesniegumam jāpievieno: 

9.2.1.1. Statūtu kopija, 

9.2.1.2. Ziņas par organizācijas biedru skaitu; 

 

9.3. Pretendentiem pirms iestāšanās ir jāsamaksā iestāšanās nauda biedru sapulces 

noteiktajā apmērā. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tās tuvākajā sēdē. Uz 

valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicējs 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.  

9.4. Valdes lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru mēneša laikā var 

pārsūdzēt tuvākajai biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēj- 

organizācijas lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru; 

9.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības par to rakstveidā paziņojot 

biedrības valdei. 

9.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

9.7. Biedrs vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

9.8. Biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;  

9.9. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

9.10. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto; 

 

9.11. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, 

uzaicinot izslēdzamo profesionālās organizācijas pāarstāviun dodot viņam vārdu 

sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes 

lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā 

lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā 

no tā pieņemšanas brīža; 

9.12. Izstājušos biedrus atpakaļ Biedrībā var uzņemt valde. Izslēgtos Biedrus pēc 

valdes priekšlikuma atpakaļ Biedrībā var uzņemt biedru sapulce ar ¾ (klātesošo 

biedru balsu vairākumu; 
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9.13. Biedrībā var būt arī asociētie un goda biedri, par kuru uzņemšanu lemj Biedrības 

valde. Par asociētajiem un goda biedriem var būt ar rehabilitācijas nozari saistītas 

iestādes un organizācijas, kā arī fiziskas personas. Lai kļūtu par asociēto biedru, 

juridiskām personām- profesionālām, pacientu vai cilvēkus ar invaliditāti 

apvienojošām organizācijām ir jāiesniedz valdei iesniegums, pievienojot statūtu 

kopiju. Priekšlikumus par goda biedriem izvirza Biedrības biedri. Asociētajiem 

un goda biedriem nav balsstiesību Biedrības biedru sapulcē. 

 

 

10. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

 

10.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

10.1.1. Piedalīties Biedrības pārvaldē; 

10.1.2. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Biedrības institūciju lietvedību- oficiālo saraksti, protokoliem, lēmumiem un 

rīkojumiem; 

10.1.3. Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus 

par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

10.1.4. Organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu 

labākai veikšanai; 

10.1.5. Piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba grupu darbā; 

10.1.6. Lūgt palīdzību profesionālu konfliktu risināšanā; 

10.1.7. Publicēties Biedrības izdevumos; 

10.1.8. Statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt Biedrības biedru sapulces vai valdes 

ārkārtas sapulču sasaukšanu un izvirzīt jautājumus tās darba kārtībai; 

10.1.9. Regulāri saņemt informāciju par Biedrības darbību; 

 

10.2. Biedrības biedru pienākumi: 

10.2.1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, padomes un valdes 

lēmumus; 

10.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu; 

10.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu 

realizēšanu; 

10.2.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 

biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā 

biedra piekrišana. 
 

 

 

11. BIEDRĪBAS VADĪBA UN STRUKTŪRVIENĪBAS. 

 

11.1. Biedrības vadība ir Biedrības biedru sapulce un valde. Valdi ievēl Biedrības 

biedru sapulce. 

11.2.  Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 

struktūrvienības. 

11.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību 

regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.  
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12. BIEDRU SAPULCE, TĀS SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA. 

 

12.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

12.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Katrs Biedrības biedrs 

sevis pārstāvēšanai uz Biedru sapulci ir tiesīgs deleģēt ne vairāk kā 6 (sešas) 

fiziskas personas. Katram biedram ir viena balss. 

12.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā. 

12.4. 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. 

12.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu un plānoto darba kārtību; 

12.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no biedriem. Ja 

biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek 

sasaukta atkārtota biedru sapulce ar to pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt 

lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās 

vismaz divi biedri;  

 

 

13. IZPILDINSTITŪCIJA. 
 

13.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.  

13.2. Biedrības valdes sastāvu apstiprina biedru sapulce uz 4 (četriem) gadiem. 

13.3. Biedrības Valdes locekļi no sava vidus uz Biedrības Valdes darbības laiku ievēl 

Biedrības Valdes priekšsēdētāju- Biedrības prezidentu, kurš pārstāv un vada 

Valdes darbu un Biedrības Valdes priekšsēdētāja vietnieku; 

13.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces 

kompetencē; 

13.5. Valdes locekļi, izņemot valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku, 

kas pārstāv Biedrību atsevišķi, savas kompetences jautājumos, ir tiesīgi pārstāvēt 

Biedrību tikai kopīgi ar vēl 2 (diviem) citiem valdes locekļiem, izņemot 

gadījumus, kad valde izdevusi speciālu pilnvaru; 

13.6. Valde: 

13.6.1. Sagatavo statūtu izmaiņu grozījumu projektus: 

13.6.2. Izstrādā un iesniedz izskatīšanai Biedru sapulcē vai Biedrības Biedru 

padomei Biedrības darbības virzienu un programmu projektus un to 

finansēšanas projektus; 

13.6.3. Izpilda Biedru sapulču lēmumus. 

13.6.4. Iesniedz Biedru sapulcei ziņojumus par savu darbību; 

13.6.5. Izlemj citus jautājumus, ko Biedru sapulce pilnvarojusi veikt valdei. 

13.6.6. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk ka reizi ceturksnī. 

13.6.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēde piedalās vairāk nekā puse no valdes 

locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 

13.6.8. Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt biedru sapulcei, kuras 

lēmums ir galīgs. 

 

13.7. Biedrības valdes priekšsēdētājs: 

13.7.1. Biedru sapulces un valdes sēžu starplaikos valdes vārdā pārstāv Biedrību 

citās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs; 

13.7.2. Organizē valdes darbu; 
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13.7.3. Pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības tehnisko personālu; 

13.7.4. Ir Biedrības finanšu un kredītu rīkotājs; 

13.7.5. Pārstāv Biedrību organizācijās, uzņēmumos un iestādēs; 

13.7.6. Valdes priekšsēdētāja vietnieks aizstāj Biedrības valdes priekšsēdētāju viņa 

prombūtnes laikā. 

 

14. BIEDRĪBAS BIEDRU PADOME. 
 

14.1. Biedrības Biedru padome ir papildus valdei izveidota biedrības koleģiāla 

struktūrvienība, kas nodrošina Biedrības biedru un Biedrības valdes darbības 

pārraudzību periodā starp Biedrības biedru sapulcēm. 

14.2. Biedrības Biedru padomi veido katra Biedrības biedra deleģēts viens pārstāvis. 

Savu pārstāvi Biedrības biedri deleģē un atsauc par to rakstiski informējot 

Biedrības valdi, kas uztur un aktualizē Biedrības padomes locekļu reģistru. 

14.3. Biedrības biedru padome no sava vidus izvirza Biedrības Biedru padomes 

priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kas vada Biedrības Biedru padomes sēdes. 

14.4. Biedrības biedru padomes sēdes sasauc Biedrības biedru padomes priekšsēdētājs 

(viņa prombūtnes laikā vietnieks) pēc savas, vai vismaz divu biedru ierosinājuma, 

vismaz nedēļu pirms plānotās sēdes, uzdodot Biedrības valdei vai 

ģenerālsekretāram izsūtīt padomes locekļiem rakstiskus e-pasta uzaicinājumus. 

14.5. Biedrības Biedru padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajā piedalās vismaz trīs 

Biedrības biedri. Biedrības valde nodrošina padomes sēžu protokolēšanu. 

14.6. Biedrības biedru padome: 

14.6.1. Uzklausa Biedrības valdes darbības pārskatu par aizvadīto periodu 

starp Biedrības Biedru padomes sēdēm; 

14.6.2. Biedrības biedru sapulces vārdā dod uzdevumus Biedrības valdei; 

 

 

15. REVĪZIJAS INSTITŪCIJA. 
 

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

biedru sapulce no savu biedru pārstāvjiem  ievēl uz 4 (četriem) gadiem vai arī to 

izvēlas un nolīgst Biedrības Valde. 

15.2. Biedrības revidents nevar būt biedrības Valdes loceklis. 

15.3. Revidents: 

15.3.1. Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

15.3.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

15.3.3. Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

15.3.4. Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu. 

15.3.5. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 

reizi gadā. 

15.3.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

 

 

BIEDRĪBAS “LATVIJAS REHABILITĀCIJAS PROFESIONĀLO  

ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA”  

 

Biedru sapulces vadītājs, valdes priekšsēdētājs     Aivars Vētra 


