Apstiprināti biedru kopsapulcē 2016.gada 24.martā
Latvijas Veselības ekonomikas asociācija
STATŪTI
2016.gada 24.marta redakcijā
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Latvijas Veselības ekonomikas asociācija, turpmāk tekstā – Biedrība, ir
brīvprātīga personu apvienība, kas tiek organizēta uz brīvprātības pamatiem
bez mērķa gūt peļņu.
1.2. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija”.
1.3. Biedrības darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas „Biedrību un
nodibinājumu likumu”, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
Biedrības statūtiem.
2. BIEDRĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN METODES
2.1. Biedrības pamatmērķis ir veicināt veselības ekonomikas zinātnes attīstību,
veselības ekonomikas un farmakoekonomikas pētījumu, pielietošanu praksē,
lai sekmētu sabiedrības un veselības resursu pamatotu, taisnīgu un efektīvu
izmantošanu un attīstītu uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes sistēmas
funkcionēšanu.
2.2. Lai īstenotu mērķi, Biedrība izvirza šādus uzdevumus:
2.2.1. informēt sabiedrību par veselības ekonomikas zinātnes nozīmi un tās
pielietošanas teorētiskajām un praktiskajām iespējām veselības aprūpes
sistēmas attīstībā;
2.2.2. sekmēt uz pierādījumiem balstītas medicīnas principu ieviešanu praksē;
2.2.3. sekmēt un attīstīt sadarbību starp veselības aprūpes profesionāļiem,
valstiskām un nevalstiskām institūcijām, īpaši izglītības un zinātnes
iestādēm, profesionālajām asociācijām, kā arī pacientu tiesību
aizsardzības iestādēm;
2.2.4. veicināt dialogu un koordinēt sadarbību starp dažādu nozaru
pārstāvjiem veselības ekonomikas un farmakoekonomikas jomā;
2.2.5. izstrādāt un attīstīt veselības un farmakoekonomisko pētījumu veikšanas
metodiku, kā arī sekmēt zāļu ekonomisko novērtēšanas vadlīniju
pielietošanu zāļu pētījumos;
2.2.6. veikt pētījumus veselības ekonomikas un farmakoekonomikas jomā;
2.2.7. sniegt konsultatīva rakstura pakalpojumus veselības ekonomikas un
farmakoekonomikas jomā;
2.2.8. veicināt veselības ekonomikas izglītības programmu izstrādāšanu un
ieviešanu vidējo un augstāko izglītības iestāžu mācību programmās;
2.2.9. informēt sabiedrību par sabiedrības resursu optimālas izlietošanas
nozīmi un iespējām veselības aprūpes sistēmā;
2.2.10. apkopot un analizēt informāciju par veiktajiem nacionālajiem un
starptautiskajiem veselības ekonomikas un farmakoekonomikas
pētījumiem, kā arī to pielietošanas iespējām praksē;
2.2.11. veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citu valstu
nacionālajām un starptautiskajām zinātniskajām un sabiedriskajām
organizācijām,
kas
darbojas
veselības
ekonomikas
un
farmakoekonomikas jomā.
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3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZLĒGŠANA
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona iesniedzot noteiktas
formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo
dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Biedrības darbā piedalās personas ar īpašu statusu goda biedri, kas kopsapulcē
piedalās ar padomdevēja tiesībām un bez balsstiesībām.
4.3. Par Biedrības goda biedru var kļūt fiziska persona, kuras līdzšinējā
profesionālā darbība un pieredze kalpojusi par pamatu veselības ekonomikas
un farmakoekonomikas attīstībai un kuru, pamatojoties uz Biedrības valdes
ieteikumu, ir ievēlējusi kopsapulce.
4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde, izvērtējot
personas iesniegtos dokumentus un motivāciju, var pieņemt lēmumu par
biedra kandidāta statusa piešķiršanu uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu.
Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu
nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes
sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats 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.
4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt biedru
kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav
uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne
ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to
valdei.
4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu:
4.7.1. par Valdes vai biedru kopsapulces lēmumu nepildīšanu;
4.7.2. par Biedrības īpašuma bojāšanu;
4.7.3. par Biedrības reputācijas graušanu;
4.7.4. par Biedru naudas nemaksāšanu;
4.7.5. ja biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un 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 5 dienu laikā no tā pieņemšanas
brīža.
5. BIEDRU UN GODA BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu
viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās biedrībās, nodibinājumos un citos tiesiskos
iestādījumos;
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
Goda biedriem ir tiesības piedalīties kopsapulcē ar padomdevēja tiesībām un
bez balsstiesībām.
Biedrības biedru un goda biedru pienākumi:
5.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.3.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu
realizēšanu;
5.3.3. nepieļaut rīcību, kas var negatīvi ietekmēt Biedrības reputāciju
sabiedrībā.
Biedrības biedriem ir pienākums maksāt biedra naudu līdz kārtējā kalendārā
gada 20.decembrim, izņemot Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas
noteikumos noteiktos gadījumus.
Saistības biedram un goda biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes
lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir
nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1. Ar biedru kopsapulces 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 kopsapulce.
7. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var
piedalīties biedru kopsapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību uz
rakstveida pilnvaras pamata. Juridisko personu pārstāvību noformē ar
rakstveida pilnvaru vai dokumentiem, kas apliecina amatpersonas tiesības bez
īpaša pilnvarojuma pārstāvēt juridisko personu.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz
31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
7.5. Ja ārkārtas biedru kopsapulces sasaukšanu pieprasījuši biedri, kopsapulce
sasaucama nekavējoties.
7.6. Par biedru kopsapulces sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par a) grozījumu
izdarīšanu statūtos, b) valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu,
atsaukšanu un atlīdzības noteikšanu, c) Biedrības darbības izbeigšanu vai
reorganizāciju, valde biedriem paziņo un tās darba kārtību, sasaukšanas vietu
un laiku dara zināmu ne vēlāk kā 15 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas.
7.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā 1/2 no
balsstiesīgajiem biedriem.
7.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā
tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2
biedri.
7.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 1/2 no
klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem,
Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk nekā 2/3 no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.
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8. IZPILDINSTITŪCIJA
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, kurus
kopsapulce ievēl uz 3 (trīs) gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes
darbu.
8.3. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas
ar tās līdzekļiem. Valde organizē grāmatvedības uzskaiti un tā ir tiesīga izlemt
jebkurus visus citus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces
kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājs biedrību pārstāv atsevišķi. Jebkurš valdes loceklis kopā
ar vismaz vēl vienu valdes locekli ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību.
8.5. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
9. REVIDENTS
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru
ievēl biedru kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk
kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta
atzinuma saņemšanas.
10. BIEDRU NAUDA
10.1. Biedrības biedri ik gadu maksā biedru naudu. Biedru naudas lielumu nosaka
biedru kopsapulce ar lēmumu, ko pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
10.2. Goda biedri biedru naudu nemaksā.
10.3. Biedru kopsapulce var noteikt vienreiz maksājamu iestāšanās maksu biedriem.
11. BIEDRĪBAS FINANŠU AVOTI
11.1. Lai sasniegtu savus mērķus, Biedrība var izmantot jebkuru tiesisku finanšu
avotu, tai skaitā:
11.1.1. biedru naudu un iestāšanās maksu;
11.1.2. personu ziedojumus;
11.1.3. ienākumus no saimnieciskās darbības;
11.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas, kas paredzētas atsevišķu
Biedrības uzdevumu vai pasākumu finansēšanai.
11.2. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas
saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu
saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus.
11.3. Ienākumi, kas gūti no biedrības veiktās saimnieciskās darbības, starp Biedrības
biedriem netiek sadalīti, bet tiek izmantoti Biedrības mērķu sasniegšanai.

Valdes priekšsēdētāja
Rīgā, 2016.gada 24.martā

(paraksts)

Daiga

Behmane
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