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1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums – Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu
asociācija.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija (turpmāk Biedrība) ir brīvprātīga, nepolitiska, sabiedriska bezpeĜĦas organizācija,
profesionāla biedrība, kas nodibināta uz pašiniciatīvas pamata, apvienojoties
radioloăijas nozarē Latvijas Republikā praktizējošiem sertificētiem
radiogrāferiem un radiologu asistentiem diagnostiskā, radioloăijā un staru
terapijā, neatkarīgi no viĦu tautības, reliăiskās un politiskās pārliecības, lai
kopīgā darbībā uz likumu pamata un šo statūtu ietvaros pildītu izvirzītos
mērėus.
2.2. Biedrība darbojas saskaĦā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem
normatīviem aktiem un savā darbībā ievēro Biedrību un nodibinājumu
likumu, kā arī šos Statūtus.
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2.4. Biedrībai ir savs zīmogs un sarakstes veidlapas.
2.5. Biedrības valdes atrašanās vieta un tās juridiskā adrese ir:
PilsoĦu iela 13, Rīga, LV-1002.
2.6. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā.
2.7. Biedrība var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas
tiesības un uzĦemties saistības un pienākumus saskaĦā ar saviem darbības
mērėiem un uzdevumiem.
2.8. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts
neatbild par Biedrības saistībām un Biedrība neatbild par valsts saistībām.
Biedrība neatbild par savu biedru personiskajām saistībām un biedri
neatbild par Biedrības saistībām.

3. Biedrības mērėi un uzdevumi
3.1. Biedrības pamatmērėis ir apvienot radiogrāferus un radiologu
asistentus, uz kopējo interešu pamata rūpēties par savu profesionālo
izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, sekmēt radiogrāfera un radiologa
asistenta profesijas prestiža pieaugumu un vērtīgākās pieredzes apgūšanu.

3.2. Biedrības mērėi un uzdevumi ir:
3.2.1. sadarbībā ar profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām
un sabiedriskām organizācijām veicināt radiogrāferu un
radiologu asistentu zināšanu pilnveidošanu radioloăijas un
staru terapijas jomā;
3.2.2. nostiprināt radiogrāferu un radiologu asistentu prestižu
sabiedrībā;
3.2.3. radīt vienotu informācijas apmaiĦas un konsultāciju sistēmu;
3.2.4. piedalīties apmācības programmu izstrādāšanā un realizēšanā;
3.2.5. sekmēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi un radošo spēju
izkopšanu un pieredzes apmaiĦu;
3.2.6. veikt radiogrāferu un radiologu asistentu sertifikāciju un
resertifikāciju;
3.2.7. veicināt sadarbības un pieredzes apmaiĦu starp radiogāferiem
un radiologu asistentiem;
3.2.8. izkopt humānisma un ētiskās darba tradīcijas;
3.2.9. organizēt radiogrāferu un radiologu asistentu atpūtas un brīvo
laiku;
3.2.10. sadarboties ar starptautiskajām radiogrāferu biedrībām un
asociācijām;
3.2.11. citi mērėi, kas nav pretrunā ar Biedrības statūtiem un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
3.3. Biedrības darbības metodes mērėu un uzdevumu izpildei:
3.3.1. organizēt regulāras sēdes, kuru periodiskumu nosaka
Biedrības valde;
3.3.2. iesaistīties citu asociāciju organizētajos pasākumos;
3.3.3. organizēt seminārus, lekcijas un citus pasākumus
profesionālās kvalifikācijas celšanas nolūkā;
3.3.4. sagatavot informatīvos un metodiskos materiālus;
3.3.5. veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

4. Biedrības darbības termiĦš
4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku un tās darbības termiĦš
nav noteikts.

5. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana
5.1. Biedrībā ir īstenie biedri, asociētie biedri un Goda biedri.
5.2. Biedrības īstenie biedri ir personas, kuras dibinājušas Biedrību un
personas, kuras iestājušās Biedrībā pēc tās dibināšanas.
5.3. Par Biedrības īstenajiem biedriem var kĜūt Latvijā sertificēti
radiogrāferi un radiologu asistenti, kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar
atbilstošiem dokumentiem, kuri aktīvi darbojas diagnostiskajā radioloăijā un

staru terapijā, atzīst un ievēro Biedrības statūtus, darbības mērėus un
uzdevumus.
5.4. Par Biedrības asociētajiem biedriem var kĜūt Latvijā nesertificēti
radiogrāferi un radiologu asistenti, un ārvalstīs licencēti un radioloăijas
nozarē praktizējoši radiogrāferi un radiologu asistenti.
5.5. Asociētajiem
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5.6. Lai kĜūtu par Biedrības īsteno vai asociēto biedru, pretendentam ir
jāiesniedz rakstveida iesniegums valdei ar vismaz divu Biedrības biedru
rekomendāciju. Iesniegumu izskata tuvākajā valdes sēdē. Iesnieguma formu
un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
5.7. Lēmumu par īstenā un asociētā biedra uzĦemšanu Biedrībā pieĦem
valde. Ja valde noraida pieteicēja lūgumu, tad pretendents netiek virzīts
balsošanai biedru sapulcē. Pretendents var iesniegt atkārotu pieteikumu ne
ātrāk kā pēc viena gada.
5.8. Galīgo lēmumu par pretendenta uzĦemšanu Biedrībā par īsteno vai
asociēto biedru pieĦem biedru sapulce, balsojot par to ne mazāk kā 2/3 no
klātesošo biedru skaita.
5.9. Par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu
speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu radioloăijas jomā. Goda biedra
kandidatūru izvirza Biedrības valde vai divi īstenie biedri. Goda biedru ievēl
biedru sapulce, balsojot par to ne mazāk kā 2/3 no klātesošo biedru skaita.
5.10. JaunuzĦemtais Biedrības īstenais vai asociētais biedrs iemaksā
iestāšanās naudu un biedra naudu par kārtējo gadu valdes noteiktajā
apmērā un kārtībā.
5.11. Biedrības Goda biedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas un biedra
naudas maksājumiem.
5.12. Biedrības biedri darbojas uz vienlīdzības pamatiem.
5.13. Biedrības biedrs var izstāties no Biedrības, par to iesniedzot
rakstisku iesniegumu Biedrības valdei.
5.14. Biedru no Biedrības var izslēgt biedru sapulce pēc valdes
priekšlikuma, balsojot par to ne mazāk kā 2/3 no klātesošo biedru skaita:
5.14.1. ja biedrs neievēro Biedrības statūtus;
5.14.2. ja biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;
5.14.3. ja biedrs vairāk kā 24 mēnešus nav maksājis biedru naudu.
Par biedra izslēgšanu biedram jāpaziĦo rakstveidā piecu dienu laikā no
lēmuma pieĦemšanas brīža.

6. Biedru tiesības un pienākumi
6.1. Īstenajiem biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
6.1.2. saĦemt informāciju par Biedrības darbību, piedalīties
Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbības uzlabošanu, izteikt savu viedokli Biedrības
biedru sapulcēs;
6.1.3. atbalstīt Biedrības mērėprogrammas, ieguldot mantu un
līdzekĜus Biedrības darbībā;
6.1.4. izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdei.
6.2. Asociētajiem biedriem un Goda biedriem ir šādas tiesības:
6.2.1. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbības uzlabošanu, izteikt savu
viedokli Biedrības biedru sapulcēs;
6.2.2. izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdei.
6.3. Īsteno un asociēto biedru pienākumi:
6.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes
lēmumus;
6.3.2. regulāri maksāt biedra naudu;
6.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērėu un
uzdevumu realizēšanu;
6.3.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieĜaut rīcību, kas grauj
Biedrības reputāciju;
6.3.5. sistemātiski paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

7. Biedru sapulce
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Sapulcē biedrs var
piedalīties arī ar pārstāvja starpniecību, pārstāvim izdodot rakstveida
pilnvaru.
7.3. Kārtējā sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz
31.martam. Kārtējo sapulci sasauc Biedrības valde. Sapulces izziĦošanu
nodrošina Biedrības prezidents (valdes priekšsēdētājs).

7.4. Ārkārtas sapulce var tikt sasaukta pēc Biedrības prezidenta vai
valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā
daĜa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedrības prezidents nosaka sapulces sasaukšanas laiku, vietu un
dienas kārtību. Biedrības prezidenta pienākums ir nodrošināt, lai sapulces
sasaukšana tiktu izziĦota ne vēlāk kā divas nedēĜas pirms sapulces
rakstiski, telefoniski vai citādi.

7.6. Biedrības prezidenta pienākums ir nodrošināt, lai savlaicīgi tiktu
sagatavoti sapulces materiāli tā, lai sapulce noritētu lietišėi, ar izdalītiem
rakstiskiem informatīviem materiāliem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc
iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu
variantiem.
7.7. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no īstenajiem
biedriem.
7.8. Ja sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēĜ, piecu nedēĜu laikā
tiek sasaukta atkārtota sapulce, kas ir tiesīga pieĦemt lēmumus neatkarīgi
no klātesošo īsteno biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz
divi īstenie biedri.
7.9. Sapulce notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces
norises kārtību nepieĦem sapulce.
7.10. Sapulci vada Biedrības prezidents, ja sapulces dalībnieki nenolemj
citādi. Sapulces norise tiek protokolēta.
7.11. Sapulcē lēmumi tiek pieĦemti, ja par tiem nobalso vairāk kā puse
no klātesošajiem īstenajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem,
Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieĦemts, ja par to nobalso
vairāk kā divas trešdaĜas no klātesošajiem īstenajiem biedriem.
7.12. Visi balsojumi ir atklāti, izĦemot gadījumus, kad valde vai vismaz
viena desmitā daĜa no klātesošiem pieprasa aizklātu balsojumu.
7.13. Sapulcei ir tiesības:
7.13.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
7.13.2. ievēlēt Biedrības prezidentu un valdi;
7.13.3. ievēlēt revīzijas komisiju;
7.13.4. ievēlēt reăionu pārstāvjus;
7.13.5. ievēlēt sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju un sertifikācijas
komisiju;
7.13.6. ievēlēt ētikas komisiju;
7.13.7. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas lielumu pēc
Biedrības valdes priekšlikuma;
7.13.8. apstiprināt Biedrības gada budžetu, gada pārskatus un
atskaites;
7.13.9. izveidot Biedrības uzĦēmumus (uzĦēmējsabiedrības);
7.13.10. pieĦemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu,
turpināšanu vai reorganizāciju;
7.13.11. izlemt citus jautājumus.
7.14. Sapulce ievēl Biedrības prezidentu, citus valdes locekĜus, revīzijas
komisiju, ētikas komisiju, sertifikācijas komisiju un reăionu pārstāvjus. Visu
vēlēto personu pilnvaru termiĦš ir četri gadi.

7.15. Biedrības prezidentu var ievēlēt ne vairāk kā divus termiĦus pēc
kārtas.
7.16. Katrās vēlēšanās vismaz četri valdes locekĜi jāievēl no jauna.
7.17. Biedrības prezidenta un citu valdes locekĜu, revīzijas komisijas
locekĜu, ētikas komisijas locekĜu, sertifikācijas komisijas locekĜu un reăionu
pārstāvju kandidātus vēlēšanām var izvirzīt jebkurš īstenais biedrs ne vēlāk
kā sešas nedēĜas pirms biedru sapulces, iesniedzot savu priekšlikumu valdei.
Par kandidāta izvirzīšanu balsošanai sapulcē lemj valde, iepriekš saĦemot no
kandidāta piekrišanu un kandidāta CV. Ja valde noraida pieteikto
kandidatūru, tad pretendents netiek virzīts balsošanai biedru sapulcē.
7.18. Revīzijas komisijas locekĜi nevar būt Biedrības valdes locekĜi.
7.19. Revīzijas komisijas un ētikas komisijas priekšsēdētājus ievēl
attiecīgās komisijas no komisijas locekĜu visus. Komisijas locekĜi no savas
vides var ievēlēt komisiju priekšsēdētāju vietniekus un sekretārus, ja tas
nepieciešams.
7.20. Reăionu pārstāvji darbojas kā valdes pilnvarotas personas noteiktos
reăionos un piedalās paplašinātās valdes sēdēs.

8. Valde
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 9 valdes locekĜiem,
tajā skaitā prezidenta (valdes priekšsēdētāja), viceprezidenta, sekretāra,
sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja un 5 valdes locekĜiem.
8.2. Biedrības prezidentu un sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju ievēl
biedru sapulce, viceprezidentu un sekretāru ievēl valde no valdes locekĜu
vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.3. Gadījumā, ja prezidents tiek atsaukts no amata vai nespēj pildīt
savus pienākumus, vai atsakās no amata pirms termiĦa beigām, viĦa amatu
līdz nākošajām vēlēšanām ieĦem viceprezidents.
8.4. Visiem valdes locekĜiem ir pārstāvības tiesības. Biedrības prezidents
ir tiesīgs Biedrību pārstāvēt atsevišėi, pārējie valdes locekĜi Biedrību ir tiesīgi
pārstāvēt kopīgi, bez Biedrības prezidenta.
8.5. Biedrības valde:
8.5.1. nodrošina biedru sapulču lēmumu izpildi;
8.5.2. vada un pārzina Biedrības lietas;
8.5.3. pārvalda Biedrības mantu un citus līdzekĜus, rīkojas ar tiem
atbilstoši statūtiem un biedru sapulču lēmumiem;
8.5.4. sagatavo priekšlikumus par izmaiĦām Biedrības darbībā;
8.5.5. sagatavo priekšlikumus par prezidenta, valdes locekĜu, revīzijas
komisijas, ētikas komisijas un sertifikācijas komisijas locekĜu
izvirzīšanu balsošanai biedru sapucē;

8.5.6. organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti;
8.5.7. veic citus Biedrības darbībai nepieciešamos pasākumus.
8.6. Valdes sēdes sasauc Biedrības prezidents vai vismaz 7 valdes locekĜi.
Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz divas trešdaĜas no
valdes sastāva. Valdes lēmumi tiek pieĦemti, ja par tiem nobalso vairāk kā
puse no klātesošiem valdes locekĜiem.
8.7. Biedrības ikdienas darbu vada Biedrības prezidents. Biedrības
prezidenta prombūtnes laikā viĦa pilnvaras izpilda Biedrības viceprezidents,
bet viĦa prombūtnes laikā no valdes locekĜu vidus ievēlēta persona.
8.8. Biedrības prezidents:
8.8.1. nodrošina biedru sapulču un valdes lēmumu izpildi;
8.8.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;
8.8.3. pārstāv Biedrību attiecībās ar trešajām personām, pārstāv
Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs,
organizācijās, uzĦēmumos (uzĦēmējsabiedrībās), arī ārvalstu
un starptautiskajās organizācijās;
8.8.4. pārstāv Biedrību tiesās;
8.8.5. izsniedz pilnvaras, slēdz saimnieciskus un citus līgumus;
8.8.6. atver un slēdz Biedrības norēėinu kontus bankās, rīkojas ar
Biedrības naudas līdzekĜiem;
8.8.7. kārto uzdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
8.8.8. sagatavo priekšlikumus par izmaiĦām Biedrības darbībā;
8.8.9. izlemj citus Biedrības ikdienas jautājumus.
8.9. Atsevišėu darbību vai uzdevumu veikšanai biedru sapulce papildus
valdei var izveidot darba grupu, nosakot tās darbības kārtību un
kompetenci.
8.10. Biedrības valdes locekĜi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Ar
valdes lēmumu var noteikt visu vai atsevišėu valdes locekĜu, kā arī citu
amatu atalgojuma apmēru un tā izmaksas kārtību.
8.11. Īpašu
un
darbietilpīgu
uzdevumu
veikšanai
(apmācības
programmu, metodisko materiālu un citu materiālu izstrāde) valde var
paredzēt izpildītājam vienreizēju finansiālu atbalstu.
8.12. Tehniskā darba nodrošināšanai, dokumentācijas, grāmatvedības un
lietvedības nodrošināšanai valde var nolīgt tehniskos darbiniekus.
8.13. Vēlētās amatpersonas var atteikties no savu pienākumu pildīšanas,
iesniedzot iesniegumu par atteikšanos no amata biedru sapulcei valdei.

9. Revīzijas komisija
9.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic
revīzijas komisija. Revīzijas komisiju ievēl Biedrības sapulce uz četriem
gadiem. Revīzijas komisija sastāv no trīs locekĜiem, tajā skaitā revīzijas

komisijas priekšsēdētāja. Valde var pieaicināt Biedrības finansiālās darbības
revīzijas veikšanai zvērinātu revidentu, nosakot tā pilnvaru termiĦu.
9.2. Revīzijas komisija:
9.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekĜu revīziju;
9.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.2.3. veic revīziju noteiktajos termiĦos, bet ne retāk kā reizi gadā;
9.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu darbības uzlabošanu;
9.2.5. veic citus biedru sapulces vai attiecīgi valdes uzticētos
uzdevumus.
9.3. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs sasauc revīzijas komisijas sēdes,
vada tās un nodrošina to protokolēšanu. Revīzijas komisijas sēde ir tiesīga
pieĦemt lēmumus, ja tajā piedalās vismaz divi revīzijas komisijas locekĜi.
Revīzijas komisija lēmumus pieĦem ar vienkāršu balsu vairākumu.
Gadījumā, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšėirošā balss ir revīzijas komisijas
priekšsēdētājam.
9.4. Biedrība nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci bez
Biedrības revīzijas komisijas slēdziena.
10. Biedrības sertifikācijas komisija
10.1. Biedrības sertifikācijas komisija sastāv no septiĦiem komisijas
locekĜiem, tajā skaitā sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja.
10.2. Biedrības sertifikācijas komisija sanāk uz komisijas sēdēm ne retāk
kā trīs reizes gadā.
10.3. Tehniskā darba nodrošināšanai, dokumentācijas, grāmatvedības un
lietvedības nodrošināšanai Biedrības sertifikācijas komisija ar var nolīgt
tehniskos darbiniekus.
10.4. Darbietilpīgu uzdevumu veikšanu (sertifikācijas jautājumu
izstrādāšana, pilnveidošana) Biedrības sertifikācijas komisija un Biedrības
valde var paredzēt izpildītājam finansiālu atlīdzību.
10.5. Sertifikācijas nolikumu apstiprina Biedrības valde.
11. Biedrības saimnieciskā darbība
11.1. 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 mērėus.
11.2. Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi Biedrības statūtos
noteikto mērėu sasniegšanai. PeĜĦu, kas gūta no Biedrības saimnieciskās
darbības, nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem.
11.3. Biedrības līdzekĜi ar valdes lēmumu var tikt izmantoti:

11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
11.3.4.

tehnisko līdzekĜu iegādei;
grāmatu un žurnālu iegādei;
prēmijām un pabalstiem Biedrības biedriem;
citu izdevumu segšanai (tajā skaitā darbinieku algām), kas
saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

11.4. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekĜiem un mantu visus
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos civiltiesiskos darījumus.
11.5. Tiesiskās, finansiālās un citas attiecības ar Biedrības izveidotajām
uzĦēmējsabiedrībām un organizācijām nosaka attiecīgo uzĦēmējsabiedrību
un organizāciju statūti.

Biedrības prezidente
Elita Rutka

