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LATVIEŠU ĀRSTU UN ZOBĀRSTU APVIENĪBA 
         LATVIAN MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATION 

                       LĀZA 
             Statūti 
 
Statūti apstiprināti 26 decembrī, 2013. 
 
Statūtu grozījumi apstiprināti 27. septembrī, 2020  
 
 
                

Mērķi un darbība 
 

1. Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, 
kura dibināta 1947. gadā Vācija, bet kopš 2013. gada reģistrēta Minesotā, ASV, un ASV 
ziedotājiem ir nodokļu atlaides ziedojumiem (LĀZA is a “qualified 501(c) tax free Organization 

and all donations are tax deductable in USA).  LĀZA mērķi ir: 
1.1. apvienot vienā organizācijā ārstus, zobārstus, ārstniecības atbalsta personas un 

medicīnas nozares zinātniekus gan ar Latvijā, gan ārpus tās iegūtu diplomu, kā latviešu 
izcelsmes medicīnas profesionāļus, tā arī cittautībniekus, kas vēlas atbalstīt LĀZA mērķus un 
darbību; 

1.2. stiprināt savu biedru kopības apziņu un veicināt ētikas principu ievērošanu 
veselības aprūpē un medicīnas izglītībā; 

1.3. rūpēties par Latvijas iedzīvotāju un diasporas fiziskās un psihiskās veselības 
kopšanu, tautas dzīvā spēka saglabāšanu, veselības sistēmas uzlabošanu un tās 
ilgtspējas veicināšanu; 

1.4. veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstniecības 
personu un ārstniecības atbalsta personu izglītību un sadarbību. 

1.5. sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar Latvijas institūcijām 
un veselības aprūpes, pētniecības un izglītības iestādēm, lai sekmētu savu mērķu 
īstenošanu. LĀZA biedri atbalsta šos mērķus, daloties ar savu starptautisko 
pieredzi. 

2. Apvienības uzdevumi ir: 
2.1. pārstāvēt savus biedrus un atbalstīt viņu darbību LĀZA mērķu sasniegšanai; 
2.2. rīkot sanāksmes un kongresus saviem biedriem un Latvijas kolēģiem, kā arī 

zinātniskas lekcijas un pārrunas plašākai sabiedrībai; 
2.3. atbalstīt un sekmēt medicīnisko izglītību, ārstniecību un pētniecību, kā arī 

humanitāro palīdzību Latvijai; 
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2.4. izdot LĀZA Apkārtrakstu, nodrošināt zinātniskas un populārzinātniskas 
publikācijas par sabiedrības veselības jautājumiem.  Popularizēt LĀZA darbību, 
saglabāt tās vēsturi; 

 

    Biedri, viņu tiesības un pienākumi 
 
3. Par LĀZA biedru var kļūt fiziska persona, neatkarīgi no dzīves vai darba vietas gan Latvijā, 

gan ārpus tās, kura ir iepazinusies ar LĀZA statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt 
apvienības mērķu un uzdevumu īstenošanu. LĀZA biedra statuss pēc tā tiesībām un 
pienākumiem iedalās sekojoši: 
– īstenais biedrs, 
– asociētais biedrs,  
– goda biedrs. 

3.1. par īstenajiem biedriem var būt ārsti, zobārsti un rezidenti. Īstenajiem biedriem 
ir balsstiesības, un tos var ievēlēt pārvaldes un revīzijas institūcijās. 

3.2. par asociētajiem biedriem var būt medicīnas un zobārstniecības studenti, 
ārstniecības vai ārstniecības atbalsta personas, vai citas fiziskas personas, kuras 
atbalsta LĀZA mērķus un kuru profesionālā darbība ir saistīta ar ārstniecību. 
Asociētajiem biedriem ir balsstiesības, bet tos nevar ievēlēt pārvaldes un revīzijas 
institūcijās. Asociētie biedri ir lūgti aktīvi iesaistīties LĀZA darbā, dalīties ar savām 
idejām un sniegt ieteikumus. 

3.3. par goda biedriem var kļūt izcili ārsti, zobārsti un citas fiziskas vai juridiskas 
personas, kas sniegušas lielu ieguldījumu LĀZA mērķu realizācijā. Goda biedriem 
nav balsstiesības un tos nevar ievēlēt pārvaldes un revīzijas institūcijās; 

4. Persona, kura vēlas kļūt par LĀZA biedru, iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt 
Apvienībā un apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar statūtiem un apņemas tos pildīt, kā 
arī samaksā iestāšanās maksu. Īstenos un asociētos biedrus uzņem valde; 

5. Goda biedra statusam personu iesaka LĀZA biedri un to apstiprina valde; 
6. Ja LĀZA biedrs pašreizējā gada laikā nenomaksā biedra maksu par iepriekšējo gadu, tad 

valde ir tiesīga aktīvā un asociētā biedra statusu apturēt līdz biedra naudas nomaksai. Pēc 
parāda samaksas biedra statuss tiek atjaunots; 

7. Ja biedrs nemaksā ikgadējo biedra naudu vai kaitē LĀZA mērķiem un tās labai slavai, ar 
valdes lēmumu viņu var izslēgt no Apvienības; 

8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Apvienības, rakstveidā paziņojot par to Valdei. 
9. LĀZA biedru tiesības un pienākumi ir: 

9.1. piedalīties LĀZA lēmumu pieņemšanā, saņemt informāciju par LĀZA darbību;  
9.2. izvirzīt kandidātus LĀZA valdes vēlēšanām un ievēlēt valdi; 
9.3. ierosināt un izlemt citus jautājumus, kas attiecās uz LĀZA mērķu realizāciju;  
9.4. izstāties no LĀZA;  
9.5. ievērot LĀZA statūtus un valdes lēmumus; 
9.6. regulāri maksāt biedra naudu, atbilstoši valdes noteiktajam; 
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Vēlēšanas 

10. LĀZA valdes un amatu vēlēšanas:  
10.1 vēlēšanu gada sākumā valde publicē aktuālo īsteno LĀZA biedru sarakstu, 

informē par vēlēšanu norises kārtību un aicina biedrus iesūtīt LĀZA sekretāram 
pieteikumus jaunajam valdes sastāvam;  

10.2 par kandidātu LĀZA valdei var būt LĀZA īstenie biedri, kuri regulāri maksājuši 
biedra naudu, vismaz gadu aktīvi darbojušies LĀZA mērķu vārdā, kuriem ir savs 
redzējums par LĀZA darbību nākamajā starpvēlēšanu periodā un kuri ir gatavi arī 
paši strādāt; 

10.3 katram īstenajam un asociētajam biedram balsošanā ir viena balss, goda 
biedriem nav balss tiesības; 

10.4 valdes amatiem kandidātus izvirza un ievēl jaunā valde no sava vidus. Vēlēšanas 
notiek ik četrus gadus. 
 

Valde 
 
11.LĀZA izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl LĀZA balsstiesīgie biedri:   

11.1. valdē ir ne mazāk kā 6 personas, tai skaitā: priekšsēdis, vicepriekšsēdis, sekretārs, 
kasieris, biedrzinis;  
11.2. valdi ievēl uz 4 gadiem; valdes locekļi un priekšsēdis var tikt ievēlēti vairāk nekā 

vienu termiņus pēc kārtas. Par darbību valdē ievēlētās personas nesaņem 
atalgojumu.  

11.3. valdes priekšsēdi ievēl valdes locekļi no sava vidus ar 2/3 balsu pārsvaru. Par 
valdes priekšsēdi var būt LĀZA īstenais biedrs, neatkarīgi no viņa mītnes valsts, kurš 
aktīvi darbojies LĀZA vismaz 3 gadus; valdes priekšsēdi var ievēlēt ne vairāk kā 
divus termiņus pēc kārtas. 

11.4. valde ir tiesīga izlemt visus ar biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot 
jautājumus, kas ir biedru sapulces kompetencē; 

11.5. atsevišķas pārstāvības tiesības ir valdes priekšsēdim un valdes priekšsēža 
vietniekam (vicepriekšsēdim). Pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību kopā ar vēl 
diviem citiem valdes locekļiem. 

  
12. Valdes kompetencē ir: 

12.1. sadalīt amatus un pienākumus; ja starplaikā kāds no valdes locekļiem atsakās no 
darbības valdē, tad valdei ir tiesības uzaicināt kādu atvietotāju līdz nākamām vēlēšanām; 

12.2. reprezentēt LĀZA un vadīt tās darbu saskaņā ar statūtiem; valdes kompetencē ir 
veikt statūtu labojumus, atbilstoši LĀZA balsstiesīgo biedru ieteikumiem. 
12.3. veikt finanšu darījumus, vest grāmatvedības uzskaiti un veidot arhīvu; 
12.4. sastādīt LĀZA budžetu un noteikt biedru maksas; 
12.5. pilnvarot atsevišķas personas atsevišķu jautājumu kārtošanai; 
12.6. uzņemt jaunus biedrus, izslēgt biedrus; 
12.7. apstiprināt Goda biedrus;  
12.8. sniegt biedriem pārskatu par savu darbību; 
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12.9. sasaukt biedru sapulci, izsūtot paziņojumu 2 mēnešus iepriekš, un atgādinājumu 
nedēļu pirms sapulces, ja tā notiktu tele-konferences veidā, kurā pieņemtie lēmumi ir ar 
tādu pat juridisku spēku, kā rakstveida balsošana, ja sapulcē piedalās vairāk nekā 1/3 
balsstiesīgo biedru. 

 

Revīzijas komisija 
 
13.  Apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija divu vai 
trīs locekļu sastāvā, kurus apstiprina valde. 

13.1. Revīzijas komisija izvēl no sava vidus priekšsēdētāju;  
13.2. Revīzijas komisija veic LĀZA mantas un finanšu līdzekļu revīziju un sniedz savu 
ziņojumu valdei un biedriem. 

 

Līdzekļi 
 

14. LĀZA finanšu līdzekļi sastāv no ikgadējiem biedru naudas maksājumiem, individuāliem 
piešķīrumiem un novēlējumiem, piešķīrumiem no organizācijām ar līdzīgiem mērķiem (piem., 
Ojāra Veides Fonds, Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds), ziedojumiem LĀZA darbībai un 
mērķa ziedojumiem, u.c. ienākumiem, kas nav pretrunā ar LĀZA mērķiem. 
  

Likvidācija 
 

15. Apvienības reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt valde, bet to apstiprina biedru sapulce. 
Biedru sapulces lēmums par Apvienības reorganizāciju, darbības izbeigšanu un likvidāciju ir 
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no balsstiesīgajiem biedriem. 
Darbības izbeigšanas un likvidācijas gadījumā atlikušo mantu sadala atbilstoši valdes lēmumam. 
 
 

LĀZA valde: Uģis Gruntmanis, Juris Lazovskis, Zaiga Alksne-Phillips, Jānis Dimants, Atis 
Bārzdiņš, Kaspars Tūters, Ēriks Niedrītis, Daina Dreimane, Gundars Katlaps, Andis 
Graudiņš, Karīna Beinerte, Aleksandrs Kalniņš.  
LĀZA biroja vadītāja Kamena Kaidaka 
 
2020.gada 27. septembris 


