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LaMSA Statūti 
 
1. Visparējie noteikumi 
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas 
Medicīnas Studentu Asociācija” (turpmāk 
tekstā - Biedrība); 
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums 
angļu valodā – Latvian Medical Students’ 
Association; 
1.3. Biedrības saīsinātais nosaukums ir 
„LaMSA”; 
1.4. Biedrība ir neatkarīga juridiska 
persona ar savu simboliku, zīmogu, 
bankas kontu; 
1.5. Biedrība darbojas saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumiem, 
normatīvajiem aktiem, Biedrības 
statūtiem un nolikumu; 
1.6. Biedrība ir nevalstiska organizācija, 
kurai piešķirts Sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss veselības un 
izglītības veicināšanā, slimību profilaksē; 
1.7. Biedrības biedru un institūciju 
praktisko darba kārtību un savstarpējo 
saistību nosaka Biedrības Nolikums, ko 
pieņem Biedru sapulce; 
1.8. Biedrība ir tiesīga iestāties citās 
biedrībās vai to savienībās, kuru darbība 
un statūti nav pretrunā ar Biedrības 
statūtiem. 

 
2. Biedrības mērķi un uzdevumi. 
2.1. Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas 
medicīnas studentu intereses vietējā un 
starptautiskā mērogā; 
2.1.2. veicināt medicīnas studentu 
profesionālās sagatavotības līmeni; 
2.1.3. veicināt sabiedrības veselību un 
uzlabot slimību profilaksi; 
2.2. Biedrība mērķu izpildei veic šādus 
uzdevumus: 
2.2.1. pārstāv medicīnas studentus 
Latvijā un ārvalstīs; 
2.2.2. veicina medicīnas studentu 
sadarbību vietējā un starptautiskā 
mērogā; 

2.2.3. organizē medicīnas studentu 
profesionālo un zinātnisko apmaiņu 
starptautiskā mērogā; 
2.2.4. veicina medicīnas studentu izpratni 
par Latvijas un citu valstu veselības 
aprūpes sistēmām; 
2.2.5. piedalās un organizē projektus, kas 
saistīti ar medicīniskām un sociālām 
problēmām gan Latvijā, gan citur 
pasaulē; 
2.2.6. organizē projektus, kas veicina 
sabiedrības veselību un slimību 
profilaksi. 
 
3. Biedrības darbības termiņš. 
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu 
laiku. 
 
4. Biedru iestāšanās biedrībā, 
izstāšanās un izslēgšana. 
4.1. Biedrībā var iestāties jebkurš ar 
medicīnu vai veselības aprūpi saistītas 
nozares studējošais, kurš ir ieinteresēts 
un gatavs ar aktīvu darbību sekmēt 
Biedrības mērķu sasniegšanu: 
4.1.1. studējošais, kurš vēlas iestāties 
Biedrībā, www.lamsa.lv mājaslapā 
aizpilda elektronisku pieteikuma formu. 
Pieteikuma formu un tam klāt 
pievienojamo dokumentu sarakstu 
nosaka Biedrības Nolikums; 
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu 
Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja 
lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, 
taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas 
brīža;  
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs 
rakstveidā var pieprasīt pārskatīt un pēc 
atkārtota atteikuma vērsties Revīzijas 
komisijā ar pieprasījumu mainīt Valdes  
lēmumu. Ja Revīzijas komisija uzskata, ka 
kandidātam biedra statuss nav piešķirts 
nepamatoti, par biedra statusa 
piešķiršanu lemj Biedru sapulce; 
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no 
Biedrības, paziņojot par to Valdei 
rakstveidā vai ar e-pasta palīdzību; 
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4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar 
Valdes lēmumu, ja: 
4.5.1. biedrs nav nomaksājis biedra 
naudas gada maksājumu līdz 
30.septembrim; 
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus 
un uzņemtās saistības pēc Valdes, 
Revīzijas komisijas, Biedru sapulces vai 
projektu vadītāju pieprasījuma; 
4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir 
pretrunā ar Biedrības Statūtos noteikto 
kārtību; 
4.5.4. biedrs veic darbības, kas negatīvi 
ietekmē Biedrības tēlu vai nodara 
Biedrībai citu kaitējumu;  
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra 
izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes 
laikā, uzaicinādama izslēdzamo biedru 
un dodama tam vārdu sava viedokļa 
paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās 
nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. 
Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no 
Biedrības un šā lēmuma motivācija 
jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu 
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
 
5. Biedru tiesības un pienākumi. 
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, 
ievēlēt Biedrības institūcijas un tikt 
ievēlētam tajās; 
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 atbilstoši 
savām spējām un iemaņām, profesionālās 
un zinātniskās apmaiņas programmas 
konkursos, iesniegt priekšlikumus par 
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, 
aizstāvēt savu viedokli; 
5.1.4. piedalīties International 
Federation of Medical Students’ 
Associations (turpmāk tekstā - IFMSA) 
organizētos pasākumos, pārstāvot tajos 
Biedrību; 

5.1.5. ar Valdes apstiprinājumu kandidēt 
uz IFMSA Valdes un Oficiālo pārstāvju 
amatiem un vietu IFMSA delegāciju 
sastāvā; 
5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
5.2.1. ievērot Biedrības Statūtus; 
5.2.2. pildīt Biedru sapulces, Valdes un 
Padomes lēmumus; 
5.2.3. samaksāt gada biedra naudas 
maksājumu līdz 30.septembrim; 
5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt 
Biedrības mērķu realizēšanu; biedru 
aktivitāti izvērtē atbilstoši Pielikums 1 
iekļautajiem kritērijiem; 
5.2.5. nepieļaut rīcību, kas ir pretrunā ar 
Biedrības Statūtiem un Nolikumu vai 
negatīvi ietekmē Biedrības reputāciju;  
5.2.6. mēneša laikā informēt Biedrību par 
izmaiņām aizpildītās pieteikuma formas 
datos un akadēmiskā statusa izmaiņām; 
5.2.7. apmeklēt Biedrības Biedru 
kopsapulces vai pilnvarot citu Biedrības 
biedru piedalīties tajā, aizpildot 
pilnvarojuma formu un iesniedzot to 
Biedru kopsapulces vadītājam tās laikā. 
 
6. Biedrības struktūrvienības. 
6.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt 
izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 
struktūrvienības. Izņēmuma gadījumā 
tās var izveidot ar Valdes lēmumu, ko 6 
mēnešu laikā jāapstiprina Biedru 
sapulcē; 
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un 
pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību 
regulē struktūrvienības Nolikums, ko 
apstiprina Biedrības Biedru sapulce. 
 
7. Institūcijas 
7.1. Biedrību veido šādas institūcijas: 
7.1.1. Biedrības Valde; 
7.1.2. Biedrības Padome; 
7.1.3. Biedrības Biedru sapulce; 
7.1.4. Revīzijas komisija; 
7.2. Biedrības Valde: 
7.2.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, 
ko ievēl Biedrības Valdes gadskārtējās 
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vēlēšanās akadēmiskā gada rudens 
semestrī; 
7.2.2. Valde sastāv no Valdes 
priekšsēdētāja jeb Biedrības prezidenta 
(turpmāk tekstā Valdes priekšsēdētājs) 
un pieciem uz gadu ievēlētiem Valdes 
locekļiem; 
7.2.3. Valdes ievēlēšanas kārtību un 
Valdes darbību regulē Biedrības 
Nolikums, ko apstiprina Biedru sapulce;  
7.2.4. Valde ir tiesīga izlemt visus 
jautājumus, kas nav noteikti kā Biedru 
sapulces vai Revīzijas komisijas 
ekskluzīva kompetence; 
7.2.5. Biedrību atsevišķi ir tiesīgs 
pārstāvēt Valdes priekšsēdētājs vai 
Valdes priekšsēdētāja rakstiski deliģēts 
pārstāvis. Pārējie Valdes locekļi pārstāv 
Biedrību kopīgi; 
7.2.6. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā 
piedalās vismaz 50% + 1 loceklis no 
visiem Valdes locekļiem; 
7.2.7. Lemttiesīgas Valdes sēdes lēmums 
ir pieņemts, ja par to nobalso 50% +1 
loceklis no visiem klātesošajiem Valdes 
locekļiem; 
7.2.8. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus 
bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes 
locekļi rakstveidā vai elektroniski 
nobalso par lēmuma pieņemšanu; 
7.2.9. Jebkurš Valdes loceklis ir tiesīgs 
atteikties no saviem amata pienākumiem, 
rakstveidā paziņodams atkāpšanās 
iemeslus Biedrības Valdei: 
7.2.9.1. uz saņemtā iesnieguma pamata  
(ne vēlāk kā mēneša laikā) tiek sasaukta 
ārkārtas Padomes biedru sapulce 
trūkstošā Valdes locekļa ievēlēšanai uz 
atlikušo Valdes darbības laiku; 
7.2.10. Valdes locekli var atsaukt Biedru 
sapulce vai Padome. Valdes locekli var 
atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. 
Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā 
uzskatāma pienākumu neizpilde vai 
nepienācīga izpilde, nespēja vadīt 
Biedrību, kaitējuma nodarīšana 
Biedrības interesēm, kā arī uzticības 
zaudēšana; 

7.2.11. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs 
atteikties no saviem amata pienākumiem, 
rakstveidā paziņodams atkāpšanās 
iemeslus Biedrības Valdei: 
7.2.11.1. uz saņemtā iesnieguma pamata 
(ne vēlāk kā mēneša laikā) tiek sasaukta 
ārkārtas Biedru sapulce 7.1.4. punkta 
noteiktajā kārtībā trūkstošā Valdes 
priekšsēdētāja ievēlēšanai uz atlikušo 
Valdes darbības laiku; 
7.3. Biedrības Padome: 
7.3.1. Biedrības padome ir Biedrības 
lēmējinstitūcija, kas tiesīga izlemt 
Biedrības attīstībai un darbībai svarīgus 
jautājumus laikā, kad netiek sasaukta 
Biedru sapulce:   
7.3.1.1. Padomi var izveidot Biedrības 
biedru skaitam pārsniedzot 100. Līdz 
Padomes izveidei visas tās pilnvaras 
īsteno biedru sapulce; 
7.3.2. Padomes locekļi pilda savus 
pienākumus bez atlīdzības;  
7.3.3. Padomes pienākumi:  
7.3.3.1. sanākt uz sapulci ne retāk kā reizi 
3 mēnešos;  
7.2.3.2. sanākt uz sapulci pēc jebkuras 
citas Biedrības institūcijas uzaicinājuma 
2 nedēļu laikā.   
7.3.4. Padomes tiesības:  
7.3.4.1. ievēlēt un atcelt Valdes 
amatpersonas, izņemot Valdes 
priekšsēdētāju;  
7.3.4.2. izmantot biedrības telpas vai  
citus resursus savai darbībai t.sk. lūgt 
finansiālu atbalstu, ja tas nepieciešams  
pienākumu veiksmīgai izpildei;  
7.3.4.3. lūgt jebkurai citai biedrības 
institūcijai atskaiti par tiešajiem 
pienākumiem un darbību;  
7.3.4.4. uzlikt veto Valdes lēmumiem; 
šādu lēmumu Valde var lūgt atkārtoti 
izskatīt Biedru sapulcei;  
7.3.5. Padomes darbību regulē Biedrības 
nolikums, ko apstiprina Biedru sapulce;  
7.3.6. Padomes locekļu skaitu aprēķina 
mēnesi pirms biedru sapulces:  
7.3.6.1. Padomes locekļu skaits ir vismaz 
10, to var palielināt līdz 10% no biedrības 
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biedru skaita, ja šie 10% ir skaitliski 
vairāk nekā 10;  
7.3.6.2. procentuālu Rīgas Stradiņa 
universitātes un Latvijas Universitātes 
pārstāvniecību padomē aprēķina, ņemot 
vērā katras universitātes biedru skaitu 
Biedrībā.  
7.3.7. Valde izsludina pieteikšanos 
Padomes biedra statusam biedru vidū ne 
vēlāk kā 3 nedēļas pirms vēlēšanām. Tiek 
darīta zināma katras universitātes 
proporcionālā individuālo biedru 
pārstāvniecība un Padomes locekļu 
kopējais skaits; 
7.3.8. Jebkurš Biedrības biedrs var 
pieteikt savu kandidatūru Padomei; 
7.3.9. Padomes biedrus ievēl Biedru 
sapulce ar aizklātu balsojumu; 
7.3.10. Biedru sapulcei tiek paziņoti 
ievēlētie Padomes locekļi, kā arī nosaukti 
pārējie kandidāti atbilstoši universitātēm 
saņemtā atbalsta secībā; 
7.3.11. Padomes locekļi nedrīkst 
vienlaicīgi būt nevienas citas vēlētas 
LaMSA institūcijas sastāvā;  
7.3.12. Ja Padomes loceklis tiek ievēlēts 
kādā no institūcijām, padomes sastāvs 
tiek pārskatīts un brīvo vietu automātiski 
ieņem nākošais Padomē neiekļautais, 
lielāko atbalstu saņēmušais, attiecīgās 
universitātes pārstāvis;  
7.3.13. Pēc visu institūciju ievēlēšanas  
tiek konstatēts Padomes galīgais sastāvs 
un Padome no sava vidus ievēl padomes 
priekšsēdētāju un tā vietnieku: 
7.3.14. Padomes priekšsēdētāja 
pienākumi ir: 
7.3.14.1. Padomes sapulču sasaukšana un 
vadīšana; 
7.3.14.2. Padomes darba koordinēšana; 
7.3.14.3. Padomes pārstāvēšana attiecībā 
pret citām biedrības institūcijām un 
Biedru sapulci;  
7.3.14.4. Padomes sēžu protokolu 
iesniegšana Valdei ne vēlāk kā 2 nedēļas 
pēc noteiktā Padomes sēdes datuma; 
7.3.15. Ja Padomes priekšsēdētājs nespēj 
pildīt savus amata pienākumus, tos 

automātiski pārņem Padomes 
priekšsēdētāja vietnieks;  
7.3.16. Padomes sapulces ir lemttiesīgas, 
ja tajās piedalās 50% + 1 loceklis no 
visiem Padomes locekļiem; 
7.3.17. Padomes sapulces lēmums ir 
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 
50% + 1 loceklis no klātesošajiem 
Padomes locekļiem. Veto ir pieņemts, ja 
par to nobalso 2/3 no klātesošajiem. Veto 
kādam Valdes lēmumam Padome ir 
tiesīga uzlikt ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc 
attiecīgā Valdes lēmuma pieņemšanas;  
7.3.18. Pārejas perioda noteikumi,  
ieviešot Padomi:  
7.3.18.1. par pirmās Padomes locekļiem 
kļūst ikviens biedrs, kas pieteicis savu 
kandidatūru, neņemot vērā 
proporcionālu universitāšu individuālo 
biedru pārstāvniecību; apstiprinošs 
Biedru sapulces lēmums Padomes 
sastāvam nav nepieciešams;  
7.3.18.2. Pirmā izveidotā LaMSA padome 
nav tiesīga pieņemt veto lēmumus;  
7.3.18.3. Pārejas noteikumi zaudē spēku 
līdz ar biedru sapulces ievēlētas Padomes 
izveidi, kura var notikt gadskārtējo 
vēlēšanu laikā; 
7.4. Biedrības Biedru sapulce: 
7.4.1. Biedru sapulce ir augstākā  
Biedrības lēmējinstitūcija;  
7.4.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties 
visi Biedrības biedri un novērotāji: 
7.4.2.1. Novērotāju statusā var būt Valdes 
uzaicināti viesi. Novērotājiem nav 
balstiesību; 
7.4.2.2. Biedrs var piedalīties Biedru 
sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. 
Pilnvara piedalīties un balsot Biedru 
sapulcē iesniedzama izdrukas vai 
elektroniskā veidā; 
7.4.3. Biedru sapulce tiek sasaukta 
vismaz vienu reizi akadēmiskā gada 
laikā; 
7.4.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt 
sasaukta pēc Valdes priekšsēdētāja vai 3 
Valdes locekļu iniciatīvas, vai, ja to 
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena 
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desmitā daļa Biedrības biedru, vai 
Revīzijas komisija, norādot sasaukšanas 
iemeslu; 
7.4.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne 
vēlāk kā trīs nedēļas pirms noliktā 
sapulces datuma, informējot biedrus, 
izmantojot pieejamos elektroniskās 
saziņas līdzekļus; 
7.4.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā 
piedalās vismaz 50% + 1 biedrs no kopēja 
biedru skaita; 
7.4.7. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga 
kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā 
tiek sasaukta ārkārtas Biedru sapulce, 
kas ir tiesīga pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar 
nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi 
biedri; 
7.4.8. Biedru sapulces lēmums ir 
pieņemts, ja par to nobalso vismaz 50% + 
1 no klātesošajiem biedriem un statūtos 
nav noteikts citādi.  
7.4.8.1. Lēmums par Statūtu 
grozījumiem, Biedrības darbības 
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja 
par to nobalso vairāk nekā divas 
trešdaļas no klātesošajiem biedriem; 
7.4.9. Tikai Biedru kopsapulce ir tiesīga: 
7.4.9.1. izdarīt grozījumus Biedrības 
Statūtos; 
7.4.9.2. ievēlēt vai atcelt Valdes 
priekšsēdētāju un Revīzijas komisiju;  
7.4.9.3. lemt par Biedrības likvidāciju vai 
reorganizāciju; 
7.5. Revīzijas komisija: 
7.5.1. Biedrības finansiālās un 
saimnieciskās darbības kontroli veic 
Revīzijas komisija vismaz trīs locekļu 
sastāvā, kuru ievēl Biedru sapulce uz 
diviem gadiem.  
7.5.2.  Revīzijas amatpersonu skaitā 
jābūt: 
7.5.2.1. vismaz vienai un ne vairāk 
iepriekšējās Valdes amatpersonai; 
7.5.2.2. vismaz divām personām ar izcilu 
Biedrības vai citas organizācijas pieredzi, 
kas nav iesaistītas Biedrības aktivitātēs; 

7.5.3. Revīzijas amatpersonām ir aizliegts 
ieņemt jebkādus citus vēlētus vai 
piešķirtus amatus Biedrībā; 
7.5.4. Revīzijas komisija uzrauga, kā tiek 
pieņemti un izpildīti lēmumi, kā tiek 
izlietoti Biedrības līdzekļi un vai tiek 
ievēroti normatīvie akti; 
7.5.5. Revīzijas komisijas darbību regulē 
Biedrības Nolikums; 
7.5.6. Biedrības Revīzijas komisijas 
sastāvā nedrīkst būt Biedrības Valdes 
locekļi; 
7.5.7. Revīzijas komisijas pienākumi: 
7.5.7.1. veikt Biedrības mantas un finanšu 
līdzekļu revīziju; 
7.5.7.2. sniegt atzinumu par Biedrības 
budžeta plānu un gada pārskatu; 
7.5.7.3. izvērtēt Biedrības grāmatvedības 
un lietvedības darbu; 
7.5.7.4. sniegt ieteikumus par Biedrības 
finanšu un saimnieciskās darbības 
uzlabošanu; 
7.5.6. Revīzijas komisija veic revīziju 
Biedru sapulces noteiktajos termiņos, 
taču ne retāk kā reizi gadā; 
7.5.7. Biedru sapulce apstiprina 
Biedrības gada pārskatu tikai pēc 
revīzijas komisijas atzinuma 
saņemšanas; 
7.5.8. Revīzijas komisijas lēmums ir 
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 
puse no klātesošajiem Revīzijas komisijas 
locekļiem. 
  
8. Biedrības līdzekļi, to veidošanas un 
izlietošanas kārtība. 
8.1. Biedrības līdzekļi tiek veidoti no: 
8.1.1. biedru iestāšanās naudas; 
8.1.2. biedru gada maksas; 
8.1.3. dividendēm par iegādātajiem 
vērtspapīriem un ieguldījumiem 
uzņēmējdarbībā; 
8.1.4. fizisko un juridisko personu 
ziedojumiem, dāvinājumiem, 
atskaitījumiem un novēlējumiem 
biedrībai, pamatlīdzekļu, materiālo un 
kultūras vērtību un nekustāmā īpašuma 
veidā; 
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8.1.5. ienākumiem no depozītu 
noguldījumiem un kredītiem; 
8.1.6. citiem maksājumiem, kas nav 
aizliegti ar likumu; 
8.2. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti: 
8.2.1. biedrības mērķu un uzdevumu 
realizācijai; 
8.2.2. mācību un zinātnisko 
komandējumu apmaksai; 
8.2.3. biedrības funkcionēšanai un 
pasākumu organizēšanai; 
8.2.4. darbinieku atalgošanai; 
8.3. Ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi 
un novēlējumi ar norādītu to izlietošanas 
mērķi obligāti ievērojami biedrības 
pārvaldes un izpildes institūcijām. 

Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var 
tikai ar ziedojumu, dāvinājumu, 
atskaitījumu izdarītāja vai novēlējuma 
mantinieku rakstisku piekrišanu. Uz 
laiku brīvos līdzekļus biedrība var 
izmantot vērtspapīru iegādei, 
noguldījumiem vai pasākumu 
kreditēšanai; 
8.4. Biedrības naudas un mantisko 
līdzekļu plūsmu, tās organizēšanu un 
pārraudzīšanu regulē Biedrības 
Nolikums; 
8.5. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem 
līdzekļiem un mantu visus likumdošanā 
paredzētos civiltiesiskos darījumos.
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