
Profesionālās biedrības 

,,Latvijas Vecmāšu asociācija,, 

Statūti 

 

1.nodaļa  Vispārīgie noteikumi 

1.1. Latvijas Vecmāšu asociācija {turpmāk tekstā-Asociācija) ir profesionāla biedrība,  

kas apvieno vecmātes un darbojas saskaņā ar šiem statūtiem un Asociācijas institūciju 

pieņemtajiem lēmumiem. 

1.2. Biedrības nosaukums: 

Latviešu valodā: Latvijas Vecmāšu asociācija (saīsināti- LVA); 

Angļu valodā: Association of Midwives of Latvia (saīsināti- AML); 

Krievu valodā: Ассоциация Акушерок Латвии (saīsināt- AAЛ); 

 1.3. Asociācija darbojas Latvijas Republikā. 

1.4. Asociācijas juridiskā adrese: Miera 45, Rīga, LV- 1013, Latvija. 

1.5. Asociācijas logo: 

 

 

Latvijas Vecmāšu asociācija 

 

2. nodaļa. Asociācijas darbības mērķis, uzdevumi un metodes 

2.1. Asociācijas mērķis ir apvienot vecmātes, lai risinātu aktuālus jautājumus vecmāšu 

specialitātē, nodrošinātu vecmātes ar informāciju un atbalstu profesionālajā darbībā, 

tādejādi uzlabojot reproduktīvās veselības aprūpi Latvijā. 

2.2. Asociācijas uzdevumi: 

2.2.1. Pārstāvēt Asociācijas intereses sabiedrībā un valsts institūcijās; 



2.2.2. Aktīvi līdzdarboties vecmāšu pamatizglītības un tālākizglītības stratēģijas veidošānā un 

īstenošanā; 

2.2.3. Sadarboties ar institūcijām, kas izstrādā un pieņem normatīvos aktus saistībā ar 

vecmāšu specialitāti un reproduktīvās veselības aprūpi valstī; 

2.2.4. Izkopt vecmāšu darba tradīcijas; 

2.2.5. Veicināt vecmāšu profesijas autoritātes celšanu un nostiprināšanu sabiedrībā; 

2.2.6. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu vecmāšu organizācijām un organizācijām, kuras 

atbalsta Asociācijas mērķi un uzdevumus; 

2.2.7. Izdot un izplatīt informatīvus un izglītojošus materiālus vecmātēm; 

2.2.8. Organizēt labdarības pasākumus. 

2.3. Asociācijas darbības metodes: 

2.3.1. Izglītojošs darbs vecmāšu specialitātē: 

a) kursu, lekciju un konferenču organizēšana, 

b) izglītojošu materiālu sagatavošana un izplatīšana; 

c) citas metodes, kas nav aizliegtas ar normatīvajiem aktiem; 

2.3.2. Līdzdarbošanās darba grupās, izglītības stratēģiju un normatīvo aktu projektu par 

vecmāšu specialitāti un reproduktīvās veselības aprūpi valstī izstrāde; 

2.3.3. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām un privātām organizācijām 

Latvijā un ārvalstīs, kas atbalsta Asociācijas mērķi; 

2.3.4. Iesaistīšanās sabiedriskās domas veidošanā, lai celtu un nostiprinātu vecmāšu profesijas 

autoritāti sabiedrībā, 

2.3.5. Augstāk minētā mērķa un uzdevumu sasniegšanai Asociācijas darbībā tiek iesaistīti 

dažādu profesiju un institūciju pārstāvji un sekmēta Asociācijas biedru pašiniciatīva, 

2.3.6. Augšminētā mērķa un uzdevumu īstenošanai Asociācija veic finanšu līdzekļu 

piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu. 

3. nodaļa. Asociācijas biedri, biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi. 

Biedru tiesības un pienākumi 

3.1. Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura reģistrēta „Latvijā praktizēt 

tiesīgu vecmāšu reģistrā” un ir/nav ieguvusi sertifikātu vecmāšu specialitātē, atbalsta 



Asociācijas mērķi un uzdevumus, ir ieinteresēta Asociācijas darbībā, apņemas ievērot 

šos statūtus un Asociācijas pārvaldes institciju lēmumus. 

3.2. Lai kļūtu par Asociācijas biedru, vecmātei jāiesniedz Asociācijas valdei (turpmāk tekstā- 

valde) noteiktas formas pieteikums, kā arī jāsamaksā iestāšanās maksa valdes 

noteiktajā apmērā. 

3.3. Jautājumus par jaunu biedru uzņemšanu vai izslēgšanu izlemj valde ar klātesošo valdes 

locekļu balsu vairākumu. 

3.4. Asociācijas biedrs var tikt izslēgts no Asociācijas, ja : 

a) viņa rīcība rupji pārkāpj Asociācijas statūtus, 

b) biedrs nodarījis Asociācijai morālu vai materiālu kaitējumu; 

c) biedrs 1 gadu nav maksājis biedra naudu; 

d) biedrs nepilda Asociācijas institūciju lēmumus, kas pieņemti normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā. 

3.5. Ja Asociācijas biedrs izstājas vai tiek izslēgts no Asociācijas, tam nav tiesību uz Asociācijas 

īpašumu, kā arī turpmāk lietot Asociācijas nosaukumu vai simboliku. 

3.6. Biedrs, kurš no Asociācijas ir izstājies vai izslēgts, var tikt atkārtoti uzņemts Asociācijā pēc 

1 gada ar valdes lēmumu. 

3.7. Asociācijas biedri par savu darbību Asociācijā nesaņem samaksu, bet tiem tiek atlīdzināti 

tie pamatotie izdevumi, kas radušies, veicot darbību Asociācijas mērķu sasniegšanai. 

3.8. Asociācijas biedru tiesības: 

3.8.1. Piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos un saņemt informāciju par 

Asociācijas darbību; 

3.8.2. Izteikt savu viedokli par Asociāciju un priekšlikumus tās darbības uzlabošanai; 

3.8.3. Vēlēt un tikt ievēlētam Asociācijas pārvaldes un kontroles institūcijās; 

3.8.4. Brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās; 

3.8.5. Biedrs var izstāties no Asociācijas, iesniedzot rakstisku iesniegumu prezidentam. 

Biedram izstājoties, iestāšanās nauda un biedra nauda netiek atmaksāta. 

3.9. Asociācijas biedru pienākumi: 

3.9.1. Ievērot Asociācijas statūtus un pildīt Asociācijas institūciju lēmumus, kas pieņemti 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 



3.9.2. Nepieļaut rīcību,kas grauj Asociācijas godu un autoritāti sabiedrībā; 

3.9.3. Regulāri maksāt biedra naudu ikgadējā valdes noteiktajā apmērā. 

4. nodaļa. Asociācijas pārvaldes institūcijas 

4.1. Asociācijas augstākā institūcija ir Asociācijas Kopsapulce (turpmāk tekstā- AK ). 

4.1.1. AK kompetencē ietilpst: 

a) pieņemt grozījumus Asociācijas statūtos; 

b) atklāti balsojot, ievēlēt Asociācijas valdi un revīzijas komisiju; 

c) pieņemt lēmumu par Asociācijas darbības izbeigšanu vai reorganizāciju; 

d) uzdot pienākumus Asociācijas valdei, prezidentam un revīzijas komisijai; 

e) iepazīties ar Asociācijas valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem un izvērtēt valdes un 

prezidenta darbu; 

f) apstiprināt revīzijas komisijas pārskatu par Asociācijas finansiālo un saimniecisko darbību; 

g) izlemt citus jautājumus, kas saistīti ar Asociācijas darbību. 

4.1.2. AK sasauc prezidents pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi kalendārā gada laikā, 

paziņojot Asociācijas biedriem par to 1 mēnesi iepriekš. 

4.1.3. AK ir lemtiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Asociācijas biedriem. 

4.1.4. AK lēmums ir pieņemts, ja par lēmumu nobalsojuši vairāk kā puse no klātesošajiem 

biedriem, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad nepiecieāms lielāks 

balsu skaits. 

4.1.5. Katram biedram AK ir viena balss. 

4.2. Asociācijas pastāvīgi funkcionējošā zemākā lēmējinstitūcija, kas darbojas AK starplaikos, ir 

valde. Valdi 9 cilvēku sastāvā ievēl AK ar vienkāršu balsu vairākumu uz 3 gadiem. 

4.2.1. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos. 

4.2.2. Valde ir lemtiesīga, ja valdes sēde piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas (2/3) no valdes 

locekļiem. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par lēmumu nobalsojuši vairāk kā puse no 

klātesošajiem valdes locekļiem; ja balsis sadalās vienādi, izķīrošā balss ir 

prezidentam. 

4.2.3. Valdes loceklis var atkāpties no valdes locekļa amata, iesniedzot par to rakstisku 

iesniegumu valdei. Valdes locekļa atkāpšanās gadījumā par valdes locekli tiek iecelts 

pēdējās valdes locekļu vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušais valdes locekļa kandidāts. 



4.2.4. Valdes locekli var atcelt no valdes locekļa amata ar AK lēmumu, ja valdes loceklis rupji 

pārkāpj Asociācijas statūtus vai Asociācijas pārvaldes institūciju lēmumus, vai ilgstoši 

nepilda savus pienākumus. Valdes locekļa atcelšanas gadījumā AK ievēl jaunu valdes 

locekli. 

4.2.5. Valdes kompetencē ietilpst: 

a) apstiprināt Asociācijas gada darbības plānu un budžetu; 

b) noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmēru; 

c) rīkot Asociācijas konferences, kursus, lekcijas; 

d) ievēlēt Asociācijas prezidenti/u no valdes locekļu vidus; 

e) izlemt jautājumus, kas saistīti ar Asociācijas darbiniekiem un to atalgojumu; 

f) nodrošināt AK lēmumu izpildi; 

g) veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot 

kvalificētus speciālistus; 

h) pieņemt lēmumus par darījumu noslēgšanu, kuru vērtība pārsniedz LVL 1000,00; 

i) sagatavot ziņojumu par Asociācijas darbību AK; 

j) pieņemt lēmumus par biedru uzņemšanu vai izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā; 

k) izlemt citus Asociācijas darbībai nozīmīgus jautājumus. 

4.3. Asociācijas izpildinstitūcijas funkcijas realizē Prezidente/s. 

4.4. Asociācijas prezidents var būt tikai AK ievēlēts valdes loceklis. Asociācijas prezidentu uz 

valdes pilnvaru laiku, aizklāti balsojot, ievēl valde. 

4.4.1. Prezidenta kompetencē ietilpst: 

a) bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Asociāciju attiecībās ar trešajām personām; 

b) savas kompetences ietvaros vadīt un pārzināt Asociācijas darbu, ievērojot AK un valdes 

lēmumus, kā arī Asociācijas mērķus, uzdevmus un statūtus; 

c) sasaukt Asociācijas kopsapulces; 

d) vadīt valdes darbu un sasaukt valdes sēdes; 

e) pārvaldīt un rīkoties ar Asociācijas līdzekļiem un īpašumu, nodrošinot to ekonomisku 

izmatošanu un ievērojot AK, valdes lēmumus un statūtu noteikumus; 



f) dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Asociācijas darbiniekiem un vadīt, organizēt 

un kontrolēt Asociācijas darbinieku darbu; 

g) slēgt līgumus; 

h) kārtot Asociācijas grāmatvedību un lietvedību, vest biedru reģistru; 

i) risināt Asociācijas saimnieciskos un administratīvos jautājumus; 

j) katru gadu sagatavot un ne vēlāk kā līdz 31.martam iesniegt Asociācijas gada pārskatu 

Valsts Ieņēmumu dienestam un reģistra iestādei, kā arī iesniegt citus normatīvajos 

aktos noteiktos dokumentus valsts un pašvaldību iestādēm. 

5.nodaļa. Asociācijas finanses un manta 

5.1. Asociācija finanšu līdzekļus un citus resursus iegūst no biedru naudas un iestāšanās 

naudas, ziedojumiem un citiem normatīvajos aktos atļautiem ienākumiem. 

5.2. Asociācijas līdzekļi tiek izlietoti: 

a) Asociācijas mērķa un uzdevumu īstenošanai; 

b) darbinieku darba samaksai; 

c) citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Asociācijas darbību. 

5.3. Asociācijas resursi tiek glabāti un pārvaldīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

6. nodaļa. Revīzijas komisija 

6.1. Revīzijas komisija sastāv no revīzijas komisijas priekšsēdētāja/s un diviem revīzijas 

komisijas locekļiem, kuri tiek ievēlēti AK atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu 

vairākumu uz valdes pilnvaru laiku – 3 gadiem. 

6.2. Revīzijas komisijas loceklis vienlaikus nedrīkst būt Asociācijas valdes loceklis, kā arī 

nedrīkst slēgt ar Asociāciju tiesiskus darījumus; 

6.3. Revīzijas komisija ir neatkarīga no valdes un ir pakļauta tikai AK; 

6.4. Revīzijas komisija ne retāk kā reizi gadā veic Asociācijas finansiālās un saimnieciskās 

darbības revīziju un nepieciešamības gadījumā ārkārtas revīziju, kā arī pārbauda 

prezidenta sastādīto Asociācijas gada pārskatu. 

6.5. Ārkārtas revīzijas tiek izdarītas pēc valdes vai AK pieprasījuma un citos LR normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos. 



6.6. Revīzijas komisijai ir tiesības iepazīties ar jebkuru Asociācijas dokumentu. Asociācijas 

valdei un prezidentam ir pienākums sniegt revīzijas komisijas pieprasīto informāciju, 

kas attiecas vai varētu attiekties uz Asociācijas saimniecisko un finansiālo darbību. 

6.7. Revīzijas komisija sniedz pārskatu AK par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu un 

stāvokli gan pēc kārtējās, gan ārkārtas revīzijas izdarīšanas. 

6.8. Revīzijas komisija izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības kārtošanu un 

dokumentos fiksētā atbilstību faaktiskajai situācijai, kā arī veic citus ar Asociācijas 

finansiālās darbības izvērtēšanu saistītos jautājumus, ko uzdevusi AK. 

7.nodaļa. Asociācijas likvidācija 

7.1. Asociāciju var likvidēt ar AK lēmumu vai citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. 

7.2. Likvidācijas gadījumā valde ieceļ likvidācijas komisiju. 

7.3. Likvidācijas komisija pēc iespējas pabeidz Asociācijas iesāktos projektus, pārdod 

Asociācijas mantu, iekasē no debitoriem Asociācijai pienākošos parādus, apmierina 

pamatotos kreditoru prasījumus, sakārto un nodod Asociācijas dokumentus 

glabāšanai arhīvā. 

7.4. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas atlikušos finanšu līdzekļus un mantu Likvidācijas 

komisija nodod valsts pārvaldes iestādei vai sabiedriskai organizācijai ar Asociācijas 

darbībai līdzīgu ievirzi, ko norādījusi AK. Asociācijas biedri nedrīkst gūt peļņu vai 

personisku labumu no šiem Asociācijas mantas vai finanšu līdzekļiem. 

7.5. Likvidācijas komisija sniedz pārskatu AK par Asociācijas likvidāciju. 

            Profesionālas biedrības „Latvijas Vecmāšu asociācija ”statūti jaunajā redakcijā pieņemti  

Asociācijas kopsapulcē Rīgā 2005.gada 9.novembrī__________ (protokols Nr._1.___) 

 

Biedru kopsapulces pilnvarotās personas: 

Paraksts__________________ paraksta atšifrējums________________________ 

Paraksts _________________ paraksta atšifrējums________________________ 

Paraksts _________________ paraksta atšifrējums________________________ 

 


