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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrība "APTIEKU ĪPAŠNIEKU ASOCIĀCIJA", (turpmāk tekstā - Biedrība), ir brīvprātīga personu
apvienība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas “Biedrību un nodibinājumu likumu”, citiem
Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem un šiem statūtiem.
1.2. Biedrības nosaukums ir Biedrība "APTIEKU ĪPAŠNIEKU ASOCIĀCIJA".
1.3. Biedrībai ir juridiskas personas statuss, kuru tā iegūst ar ierakstīšanas brīdi Biedrību un nodibinājumu
reģistrā.
1.4. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs.
1.5. Biedrība var izveidot savas struktūrvienības šajos statūtos noteiktajā kārtībā. Biedrības struktūrvienībām
nav juridiskas personas statuss.
1.6. Biedrībai ir savs zīmogs ar tās pilnu nosaukumu valsts valodā, norēķinu konti kredītiestādēs un sava
vizuālā simbolika, ko apstiprina Biedru sapulce.
1.7. Biedrības darbības termiņš ir neierobežots.
2. Biedrības mērķis un darbība
2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
(1) aktīva līdzdalība likumdošanas procesos, pārstāvot aptieku un to īpašnieku intereses;
(2) sadarbības veicināšana un nostiprināšana ar Latvijas farmaceitu biedrību kā vienu no Biedrības
stratēģiskajiem partneriem;
(3) sadarbības veicināšanas ar LR Veselības ministriju, kā arī citām valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī
sabiedriskām organizācijām;
(4) aptieku nodrošinātās farmaceitiskās aprūpes un komerciālās darbības attīstības un pilnveidošanas
nolūkos sadarbībā ar Latvijas farmaceitu biedrību sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību iestādēm
par lietderīgajām un nepieciešamajām izmaiņām tiesību aktos;
(5) farmaceitiskās aprūpes kvalitātes un prestiža paaugstināšana;
(6) aptieku publiskā tēla pilnveidošana;
(7) farmaceita kā profesijas popularizēšana, aicinot un motivējot cilvēkus apgūt farmaceita vai farmaceita
asistenta profesiju;
(8) analītisku un pētniecisku procesu veicināšana farmaceitiskās aprūpes un aptieku komerciālās darbības
sfērā,
(9) u.c. ar likumu pieļaujamā darbība.
2.2. Biedrībai ir tiesības savā vārdā iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības un uzņemties saistības, būt par
prasītāju un atbildētāju tiesā.
2.3. Biedrībai noteikto mērķu sasniegšanai ir tiesības veikt jebkuras darbības, kas nav pretrunā ar likumu, tajā
skaitā aktīvi paust viedokli valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, brīvi izplatīt
informāciju par savu darbību, organizēt publiskus pasākumus, izveidot savus preses izdevumus, interneta
mājas lapas un citus plašsaziņas līdzekļus, kā arī veikt citu publisko darbību.
2.4. Biedrība veic saimniecisko darbību saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.
3. Biedrības biedru iestāšanās un izstāšanās, Biedru reģistrs
3.1. Biedrībā var iestāties juridiskas personas vai tiesībspējīgas personālsabiedrības ar labu reputāciju, kuras ir
ieinteresētas tās darbībā, un apņemas ievērot Biedrības statūtus un tajos noteiktos Biedra pienākumus.
Licences aptiekas atvēršanai un darbībai piederība biedram ir viens no nosacījumiem, lai iestātos
Biedrībā.
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3.2. Lai iestātos Biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz Biedrības Valdei rakstisks pieteikums, kā arī vismaz trīs
esošo biedru rekomendācijas, no kuriem vismaz divi biedri ir biedrības dibinātāji vai to pārstāvji.
Rekomendāciju iesniegšana ir būtisks priekšnosacījums uzņemšanai Biedrībā. Rekomendācijas formu un
saturu apstiprina Biedrības Valde. Pieteikuma formu apstiprina Biedrības Valde. Valde var pieprasīt
pieteicējam papildus dokumentus, kas pamato pieteikumā ietvertās ziņas.
3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedru sapulce. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso
3/4 (trīs ceturtdaļas) Biedru sapulcē klātesošie Biedrības biedri. Pieteikuma par uzņemšanu Biedrībā
izskatīšanai Valde ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas sasauc Biedru sapulci.
Uz Biedru sapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var tikt uzaicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots
vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Biedru sapulces lēmumu pieņemšanai.
Biedru sapulcei savs lēmums nav jāmotivē. Valde Biedru sapulces lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam
nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.4. Lai iestātos Biedrībā, ir jānomaksā uzņemšanas maksa, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Biedru
sapulce.
3.5. Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.
3.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedru sapulces lēmumu, tikai, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu
iemeslu uzskatāms:
(1) rupjš statūtu pārkāpums, tas ir, Statūtos noteikto biedra pienākumu tīša neizpilde vai citu tādu
darbību apzināta veikšana, kas ir pretrunā ar Statūtiem, par kuru biedram ar Biedru sapulces
lēmumu ir izteikts rakstveida brīdinājums, ja biedrs nav novērsis pārkāpumu 3 (trīs) mēnešu laikā
no brīdinājuma saņemšanas dienas, kā arī nav darījis zināmus Biedru sapulcei savus iebildumus
pret izteikto brīdinājumu. Biedru sapulcei, pieņemot lēmumu par brīdinājuma izteikšanu Biedram,
lēmumā ir jānorāda konkrētais statūtu punkts, kurš ir ticis pārkāpts, jāmotivē pārkāpuma būtība, kā
arī jānorāda termiņš pārkāpuma novēršanai, kurš nevar būt īsāks par šajā Statūtu punktā noteikto;
(2) būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai, tas ir, tādu tīšu darbību veikšana, kas ir pretrunā ar
Biedrības darbības mērķiem un radījusi Biedrībai būtiskus materiālos zaudējumus vai morālo
kaitējumu, kas atzīts ar spēkā stājušos tiesas spriedumu.
3.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Biedru sapulce izskata tuvākās Biedru sapulces laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav
šķērslis Biedru sapulces lēmuma pieņemšanai, ja par Biedru sapulci izslēdzamajam Biedram ir paziņots
Statūtos noteiktajā kārtībā. Biedrs ir izslēgts, ja par to nobalso ¾ (trīs ceturtdaļas) klātesošie Biedrības
biedri. Biedrs, par kura izslēgšanu tiek lemts, šajā jautājumā balsošanā nepiedalās. Valdei Biedru sapulces
lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.8. Ja iemesli, kuru dēļ Biedrs ir izslēgts no Biedrības, ir novērsti, viņam ir tiesības lūgt Biedru sapulci no
jauna uzņemt viņu par Biedrības biedru, iesniedzot Valdei rakstveida iesniegumu. Lēmuma par Biedra
uzņemšanu pieņemšana notiek šo Statūtu 3.3.punktā noteiktajā kārtībā. Lēmuma par Biedra atkārtotu
uzņemšanu pieņemšanas gadījumā uzņemšanas maksa nav jāmaksā.
3.9. Valde ved Biedrības biedru reģistru, kurā norāda katra nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi,
pārstāvjus un Biedra uzņemšanas Biedrībā datumu.
4. Biedru tiesības un pienākumi
4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
(1) piedalīties Biedrības pārvaldē;
(2) saņemt informāciju par Biedrības darbību;
(3) piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
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(4) iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu un saņemt uz iesniegto jautājumu
atbildi pēc būtības.
4.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
(1) ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces lēmumus;
(2) regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu;
(3) ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
(4) augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Biedrības reputācijai;
(5) neizpaust informāciju, kas viņam tapusi zināma kā Biedrības biedram un ir konfidenciāla;
(6) izpildīt Biedra saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu vai mantisko līdzdalību Biedrības darbībā,
un kas noteiktas ar Biedru sapulces lēmumu.
4.3. Biedrības biedriem ar Biedru sapulces lēmumu var tikt noteiktas arī citas saistības. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
5. Biedru nauda
5.1. Biedrības biedri maksā gada biedra naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Biedru sapulce.
6. Biedrības Goda biedri un asociētie biedri
6.1. Juridiskās un fiziskās personas, kuras nebūdamas Biedrības Biedri, ir devušas būtisku ieguldījumu
Biedrības darbības veicināšanā vai kurām ir būtiska nozīme Biedrības darbībā, pamatojoties uz Biedru
sapulces lēmumu, ar šīs personas piekrišanu var tikt uzņemtas par Biedrības Goda biedriem vai
Asociētajiem biedriem. Goda biedri un asociētie Biedri tiek uzaicināti piedalīties Biedrības rīkotajos
pasākumos goda viesa statusā. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt noteiktas arī citas no Goda biedra vai
Asociētā biedra statusa izrietošas tiesības. Goda biedriem un asociētiem biedriem nav balsstiesības.

7. Biedrības struktūrvienības
7.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības ir organizatoriski patstāvīgas, tomēr savā darbībā tās ir pakļautas Biedrības Valdei.
Struktūrvienība darbojas pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina Biedru sapulce.

8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
8.1.Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2.Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi
vai ar savu pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedrības sapulcē izdodama rakstveidā un
iesniedzama Biedrības Valdei pirms Biedru sapulces.

8.3. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.
8.4.Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā
1/10 (viena desmitā daļa) Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5.Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sapulces nosūtot katram Biedram
rakstisku uzaicinājumu.

8.6.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no visiem Biedrības biedriem.
8.7. Katram Biedrības biedram ir tiesības uz 1 (vienu) balsi Biedru sapulcē.
8.8. Goda biedriem un asociētiem biedriem nav balsstiesības.
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8.9.Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru
sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā
piedalās vismaz divi biedri.

8.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
Lēmums par statūtu grozījumiem, Valdes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, Biedrības darbības
izbeigšanu un turpināšanu, Biedrības reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ¾ (trīs ceturtdaļas)
klātesošie biedri.

8.11. Tikai Biedrības Biedru sapulce ir tiesīga:
(1) izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
(2) apstiprināt Valdes sagatavoto Biedrības gada pārskatu;
(3) lemt par Valdes sastādīto Biedrības gada budžetu un gada darba plānu;
(4) ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju;
(5) lemt par jaunu Biedru uzņemšanu un esošo Biedru izslēgšanu Statūtu 3.7.punktā noteiktajā gadījumā;
(6) noteikt Valdes locekļu atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību;
(7) ievēlēt un atsaukt Revidentu;
(8) lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;
(9) apstiprināt nolikumus, kas regulē Biedrības un tās struktūrvienību darbību;
(10)
izlemt citus jautājumus, kas pēc Valdes ierosinājuma ir iesniegti izskatīšanai Biedru sapulcē.

8.12. Biedru sapulce šajos statūtos vai likumā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumus arī citos jautājumos.
8.13. Biedru sapulci vada Valdes priekšsēdētājs. Biedru sapulce var ievēlēt citu sapulces vadītāju. Biedru
sapulce tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists un ne mazāk kā 2 (divi) Biedru
sapulcē protokola apliecināšanai ievēlēti biedri.

9. Biedrības Valde
9.1.Biedrību vada un pārstāv Valde 5 (piecu) locekļu sastāvā.
9.2.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kuri nav izslēdzošā Biedru sapulces kompetencē.
9.3.Biedrības Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Biedrības Valde:
nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi;
pārvalda un rīkojas ar Biedrības mantu;
pieņem pieteikumus jaunu biedru uzņemšanai Biedrībā un nodod tos izskatīšanai Biedru sapulcē;
izstrādā nolikumus, kas regulē Biedrības un tās struktūrvienību darbību;
lemj par Biedrības darījumu noslēgšanu;
izskata jautājumus par Biedrības darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu;
izstrādā Biedrības gada budžeta un darbības programmas projektu un iesniedz to izskatīšanai Biedru
sapulcē;
(8) slēdz Biedrības vārdā visa veida līgumus un paraksta citus dokumentus, kas nepieciešami Biedrības
darbības nodrošināšanai;
(9) izlemj citus ar Biedrības darbības saistītus jautājumus, kas nav nodoti Biedru sapulces kompetencē.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

9.4.Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs organizē Valdes darbu un sadala
uzdevumus Valdes locekļiem, kā arī organizē Biedrības ikdienas administratīvo darbu.

9.5.Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējiem valdes locekļiem ir tiesības
pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vismaz vienu valdes locekli.
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9.6.Biedrības Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Katram Valdes
loceklim ir tiesības ierosināt Valdes sēdes sasaukšanu, norādot tajā izskatāmos jautājumus. Valde ir
lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās abi Valdes locekļi.

9.7.Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Valdes sēdēs tiek
protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu katrā
lēmumā.

9.8.Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja par lēmuma pieņemšanu nobalso abi Valdes
locekļi rakstveidā.

9.9.Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.
9.10. Valdes locekli var atsaukt no amata tikai tad, ja atsaukšanai ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu
9.11. uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde vai kaitējuma nodarīšana Biedrības
interesēm.

10. Biedrības finansu līdzekļi un to izlietošanas kārtība
10.1. Biedrības līdzekļus veido:
(1) uzņemšanas maksa, dalības maksas, mērķiemaksas un ziedojumi;
(2) naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām fiziskām vai juridiskām personām
likumos noteiktajā kārtībā;
(3) citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

10.2. Iestājoties Biedrībā, Biedram ir pienākums veikt vienreizēju uzņemšanas maksu, kas tiek aprēķināta,
ievērojot Biedram piederošo aptiekas licenču skaitu uzņemšanas brīdī. Uzņemšanas maksa ir jāiemaksā
Biedrības bankas kontā. Valdei ir tiesības pieņemt lēmumus par uzņemšanas maksas korekcijām.
10.3. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti, pamatojoties uz Biedru sapulces apstiprināto gada budžetu, statūtos
vai Biedru sapulcē pieņemtās programmas mērķu izpildei, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar
Biedrības pārvaldes institūciju uzturēšanu un to darba nodrošināšanu.

11. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija
11.1. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija notiek saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.
11.2. Ja Biedru sapulcē tiek pieņemts lēmums par Biedrības likvidāciju, tad Biedru sapulce ar savu lēmumu
nosaka Biedrības mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību un ievēl likvidatoru vai likvidācijas
komisiju, kura darbojas saskaņā ar šo Biedru sapulces lēmumu.

11.3. Likvidācijas procesā atlikušo naudu un mantas likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi
Biedrības pēdējā Biedru sapulce, ievērojot “Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktos ierobežojumus.
Dibinātāji:

____________________ (M.Rutulis)

____________________ (I.Pajuste)
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____________________ (I.Ķipēns)

____________________ (S.Grenge)
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