
 

Biedrības “Latvijas Fizioterapeitu asociācija” 
 

Apakšgrupas “Fizioterapija onkoloģijā” statūti 
 

Apakšgrupas nosaukums. 

Apakšgrupas nosaukums ir “Fizioterapija onkoloģijā ” (turpmāk tekstā - Apakšgrupa). 

Apakšgrupas vīzija 

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ar onkoloģisku saslimšanu anamnēzē ir pieejama kvalitatīva, uz personu 

vērsta, uz pierādījumiem balstīta fizioterapija. 

Apakšgrupas mērķis  

Attīstīt fizioterapeitu kompetenci un vienotu sabiedrības izpratni par fizioterapijas nozīmi, iespējām un pamatotību personām ar 

diagnosticētu onkoloģisku saslimšanu. 

Apakšgrupas uzdevumi 

1. Mazināt ar onkoloģiskām saslimšanām saistītos aizspriedumus fizioterapeitu kopienā. 
2. Stiprināt profesionālo identitāti, padarot fizioterapiju onkoloģijā kā neatņemamu tās sastāvdaļu. 

3. Veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas onkoloģijā attīstību Latvijā. 

4. Veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu fizioterapeitiem gan Latvijas, gan pasaules mērogā. 
5. Veicināt fizioterapijas zinātnes attīstību onkoloģijas jomā. 

6. Attīstīt sabiedrības izpratni par fizioterapijas iespējām un nozīmi personām ar diagnosticētu onkoloģisku saslimšanu.    

Apakšgrupas biedru tiesības un pienākumi 

Tiesības 

1. Piedalīties Apakšgrupas pārvaldē - iesniegt priekšlikumus par tās darbības uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

2. Piedalīties visos Apakšgrupas organizētajos pasākumos, rosināt tēmu aktualitāti, iesaistīties pasākumu rīkošanā. 

3. Piedalīties Apakšgrupas valdes vēlēšanās, tikt ievēlētam tajā saskaņā ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas APAKŠGRUPU 

NOLIKUMU un Apakšgrupas statūtu noteikumiem. 

4. Piedalīties Apakšgrupas organizēto darba grupu darbā; 
5. Ar Apakšgrupas valdes piekrišanu publicēt savus darbus Apakšgrupas plašasaziņas platformās 
6. Ar ziņojumu (piemēram, klīniskais gadījums, tēzes, medicīniskās tehnoloģijas apskats) uzstāties Apakšgrupas rīkotos 

tālākizglītības pasākumos. 

7. Vērsties pie Apakšgrupas valdes pēc padoma un atbalsta, ja tas saistīts ar klīnisko darbību vai pētniecību, jautājumos par 

fizioterapiju onkoloģijā. 



 

Pienākumi 

1. Ievērot Apakšgrupas statūtus un valdes lēmumus. 

2. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Apakšgrupas mērķu un uzdevumu īstenošanu.  
3. Uzstājoties ar ziņojumu Apakšgrupas rīkotos tālākizglītības pasākumos, ievērot valdes noteiktās prasības ziņojumam un uz 

pierādījumiem balstītas fizioterapijas principus. 

4. Patstāvīgi īstenot pašizglītošanās pasākumus atbilstoši fizioterapijas onkoloģijā kontekstam. 

5. Piedalīties biedru sapulcēs. 

6. Iesaistīties Apakšgrupas darbības popularizēšanā. 
7. Demonstrēt koleģialitāti, profesionalitāti, cieņu un dalīties ar savām zināšanām un prasmēm. 

 Biedru apstiprināšanas kārtība 

1. Apakšgrupā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti, kas ir LFA biedri.  

2. Lai iestātos Apakšgrupā, personai ir elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama LFA mājaslapā apakšgrupas 

sadaļā. 

3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Apakšgrupā pieņem Apakšgrupas valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes 

laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata 

pieteicēja lūgumu, var ierasties pats pieteicējs un šajā gadījumā valdei jādod pieteicējam vārds sava viedokļa paušanai. 

Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Lēmums pieteicējam tiek paziņots elektroniski mēneša laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas. 

4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Apakšgrupas, rakstveidā paziņojot par to valdei. 

5. Biedru var izslēgt no Apakšgrupas ar valdes lēmumu, ja: 

a. Biedrs nepilda saistošos valdes lēmumus, savus pienākumu un uzņemtās saistības; 

b. Biedra rīcība kaitē Apakšgrupas darbībai, ir pretrunā ar LFA ētikas kodeksu un šajos statūtos noteiktajiem 

biedra pienākumiem. 

6. Jautājumu par Apakšgrupas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam 

vārdu savas rīcības skaidrošanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums 

par biedra izslēgšanu no Apakšgrupas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo elektroniski izslēdzamajam biedram piecu dienu 

laikā no tā pieņemšanas brīža. 

Izpildinstitūcija 
1. Apakšgrupas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 6 (sešiem) valdes locekļiem. 

2. Kandidātus Apakšgrupas valdei izvirza Apakšgrupas biedri.  

a. Kandidātam jābūt Apakšgrupas biedram un jābūt klātesošam Biedru sapulcē, kurā notiek valdes apstiprināšana. 

Ja kandidāts nav klātesošs, tam ir pienākums iepriekš iesniegt biedru sapulcei iesniegumu par savu vēlmi 

kandidēt. 

b. No vienas ārstniecības iestādes/juridiskas personas valdes vēlēšanās nedrīkst kandidēt vairāk kā divi 

pretendenti. 

3. Biedru sapulcē klātesošie biedri veic balsojumu par kandidātiem pēc vienkārša balsu vairākuma, atklātā balsojumā.   

a. Situācijās, kad uz valdes amatiem kandidē vairāk kā piecas personas un vienāds balsu skaits ir vairākiem 

kandidātiem, kas izšķir to apstiprināšanu valdē, tiek veikts atkārtots balsojums tikai par šiem kandidātiem. 

4. Apakšgrupas valdi ievēl uz 4 (četriem) gadiem. 

5. Apakšgrupas biedru kopsapulces balsojuma rezultātu apstiprina LFA valde saskaņā ar APAKŠGRUPU NOLIKUMU. 

Gadījumā, ja LFA valde noraida atsevišķu kandidātu vai visus kandidātus, divu nedēļu laikā kopš LFA valdes lēmuma 

saņemšanas ir jāsasauc atkārtota Apakšgrupas biedru sapulce, kas apstiprina jaunu kandidātu/-us, ko virza tālāk 

apstiprināšanai LFA valdē. 

6. Ja valdes darbības laikā kāds no valdes locekļiem vēlas pārtraukt savu darbību valdē:  

a. Mēneša laikā nepieciešams iesniegt rakstisku paziņojumu valdes vadītājam par plānoto darbības pārtraukšanu. 

b. Apakšgrupas valde informē LFA un biedrus par gaidāmajām valdes sastāva izmaiņām un aicina biedrus izvirzīt 

kandidatūras vakancei 

c. Nākamajā kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē biedri atklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu apstiprina 

jaunu valdes locekli. 

7. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes vadītāju, kurš organizē valdes darbu.  



 

8. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot jautājumus, kas skar Apakšgrupas valdes sastāvu. 

9. Valdes vadītājs pārstāv Apakšgrupu atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu citu valdes locekli. 

10. Valdes locekļu atlīdzība: 

a. Valdes locekļiem netiek izmaksāta atlīdzība par darbu Apakšgrupas valdē. 

11. Valdes darba kārtība: 

a. Valde lēmumus pieņem iepriekš izziņotas sēdes laikā (t.sk. attālinātas sēdes laikā). 

b. Valdes lēmumus apstiprina atklātas balsošanas laikā ar vienkāršu balsu pārsvaru. Ja valdes sēdē piedalās pāra 

skaita valdes locekļu un viedokļu sadalījums attīstās tā, ka nav iespējams vienkāršs balsu vairākums, valdes 

vadītājam ir piešķirtas tiesības balsot ar 2 (divām) balsīm. 

 

 

LFA Apakšgrupa 

Fizioterapija onkoloģijā valde 
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