
Latvijas Universitātes

Medicīnas fakultātes

Ķirurģijas interesentu kluba statūti

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.  Ķirurģijas interesentu klubs (turpmāk tekstā Klubs) ir Latvijas

Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes (MF) struktūra, kas vadās
no Latvijas Valsts likumiem un normatīvajiem aktiem, LU un MF
normatīviem un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī šiem
statūtiem.

1.2.  Kluba statūti drīkst tikt atjaunināti ne biežāk kā vienu reizi gadā.
1.3.  Klubam ir atļauts izmantot Latvijas Universitātes simboliku,

iepriekš to saskaņojot ar LU Komunikācijas un inovāciju
departamentu, tāpat klubam drīkst būt savi atribūti, devīze un
mājaslapa.

1.4.  Klubs ir nodibināts uz nenoteiktu laiku un darbojas uz
pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata.

1.5.  Kluba mantu un finansējumu veido ziedojumi. 
1.6. Kluba finansējums drīkst tikt izmantots tikai un vienīgi Kluba

darbības nodrošināšanai.
2. Kluba auditorija

2.1.  Klubs ir paredzēts 3. – 6. kursa medicīnas studentiem, kurus
interesē ķirurģija.

2.2.  Klubā netiek uzņemti 1. un 2. kursa medicīnas studenti, kuriem
trūkst nepieciešamo priekšzināšanu lietderīgam darbam.

3. Kluba darbības mērķis
3.1.  Ķirurģijas teorijas, prakses un pētniecības padziļināta apgūšana.
3.2.  Ķirurga darba specifikas izgaismošana.
3.3.  Veselīga dzīvesveida un cilvēcisko vērtību popularizēšana.

4. Kluba darba uzdevumi
4.1.  Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes ķirurģijas apmācības

kursos pasniegto zināšanu, prasmju un kompetenču nostiprināšana.
4.2.  Ķirurģijas zināšanu, prasmju un kompetenču padziļināta apgūšana.
4.3.  Brīvas tematikas disputu organizēšana.
4.4.  Fizisko aktivitāšu un atpūtas pasākumu organizēšana.

5. Kluba darbības principi
5.1. Kluba darbības izpausmes ir biedru kopsapulces, plenārsēdes,

sekciju sēdes, voluntēšana, pētniecība, ķirurģijas atklātā olimpiāde,
fiziskās aktivitātes pasākumi un ekspedīcijas.

5.2.  Kluba biedru kopsapulce notiek vienu reizi gadā Pavasara semestra
beigās.

5.2.1. Kopsapulces uzdevumi ir Kluba vadības gada darba atskaites
uzklausīšana un novērtēšana. Kluba vadības un Goda biedru vēlēšanas.
Kluba statūtu grozījumu veikšana un apstiprināšana. Nākamā gada
Plenārsēžu programmas apstiprināšana.
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5.2.2. Kopsapulce ir lemt tiesīga, ja piedalās ne mazāk kā 50 % no lemt
tiesīgajiem aktīvajiem Kluba biedriem.

5.2.3. Ja kopsapulce nav lemt tiesīga, tad atkārtotai kopsapulcei ir jānotiek
divu nedēļu laikā un tā ir lemt tiesīga, ja piedalās ne mazāk kā trīs lemt
tiesīgie aktīvie kluba biedri.
5.3.  Plenārsēdes notiek astoņas reizes gadā: pa četrām reizēm katrā

semestrī.
5.3.1. Plenārsēde ilgst divas stundas.
5.3.2. Plenārsēdes saturs var būt uzaicināta lektora parauglekcija, Kluba

biedra sagatavots referāts, Kluba biedra sagatavotā referāta recenzija.
5.4.  Kluba ietvaros var tikt dibinātas sekcijas. Sekciju skaits nav

ierobežots. Sekcija var tikt dibināta, ja ir vismaz trīs interesenti.
5.4.1. Sekcijas sēdes notiek vienu reizi mēnesī vai divos mēnešos. Sēdes

ilgums no vienas līdz divām stundām.
5.5.  Kluba vadība organizē un pārrauga Kluba biedru voluntēšanu.

5.5.1. Par voluntēšanu tiek uzskatīts labprātīgs darbs Latvijas ārstniecības
iestādē ne biežāk kā 96 astronomiskās stundas mēnesī.

5.5.2. Neierašanās paredzētajā laikā un vietā bez attaisnojoša iemesla paredz
reitinga punkta dzēšanu.
5.6.  Reizi gadā Pavasara semestra noslēgumā tiek rīkota atklātā

Ķirurģijas olimpiāde, kurā drīkst piedalīties 5. – 6. kursu
medicīnas studenti. 

5.6.1. Ķirurģijas olimpiādes norise un noteikumi ir definēti statūtu 1.
pielikumā “Ķirurģijas olimpiādes nolikums”
5.7.  Kluba vadība organizē un nodrošina fizisko aktivitāšu kolektīvos

pasākumus un ekspedīcijas, ja ir vismaz trīs interesenti.
6. Kluba pārvalde 

6.1.  Klubu pārvalda Kluba vadība un uzrauga Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultātes dekanāts.

6.2.  Vadība sastāv no Kluba atbildīgā docētāja un Kluba vadītāja.
6.3. Kluba atbildīgajam docētājam ir jābūt sertificētam ķirurgam, kurš ir

Latvijas Universitātes darbinieks,kas tiek ievēlēts Kluba biedru
kopsapulcē.

6.3.1.  Kluba atbildīgā docētāja pienākumi ir Kluba stratēģiskās darbības
formulēšana, organizēšana un realizācijas pārraudzība.

6.3.2. Atbildība par Kluba mantu un finansēm.
6.3.3. Kluba darba atskaites sagatavošana pēc pārraugošās institūcijas

pieprasījuma.
6.3.4. Kluba atbildīgajam docētājam ir tiesības vienpersoniski izslēgt biedru

no Kluba par Latvijas Valsts likumu un Latvijas Universitātes iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpumiem.

6.3.5. Kluba atbildīgā docētāja balsij ir 40% ietekme visās Kluba balsošanās,
izņemot jautājumos, kas saistīti ar Kluba atbildīgā docētāja ievēlēšanu,
pārvēlēšanu vai atstādināšanu no amata. 
6.4.  Kluba vadītājam ir jābūt kluba biedram.

6.4.1. Kluba vadītāja pienākumi ir organizēt un vadīt plenārsēdes, veikt
klausītāju un biedru uzskaiti sēdēs, gatavot sēžu protokolus, monitorēt
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reitinga punktu iegūšanu un dzēšanu, reizi mēnesī atjaunot biedru
reitingu, noskaidrot un analizēt biedru priekšlikumus, nodrošināt
operatīvu Kluba mājas lapas funkcionēšanu.

7. Kluba dalībnieku struktūra
7.1.  Klubs sastāv no klausītājiem, aktīvajiem biedriem (turpmāk tekstā

biedriem) un Goda biedriem.
7.2. Par Kluba klausītāju var kļūt jebkurš 3. – 6. kursa medicīnas

students.

7.2.1. Kluba klausītājs drīkst apmeklēt Kluba plenārsēdes un saņemt par to
divus reitinga punktus.

7.2.2. Kluba klausītājs nav tiesīgs piedalīties citos Kluba organizētajos
pasākumos un nevar autorizēties Kluba mājas lapā.

7.2.3. Kluba klausītāja statusā iegūtie punkti tiek saglabāti un, kļūstot par
Kluba biedru, tiek iekļauti biedra reitinga veidošanā.

7.3. Par Kluba biedru var kļūt jebkurš 3. – 6. kursa medicīnas students, kurš
i r savācis 8 reitinga punktus un Kluba vadībai iesniedzis
iesniegumu, kurā ir izteicis vēlmi kļūt par Kluba biedru.

7.3.1. Kluba biedru pienākums ir piedalīties kopsapulcēs un plenārsēdēs. 
7.3.2. Kluba biedra pienākums ir sagatavot un plenārsēdē demonstrēt ne

mazāk kā vienu 30 minūšu referātu.
7.3.3. Kluba biedram ir vienas balss tiesības visās Kluba balsošanās.
7.3.4. Kluba biedram ir tiesības iesniegt priekšlikumus Kluba vadībai

par Kluba darba organizēšanu un funkcionēšanu.
7.3.5. Kluba biedram ir tiesības kandidēt Kluba vēlēšanās.
7.3.6. Kluba biedriem ir tiesības organizēt sekcijas un piedalīties to

darbā.
7.3.7. Kluba biedriem ir tiesības voluntēt Kluba piedāvātajās

medicīnas iestāžu struktūrās.
7.3.8. Kluba biedriem ir tiesības veikt pētniecisko darbu par Kluba

piedāvātājām pētniecības tēmām.
7.3.9. Kluba biedriem ir tiesības piedalītos citos Kluba organizētajos

pasākumos.
7.3.10. Kluba biedriem ir iespējams autorizēties Kluba mājas lapā un izmantot

tās resursus pilnā apmērā.
7.3.11. Kluba biedri drīkst izstāties no Kluba labprātīgi jebkurā laikā,

uzrakstot iesniegumu Kluba vadītājam.
7.3.12. Biedra statusu Klubā nosaka biedru reitings.
7.3.13. Reitinga punktu iegūšanas un dzēšanas kārtību nosaka Kluba statūtu 2.

pielikums “Ķirurģijas interesentu kluba reitinga punktu iegūšana un
zaudēšana”.

7.3.14. Kluba biedru reitings tiek atjaunots vienu reizi mēnesī.
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7.3.15. Kluba biedriem, kuriem pēc 6. kursa beigšanas reitingā ir 24 vai
vairāk reitinga punktu un ir nokārtota elementāro praktisko iemaņu
ieskaite, tiek piešķirts apliecinājums par dalību Klubā.

7.3.16. Kluba biedriem, kuriem pēc 6. kursa beigšanas reitingā ir 64 vai
vairāk reitinga punktu, papildus apliecinājumam tiek izsniegta Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras akadēmiskā
personāla parakstīta ieteikuma vēstule studijām jebkura profila
ķirurģijas rezidentūrā.

7.3.17. Kluba biedrs, kurš pēc 6. kursa beigšanas reitingā atrodas pirmajā
vietā, tiek iekļauts Kluba visu laiku reitingā.

7.3.18. Visu laiku reitings tiek atjaunots vienu reizi gadā.
7.3.19. Kluba biedrs tiek izslēgts no Kluba, ja reitingā nav punktu.

7.4.  Par kluba Goda biedru kļūst Kluba biedrs, kuram pēc 6. kursa
beigšanas reitingā ir 6 4 vai vairāk reitinga punktu. Kluba
kopsapulcē ar balsu vairākumu par Kluba Goda biedru var tikt
ievēlēta persona, kas devusi būtisku ieguldījumu Kluba darbā,
attīstītā un popularizēšanā.

7.4.1. Kluba Goda biedrs ir tiesīgs piedalīties visos Kluba pasākumos,
autorizēties Kluba mājaslapā un izmantot visus tās resursus pilnā apmērā.

7.4.2. Kluba Goda biedram ir vienas balss tiesības visās Kluba balsošanās.
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Ķirurģijas interesentu kluba reitinga punktu iegūšana un zaudēšana

Reitinga punkti tiek piešķirti par šādām darbībām

1. Plenārsēdes apmeklējums - 2 punkti
2. Uzstāšanās plenārsēdē ar referātu - 5 – 10 punkti
3. Plenārsēdes referāta recenzija - 5 – 10 punkti
4. Sekcijas sēdes apmeklēšana - 2 punkti
5. Elementāro praktisko iemaņu ieskaites nokārtošana – 2 punkti
6. Uzstāšanās sekcijas sēdē ar referātu - 5 punkti
7. Voluntēšana - 1 punkts par astoņām astronomiskām stundām, ne vairāk, kā 12

punkti mēnesī
8. Uzstāšanās vietējā konferencē ar Kluba tēmu - 10 punkti
9. Uzstāšanās starptautiskā konferencē ar Kluba tēmu - 20 punkti
10. Publikācija populārzinātniskā periodikā - 8 punkti
11. Publikācija vietēja mēroga zinātniskā periodikā (Doctus, Bonus Medicus) – 15

punkti
12. Publikācija vietēja mēroga zinātniskā periodikā (Latvijas Zinātņu akadēmijas

vēstis, LU raksti, Latvijas Ārsts) – 25 punkti
13. Publikācija starptautiski citējamā periodikā - 50 punkti
14. Atzinība Ķirurģijas atklātajā olimpiādē Grand Prix 16 punkti

1. vieta 12 punkti
2. vieta 10 punkti
3. vieta 8 punkti

15. Piedalīšanās citos Kluba rīkotajos pasākumos - 1 punkts par katru
16. Darbs Kluba vadībā - 2 punkti par semestri

Reitinga punkti kluba biedriem tiek dzēsti par šādiem pārkāpumiem

1.Neierašanās uz plenārsēdi vai sekcijas sēdi bez attaisnojoša iemesla - 2 punkti

2. Plenārsēdes vai sekcijas sēdes referāta nesagatavošana bez attaisnojoša iemesla
- 5 punkti.

3. Plenārsēdes referāta recenzijas nesagatavošana bez attaisnojoša iemesla - 5
punkti

4. Neatnākšana uz pieteiktu voluntēšanu bez attaisnojoša iemesla - 1 punkts par
kavētu reizi
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