
 

Latvijas Ārstu biedrības (tālākizglītības pasākumu) kartes 

lietošanas noteikumi 
 

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi. 

1.1. Latvijas Ārstu biedrības karte ir plastikāta karte, uz kuras ir ārstniecības personas vārds, 

uzvārds, sertificētās specialitātes nosaukums (nosaukumi), QR kods (Quick Response 

Code), kas satur piecus ciparus, un kartes numurs.  

1.2. Par personisko informāciju, kas atspoguļota uz Latvijas Ārstu biedrības kartes, atbild 

pats kartes lietotājs. 

1.3. Ja uz kartes atspoguļotā sertificētā specialitāte nav atjaunota (nav resertificēta), tās 

lietotāja pienākums ir izgatavot jaunu karti bez šīs specialitātes. 

1.4. Latvijas Ārstu biedrības karte nav dokuments ar juridisku spēku. 

1.5. Latvijas Ārstu biedrības kartei nav derīguma termiņa.  

1.6. Latvijas Ārstu biedrības kartes lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu 

piekrišanu šiem noteikumiem, tostarp visām tajos veiktajām izmaiņām. Latvijas Ārstu 

biedrības kartes lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Latvijas Ārstu biedrības 

kartes lietošanas noteikumus, kā arī regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai laikus gūtu 

informāciju par tajos veiktajām izmaiņām. 

1.7. Latvijas Ārstu biedrības karti nedrīkst nodot lietošanai citai personai.  

1.8. Latvijas Ārstu biedrības karte tiek izsniegta un lietota tālākizglītības pasākumu 

dalībnieku reģistrēšanai. 

2. Ar Latvijas Ārstu biedrības karti izmantojamie pakalpojumi. 

2.1. Latvijas Ārstu biedrības karte ir reģistrēšanās līdzeklis Latvijas Ārstu biedrības 

tālākizglītības pasākuma dalībniekam pasākuma norises laikā un vietā. 

2.2.  Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības pasākumi ir kongresi, konferences, kursi un citi 

izglītojoši pasākumi. 

2.3. Ar Latvijas Ārstu biedrības karti tiek veikta dalībnieku reģistrācija pasākumā: tiek 

apstiprināts, ka dalībnieks ir pieteicies pasākumā un ir apmaksājis dalību pasākumā. 

2.4. Ar Latvijas Ārstu biedrības karti tiek veikta tālākizglītības punktu (turpmāk TIP) 

piešķiršana. Lai pasākuma dalībnieks saņemtu TIP, pasākuma laikā karte ir jānoskenē 

divas reizes – atnākot un aizejot. 

2.5. Reģistrējoties pasākumā ar Latvijas Ārstu biedrības karti, elektroniski tiek atzīmēts, ka 

dalībnieks ir ieradies. Tālākizglītības punkti par pasākumu tiek piešķirti, ja dalībnieks 

pasākumā ir piedalījies pilnu laiku un aizejot veicis otrreizēju kartes skenēšanu. 

Sertifikācijas institūcijā apstiprinātie vai Ministru kabineta noteikumos noteiktie 

tālākizglītības punkti par pasākumu tiek piešķirti un iekļauti izsniedzamajā apliecībā, kad 

pasākuma dalībnieks ir izreģistrējies no pasākuma. 

3. Latvijas Ārstu biedrības kartes saņemšana. 

3.1. Latvijas Ārstu biedrības karti saņem ārsti, kas apmeklē Latvijas Ārstu biedrības 

tālākizglītības pasākumus un ir iesnieguši savu fotogrāfiju. Latvijas Ārstu biedrības 

tālākizglītības pasākuma dalībnieka karti saņem ārsta palīgi, māsas, vecmātes, farmaceiti 

un citas ārstniecības personas, kas apmeklē Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības 

pasākumus un ir iesnieguši savu fotogrāfiju. 

3.2. Latvijas Ārstu biedrības kartes saņemšana pirmo reizi lietotājam ir bez maksas. 

3.3. Par atkārtotu Latvijas Ārstu biedrības kartes izgatavošanu nozaudēšanas gadījumā 

lietotājs maksā 5,00 EUR (piecus eiro un 00 centus). 

3.4. Par atkārtotu Latvijas Ārstu biedrības kartes izgatavošanu datu atjaunošanas gadījumā 

lietotājs maksā 1,00 EUR (viens eiro un 00 centus). 
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