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2. Biedrības nosaukums 

 

Biedrības nosaukums ir "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija". Tās 

saīsinātais nosaukums ir LEEA. 

 

3. LEEA mērķis un galvenie darbības virzieni 

 

2.1. LEEA mērķis ir apvienot nozares speciālistus, organizācijas un uzņēmumus, lai: 

2.1.1. veicinātu vispusīgu Latvijas elektroenerģētikas un energobūvniecības attīstību 

saskaņā ar jaunākajiem pasaules standartiem un vienotu tehnisko politiku; 

2.1.2. nodrošinātu savu biedru sekmīgu darbību elektroenerģētikas un 

energobūvniecības nozares darba tirgū un aizsargātu viņu materiālās un morālās 

intereses. 

2.1.3. veicinātu nozares speciālistu profesionālo prasmju apguvi un profesionālo 

kompetenču uzraudzību, izmantojot akreditēto personāla sertifikācijas institūciju.  

 

2.2. LEEA galvenie darbības virzieni mērķu sasniegšanai: 

2.2.1. līdzdalība nozares ražošanas attīstības koncepcijas un stratēģijas izstrādē; 

2.2.2. savu biedru interešu pārstāvība un aizsardzība visās Latvijas valsts un 

pašvaldību institūcijās; 

2.2.3. savu biedru profesionālo interešu pārstāvība un aizsardzība elektroenerģētikas 

un energobūvniecības jomā; 

2.2.4. līdzdalība profesionālajās starptautiskajās organizācijās; 

2.2.5. līdzdalība elektroenerģētikas un energobūvniecības likumdošanas aktu un 

normatīvo materiālu izstrādē, apspriešanā, pieņemšanā, ieviešanā un izpildes 

kontrolē; 

2.2.6. vispusīga sadarbība ar elektroenerģētikas virziena mācību iestādēm, tajā skaitā 

līdzdalība programmu akreditācijā, jauno speciālistu sagatavošanā un kvalifikācijas 

novērtēšanā, konkursu organizēšanā un studentu labāko darbu prēmēšana, kā arī 

mācību grāmatu sagatavošanā un izplatīšanā; 

2.2.7. darba devēju un darba ņēmēju attiecību veidošana, pamatojoties uz sociālās 

partnerības un sociālā dialoga principiem; 

2.2.8. elektroenerģētikas un energobūvniecības personāla sertificēšana un 

profesionālās kompetences uzraudzība; 

2.2.9. tiesiskās palīdzības un konsultāciju organizēšana biedriem; 

2.2.10. savu biedru aizsardzība pret negodīgu konkurenci; 
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2.2.11. ar elektroenerģētikas un energobūvniecības jautājumiem saistītas 

informācijas ieguve un sistematizācija, kā arī savu biedru nodrošināšana ar šo 

informāciju; 

2.2.12. ar elektroenerģētiku saistītu zinātnisku pētījumu veikšana un zinātniski 

tehnisku pasākumu (semināru, konferenču, izstāžu u.tml.) organizēšana; līdzdalība 

jaunu tehnoloģiju un iekārtu izstrādē, ieviešanā un popularizēšanā; 

2.2.13. elektroenerģētikas un energobūvniecības nozares tirgus izpētes organizēšana 

un ieteikumu izstrāde savu biedru efektīvai darbībai šajā tirgū; 

2.2.14. vienotas un ar starptautiskajiem terminoloģijas standartiem koordinētas 

elektrotehnikas un elektroenerģētikas terminu sistēmas izveide un ieviešana praksē; 

2.2.15. Latvijas elektroenerģētikas un energobūvniecības vēstures apzināšana, 

materiālu vākšana un publicēšana; 

2.2.16. sadarbība ar radnieciskām enerģētiķu sabiedriskajām organizācijām Latvijā 

un ārzemēs; 

2.2.17. elektroenerģētikas sasniegumu propaganda un sabiedriskās domas veidošana 

par LEEA un enerģētikas nozari kopumā. 

2.2.18. nozares tehnisko normatīvu izstrāde un uzturēšana, to virzīšana obligātai 

piemērošanai valstī.  

 

3. LEEA izveide 

 

3.1. LEEA ir izveidota, reorganizācijas ceļā apvienojoties Latvijas Elektroenerģētiķu 

biedrībai un Latvijas Energobūvniecības asociācijai, kā arī pievienojot tai biedrību 

Latvijas Elektrotehnikas komiteju.  

3.2. LEEA ir Latvijas Elektroenerģētiķu biedrības un Latvijas Energobūvniecības 

asociācijas tiesību un saistību pārņēmēja. 

3.3. LEEA ir 1921. gada 9. septembrī dibinātās "Latvijas Elektrotehniskās biedrības" 

tradīciju turpinātāja. 

3.4. LEEA ir savs zīmogs un simbolika. 

 

4. LEEA darbības termiņš 

LEEA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

5. LEEA biedri 

5.1. LEEA par biedru var tikt uzņemtas gan juridiskas personas (turpmāk – juridiskie 

biedri), gan fiziskas personas (turpmāk – fiziskie biedri): 
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5.1.1. par juridiskajiem biedriem var būt uzņēmumi un organizācijas, kuru darbība ir 

saistīta ar elektroenerģētikas un energobūvniecības nozari; 

5.1.2. par fiziskajiem biedriem var būt elektroenerģētisko un energobūvniecības 

specialitāšu bakalauri, maģistri, inženieri un zinātnieki (doktori, profesori u.c.), kā 

arī elektroenerģētikas un energobūvniecības jomā ilgstoši (> kā 5 gadi) strādājoši 

speciālisti, kam nav augstākās izglītības vai kas augstskolu beiguši ar 

elektroenerģētiku un energobūvniecību tieši nesaistītās specialitātēs. Par biedriem 

var kļūt arī studenti, sākot ar 2. mācību gadu. 

5.2. Lēmumu par juridiskās personas uzņemšanu LEEA pieņem biedrības valde, kurai 

pieteicēja iesniegums jāizskata tuvākajā sēdē, taču ne vēlāk kā divu mēneša laikā no visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja 

iesniegumu, jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. 

Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums 

rakstiski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Juridisko 

biedru LEEA pārstāv šim mērķim pilnvarota fiziska persona. Juridiskā biedra pilnvarotā 

fiziskā persona ir tiesīga piedalīties LEEA pārvaldes institūciju darbā. 

5.3. Fiziskas personas pēc viņu iesniegumiem par LEEA biedriem uzņem attiecīgas LEEA 

biedru kopas pilnsapulce. Biedru kopas lēmumu par jauna fiziskā biedra uzņemšanu 

pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu un paziņo LEEA izpilddirektoram. 

5.4. Valdes vai biedru kopas pilnsapulces noraidošu lēmumu pieteicējs rakstveidā var 

pārsūdzēt LEEA pārstāvju sapulcei. Ja arī pārstāvju sapulce noraida pieteicēja lūgumu, 

pieteicējs nav uzņemts par LEEA biedru. Atkārtotu pieteikumu viņš drīkst iesniegt ne 

ātrāk, kā pēc viena gada kopš galīgā atteikuma saņemšanas. 

5.5. Biedrs drīkst jebkurā laikā izstāties no LEEA, rakstiski par to paziņojot biedrības 

valdei. Ja biedrs nesamaksā biedra naudu par trijiem valdes noteiktajiem maksāšanas 

termiņiem, šāda rīcība ir pielīdzināma paziņojumam par izstāšanos no LEEA un biedrs 

tiek izslēgts no LEEA biedru saraksta ar attiecīgu valdes lēmumu. Šādi izslēgtam  

biedram, samaksājot kavēto biedra naudas maksājumu viena gada laikā no izslēgšanas 

brīža, biedra statuss ir uzskatāms par atjaunotu, ja biedrs ir pieteicies biedra statusa 

atjaunošanai. Pēc viena gada termiņa notecējuma bijušais biedrs var atjaunot dalību LEEA 

vispārīgā iestāšanās kārtībā.  

 

5.6. Biedru drīkst izslēgt no LEEA ar valdes lēmumu, ja: 

5.6.1. biedrs nepilda LEEA pārstāvju sapulces, valdes un/vai savas biedru kopas 

lēmumus; 

5.6.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

5.6.3. biedrs būtiski pārkāpis šos statūtus, nodarot kaitējumu LEEA interesēm vai 

godam. 

 

 

5.7. Jautājumu par LEEA biedra izslēgšanu valde izskata, uzaicinot izslēdzamo biedru un 

dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis 
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valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu jāpaziņo izslēgtajam 

biedram rakstiski 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.  

 

6. Biedru tiesības un pienākumi 

 

6.1. LEEA biedriem ir šādas tiesības: 

6.1.1. piedalīties LEEA pārvaldē, tikt ievēlētiem visās LEEA vadības un revīzijas 

institūcijās; 

6.1.2. saņemt informāciju par LEEA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības 

struktūrvienību protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

6.1.3. piedalīties visos LEEA organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

6.1.4. LEEA valdes noteiktajā kārtībā vai ar valdes lēmumu saņemt biedrības 

palīdzību saimniecisko un juridisko jautājumu risināšanā; 

6.2. LEEA biedru pienākumi: 

6.2.1. ievērot šos statūtus; 

6.2.2. pildīt LEEA pārstāvju sapulces, valdes, savas teritoriālās kopas vai LEEA 

struktūrvienību lēmumus, t.sk. godprātīgi pildīt vēlētos amatus biedrības pārvaldes 

institūcijās; 

6.2.3. regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu; 

6.2.4. aktīvi darboties LEEA uzdevumu īstenošanā. 

6.3. LEEA biedram, individuālus uzdevumus ar pašu šo biedru piekrišanu drīkst 

noteikt pārstāvju sapulce, valde, attiecīga biedru kopa vai cita biedrības 

struktūrvienība un komisija. 

 

7.    Goda biedri 

7.1. Fiziskas personas, kurām ir īpaši nopelni LEEA darbībā vai izcili darbi 

elektroenerģētikā, LEEA pārstāvju sapulce, atklāti balsojot, var ievēlēt par biedrības 

godabiedriem.  

7.2. Godabiedrs tiek pieskaitīts noteiktai biedru kopai, vai pēc tā vēlēšanās var būt ārpus 

biedru kopām sastāvošs. 

7.3. Uz Godabiedriem attiecināmas visas LEEA biedra tiesības un pienākumi, izņemot 

pienākumu maksāt biedra naudas maksājumu un piedalīties Pārstāvju sapulcē ar 

balsstiesībām.  

7.4. LEEA godabiedri ir tiesīgi piedalīties Pārstāvju sapulcē, bet, ja viņi ir saņēmuši LEEA 

juridiskā biedra vai biedru kopas pilnvarojumu tos pārstāvēt ar balsstiesībām atbilstoši 

LEEA valdes noteiktajām kvotām, tad viņi piedalās sapulcē kā balsstiesīgie.  
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Biedru organizācija 

 

8.1. LEEA juridiskie biedri biedrībā darbojas kā atsevišķas vienības. 

8.2. LEEA fiziskie biedri apvienojas biedru kopās pēc teritoriāliem vai profesionāliem 

principiem. 

8.3. biedru kopu izveido ja tajā biedru skaits nav mazāks par 5. 

8.4. biedru kopas lēmējinstitūcija ir kopas biedru pilnsapulce, kura ievēl kopas vadību, 

pārstāvjus pārstāvju sapulcei, kā arī nosaka kopas uzdevumus un darbības metodes. 

8.5. par biedru kopas izveidošanu, likvidāciju, apvienošanu vai sadalīšanu, biedru skaita 

izmaiņām viena mēneša laikā rakstiski jāpaziņo LEEA valdei un izpilddirektoram.  

8.6. Biedru kopas savu darbību organizē atbilstoši LEEA valdes apstiprinātam kopas 

nolikumam.  

8.7. Biedru kopas, kurām ir kopīgas intereses, var apvienoties nodaļās, kas darbojas pēc 

LEEA valdes apstiprināta nolikuma. 

8.8. Biedru kopa ir organizatoriska vienība, kas nodrošina biedru – fizisko personu 

pārstāvību pārstāvju sapulces darbā. 

 

8. LEEA pārstāvju sapulce 

9.1. Pārstāvju sapulce ir LEEA augstākā lēmējinstitūcija, un tā tiek sasaukta ne retāk kā 

vienu reizi gadā. 

9.2. Pārstāvības normu (kvotu) no biedru kopām un biedriem – juridiskajām personām 

nosaka LEEA valde un izziņo vismaz vienu mēnesi pirms plānotās pārstāvju sapulces. 

9.3. Pārstāvju sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LEEA biedru izvirzītie pārstāvji un katram 

no pārstāvjiem ir viena balss. Pārstāvības tiesību pārpilnvarošana nav pieļaujama, izņemot 

pilnvarojumu starp pārstāvjiem, kas pārstāv vienu juridisko biedru. 

9.4. LEEA valdei ir pienākums sasaukt kārtējo pārstāvju sapulci katram periodam, kāds 

tas ir nepieciešams, lai ievēlētu LEEA valdi un nodrošinātu citas LEEA funkcijas, kas nav 

veicamas bez pārstāvju sapulces lēmuma. 

9.5. Pārstāvju sapulce katrā laikā var tikt sasaukta pēc LEEA valdes iniciatīvas, vai, ja to 

rakstiski pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LEEA biedru, norādot sasaukšanas 

iemeslu. 

9.6. Ne vēlāk kā mēnesi pirms pārstāvju sapulces sasaukšanas katram juridiskajam 

biedram un katrai biedru kopai LEEA valde nosūta rakstisku paziņojumu, kurā ir dota 

informācija par sapulces vietu, laiku un paredzamo darba kārtību. 

9.7. Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no valdes noteiktā 

biedru pārstāvju skaita.  

9.8. Ja pārstāvju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, mēneša laikā tiek sasaukta 

atkārtota pārstāvju sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo 

pārstāvju skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz 2 pārstāvji. 
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9.9. Pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LEEA darbības izbeigšanu 

vai LEEA reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no 

klātesošajiem pārstāvjiem. 

9.10. Pārstāvju sapulce pati nosaka savu kompetenci, un tā ir tiesīga izskatīt jebkuru ar 

LEEA darbību saistītu jautājumu. 

 

9. LEEA valde 

 

10.1. LEEA izpildinstitūcija ir valde. Valde vada LEEA darbību pārstāvju sapulču 

starplaikos, lemjot par visiem jautājumiem, kas nav pārstāvju sapulces kompetencē, tai 

skaitā: 

10.1.1.   organizē LEEA darbību un seko pārstāvju sapulces lēmumu izpildei; 

10.1.2.   apstiprina LEEA budžetu; 

10.1.3.   lemj par LEEA pārstāvju sapulces sasaukšanu un biedru pārstāvības kvotām; 

10.1.4.   izveido funkcionāli orientētās pastāvīgās komisijas un darba grupas, nosaka to 

veidus un apstiprina vadītājus. Eksteritoriālo pastāvīgo komisiju vadītāji drīkst piedalīties 

valdes sēdēs ar padomdevēja balsstiesībām; 

10.1.5. budžeta ietvaros apstiprina pabalstus LEEA biedriem; 

10.1.6. lemj par jaunu juridisko biedru uzņemšanu, kā arī par esošo biedru 

izslēgšanu; izskata strīdus jautājumus, kas radušies struktūrvienībās; 

10.1.7. apstiprina biedru kopu, pastāvīgo komisiju un struktūrvienību nolikumus; 

10.1.8. apstiprina īstermiņa darba grupu personālsastāvu, darbības plānus un to 

izpildes pārskatus; 

10.1.9. nosaka biedra naudas lielumu un maksāšanas kārtību; 

10.1.10. lemj par nekustamā īpašuma un vērtspapīru iegūšanu un izmantošanu; 

10.1.11. apstiprina LEEA algoto darbinieku skaitu, funkcijas un algas, kā arī vada un 

kontrolē to darbību. 

 

10.2. LEEA valdi 10 cilvēku sastāvā uz 4 gadiem ievēl visi Pārstāvju sapulces dalībnieki    

        no diviem dalītiem sarakstiem: 
 
a) no elektroenerģētiķu saraksta (AS Latvenergo uzņēmumi, AS Augstsprieguma tīkls, 

    RTU, LLU un fizisko biedru kopas) – vismaz 7 cilvēku sastāvā, no kuriem 5 ar lielāko  

    balsu skaitu tiek apstiprināti par valdes locekļiem; 

 

b) no energobūvnieku un energoprojektētāju saraksta – vismaz 7 cilvēku sastāvā,  

    no kuriem 5 ar lielāko balsu skaitu tiek apstiprināti par valdes locekļiem. 
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Abi valdes locekļu kandidātu saraksti tiek sastādīti un saskaņoti ar LEEA biedriem pirms 

Pārstāvju sapulces sanākšanas ar iespēju sapulces dalībniekiem sanāksmes dienā sarakstu 

papildināt vai izmainīt.  

 

10.3. Par tiem valdes locekļu kandidātiem no katra saraksta, kas ir ieguvuši vienādu 

mazāko balsu skaitu iekļūšanai valdē un pretendē uz vienu valdes locekļa vietu, kā arī 

diviem nākamajiem valdē neiekļuvušajiem kandidātiem, ja par tiem nodots vienāds balsu 

skaits, Pārstāvju sapulce ar papildus atklātu balsojumu, atsevišķi katrā sarakstā, nosaka 

prioritāti starp kandidātiem.  
 

10.4. Ja Pārstāvju sapulču starplaikos kāds no valdes locekļiem pārtrauc darbību valdē, tā 

vietā stājas kandidāts no atbilstošā saraksta ar vēlēšanās iegūto lielāko balsu skaitu, 

ievērojot Pārstāvju sapulces lēmumu par kandidāta prioritāti konkrētā sarakstā. 
 

10.5. Valdes locekļi no sava vidus, aizklāti balsojot, ievēl valdes priekšsēdētāju un vienu 

viņa vietnieku (no katra saraksta pa vienam amatam). 
 

10.6. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumos, kad balsis 

dalās vienādās daļās, konsolidētu lēmumu apstiprina valdes priekšsēdētājs, vai valdes 

priekšsēdētāja vietnieks, ja valdes sēdē nepiedalās valdes priekšsēdētājs.  
 

10.7. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt LEEA 

katrs atsevišķi. Citi valdes locekļi pārstāv LEEA kopā pa trim. 

10.8. Valdes priekšsēdētājs sasauc un vada valdes sapulces, kontrolē valdes lēmumu 

izpildi, nodrošina informācijas apmaiņu valdē par tās izskatāmajiem jautājumiem.   

10.9. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs saņemt atalgojumu.  

10.10. Valdes priekšsēdētāja vietnieks un pārējie valdes locekļi savu darbu veic 

sabiedriskā kārtā. Par aktīvu un rezultatīvu darbību atsevišķiem valdes locekļiem var tikt 

piešķirtas prēmijas.  

 

11. LEEA izpilddirektors 

11.1. LEEA pastāvīgo ikdienas darbību, valdes lēmumu izpildi, struktūrvienību darbu, 

saimnieciskos un organizatoriskos jautājumus īsteno LEEA izpilddirektors. 

11.2. Izpilddirektora darbība ir veicama atbilstoši izpilddirekcijas nolikumam un valdes 

dotiem uzdevumiem. 

11.3. Izpilddirektors kārto LEEA biedru reģistru. 

11.4. Izpilddirektors, tam doto uzdevumu ietvaros, pārstāv LEEA atbilstoši valdes 

izsniegtam pilnvarojumam. 

11.5. Izpilddirektoru ieceļ, apstiprina un atbrīvo no amata LEEA valde.  
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12. LEEA struktūrvienības 

 

12.1. LEEA, savu darbības mērķu sasniegšanai, organizē pastāvīgas struktūrvienības. 

12.2. Struktūrvienību darbību nosaka valdes apstiprināti nolikumi. 

12.3. Īslaicīgu un pārejošu darbību veikšanai LEEA organizē komisijas, kuru sastāvs un 

darbība tiek īstenota atbilstoši valdes dotajam uzdevumam. 

 

13. Specializētais sertifikācijas centrs 

13.1. Elektroenerģētikas un Energobūvniecības nozares speciālistu profesionālo prasmju 

atbilstības novērtēšanai un prakses uzraudzībai LEEA ietvaros, kā patstāvīga valsts 

akreditēta struktūrvienība, darbojas Specializētais Sertifikācijas centrs (turpmāk – 

Sertifikācijas centrs). 

13.2. Sertifikācijas centru vada Sertifikācijas centra vadītājs, kuru ieceļ un atbrīvo no 

amata ar valdes lēmumu. Sertifikācijas centra vadītājs tā amata termiņa laikā atturas no 

iespējamām interešu konflikta situācijām saistībā ar tā personiskām interesēm un 

Sertifikācijas centra veicamo darbību. 

13.3. Sertifikācijas centra vadītājs, tam doto uzdevumu ietvaros, pārstāv LEEA 

personāla sertifikācijas centru atbilstoši tam izsniegtam pilnvarojumam. 

13.4. Sertifikācijas centra darbības mērķis ir  

13.4.1. īstenot valsts pārvaldes uzdevumu, kas LEEA ir piešķirts atbilstoši publiskam 

valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumam, nozares speciālistu 

sertifikācijai un profesionālo prasmju uzraudzība reglamentētajā sfērā; 

13.4.2. īstenot nozares speciālistu sertifikāciju un profesionālo prasmju uzraudzību 

nereglamentētajā sfērā atbilstoši Sertifikācijas centra nolikumam un valsts 

akreditācijas nosacījumiem. 

13.5. Sertifikācijas centrs darbojas atbilstoši nolikumam, ko apstiprinājusi LEEA valde. 

Sertifikācijas centrs savā darbībā, novērtējot nozares speciālistu profesionālo prasmju 

atbilstību un veicot prakses uzraudzību, ir neatkarīgs un vienīgi likumam padots. 

Sertifikācijas centra amatpersonu lēmumi ir neatkarīgi. 

13.6. Valde īsteno Sertifikācijas centra darbības nodrošināšanu un darbības likumības 

pārraudzību. 

14. Latvijas Elektrotehnikas komiteja 

 

14.1.  Elektroenerģētikas un energobūvniecības nozares energostandartu izstrādē un to 

uzraudzībā LEEA ietvaros kā struktūrvienība darbojas Latvijas Elektrotehnikas komiteja.  

14.2. Latvijas Elektrotehnikas komitejas darbības mērķis ir nodrošināt vienotus un 

atzītus elektroietaišu, energobūvju projektēšanas, būvniecības un ekspluatēšanas 

standartus Latvijas Republikā. 
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14.3. Latvijas Elektrotehnikas komitejas vadītājs, tam doto uzdevumu ietvaros, pārstāv 

LEEA atbilstoši valdes izsniegtam pilnvarojumam.  

14.4. Latvijas Elektrotehnikas komitejas vadītāju ieceļ, apstiprina un atbrīvo no amata 

LEEA valde.  

15. Revīzijas komisija 

15.1. LEEA finansiālās un saimnieciskās darbības kontrolei pārstāvju sapulce ievēl 

revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā uz 4 gadiem. Revīzijas komisijas vēlēšanas var notikt, 

ja pārstāvju sapulce ir izvirzījusi vismaz 4 kandidātus. Revīzijas komisijā tiek iekļauti 3, 

kuri aizklāti balsojot ir ieguvuši lielāko balsu skaitu. Pārējie kandidāti ir revīzijas 

komisijas locekļu kandidāti. 

15.2.  Par tiem revīzijas komisijas locekļu kandidātiem, kas ir ieguvuši vienādu mazāko 

balsu skaitu iekļūšanai revīzijas komisijā un pretendē uz vienu komisijas locekļa vietu, kā 

arī diviem nākamajiem komisijā neiekļuvušajiem kandidātiem, ja par tiem ir nodots 

vienāds balsu skaits, pārstāvju sapulce ar papildus atklātu balsojumu nosaka prioritāti starp 

kandidātiem. 

15.3. LEEA revīzijas komisijas loceklis nedrīkst vienlaikus būt arī LEEA valdes 

loceklis. 

15.4. Revīzijas komisija: 

15.4.1. veic LEEA mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

15.4.2. dod atzinumus par LEEA budžetu un gada pārskatu; 

15.4.3. izvērtē LEEA grāmatvedības un lietvedības darbu; 

15.4.4. sniedz ieteikumus par LEEA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

15.5. Revīzijas komisija veic revīziju pārstāvju sapulces noteiktajos termiņos, taču ne 

retāk kā reizi gadā. 

15.6. Valde nosūta Valsts ieņēmumu dienestam biedrības gada pārskatu pēc revīzijas 

komisijas atzinuma saņemšanas. 

15.7. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk par 2 locekļiem. 

15.8. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

 

           LEEA valdes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Briņķis               (personīgais paraksts)                                                            

              LEEA valdes priekšsēdētāja vietnieks Ilmārs Stuklis               (personīgais paraksts)                                                       

  

 

Statūti apstiprināti LEEA pārstāvju sapulcē 2019. gada 12. decembrī, Rīgā.  

 

LEEA valdes priekšsēdētājs                                                                   Jānis Kirkovalds 

                                                                                                                  14.01.2020. 


