Apstiprināti biedru sapulcē
Rīgā 2020. gada 27. februārī

Latvijas Finanšu nozares asociācija

STATŪTI
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1. nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1.

1.2.

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Finanšu nozares asociācija” (turpmāk –
Biedrība). Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir “Finanšu
nozares asociācija”.
Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Finance Latvia
Association”.
2. nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķis ir sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem
mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā.
2.2. Biedrības mērķa sasniegšanai Biedrība izvirza šādus galvenos uzdevumus:
2.2.1. biedriem aktuālo jautājumu risināšanas koordinācija;
2.2.2. biedru kolektīvo interešu pārstāvība valsts un pašvaldības
institūcijās, kā arī vietējās un starptautiskajās organizācijās;
2.2.3. biedru tiesību un interešu aizstāvība;
2.2.4. pieredzes apmaiņas organizēšana biedriem aktuālajos jautājumos;
2.2.5. biedru
darbinieku
apmācība
un
kvalifikācijas
līmeņa
paaugstināšana;
2.2.6. metodiska, juridiska, konsultatīva u.tml. palīdzība biedriem.
2.3. Izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai Biedrība:
2.3.1. seko biedru darbības aktuālajiem jautājumiem;
2.3.2. apzina problēmas un gatavo priekšlikumus to risināšanai;
2.3.3. koordinē attiecīgu projektu sagatavošanu un īstenošanu;
2.3.4. piedalās attiecīgo normatīvo aktu izstrādē un sabiedriskajā
ekspertīzē;
2.3.5. uztur pastāvīgus kontaktus ar valsts institūcijām un citām
kompetentām iestādēm Biedrību interesējošos jautājumos;
2.3.6. organizē biedru darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas
kursus, seminārus un konferences;
2.3.7. vāc un apkopo informāciju par ar biedriem saistīto industriju
darbības svarīgākajiem rādītājiem un regulāri tos publisko;
2.3.8. veicina biedru savstarpējās izpratnes nostiprināšanos un attiecīgu
darbības ētikas kodeksu ievērošanu;
2.3.9. nodrošina ombuda darbību.
3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Par Biedrības biedriem var kļūt:
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4.1.1. komersanti, kas ir tiesīgi Latvijas Republikā veikt kredītiestādes
darbību Kredītiestāžu likuma izpratnē (turpmāk – banka);
4.1.2. komersanti, kas Latvijas Republikā sniedz finanšu sektoram
būtiskus vai inovatīvus finanšu pakalpojumus, tostarp finanšu
tehnoloģiju vai konsultāciju pakalpojumus, tomēr šādu biedru skaits
nedrīkst būt lielāks par biedru banku skaitu.
4.2. Lai iestātos Biedrībā, pretendents iesniedz rakstveida pieteikumu.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem padome. Uz padomes
sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina pieteicēju. Pieteicēja pārstāvja
neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmumu
rakstveidā paziņo pieteicējam 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
4.4. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var prasīt izskatīt biedru
sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts
par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne agrāk kā pēc
gada no lēmuma pieņemšanas dienas.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to
padomei un samaksājot biedra vai papildu biedra maksu par to laiku, kad tas ir
bijis biedrs esošā kalendāra gada ietvaros. Ja biedrs paziņojis par izstāšanos pēc
biedrības ikgadējā budžeta apstiprināšanas, biedram jāsamaksā visa kalendārā
gada biedra vai papildu biedru maksa. Pirms izstāšanās biedram jāsamaksā visi
biedra naudas maksājumu parādi, ja tādi ir.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs nepilda biedru sapulces vai padomes lēmumus;
4.6.2. biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības.
4.7. Ja biedram tiek anulēta licence kredītiestādes darbībai, padome pieņem
lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības. Padomes lēmumu rakstveidā paziņo
biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.
4.8. Biedrs var jebkurā laikā paziņot, ka svarīga iemesla dēļ uz laiku, kas nav
ilgāks par sešiem mēnešiem, neīstenos biedra tiesības un pienākumus. Par to
biedrs rakstveidā paziņo padomei un samaksā biedra vai papildu biedra maksu
par laiku līdz attiecīgā iesnieguma iesniegšanas dienai esošā kalendāra gada
ietvaros, kā arī biedra naudas maksājumu parādus, ja tādi ir.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
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5.1.1. piedalīties un balsot biedru sapulcē, piedalīties darbības virzienu
vadības grupu, ja tādas tiek izveidotas, un komiteju un apakškomiteju
darbā;
5.1.2. vadīt komitejas un tikt ievēlētiem Revīzijas komisijā;
5.1.3. tikt ievēlētiem padomē saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;
5.1.4. biedriem, kas nav pārstāvēti padomē, tikt ievēlētiem darbības
virzienu vadības grupās, ja tādas tiek izveidotas;
5.1.5. iniciēt, aktualizēt vai iesniegt likumdošanas aktu, kā arī politikas
plānošanas priekšlikumus, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.6. saņemt informāciju par Biedrības darbību, kā arī iepazīties ar visu
Biedrības institūciju sanāksmju protokoliem un rīkojumiem;
5.1.7. saņemt aktuālo informāciju par biedru nozaru aktualitātēm;
5.1.8. izvietot biedru informāciju Biedrības informatīvajos materiālos,
piedalīties Biedrības publicitātes pasākumos;
5.1.9. piekļūt Biedrības sagatavotajiem pētījumiem, statistikai;
5.1.10. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
5.1.11. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;
5.1.12. izmantot Biedrības atbalstu gadījumos, kad biedra darbības
jautājumi tiek izskatīti valsts, pašvaldības un citās institūcijās, arī
starptautiskajās organizācijās.
5.2. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, misiju, vērtības, pašregulācijas principus
un vadlīnijas, pildīt biedru sapulces, padomes, valdes un darbības
virzienu vadības grupu, ja tādas tiek izveidotas, lēmumus;
5.2.2. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu;
5.2.3. ievērot un savā darbībā veicināt augstus ētikas un atbilstības
standartus;
5.2.4. celt finanšu nozares reputāciju, tostarp, izvairoties no darbībām, kas
varētu kaitēt nozares reputācijai;
5.2.5. uzņemties atbildību, atsaucot savu pārstāvi no Biedrības institūciju
un struktūrvienību amatiem, ja šī persona ir saņēmusi uzraudzības
institūciju individuālu sodu par darbības pārkāpumiem vai pret personu
ir ierosināts kriminālprocess;
5.2.6. celt Biedrības kā finanšu pakalpoju sniedzēju saskaņotas pozīcijas
pārstāvja autoritāti;
5.2.7. neizpaust informāciju, kas ir komercnoslēpums;
5.2.8. maksāt iestāšanās maksu un biedru vai papildu biedru maksu,
kuru apmēru un maksāšanas kārtību nosaka biedru sapulce.
6. nodaļa. Asociētie biedri
6.1. Biedrs pastāvīgi vai uz laiku Biedrībā var iegūt īpaša biedra statusu –
asociētais biedrs. Par asociēto biedru var kļūt tas, kurš nav Biedrības biedrs.
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6.2. Par asociēto biedru, iesniedzot rakstveida pieteikumu, var kļūt:
6.2.1. komersants, kas nav kredītiestāde un sniedz finanšu pakalpojumus
Latvijā vai ar tiem tieši saistītus citus pakalpojumus (maksājumu apstrāde,
parāda vadība, personu autentifikācija, kredītinformācijas aprite u.tml.),
tostarp kā kredītiestādes ārpakalpojuma sniedzējs, kuru saskaņā ar
normatīvajiem aktiem izvērtējusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija;
6.2.2. biedrs, kurš sniedz licencējamus finanšu pakalpojumus, bet viņam
ir anulēta licence attiecīgā pakalpojuma sniegšanai vienā no šādiem
gadījumiem:
6.2.2.1. pārtraucis darbību uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem
mēnešiem;
6.2.2.2. attiecies no licences reorganizācijas gadījumā.
6.3. Lēmumu par asociētā biedra statusa piešķiršanu vai atteikšanos no tā
saskaņā ar statūtu 6.2. punktu pieņem padome. Uz padomes sēdi, kurā izskata
pieteicēja lūgumu, uzaicina pieteicēju. Pieteicēja pārstāvja neierašanās nav
šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmumu par asociētā biedra
statusa piešķiršanu vai tā maiņu rakstveidā paziņo pieteicējam 10 dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
6.4. Asociētie biedri ir tiesīgi:
6.4.1. piedalīties Biedrības biedru sapulcē un konkrētu to darbības
profilam atbilstošu Biedrības komiteju vai apakškomiteju darbā;
6.4.2. izmantot Biedrības atbalstu, kad asociētā biedra jautājumi tiek
izskatīti valsts, pašvaldību vai citās institūcijās, kā arī starptautiskās
organizācijās;
6.4.3. iniciēt, aktualizēt vai iesniegt likumdošanas priekšlikumus,
aizstāvēt savu viedokli;
6.4.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrību un tās darbības uzlabošanu;
6.4.5. saņemt aktuālo informāciju par Biedrības darbības aktualitātēm;
6.4.6. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
6.4.7. izvietot asociēto biedru informāciju Biedrības informatīvajos
materiālos un piedalīties Biedrības publicitātes pasākumos;
6.4.8. piekļūt Biedrības sagatavotajiem pētījumiem, statistikai;
6.4.9. iepazīties ar to Biedrības komiteju, kurās asociētais biedrs piedalās,
darba materiāliem.
6.5. Asociētie biedri nav tiesīgi balsot biedru sapulcē.
6.6. Asociēto biedru augstākās amatpersonas nevar būt par Revīzijas komisijas,
darbības virzienu vadības grupu, ja tādas tiek izveidotas, locekļiem.
6.7. Asociētajiem biedriem ir pienākums:
6.7.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, padomes un
valdes lēmumus;
6.7.2. aktīvi piedalīties Biedrības misijas, vērtību un pašregulācijas
principu ievērošanā, atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu;
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6.7.3. neizpaust informāciju, kas ir komercnoslēpums;
6.7.4. maksāt asociētā biedra maksu, kuras apmēru un maksāšanas
kārtību nosaka biedru sapulce.
6.8. Asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā
paziņojot par to padomei un samaksājot asociētā biedra maksu par to laiku, kad
tas ir bijis biedrs kalendāra gada ietvaros. Ja asociētais biedrs par izstāšanos
paziņojis pēc Biedrības ikgadējā budžeta apstiprināšanas, asociētajam biedram
jāsamaksā visa kalendārā gada asociētā biedra maksa. Pirms izstāšanās biedram
jāsamaksā visi asociētā biedra naudas maksājumu parādi, ja tādi ir.
6.9. Asociēto biedru var izslēgt no Biedrības ar padomes lēmumu, ja:
6.9.1. asociētais biedrs nepilda biedru sapulces vai padomes lēmumus;
6.9.2. asociētais biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības;
6.9.3. citos gadījumos, ja tam ir svarīgs iemesls.
7. nodaļa. Biedrības struktūrvienības un institūcijas
7.1. Biedrībai var būt savas teritoriālās un citas struktūrvienības un institūcijas
(darbības virzienu vadības grupas, komitejas, apakškomitejas).
7.2. Lai nodrošinātu stratēģisku interešu, prioritāšu virzīšanu un uzraudzību un
aktīvāku biedru iesaisti Biedrības darbā, var izveidot darbības virzienu vadības
grupas. Darbības virzienu vadības grupu ievēlēšanu, sastāvu, darbības termiņu
un citus darbības nosacījumus nosaka Darbības virzienu vadības grupas
nolikumā, ko apstiprina Biedrības padome.
7.3. Biedrības darbības jautājumu apspriešanai tiek izveidotas komitejas un
apakškomitejas, kurās uz brīvprātības principiem piedalās Biedru izvirzīti
pārstāvji. Komiteju līdzpriekšsēdētājus un apakškomiteju vadītājus saskaņā ar
Biedrības valdes ieteikumu apstiprina Biedrības padome.
8. nodaļa. Biedru sapulce
8.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties un balsot visi Biedrības biedri.
8.3. Kārtējo biedru sapulci sasauc vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
8.4. Ārkārtas biedru sapulci var sasaukt pēc valdes, padomes vai Revīzijas
komisijas iniciatīvas vai gadījumā, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena
desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
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8.5. Biedru sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot
katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedru
skaita.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā
sasauc atkārtotu biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības
izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, Biedrības padomes un Revīzijas
komisijas locekļu atsaukšanu pirms termiņa izbeigšanās ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8.9. Tikai biedru sapulce ir tiesīga:
8.9.1. pieņemt, grozīt un papildināt Biedrības statūtus;
8.9.2. iecelt un atsaukt Biedrības padomi vai atsevišķus tās locekļus;
8.9.3. ievēlēt un atsaukt no amata Biedrības Revīzijas komisijas locekļus;
8.9.4. apstiprināt Biedrības darba plānu;
8.9.5. noteikt iestāšanās un biedru maksas apmēru biedriem un
asociētājiem biedriem, kā arī papildu biedru maksas apmēru;
8.9.6. apstiprināt Biedrības budžetu;
8.9.7. apstiprināt padomes, valdes un Revīzijas komisijas pārskatus;
8.9.8. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu
vai reorganizāciju;
8.9.9. pieņemt lēmumus par biedru izslēgšanu no Biedrības statūtu
4.6.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī saskaņā ar Biedrību un
nodibinājumu likuma 31.panta ceturto daļu;
8.9.10. apstiprināt Biedrības vīziju, misiju, principus un vērtības;
8.9.11. apstiprināt Biedrības valdes un padomes nolikumu.
8.10. Biedru sapulce var izskatīt arī jebkuru citu Biedrības darbībai svarīgu
jautājumu un pieņemt par to lēmumu.
9. nodaļa. Padome
9.1. Biedrības padome:
9.1.1. uzņem Biedrībā jaunus biedrus un asociētos biedrus;
9.1.2. ievēl un atsauc no amata valdes locekļus, to skaitā valdes
priekšsēdētāju;
9.1.3. lemj par Biedrības komiteju un apakškomiteju izveidošanu,
apvienošanu, sadalīšanu vai likvidēšanu, apstiprina Biedrības komiteju
un apakškomiteju nolikumus, līdzpriekšsēdētājus un vadītājus;
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9.1.4. izskata jautājumus, kas saistīti ar Biedrības budžetā paredzēto
līdzekļu izlietošanu;
9.1.5. izskata jautājumus par Biedrības efektīvai darbībai nepieciešamo
fondu izveidošanu;
9.1.6. veido kopēju nostāju svarīgu problēmu risināšanā;
9.1.7. apstiprina Biedrības vadlīnijas, standartus, darbības projektus, kā
arī galvenos tās darbību reglamentējošos dokumentus;
9.1.8. izlemj jautājumus, par kuriem darbības virziena vadības grupa nav
vienojusies;
9.1.9. pieņem lēmumus par biedru un asociēto biedru izslēgšanu no
Biedrības vai asociētā biedra statusa piešķiršanu saskaņā ar statūtu 4.7.,
6.2., 6.3. vai 6.9. punktu, kā arī Biedrību un nodibinājumu likuma 31.panta
otro daļu;
9.1.10. pieņem lēmumu par biedra iesniegumu uz laiku neīstenot biedra
tiesības un pienākumus, izņemot gadījumus, ja padome uzskata, ka tomēr
ir pieņemams Statūtu 9.1.9.punktā minētais lēmums.
9.2. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Biedrības
stāvokli un iepazīties ar visām valdes darbībām. Padomei ir tiesības pārbaudīt
Biedrības dokumentus, kā arī visu Biedrības mantu. Padome var uzticēt pārbaudi
kādam no saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu
jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam. Padomei ir tiesības sasaukt
biedru sapulci vai uzdot to sasaukt valdei, ja to prasa biedrības intereses.
9.3. Padome sastāv no sešiem locekļiem, kurus uz trim gadiem ieceļ biedru
sapulce. Biedru sapulce var atsaukt padomi pirms termiņa, tajā pašā biedru
sapulcē ievēlot jaunu padomi.
9.4. Padomi veido:
9.4.1. pieci biedri – bankas, kuru pamatdarbības ienākumi iepriekšējā
darbības gadā ir bijuši vislielākie;
9.4.2. viens biedru sapulces ievēlēts biedrs, kas nav banka.
9.5. Padomē ietilpstošie biedri par padomes locekļiem izvirza augstākās
amatpersonas (valžu priekšsēdētājus vai locekļus, pārstāvniecību vai filiāļu
vadītājus vai vietniekus).
9.6. Pirms biedru sapulces, kurā paredzēta padomes iecelšana, valde nosaka
piecus biedrus, kuru pamatdarbības ienākumi iepriekšējā darbības gadā ir bijuši
vislielākie, un biedru sapulce 9.4. un 9.5. punktā noteiktajā kārtībā ieceļ visu
jaunās padomes sastāvu, kas minēts 9.4.1. un 9.4.2.punktā.
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9.7. Ja padomes pilnvaru termiņa laikā kāds no padomes locekļu pārstāvjiem tiek
atsaukts, tad šim biedram ir jāizvirza jauns pārstāvis darbam padomē, par to
informējot Biedrības valdi. Šādā situācijā atsevišķs biedru sapulces lēmums par
jaunā pārstāvja iecelšanu nav nepieciešams.
9.8. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku.
9.9. Padomes priekšsēdētājs:
9.9.1. organizē padomes darbu;
9.9.2. vada padomes sēdes un paraksta sēžu protokolus;
9.9.3. pārstāv Biedrību Eiropas Savienības Banku federācijas padomē.
9.10. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai
uzdevumā – priekšsēdētāja vietnieks, pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi
ceturksnī. Tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu ir katram padomes
loceklim, kā arī valdei, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.
Ja padomes priekšsēdētājs pieprasījumu par padomes sēdes sasaukšanu
neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas dienas, sēdes sasaukšanas
iniciatoram ir tiesības sasaukt padomes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus.
9.11. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz pieci padomes locekļi.
Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsojums dalās vienādās daļās, tad
priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka, ja viņš vada sēdi, balss ir izšķiroša.
9.12. Padomes sēdes protokolē. Protokolā norāda Biedrības nosaukumu,
padomes sēdes norises vietu un laiku, sēdes dalībniekus, darba kārtības
jautājumus un pieņemtos lēmumus. Ja padomes loceklis nepiekrīt padomes
lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta
padomes sēdes protokolā.
9.13. Ja padomes loceklis nevar piedalīties padomes sēdē, tad savas balsstiesības
viņš var nodot citam padomes loceklim vai arī pilnvarot citu attiecīgā biedra vai
asociētā biedra valdes locekli vai vadītāja vietnieku, par to rakstiski vai
elektroniski informējot padomes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāju.
10. nodaļa. Izpildinstitūcija
10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuras sastāvā ir trīs locekļi, no kuriem
viens ir valdes priekšsēdētājs. Valdi, tajā skaitā valdes priekšsēdētāju, uz trim
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gadiem ievēl padome. Par valdes priekšsēdētāja amata pretendentiem padome
konsultējas ar biedriem.
10.2. Valde vada un pārstāv Biedrību.
10.3. Valde:
10.3.1. sasauc biedru sapulces
10.3.2 organizē Biedrības biedru sapulču, padomes un darbības virzienu
vadības grupu lēmumu un uzdevumu izpildi;
10.3.3 vada darbības virzienu vadības grupas;
10.3.4. organizē un vada Biedrības darbu;
10.3.5. rīkojas ar Biedrības budžetu atbilstoši biedru sapulces un
padomes lēmumiem;
10.3.6. pārstāv Biedrību attiecībās ar valsts un citām organizācijām, kā arī
ārzemju un starptautiskām organizācijām tajos jautājumos, kas nav
padomes priekšsēdētāja kompetencē.
10.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces, padomes
un darbības virzienu vadības grupu kompetencē un kas ir nepieciešami Biedrības
operatīvai pārvaldei.
10.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras lielumu nosaka
Biedrības padome, noslēdzot darba līgumu.
10.6. Biedrību ir tiesīgs pārstāvēt katrs valdes loceklis atsevišķi.
10.7. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
11. nodaļa. Revīzijas komisija
11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas
komisija.
11.2. Revīzijas komisija sastāv no trim locekļiem, kurus uz trim gadiem ievēl
biedru sapulce. Revīzijas komisijas sastāvā nevar tikt ievēlēti asociēto biedru
pārstāvji. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas
priekšsēdētāju.
11.3. Revīzijas komisija:
11.3.1. veic Biedrības un nepieciešamības gadījumā tās dibināto
sabiedrību un biedrību mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
11.3.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.3.4. sniedz ieteikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanai.
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11.4. Revīzijas komisija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
11.5. Lēmumus pieņem Revīzijas komisijas sēdē atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu
vairākumu. Revīzijas komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no
Revīzijas komisijas locekļu skaita.
11.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas
atzinuma saņemšanas.

