IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Latvijas Arhitektu savienības STATŪTI
1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
1.1.
“Latvijas Arhitektu savienība” (saīsināti un turpmāk tekstā – LAS. Nosaukums angļu
valodā ir “The Latvia Association of Architects”. LAS dibināta 1924. gada 2. februārī
ar nosaukumu “Latvijas Arhitektu Biedrība”.
1.2.
LAS ir bezpeļņas neatkarīga profesionālā organizācija, kas darbojas uz likuma
pamata.
1.3.
LAS ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem,
zīmogu, norēķinu kontiem bankās, kustamo un nekustamo īpašumu, simboliku un
citiem rekvizītiem.
1.4.
LAS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.5.
LAS juridiskā adrese: Torņa ielā 11, Rīgā, LV 1050, Latvija.
2. nodaļa. LAS organizatoriskā uzbūve.
2.1.
LAS veido tās biedru kopums.
2.2.
LAS augstākā lēmējinstitūcija ir LAS Kopsapulce (turpmāk tekstā Kopsapulce).
2.3.
LAS Kopsapulces starplaikos likuma un statūtu pieļautajās robežās LAS
lēmējinstitūcijas funkcijas pilda LAS biedru pārstāvju sapulce – LAS Padome
(turpmāk tekstā Padome).
2.4.
LAS izpildinstitūcija ir LAS Valde (turpmāk tekstā Valde).
2.5.
LAS institūcijas.
2.6.
LAS struktūrvienības.
3. nodaļa. LAS biedri.
3.1.
LAS biedru kopumu veido LAS biedri un LAS brīvprātīgie biedri
3.2.
LAS biedri ir fiziskas personas:
3.1.1. LAS biedri – Latvijā praktizējošie sertificētie (reģistrētie) arhitekti,
3.1.2. LAS brīvprātīgie biedri:
3.1.2.1.
arhitekti, kas nepraktizē, jo darbojas arhitektūras izglītības un teorijas jomā,
3.1.2.2.
arhitekti, kuru ārvalstīs iegūtā kvalifikācija ir pielīdzināma Likumā noteiktajām
reģistrācijas prasībām un kuru patstāvīgās prakses tiesības ir atzītas Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.1.3. LAS goda biedri, kas šo statusu saņēmuši par sevišķiem nopelniem.
3.2.
LAS biedru kandidāti – personas, kas neatbilst sertificēto arhitektu prasībām, bet ir
saņēmušas vai apgūst arhitekta izglītību.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.
4.1.
LAS biedra iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.
4.1.1. par LAS biedru kļūst, saņemot arhitekta prakses sertifikātu saskaņā ar Sertifikācijas
nolikumu.
4.1.2. Biedru var izslēgt no LAS, proti, anulēt prakses sertifikātu, ja biedrs:
4.1.2.1.
pārkāpis Arhitekta profesionālās rīcības un ētikas kodeksa normas,
4.1.2.2.
rupji pārkāpis LAS Statūtus,
4.1.2.3.
nodarījis būtisku kaitējumu LAS,
4.1.2.4.
nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,
4.1.2.5.
nav samaksājis prakses sertifikācijas maksu.
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4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.
4.1.6.

LAS biedrs var jebkurā laikā izstāties no LAS, par to rakstveidā paziņojot LAS
Sertifikācijas padomei, kas anulē prakses sertifikātu.
Jautājumu par biedra izslēgšanu LAS Valde izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra
neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Argumentētu lēmumu par
izslēgšanu no Valde paziņo izslēgtajam biedram piecu dienu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīža.
Biedram ir tiesība prasīt pārskatīt lēmumu par viņa izslēgšanu likumdošanas aktos
noteiktajā kārtībā.
Ja biedra dalība LAS izbeidzas, iemaksātā prakses sertifikācijas nauda netiek
atmaksāta.

4.2.

LAS brīvprātīgā biedra un LAS biedra kandidāta iestāšanās, izstāšanās un
izslēgšana.
4.2.1. Lai kļūtu par LAS brīvprātīgo biedru vai LAS biedra kandidātu, pretendents iesniedz
Valdei Padomes apstiprinātai formai atbilstošu pieteikumu un citus dokumentus, kuri
ir nepieciešami saskaņā ar Padomē apstiprinātajiem nolikumiem. Valde pieņem
lēmumu par brīvprātīgā biedra vai biedra kandidāta uzņemšanu savā tuvākajā sēdē.
Ja Valde pieņem lēmumu neuzņemt pretendentu par LAS brīvprātīgo biedru vai
biedra kandidātu, pretendents šo Valdes lēmumu rakstveidā var pārsūdzēt Padomei.
Ja arī Padome noraida pretendenta pieteikumu, pretendents nav uzņemts par LAS
brīvprātīgo biedru vai biedra kandidātu. Atkārtotu pieteikumu pretendents var iesniegt
ne ātrāk kā pēc gada.
4.2.2. Brīvprātīgais biedrs un biedra kandidāts var jebkurā laikā izstāties no LAS, par to
rakstveidā paziņojot Valdei.
4.2.3. Brīvprātīgo biedru, vai biedra kandidātu var izslēgt no LAS, ja tas:
4.2.3.1.
pārkāpis Arhitekta profesionālās rīcības un ētikas kodeksa normas,
4.2.3.2.
rupji pārkāpis LAS Statūtus,
4.2.3.3.
nodarījis būtisku kaitējumu LAS,
4.2.3.4.
nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,
4.2.3.5.
nav maksājis biedru naudu ilgāk nekā 3 gadus.
4.2.4. Jautājumu par brīvprātīgā biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu LAS Valde izskata
tuvākajā sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa
paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.
Argumentētu lēmumu par izslēgšanu no LAS Valde paziņo izslēgtajam brīvprātīgajam
biedram, biedru kandidātam, pagaidu biedram piecu dienu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīža.
4.2.5. Brīvprātīgajam biedram vai biedra kandidātam ir tiesība prasīt pārskatīt lēmumu par
viņa izslēgšanu likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.
4.2.6. Ja brīvprātīgā biedra vai biedra kandidāta dalība LAS izbeidzas, iemaksātā biedra
nauda netiek atmaksāta.
4.3.

LAS goda biedra statuss tiek piešķirts saskaņā ar nolikumu par LAS goda biedra
statusa piešķiršanas kārtību

5. nodaļa. LAS biedru tiesības un pienākumi.
5.1.
LAS biedriem un LAS brīvprātīgiem biedriem ir tiesības:
5.1.1. piedalīties LAS pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par LAS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LAS institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties LAS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LAS darbību un
tās uzlabošanu, kā arī aizstāvēt savu viedokli.
5.1.4. LAS biedru un brīvprātīgo biedru citas tiesības un citus pienākumus nosaka Padomē
apstiprinātie LAS nolikumi.
5.2.
LAS biedram un brīvprātīgiem biedriem ir pienākums:
5.2.1. ievērot LAS Statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes un Valdes lēmumus,
5.2.2. turēt godā un ievērot Arhitekta profesionālās rīcības un ētikas kodeksu,
5.2.3. ne retāk kā reizi gadā samaksāt prakses sertifikācijas vai brīvprātīgā biedra naudu,
kuras apmērus nosaka Padome,
5.2.4. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAS mērķu un uzdevumu īstenošanu.
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5.3.

Ar Kopsapulces, Padomes vai Valdes lēmumu var noteikt saistības LAS biedram.
Nosakot saistības, kas atšķiras no citu LAS biedru saistībām, ir nepieciešama šī
biedra piekrišana.

5.4.
5.4.1.

LAS biedra kandidātam ir tiesības:
saņemt informāciju par LAS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LAS institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
piedalīties LAS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LAS darbību un
tās uzlabošanu, kā arī aizstāvēt savu viedokli.
LAS biedra kandidāta citas tiesības un citus pienākumus nosaka Padomē
apstiprinātie LAS nolikumi.
LAS biedra kandidātam ir pienākums:
ievērot LAS Statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes un Valdes lēmumus,
turēt godā un ievērot Arhitekta profesionālās rīcības un ētikas kodeksu,
ne retāk kā reizi gadā samaksāt biedra kandidāta naudu, kuras apmērus apstiprina
Padome,
ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAS mērķu un uzdevumu īstenošanu.
Ar Kopsapulces, Padomes vai Valdes lēmumu var noteikt saistības LAS biedra
kandidātam. Nosakot saistības, kas atšķiras no citu LAS biedra kandidātu saistībām,
ir nepieciešama šī biedra kandidāta piekrišana.
LAS goda biedru tiesības un pienākumus nosaka LAS Padomē apstiprinātie nolikumi
par LAS goda biedra statusu.

5.4.2.
5.4.3.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.6.

5.7.

6. nodaļa. LAS Kopsapulce.
6.1.
LAS Kopsapulce:
6.1.1. pieņem LAS Statūtus,
6.1.2. apstiprina Arhitekta profesionālās rīcības un ētikas kodeksu,
6.1.3. pieņem LAS Padomes un Disciplinārlietu komisijas sastāvu un to vēlēšanu
nolikumus,
6.1.4. ievēlē uz trim gadiem LAS Padomi un Disciplinārlietu komisiju,
6.1.5. apstiprina LAS Padomes darbības plānus un pārskatus,
6.1.6. ir tiesīga mainīt vai atcelt Padomes un/vai Valdes lēmumus,
6.1.7. pieņem ar LAS iekšējo darbību saistītus aktus,
6.1.8. pieņem lēmumu par LAS struktūras izmaiņām, tās likvidēšanu vai reorganizāciju,
6.1.9. pieņem lēmumus par LAS īpašumiem.
6.2.
Kopsapulci sasauc Padome ne retāk kā ik pēc 3 (trīs) gadiem, ievērojot likumā un
šajos Statūtos noteikto kārtību. Kopsapulces darba kārtību apstiprina Padome.
6.3.
LAS ārkārtas Kopsapulci pēc vajadzības var sasaukt Padome vai Valde iniciatīvas vai
arī, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LAS biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
6.4.
Par Kopsapulces sasaukšanu biedriem paziņo un Kopsapulces darba kārtību dara
zināmu Valde ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms Kopsapulces.
6.5.
Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LAS biedri un brīvprātīgie biedri ar balss tiesībām,
ja tie ir samaksājuši prakses sertifikācijas vai biedra naudu, bet biedra kandidāti –
novērotāja statusā.
6.6.
LAS biedrs vai brīvprātīgais biedrs kā pilnvarota persona var pārstāvēt citus LAS
biedrus.
6.7.
Kopsapulce nav tiesīga lemt, ja ieradušies mazāk nekā trešā daļa no visiem LAS
biedriem.
6.8.
Ja kvoruma nesana kšanas de l Kopsapulce nav notikušas LAS Padomes
ve le šanas, Padomes priekšse de ta js ne ve la k ka me neša laika
sasauc jaunu Kopsapulci, bet, ja uz šo Kopsapulci ierodas maza k ka viena
trešdal a no visiem LAS biedriem un brīvprātīgiem, par to sasta da protokolu,
jaunas ve le šanas neri ko, bet Padome saglaba
savas pilnvaras li dz
na kamajai kārtējai Kopsapulcei.
6.9.
Kopsapulce prezide personas, kuras tam nolu kam ieve l Kopsapulce no sava
vidus, un protokolu apstiprina LAS biedri un brīvprātīgie biedri, kuriem to uzdod
Kopsapulce.
6.10. Kopsapulcē:
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6.10.1. lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas
trešdaļas no klātesošajiem LAS biedriem un brīvprātīgiem biedriem,
6.10.2. lēmums par LAS nekustamiem īpašumiem un LAS darbības izbeigšanu ir pieņemts,
ja par to nobalso vairāk nekā četras piektdaļas no LAS biedru un brīvprātīgo biedru
kopskaita,
6.10.3. lēmums par pārējiem jautājumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem LAS biedriem un brīvprātīgajiem biedriem.
6.11. Jaunieve le tā LAS Padome un Disciplinārlietu komisija sta jas pie savu
piena kumu pildi šanas pe c diva m nede l a m no ieve le šanas dienas.
7. nodaļa. LAS Padome.
7.1.
LAS Padome:
7.1.1. sasauc kārtējo un ārkārtas Kopsapulci
7.1.2. ievēl no sava vidus un atsauc Padomes Priekšsēdētāju un tā vietniekus,
7.1.3. apstiprina Padomes darbības nolikumu,
7.1.4. kontrolē visas LAS darbības, jo īpaši Kopsapulces lēmumu izpildi,
7.1.5. ievēl un atsauc Valdes locekļus,
7.1.6. apstiprina pēc Valdes ierosinājuma LAS Valdes priekšsēdētāju uz trim gadiem,
7.1.7. apstiprina LAS darba plānu un budžetu,
7.1.8. izvērtē un apstiprina Valdes gada pārskatus,
7.1.9. veic Valdes darbības pārraudzību,
7.1.10. izveido un vada Padomes komisijas un darba grupas,
7.1.11. apstiprina Valdes un citus LAS nolikumus,
7.1.12. lemj par LAS iestāšanos citās organizācijās vai biedrību asociācijās un izstāšanos no
tām,
7.1.13. apstiprina iestāšanās biedru naudas apmērus un tās maksājuma kārtību,
7.1.14. apstiprina sertificēšanas un biedru naudas apmērus un tās maksājuma kārtību,
7.1.15. lemj par pārstāvju izvirzīšanu un pilnvarošanu LAS interešu pārstāvēšanai valsts un
pašvaldību institūcijās, organizācijās, biedrībās, komercsabiedrībās (uzņēmumos), kā
arī ārvalstu un starptautiskajās organizācijās,
7.1.16. uzrauga Sertificētu personu profesionālās prakses pienācīgu veikšanu,
7.1.17. apstiprina LAS Sertifikācijas Padomes nolikumu, Sertifikācijas Padomes sastāvu un
tās vadītāju,
7.1.18. ir tiesīga pārbaudīt jebkādus LAS dokumentus un pieprasīt slēdzienus un citus datus,
7.1.19. deleģē Padomes pārstāvjus darbam kopīgajās Padomes un Valdes komisijās un
darba grupās,
7.1.20. izveido vai slēdz struktūrvienības un koordinē to darbību,
7.1.21. ir tiesīga izlemt visus citus jautājumus, kuri nav Kopsapulces un Valdes kompetencē.
7.2.
Padomes Priekšsēdētājs vai Valde sasauc Padomes sēdes vismaz divas reizes
gadā.
7.3.
Padomes Priekšsēdētājs pārstāv Padomi ārējās attiecībās un vada Padomes darbu.
Padomes Priekšsēdētājs iesniedz Padomes vārdā pieteikumu disciplinārlietu procesa
uzsākšanai. Ieceltais priekšsēdētāja vietnieks veic priekšsēdētāja aizstājēja funkcijas,
priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā.
7.4.
Padome ir lemttiesīga, ja Padomes sēdē piedalās vismaz puse no Padomes
locekļiem.
7.5.
Ja Padomei nav kvoruma, Valde mēneša laikā sasauc atkārtotu Padomes sēdi. Ja arī
tad nav kvoruma, Valde sasauc ārkārtas Kopsapulci.
7.6.
Padomes lēmumus apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu no Padomes sēdē
piedalījušos Padomes locekļu skaita.
7.7.
Padomes sēdes tiek protokolētas. Pie protokolos ierakstītiem lēmumiem norāda, kā
balsojis katrs Padomes loceklis.
7.8.
Padomes sēdes ir atklātas, ja Padome nepieņem motivētu lēmumu par citu Padomes
sēdes norises kārtību.
7.9.
Padomes locekļi veic savus pienākumus bez atlīdzības.
7.10. Padome sastāv no vismaz 30, bet ne vairāk kā 60 locekļiem – LAS biedriem un
brīvprātīgiem biedriem. 30 Padomes locekļus ievēl Kopsapulce tiešās, aizklātās
vēlēšanās uz trim gadiem. Pārējos kooptē pati Padome saskaņā ar nolikumu par LAS
struktūrvienībām. Ja vēlēšanu rezultātā vairāk balsu saņēmušo pretendentu skaits ir
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lielāks nekā 30, tad ievēlēto Padomes locekļu skaits var būt lielāks, bet ne vairāk kā
40.
8. nodaļa. LAS Valde.
8.1.
LAS Valde:
8.1.1. sasauc Padomes sēdes un sagatavo to norisei nepieciešamo dokumentāciju,
8.1.2. sasauc ārkārtas Kopsapulci gadījumos, ko paredz šo Statūtu 6.3. un/vai 7.5. punkti,
8.1.3. pārvalda LAS īpašumus un pilda visas pārvaldes darbības,
8.1.4. aizsargā un īsteno LAS biedru intereses
8.1.5. uzņem un izslēdz LAS brīvprātīgos biedrus un LAS biedra kandidātus,
8.1.6. izvirza Sertifikācijas padomes biedru kandidātus,
8.1.7. atbild par pēcapmācības un nepārtrauktās profesionālās attīstības programmu
ieviešanu un uzturēšanu
8.1.8. atbild par pienācīgu Sertificēto arhitektu un arhitektu biroju (firmu) reģistra uzturēšanu,
informē biedrus par LAS darbībām, veic publicēšanas, dokumentēšanas un
redakcionālās darbības
8.1.9. izlemj visus LAS jautājumus, ja vien šie jautājumu nav citu institūciju kompetencē.
8.1.10. pārstāv LAS, pārzina un vada LAS darbu un atbilstoši tiesību aktiem, LAS Statūtiem,
kā arī Kopsapulces un Padomes lēmumiem pārvalda LAS mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem,
8.1.11. izveido darba grupas LAS darbības mērķu un uzdevumu īstenošanai un organizē to
darbu,
8.1.12. lemj par Valdei pakļauto LAS saimnieciskās, organizatoriskās un citas darbības
veikšanai nepieciešamo institūciju izveidošanu,
8.1.13. izstrādā LAS darbības plānus, budžeta projektus un sagatavo gada pārskatus,
8.1.14. izstrādā LAS nolikumu projektus, kā arī izstrādā un apstiprina Valdei pakļauto
institūciju nolikumus,
8.1.15. pieņem darbā LAS algotos darbiniekus un nosaka viņu pilnvaras un pienākumus,
8.1.16. apstiprināta budžeta ietvaros lemj par LAS algoto darbinieku atalgojumu, kā arī par
pabalstu, prēmiju un stipendiju piešķiršanu,
8.1.17. uz konkursa pamata izvēlās Valdes priekšsēdētāja kandidātu, kuru amatā apstiprina
LAS Padome,
8.1.18. ievēl no sava vidus Valdes Priekšsēdētāja vietnieku(s),
8.1.19. patstāvīgi lemj par Valdes locekļu pienākumu sadali,
8.2.
Valde sastāv no 5 fiziskām personām, kuru vairākums ir LAS biedri un brīvprātīgie
biedri un Valdes priekšsēdētāj. Valde un Valdes priekšsēdētājs tiek apstiprināta uz
trim gadiem.
8.3.
Valde darbojas saskaņā ar LAS Valdes nolikumu.
8.4.
Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsojot balsis sadalās
līdzīgi, tad noteicošā ir Valdes Priekšsēdētāja balss.
8.5.
Valdes sēdes ir atklātas, ja Valde nepieņem motivētu lēmumu par citu sēdes norises
kārtību.
8.6.
Valdes priekšsēdētājs par savu pienākumu veikšanu saņem atlīdzību, kuras lielumu
nosaka LAS Padome.
8.7.
Valdes locekļi par savu pienākumu veikšanu var saņemt atlīdzību. Atlīdzības lielumu
un samaksas kārtību nosaka Padome.
8.8.
Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis.
8.9.
Valdes Priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt LAS atsevišķi. Ikviens no pārējiem
valdes locekļiem pārstāv LAS kopā ar trim citiem valdes locekļiem.
10. nodaļa. LAS institūcijas.
10.1. LAS institūcijas ir:
10.1.1. Serticēšanas padome,
10.1.2. Disciplinārlietu komisija,
10.2. LAS institūcijās ievēlēto biedru pienākums pieņemt un darboties uzticētajā amatā
vismaz vienu termiņu, ja tas nav pretrunā ar kādu pamatotu apstākli.
10.3. Gadījumā, ja kāds no institūciju locekļiem pamatotu apstākļu dēļ nevar veikt savus
pienākumus, tad LAS Padomes ievēl jaunu.
10.4. LAS institūcijās ievēlētie biedri nedrīkst būt citu LAS institūciju locekļi.
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10.5.

LAS institūcijās vēlētie biedri strādā bez atalgojuma, izņemot Sertificēšanas padomes
loceklis ar jurista diplomu. Institūciju locekļiem ir tiesības saņemt kompensācijas par
komandējumiem un LAS norīkoto darbību veikšanai patērēto laiku (ekspertīze,
slēdzieni, tiesas, žūrijas u.t.t.).

11. nodaļa. Disciplinārlietu komisija.
11.1. Disciplinārā komisija ir LAS institūcija, kas sniedz atzinumus par Arhitekta
profesionālās rīcības un ētikas kodeksa ievērošanu.
11.2. Disciplinārā komisija sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem, kurus ievēl Kopsapulcē tiešās,
aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu uz 3 (trīs) gadiem. Vēlāk
ievēlētajiem komisijas locekļiem termiņš beidzas līdz vēlēšanu perioda beigām.
11.3. Disciplinārlietu komisija no savu locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku.
11.4. Disciplinārlietu komisija darbojas saskaņā ar Padomes apstiprināto komisijas
nolikumu.
12. nodaļa. Sertifikācijas padome.
12.1. Savas kompetences ietvaros, Sertifikācijas padome:
12.1.1. ieceļ ekspertu komisiju, sagatavo un uztur pēcapmācības prakses vadītāju sarakstu
12.1.2. sastāda Sertifikācijas nolikumu un nosaka vērtējumu kritērijus, atbilstības
novērtējuma saturu un veidu,
12.1.3. izstrādā pēcapmācības un profesionālās attīstības programmas,
12.1.4. uzrauga pēcapmācības prakses kārtību,
12.1.5. sniedz LAS Padomei atzinumus un pārskatus profesionālās kvalifikācijas jautājumos
12.2. Sertifikācijas padome sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem, no kuriem vismaz viens ir
diplomēts jurists, bet pārējie LAS biedri.
12.3. Sertifikācijas padome no savu locekļu vidus ievēl padomes priekšsēdētāju, viņa
vietnieku un 2 (divus) piesēdētājus uz pieciem gadiem. Vēlāk ievēlētajiem
Sertifikācijas padomes locekļiem termiņš beidzas līdz vēlēšanu perioda beigām.
12.4. Sertifikācijas padome darbojas saskaņā ar Padomes apstiprināto Sertifikācijas
padomes nolikumu.
13. nodaļa. LAS struktūrvienības.
13.1. LAS var būt savas teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības
(kopas, sekcijas un tamlīdzīgi). LAS struktūrvienības nav juridiskas personas.
13.2. Struktūrvienību tiesības un pienākumus nosaka Padomē apstiprinātie struktūrvienību
nolikumi.
14. nodaļa. Biedrības manta un finanses.
14.1. Uzdevumu izpildei un Statūtos minēto mērķu sasniegšanai likumdošanas aktos
noteiktajā kārtībā LAS ir tiesības:
14.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu,
14.1.2. papilddarbības veidā veikt izdevējdarbību, kā arī citu saimniecisko darbību,
14.1.3. veidot finanšu resursus.
14.2. LAS finanšu līdzekļus veido:
14.2.1. LAS manta un biedru nauda,
14.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi,
14.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības,
14.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.
14.3. LAS ienākumus drīkst izmantot vienīgi Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un
uzdevumu veikšanai. Peļņu, kas gūta no LAS veiktās saimnieciskās darbības,
nedrīkst sadalīt starp LAS biedriem.
14.4. LAS mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un izmantošanas kārtību nosaka Valde.
15. nodaļa. Mantas sadale LAS likvidācijas gadījumā.
Likvidācijas gadījumā LAS manta, kura ir atlikusi pēc kreditoru prasību apmierināšanas un
likvidācijas izdevumu segšanas, tiek sadalīta līdzīgās daļās starp personām, kuras bija LAS
biedri darbības izbeigšanas brīdī, ja likums nenosaka citādi.
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