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     1. nodaĜa. 

 

                                               Biedrības nosaukums. 

 

1.1. Biedrība ,,Sauszemes transportlīdzekĜu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālā 
asociācija, (Saīsināti STZELNA un , turpmāk tekstā – Biedrība) ir brīvprātīgi solidāra 

sabiedriska profesionāla organizācija ar savu simboliku un zīmogu. Biedrības 

juridiskā adrese ir LV1014, Rīga M. Ėempes iela 7-31. 

 

 

                                                 2. nodaĜa. 

                                                   

 

                                             Biedrības mērėi. 
 

2.1.Biedrības mērėi: 
2.1.1. apvienot sauszemes transportlīdzekĜu tehniskos ekspertus, autotransporta 

remonta uzĦēmumu pieĦēmējus un novērtētājus, vidējās un augstākās izglītības 

iestāžu pasniedzējus, kuri ir saistīti ar autotransporta apmācību un ekspluatāciju,  

trasoloăijas speciālistus, apdrošināšanas sabiedrību un līzingu speciālistus un citus ar 

autotransporta nozari saistītas  ieinteresētās juridiskās vai fiziskās personas ; 

2.1.2. nodrošināt biedru, biedru kandidātu un atbalstītāju profesionālo izglītību un tās 

izaugsmi ,rīkojot seminārus, konferences un citus pasākumus ; 

2.1.2. sekmēt sadarbību ar radnieciskajām (pēc profesionālajām pazīmēm) 

organizācijām Latvijā un ārpus tās līdz pat iestājoties tajās, lai aizstāvētu savu biedru 

tiesības un intereses; 

2.1.3. celt Latvijas starptautisko prestižu, veicot vidutāja un padomdevēja lomu 

tehnisko ekspertu, apdrošināšanas sabiedrību, līzingu, autotransporta remontu 

uzĦēmumu un visu iepriekš minēto klientu attiecību likumiskajā regulēšanā Latvijā un 

ārpus tās robežām; 

2.1.4. būt par iniciatoriem likumdošanas un citu normatīvo dokumentu izstrādē un 

ieviešanā LR; 

2.1.5.izstrādāt un ieviest nepieciešamās mācību programmas speciālistiem, kuru 

profesionālā darbība balstās uz Biedrības kompetences ietvaros valsts vai privāto 

organizāciju, iestāžu, uzĦēmumu pasūtījumiem atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.   

2.2. Biedrībai nav peĜĦas gūšanas raksturs, bet tā var veikt saimniecisku darbību, kas 

saistīta ar tās mērėu sasniegšanu. 

 

 

                                                    3. nodaĜa. 

 

 

                                                Biedrības darbības termiĦš. 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku (beztermiĦa). 

  

 

 

 



                                                     4. nodaĜa 

 

 

 

                         Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 

 

4.1.Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona 

tiesībspējīga personālsabiedrība ,iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. 

Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības 

valde.                                     

 

  

4.2.Pirms valdes Biedrības reăionālās nodaĜa ,kurā dzīvo un strādā  kandidāts, izvērtē 
viĦa atbilstību Biedrībai un iesniedz rakstveida  rekomendāciju valdei ,kura uzĦem to 

par biedra kandidātu.  Biedra kandidāta pārbaudes laikā tam nav balsošanas tiesības 

un tas ilgst vienu gadu, kuram beidzoties, lēmumu par biedra uzĦemšanu ar divu 

biedru rakstisku galvojumu pieĦem valde. Valdei pieteicēja (gan biedra kandidāta , 

gan biedra ) lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēĜu laikā 
no visu nepieciešanos dokumentu saĦemšanas brīža. Valde uzaicina pieteicēju uz 

valdes sēdi un dod tam vārdu sava viedokĜa paušanai un atbildēšanai uz valdes 

locekĜu jautājumiem, izĦemot ārpus Latvijas dzīvojošu vai strādājošu pieteicēju. 

Pieteicēja neierašanās nav šėērslis valdes lēmuma pieĦemšanai. Valdei motivēts 

lēmums jāpaziĦo pieteicējam divu nedēĜu laikā. Pieteicējam savukārt divu nedēĜu 

laikā pēc valdes lēmuma saĦemšanas jāsamaksā biedru nauda, pretējā gadījumā valdei 

ir tiesības savu lēmumu pārskatīt.  
4.3. Biedrības biedri tiek reăistrēti Biedrības iekšējā reăistrā. Biedrības darbībā 
piedalās personas ar īpašu statusu, t.i., biedru kandidāti (4.2), goda biedri, asociētie 

biedri un vecbiedri. Goda biedru kandidatūras no Biedrības biedru vidus ( par lieliem 

ieguldījumiem Biedrības veidošanā un darbībā) izvirza dibinātāju padome un 

apstiprina valde. Vecbiedri ir dibinātāji, kuri veido dibinātāju padomi (6.1).Asociētie 

biedri ir radnieciskas (pēc profesionālām pazīmēm) biedrības, nodibinājumu vai citi 

veidojumi, kuru darbība nav pretrunā ar LR likumdošanu , kuru intereses biedrībā 
pārstāv viena vai vairākas personas ar vienas balss tiesībām, un, kuriem ir tādas pašas 

tiesības un pienākumi kā pārējiem Biedrības biedriem . 

4.4.Valdes noraidošo lēmumu gadījumā pieteicējs var atkārtoti iesniegt rakstveida 

pieteikumu , bet ne ātrāk kā pēc gada termiĦa izbeigšanās.   

4.4.Biedra kandidāts vai biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā 
paziĦojot par to valdei;  

4.5. Biedru dalība Biedrībā nav nododama trešajām personām. 

4.6.Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

biedrs vairāk kā gadu nav maksājis biedra naudu (balsošanas tiesības biedrs zaudē , ja 

tas nav maksājis biedra naudu vairāk kā trīs .mēnešus) ; 

biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus; 

biedrs nepilda pienākumus un uzĦemtās saistības; 

biedrs veicis citas darbības, kas ir pretrunā ar biedrības statūtos, zvērestā , ētikas 

kodeksā , struktūrvienības nolikumā un valdes lēmumos noteikto, un, kuras ir 

kaitējušas Biedrības interesēm. 

4.7. Jautājumu par biedru izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā ,uzaicinot 

izslēdzamo biedru un dodot viĦam vārdu sava viedokĜa paušanai .Izslēdzamo biedra 

neierašanās nav par šėērsli valdes lēmumu pieĦemšanai. Valde lēmumu par biedra 



izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju jāpaziĦo rakstveidā izslēdzamajam 

biedram piecu dienu laikā no pieĦemšanas brīža.  Biedram ir tiesības prasīt valdes 

lēmumu par viĦa izslēgšanu no Biedrības pārskatīt biedru kopsapulcē (lēmumu 

pieĦem ar balsu vairākumu).Lūgums par izslēgšanas pārskatīšanu jāiesniedz Biedrības 

valdes priekšsēdētājam rakstveidā divu nedēĜu laikā pēc valdes lēmuma saĦemšanas 

par izslēgšanu no Biedrības. 

4.8. Biedram, kura dalība Biedrībā izbeidzās , nav tiesības uz Biedrības īpašumu, 

netiek atmaksāta iemaksātā biedra nauda un Biedrībai nav tiesības arī piedzīt no 

biedra neiemaksāto biedra naudu.     

4.9. Biedra kandidāts vai biedrs biedrībā tiek uzĦemts vai izslēgts no tās ar 2/3 valdes 

locekĜu balsīm. 

4.10. Tiesa, pamatojoties uz Biedrības biedra pieteikumu , var atzīt kopsapulces 

lēmumu par spēkā neesošu, ja lēmums vai tā pieĦemšanas procedūra ir pretrunā ar 

likumu un Biedrības statūtiem . Prasību var celt triju mēnešu laikā no dienas, kad 

attiecīgā persona uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par biedru sapulces lēmumu , bet 

ne vēlāk kā gadu no lēmuma pieĦemšanas dienas. 

 

 

 

                                        

                                             5. nodaĜa. 

 

 

                                  Biedru tiesības un pienākumi. 

 

5.12 Biedrības biedriem ir šādas tiesības:   

5.1.1.būt ievēlētam Biedrības pārvaldes un revīzijas institūcijās, piedalīties Biedrības 

pārvaldē, balsojot lēmuma pieĦemšanas procesā,  
5.1.2. saĦemt informāciju par Biedrības darbību ;  

5.1.3. piedalīties Biedrības organizētos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

Biedrības darbību un tās uzlabošanu ,aizstāvēt savu viedokli ; 

5.1..kofliktu atrisināšanā Biedrībā izmantot konfliktu un ētikas komisijas palīdzību, 

kuras darbību regulē valdes apstiprināts nolikums; 

5.1.5 brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot iesniegumu valdei ,kura divu nedēĜu laikā 
izskata iesniegumu. Par izstāšanās dienu tiek uzskatīta diena ,kad biedrības valde 

pieĦēmusi lēmumu par biedra izstāšanās apstiprināšanu. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi :  

5.2.1.pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus, 

5.2.2.regulāri maksāt biedru naudu; 

5.2.3. ievērot Biedrības statūtus, biedru zvērestu, ētikas kodeksu un Biedrības 

struktūrvienības nolikumu kā Biedrības iekšējo dokumentu (apstiprina valde), kuros 

biedru tiesības un pienākumi izklāstīti sīkāk, kā arī valdes lēmumus; 

5.2.5. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērėa un uzdevuma realizēšanu ;  

5.3.Pildot ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu noteiktās biedru saistības, kas 

atšėiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā biedra piekrišana;  

5.4.Biedrības biedra tiesības un pienākumi sākas pēc valdes lēmuma pieĦemšanas par 

uzĦemšana biedros un pirmās biedru naudas samaksas.  

 

 

 



                                                    6. nodaĜa. 

 

 

                                                 Biedrības struktūra.  

         

6.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce. Biedrības 

izpildinstitūcija ir valde, kontroles institūcija ir revīzijas komisija. Teritoriālās 

struktūrvienības darbību  (reăionālās nodaĜas Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē 
nav juridiskās personas, bez savas kopsapulces un valdes), pienākumus un tiesības 

regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde. Struktūrvienības nolikums kā 
biedrības iekšējais dokuments sīkāk regulē arī dibinātāju padomes, kura izvirza valdes 

locekĜu un valdes locekĜa kandidāta, revīzijas komisijas locekĜu kandidātus 

balsojumam kopsapulcei un, kurā darbojās visi vecbiedri, kuri uz doto momentu 

sistemātiski maksā biedru naudu un no pašas dibināšanas ir  biedrības biedri, darbību.   

 

 

      7. nodaĜa. 

 

                                                 Biedru kopsapulce . 

  

7.1.      Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija un to vada valdes  

priekšsēdētājs, tā pieĦem lēmumu atklāti balsojot ar balsu vairākumu un tiek 

protokolēta( protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists). Protokolistu un 

balsu skaitītāju ievēl kopsapulce. 

 

7.2.  Biedru kopsapulcē tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri personīgi vai 

rakstveidā pilnvarot pārstāvēt biedra intereses citam biedram .Katram biedram 

kopsapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesības, ja viĦš nav maksāji trīs mēnešus 

biedru naudu (balsstiesības atjaunojās pēc 24 stundām no iemaksas brīža) un, ja 

kopsapulcē balso par darījumu ,prasības celšanu vai lietas izbeigšanu sakarā ar šo 

biedru .Kopsapulces lēmums stājas spēkā ar to pieĦemšanas brīdi, attiecībā uz 

trešajām personām-tikai pēc statūtu grozījumu reăistrēšanas reăistrā. 
 

7.2.      Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā , bet ne vēlāk kā līdz  

31. martam.  

 

7.3.      Ārkārtas biedru kopsapulces tiek sasauktas nekavējoties pēc valdes iniciatīvas 

vai, ja to rakstveidā valdei pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daĜa Biedrības 

biedru , norādot sasaukšanas iemeslu, ja statūti nenosaka mazāku biedru skaitu. 

 

7.4.     Divas nedēĜas pirms kopsapulces katram biedram jānosūta uzaicinājums.  

 

7.5.     Biedru kopsapulce ir lēmēj tiesīga ,ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.  

 

7.6.      Ja biedru kopsapulce nav lēmēj tiesīga kvoruma trūkuma dēĜ , trīs nedēĜu laikā 
tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce , kas ir tiesīga pieĦemt lēmumus 

neatkarīgi no klātesošo biedru skaita , ar nosacījumu , ka tajā piedalās vismaz divi 

biedri.  

 



7.7.     Biedru kopsapulces lēmums ir pieĦemts  , ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošiem biedriem un rakstveidā pilnvarotiem biedriem (ārpus Latvijas 

strādājošie un dzīvojošie biedri rakstveidā pilnvaro kādu no Biedrības biedriem)  

 

7.8.     Ja, sasaucot kopsapulci, ir pārkāpti likuma vai statūtu noteikumi par 

kopsapulces sasaukšanas kārtību un termiĦiem ,biedru kopsapulce nav tiesīga 

pieĦemt lēmumu, izĦemot gadījumu, kad kopsapulcē piedalās visi biedri. 

 

7.9.    Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst: 

 

apstiprināt Biedrības statūtos (kopsapulce var arī ar tās lēmumu uzdot valdei veikt 

statūtu redakcionālas dabas papildinājumus un precizējumus  ); 

pieĦemt lēmumus par Biedrības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizēšanu; 

ievēlēt valdes locekĜa kandidātu , valdes locekĜus, revīzija komisijas vadītāju un divus 

locekĜus, kā arī pieĦemt lēmumu par viĦu  atsaukšanu; 

citi jautājumi, kuri saskaĦā ar likumu par Biedrībām un nodibinājumiem vai Biedrības 

statūtiem ir kopsapulces kompetencē. 
 

 

 

   8. nodaĜa.  

 

                                             Biedrības valde.  

 

 

8.1. Biedrību pārstāv un vada valde, kas sastāv no sešiem rīcībspējīgiem locekĜiem, 

kas savas pilnvaras nevar nodot trešajām personām un ko izvirza dibinātāju padome  

un  ievēl uz četriem gadiem biedru kopsapulce. Valde pārvalda Biedrības mantu, 

organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti un rīkojās ar tās līdzekĜiem atbilstoši 

likumiem, statūtiem, kopsapulces vai citu institūciju lēmumiem. Valdes loceklis 

jebkurā laikā var iesniegt paziĦojumu par valdes locekĜa amata atstāšanu. Kopsapulce 

ievēl arī vienu valdes locekĜa kandidātu, kurš vajadzības gadījumā var aizstāt kādu 

valdes locekli bez kopsapulces lēmuma. Valdes locekĜa maiĦas piesakāmas 

ierakstīšanai reăistrā. 
8.2.  No valdes locekĜu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju , kurš organizē valdes 

darbu, un priekšsēdētāja vietnieku, pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus viĦa 

slimības vai prombūtnes laikā. 
8.3.  Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru 

kopsapulces kompetencē, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekĜiem. 

Lēmumu valde pieĦem ar balsu vairākumu, izĦemot jaunu biedru uzĦemšanu (divas 

trešdaĜas). Ja balsis dalās, tad valdes priekšsēdētāja balss ir izšėirošā.. Valdes sēdes 

tiek protokolētas. Valdes balsojumi ir atklāti, izĦemot, ja valdē netiek pieĦemts 

lēmums par aizklātu balsojumu. Valde ir tiesīga pieĦemt lēmumus bez sēdes 

sasaukšanas, ja visi valdes locekĜi rakstveidā nobalso par lēmuma pieĦemšanu. 

8.4.  Valdes locekĜiem un grāmatvedei ir tiesības saĦemt atlīdzību, tās apmērus un 

izmaksas kārtību nosaka ar biedru kopsapulces lēmumu. Valdes locekĜi var prasīt 
līdzekĜus izdevumu segšanai, kas radušies viĦu pienākumu izpildes gaitā. 
 8.5.  Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgas Biedrību pārstāvēt atsevišėi un viĦam ir 

paraksta tiesības. 

 8.6      .Pārējie valdes locekĜi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību visi kopā.  



 

 

 

 

                                             9. nodaĜa.   

 

 

                                           Revīzijas komisija.  

 

 

9.1.     Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas 

komisija, kura sastāv no komisijas vadītāja (ievēl kopsapulce), kas vada komisijas 

darbu un ziĦo Biedrības kopsapulcē par revīzijas rezultātiem, un diviem komisijas 

locekĜiem . Revīzijas komisijas sastāvu ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu, ja 

kopsapulce pirms tam nepieĦem lēmumu par citu termiĦu ; 

9.2.    Biedrības revīzijas komisijas vadītājs un locekĜi nevar būt valdes locekĜi .  
9.3.    Revīzijas komisijas pienākums ir :  

9.3.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekĜu revīziju;  

9.3.2. izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu ;   

9.3.3. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu ;  

9.3.4. sniedz ieteikumus Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanā 
; 

9.3.5. revīzijas komisija veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiĦos reizi 

gadā;  
9.3.6. revīzijas komisijas vadītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādi Biedrībai 

radušies revīzijas komisijas nolaidības vai apzinātas pienākuma neizpildīšanas 

gadījumā; 
9.3.7. biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas 

komisijas atzinuma saĦemšanas.  

9.4.     .Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam Biedrība (grāmatvede kopā ar vienu 

valdes locekli) gada pārskatu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts 

ieĦēmuma dienestam un reăistra iestādei. 

 

   

 

 

                                             10. nodaĜa. 

 

                                           Biedru nauda.   

 

 

10.   Biedrības biedri un biedru kandidāti maksā biedru naudu katru mēnesi . Biedru 

naudas maksājumu un tā izmaiĦas nosaka valde, kas var arī atbrīvot ar tās lēmumu 

biedru (arī vecbiedru, goda biedru vai asociēto biedru) vai biedra kandidātu no biedru 

naudas maksas. Biedru naudas maksāšanas kārtību regulē Biedrības struktūrvienības 

nolikums. 

 

 

 

 



                                         11. nodaĜa. 

 

                                     Biedrības darbības izbeigšana. 

 

11..Biedrības darbība var tikt izbeigta: 

11.1. biedrības kopsapulcei pieĦemot lēmumu par Biedrības pašlikvidāciju vai 

reorganizāciju; 

11.2. valsts varas un pārvaldes institūcijām likumā noteiktā kārtībā izbeidzot 

Biedrības darbību; 

11.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram. 

Biedrības darbības izbeigšana regulē Biedrību un nodibinājumu likums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.gada 14 . decembrī.  
 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs         J. Diskačs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


