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Apstiprināti 2021. gada 24. marta  

biedrības “ISACA Latvijas nodaļa” biedru sanāksmē   

 

BIEDRĪBAS 

„ISACA LATVIJAS NODAĻA” 

STATŪTI 

1. Biedrības nosaukums 

1.1. Šīs sabiedriskās, nepolitiskās, profesionālās biedrības pilnais nosaukums 

ir „ISACA Latvijas nodaļa” (saīsināts nosaukums - ISACA Latvija), 

turpmāk tekstā – "Nodaļa", kas iekļāvusies starptautiskajā, nepolitiskajā, 

profesionālajā bezpeļņas organizācijā „ISACA”.  

1.2. Biedrības atrašanās vieta ir Latvija. 

1.3. Biedrības juridiskā adrese – Muitas ielā 1A, Rīgā, LV1010. 

1.4. Nodaļai ir logo un citi zīmola atribūti, kuru izmantošana ir noteikta 

iekšējos noteikumos. 

2. Biedrības mērķi 

2.1. Nodaļas mērķi ir: 

2.1.1. veicināt biedru profesionālo pilnveidi;  

2.1.2. veicināt saziņu un brīvu viedokļu apmaiņu, lai attīstītu un papildinātu 

biedru kompetences šādās profesionālajās jomās: informācijas 

drošības, risku un informācijas tehnoloģiju pārvaldība, informācijas 

sistēmu auditēšana, kiberdrošība, personas datu aizsardzība (turpmāk 

- Profesionālās jomas); 

2.1.3. informēt IT industrijas ekspertus, nozares speciālistu un sabiedrību 

par aktuāliem IT industrijas standartiem, pētījumiem, labo praksi 

Profesionālās jomās; 

2.1.4. veicināt labās prakses integrāciju Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos un valsts pārvaldes politikas plānošanas dokumentos; 

2.1.5. kā arī aktīvi iesaistīties darba grupās, organizācijās, veicinot Nodaļas 

mērķu sasniegšanu. 

3. Biedrības darbības termiņš 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
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4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana 

4.1. Ikviena persona, kura ieinteresēta Nodaļas mērķos un ir ISACA biedrs, ir 

tiesīga kļūt par Nodaļas biedru. 

4.2. ISACA biedri, kuri reģistrējoties globālajā ISACA un norādījuši savu 

piederību ISACA Latvijas nodaļai, kļūst par Nodaļas asociētajiem 

biedriem. Asociētie biedri ir personas ar īpašu statusu.   

4.3. Persona, kura vēlas kļūt par Nodaļas biedru, valdei iesniedz valdes 

apstiprinātu noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kurā par sevi norāda 

pieprasītās ziņas, un tam pievieno valdes noteiktos dokumentus. 

4.4. Nodaļas biedrs var jebkurā laikā izstāties no Nodaļas rakstveidā paziņojot 

par to valdei. 

4.5. Nodaļas biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs ir 

iesniedzis atbilstošu iesniegumu vai ja biedrs nav nomaksājis biedra 

naudu, nepilda kopsapulces un valdes lēmumus, nepilda savus pienākumus 

un uzņemtās saistības vai veicis darbības, kuras pārkāpj ISACA 

profesionālās ētikas kodeksu. 

4.6. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā, atteikšanos uzņemt vai 

izslēgšanu no Biedrības pieņem valde.  

4.7. Pieteikumus par dalību biedŗibā, izstāšanos vai izslēgšanu no tās Nodaļas 

valde izskata tuvākajā valdes sēdē uz to uzaicinot arī biedrus par kuru 

dalību biedrībā tiks lemts un dodot viņiem vārdu sava vidokļa paušanai. 

Biedra  neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei 

motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo ne vēlāk kā nedēļas laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 

4.8. Valde ne vēlāk kā nedēļas laikā rakstveidā paziņo biedram lēmumu par 

uzņemšanu Biedrībā, atteikšanos uzņemt vai izslēgšanu no Biedrības un šā 

lēmuma motivāciju. 

4.9. Valdes atteikumu uzņemt biedrībā vai lēmumu par biedra izslēgšanu no tās 

rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja biedru kopsapulce atbalsta 

valdes lēmumu, tad Valdes pieņemtais lēmums stājas spēkā ar tā 

pieņemšanas brīdi.   

4.10. Biedrs, kuram atteikta uzņemšana biedrībā vai kurš izslēgts no tās, 

atkārtotu iesniegumu par iestāšanos biedrībā var iesniegt ne ātrāk kā pēc 

12 mēnešiem. 

5. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1.  Nodaļas biedriem un asociētajiem biedriem ir šādas tiesības: 
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5.1.1. saņemt informāciju par Nodaļas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Nodaļas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.2. piedalīties visos Nodaļas organizētajos pasākumos;  

5.1.3. iesniegt priekšlikumus par Nodaļas darbību un tās uzlabošanu, 

aizstāvēt savu viedokli; 

5.1.4. piedalīties valdes sēdēs, kurās tiek lemts par biedra dalību Nodaļā. 

5.2. Nodaļas biedriem ir šādas papildus tiesības:  

5.2.1. piedalīties Nodaļas pārvaldē; 

5.2.2. balsot Nodaļas sapulcēs;  

5.2.3. tikt ievēlētam jebkurā no Nodaļas amatiem saskaņā ar šiem 

statūtiem, Nodaļas iekšējiem normatīvajiem aktiem un ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

5.3.  Nodaļas biedriem un asociētajiem biedriem ir šādi pienākumi: 

5.3.1. ievērot Nodaļas statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes 

lēmumus; 

5.3.2. regulāri maksāt biedra naudu, Nodaļas valdes noteiktajā kārtībā; 

5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Nodaļas mērķu un uzdevumu 

realizēšanu; 

5.3.4. ievērot ISACA profesionālās ētikas kodeksu. 

6. Valde 

6.1. Nodaļas izpildinstitūcija ir valde, tā sastāv no septiņiem valdes locekļiem: 

6.1.1. Prezidents; 

6.1.2. Izpildu viceprezidents; 

6.1.3. Viceprezidents; 

6.1.4. Iepriekšējais prezidents; 

6.1.5. Profesionālo programmu direktors; 

6.1.6. Mantzinis; 

6.1.7. Sekretārs. 

6.2. 3.2. Prezidentam un abiem viceprezidentiem ir atsevišķas pārstāvības 

tiesības, pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Nodaļu kopā ar vēl 

vienu valdes locekli. 

6.3.  Valdes locekļus, izņemot iepriekšējo prezidentu, amatā ievēl biedru 

sapulce uz diviem gadiem. 

6.4. Valdes locekļi ieņem amatu, sākot ar nākošo kalendāro mēnesi pēc 

vēlēšanām. 

6.5. Neviens biedrs nevar ieņemt vairāk par diviem amatiem valdē vienlaicīgi, 

izņemot šajos statūtos norādītajos gadījumos. 



  

4 

6.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru 

sapulces kompetencē. 

6.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

6.8. Valdes locekļu pienākumi ir noteikti Nodaļas statūtos. 

6.9. Nodaļas Prezidents ir biedrības valdes priekšsēdētājs, vada visas Nodaļas 

sapulces un valdes sēdes, pārstāv Nodaļas attiecībās ar citām 

organizācijām, pārstāv Nodaļu starptautiskos pasākumos. 

6.10. Nodaļas Izpildu viceprezidents prezidenta prombūtnes vai 

pienākumu pildīšanas nespējas gadījumā pilda prezidenta pienākumus, ir 

atbildīgs par biedru saraksta uzturēšanu, jaunu biedru iepazīstināšanu ar 

Nodaļas kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem. 

6.11. Nodaļas viceprezidents pilda prezidenta un izpildu viceprezidenta 

pienākumus to prombūtnes vai amata pildīšanas nespējas gadījumā, ir 

atbildīgs par sertifikācijas jautājumiem un ar to saistīto apmācību 

organizēšanu.  

6.12. Profesionālās programmas koordinators organizē nodaļas 

profesionālo programmu, ir atbildīgs par profesionālo prezentāciju 

nodrošināšanu ikmēneša sapulcēs.  

6.13. Nodaļas sekretārs protokolē Nodaļas sapulces un valdes sēdes, 

regulāri izvieto ar Nodaļu, ISACA un Profesionālajām Jomām saistītos 

jaunumus Nodaļas mājas lapā, atbild par juridiskiem jautājumiem, Nodaļas 

pārskatiem (izņemot normatīvajos aktos paredzētos), kā arī par 

komunikāciju un korespondenci, kas attiecas uz Nodaļu. 

6.14. Nodaļas mantzinis glabā Nodaļas fondus, kontrolē naudas 

saņemšanu un izsniedz to tikai ar valdes lēmumu, sagatavo ikgadējo 

Nodaļas budžetu un seko tā izpildei, pēc pieprasījuma sniedz rakstisku 

pārskatu par veiktajiem darījumiem un naudas atlikumu, sagatavo 

grāmatvedības dokumentus un pierakstus auditēšanai, kad tas tiek 

pieprasīts, nodrošina grāmatvedības veikšanu, ir atbildīgs par  visu 

normatīvajos aktos paredzēto Nodaļas pārskatu iesniegšanu. 

6.15. Ja kāds no amatiem, izņemot iepriekšējo prezidentu, kļuvis vakants, 

vakance jāaizpilda kādam no valdes locekļiem, bet tas nedod balss tiesības 

aizvietotā valdes locekļa vietā. 

6.16. Ja vakants kļuvis iepriekšējā prezidenta amats, šī vakance paliek 

neaizpildīta līdz kārtējo vēlēšanu rezultātā rodas kārtējais iepriekšējais 

prezidents.  
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6.17. Ja Nodaļas valdes loceklis jebkāda iemesla dēļ zaudē biedrību 

Nodaļā, tās ieņemamais amats automātiski kļūst vakants. 

7. Valdes sapulces 

7.1. Valde sasauc regulārās sapulces vismaz četras reizes gadā. 

7.2. Valdes ārkārtas sapulces var tikt sasauktas tad, kad tas nepieciešams vai 

vēlams Nodaļas interesēs.  

7.3. Valdes sēdēs ir kvorums, ja tajā piedalās vairāk kā puse no visiem valdes 

locekļiem. 

7.4. Visi lēmumi valdē tiek pieņemti, ja par tiem nobalso klātesošo valdes 

locekļu vairākums. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir prezidenta 

balss. 

7.5. Valdes sapulces var tikt organizētas attālināti. 

 

8. Biedrības struktūrvienības 

8.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Nodaļas teritoriālās un citas 

struktūrvienības. 

8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar 

Nodaļu regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Nodaļas biedru 

sapulce. 

8.3. Biedru sapulce var ievēlēt biedrus citos brīvprātīgos amatos, kas nav 

valdes sastāvā, un kas nepieciešami vai vēlami Nodaļas interešu 

sekmēšanai.  

8.4. Valde var lemt par pastāvīgu komiteju, īslaicīgu komiteju un jebkuru citu 

darba grupu izveidošanu tā, kā valde uzskata par nepieciešamu.  

8.5. Biedri brīvprātīgos amatos, darba grupās var tikt iecelti uz nenoteiktu 

laiku. 

9. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

9.1. Biedru sapulce ir augstākā Nodaļas lēmējinstitūcija. 

9.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Nodaļas biedri. Biedrs var 

piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties 

un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. 

9.3. Gadskārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 

31.martam. 

9.4. Nodaļas gadskārtējā sapulcē ievēl Nodaļas amatpersonas, noklausās 

amatpersonu un komiteju pārskatus, ziņojumus, kā arī izskata citus 

aktuālus jautājumus.  
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9.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Nodaļas biedru, 

norādot sasaukšanas iemeslu. 

9.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

9.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

9.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad ne vēlāk kā 

piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga 

pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka 

tajā piedalās vismaz divi biedri. 

9.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem biedriem. 

9.10. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir 

lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem 

9.11. Lēmums par Nodaļas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir 

pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem 

biedriem. 

9.12. Citas Nodaļas sapulces, sanāksmes vai izglītojoša rakstura 

pasākumus biedru profesionālai pilnveidei organizē valde pēc iespējām un 

nepieciešamības. 

10. Revidents 

10.1. Nodaļas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic 

revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem. 

10.2. Nodaļas revidents nevar būt Nodaļas valdes loceklis. 

10.3. Revidents veic Nodaļas mantas un finanšu līdzekļu revīziju, dod 

atzinumu par Nodaļas budžetu un gada pārskatu, izvērtē Nodaļas 

grāmatvedības un lietvedības darbu, sniedz ieteikumus par Nodaļas 

finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne 

retāk kā reizi gadā. 

10.5. Biedru sapulce apstiprina Nodaļas gada pārskatu tikai pēc Revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

10.6. Nodaļas finanšu gads ir kalendārais gads.  

10.7. Nodaļa iegūst līdzekļus no šādiem avotiem: 

10.7.1. biedru nauda; 

10.7.2. maksa par publikācijām un citiem materiāliem, kā arī 

pakalpojumiem, ko sniedz Nodaļa; 
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10.7.3. ziedojumi un dāvinājumi; 

10.7.4. citiem likumā atļautiem ieņēmumiem. 

10.8. Nodaļas īpašumu izmanto valde saskaņā ar kārtību, ko apstiprinājusi 

biedru sapulce.  

10.9. Revīzija un citas finansiālās pārbaudes tiek veiktas tad, kad to 

uzskata par nepieciešamu valde, revidents vai biedru sapulce vai citos 

likumā noteiktos gadījumos.  

 

11. Biedru nauda 

11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, saskaņā ar 

ISACA noteikto kārtību. 

11.2. Nodaļas biedru naudas apmēru nosaka Nodaļas valde. 

 

 

12. Darbības izbeigšana, likvidācija 

 

12.1. Par darbības izbeigšanu, likvidāciju vai reorganizāciju lemj biedru sapulce 

saskaņā ar statūtiem. Darbības izbeigšana, likvidācija vai reorganizācija tiek 

veikta likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

Nodaļas prezidente 

Sintija Deruma 

       ______________________ /paraksta atšifrējums/ 

(paraksts) 

 


