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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Biedrības „Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” (tālāk tekstā 
- LEEA) standartizācijas centra „Latvijas Elektrotehnikas komiteja” (saīsināti 
LEK, tālāk tekstā – Standartizācijas centrs) ir patstāvīga LEEA struktūrvienība. 

1.2. Darbojoties LEEA sastāvā, „Latvijas Elektrotehniskā komisija” nosaukums tiek 
precizēts, turpmāk saucoties „Latvijas Elektrotehnikas komiteja”.  

1.3. Standartizācijas centra adrese ir Šmerļa iela 1 (9. stāvs), Rīga, LV-1006, Latvija. 
1.4. Standartizācijas centra darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, 

LEEA statūti, LEEA pārstāvju sapulces, LEEA valdes lēmumi un šis Nolikums.  
1.5. Standartizācijas centru dibina, reorganizē un likvidē ar LEEA pārstāvju sapulces 

lēmumu. Standartizācijas centra Nolikumu, kā arī tā turpmākos papildinājumus un 
grozījumus, apstiprina LEEA valde.  

1.6. Standartizācijas centrs veic enerģētikas nozares tehnisko normatīvu ar nosaukumu 
„Latvijas Energostandarts”– izstrādi, pilnveidošanu, izdošanu un izplatīšanu. 

1.7. Standartizācijas centrs savas kompetences ietvaros var veikt mācību, zinātnisko un 
saimniecisko darbību. 

1.8. Standartizācijas centru vada tā vadītājs. 
1.9. Standartizācijas centram ir savs zīmogs, simbolika un atribūtika. 
 

2. STANDARTIZĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS MĒRĶIS, GALVENIE UZDEVUMI, 

PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1. Standartizācijas centra darbības mērķis ir Latvijas enerģētikas nozares tehnisko 
normatīvu izstrāde, pilnveidošana, izdošana un izplatīšana saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumdošanu, veicinot Latvijas enerģētikas nozares uzņēmumu darbību un 
attīstību, kura balstās uz standartizācijas principiem: 

2.1.1.  atklātība, visu ieinteresēto pušu iesaistīšana standartizācijā un lēmumu 
pieņemšanā; 

2.1.2.  brīvprātīga piedalīšanās standartizācijā un brīvprātīga vai obligāta standartu 
piemērošana; 

2.1.3.  orientācija uz jaunākajiem zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju sasniegumiem; 



2.1.4.  orientācija uz visas sabiedrības interesēm; 
2.1.5.  atbilstība starptautiskajām un reģionālajām standartizācijas prasībām. 

2.2. Standartizācijas centra galvenie uzdevumi un pienākumi: 
2.2.1.  organizēt enerģētikas nozares tehnisko normatīvu Latvijas energostandartu 

(turpmāk energostandartu) izstrādi; 
2.2.2.  enerģētikas nozares tehnisko normatīvu pilnveidošana, to virzīšana obligātai 

piemērošanai valstī; 
2.2.3. noteikt energostandartu izstrādes standartizācijas procedūras; 
2.2.4.  reģistrēt enerģētikas nozares standartus; 
2.2.5.  uzturēt energostandartu fondu; 
2.2.6.  sadarboties ar citām standartizācijas organizācijām, uzņēmumiem, 

zinātniskajiem institūtiem un organizācijām standartizācijas uzdevumu 
īstenošanā; 

2.2.7.  piesaistīt finanšu līdzekļus, īstenojot vietējos un starptautiskos projektus, veicot 
līgumdarbus un savas kompetences ietvaros sniedzot pakalpojumus trešajām 
personām; 

2.2.8.  veicināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu; 
2.2.9.  nodrošināt standartizācijas procesos iesaistīto pušu nediskriminējošu līdzdalību. 

2.3. Standartizācijas centra tiesības: 
2.3.1.  veidot Tehniskās komitejas un organizēt to darbību saskaņā ar šo nolikumu; 
2.3.2.  veikt finanšu resursu piesaisti (līgumdarbi, vietējie un starptautiskie projekti, 

granti, ziedojumi u.c.); 
2.3.3.  tehnisko normatīvu izvērtēšanai un izstrādei piesaistīt attiecīgās jomas ekspertus. 

Ekspertu izvēli veic Standartizācijas centra vadītājs, izvēli saskaņojot ar tehniskā 
normatīva projekta iesniedzēju un LEEA izpilddirekciju. 

2.4. Standartizācijas centrs ir tiesīgs reklamēt tā apstiprinātos normatīvus. 
2.5. Standartizācijas centrs tehnisko normatīvu izstrādei un uzturēšanai izstrādā noteiktas 

procedūras, kuras, saskaņojot ar LEEA valdi, apstiprina Standartizācijas centra 
vadītājs. 

2.6. Standartizācijas centra vadītājam ir tiesības pārstāvēt centru atsevišķi. 
 

3. STANDARTIZĀCIJAS CENTRA STRUKTŪRA 

3.1. Standartizācijas centra struktūru veido: 
3.1.1.  Standartizācijas centra vadītājs; 
3.1.2.  Tehniskās komitejas; 
3.1.3.  Standartizācijas centra darbībai nepieciešamais apkalpojošais personāls (ja tāds 

nepieciešams); 
3.2. Standartizācijas centra struktūru var papildināt, izveidojot jaunas struktūrvienības, to 

saskaņojot ar LEEA pārstāvju sapulci. 
 

4. STANDARTIZĀCIJAS CENTRA TEHNISKĀS KOMITEJAS 

4.1. Standartizācijas centrā var būt vairākas Tehniskās komitejas. Standartizācijas 

centra Tehniskās komitejas veido, nodrošinot tās kompetentu uz standartizācijas 
principiem balstītu darbību. Tehniskajā komitejā ietilpst Standartizācijas centra 
vadītājs un eksperti. Par Tehniskās komitejas ekspertiem var būt enerģētikas nozares 
profesionāļi un zinātniskie darbinieki, kuriem ir augstākā izglītība enerģētikas vai ar 
to saistītajās nozarēs, vai kuri ir guvuši pieredzi, strādājot enerģētikas nozares 
uzņēmumos. 

4.2. Tehniskajā komitejā darbojas ne mazāk kā trīs locekļi. 



4.3. Tehniskās komitejas priekšsēdētājs ir Standartizācijas centra vadītājs. 
4.4. Tehniskā komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 

no tās locekļu skaita. Tehniskās komitejas sēdes tiek protokolētas. Tehniskā 
komiteja pieņem lēmumus atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu, ne mazāk 
kā trim Tehniskās komitejas locekļiem balsojot par. Vienāda balsu sadalījuma 
gadījumā noteicošā ir Tehniskās komitejas priekšsēdētāja balss. 

4.5. Tehniskās komitejas galvenā funkcija ir īstenot Standartizācijas centra uzdevumus, 
kuri saistīti ar energostandartu izstrādi, pilnveidošanu un reģistrāciju. 

 

5. STANDARTIZĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJS 

5.1. Standartizācijas centra vadītāju ieceļ LEEA valde. 
5.2. LEEA valde slēdz darba līgumu ar izvēlēto Standartizācijas centra vadītāju. 
5.3. Standartizācijas centra vadītāja pienākumi un tiesības: 

5.3.1.  vada un atbild par Standartizācijas centra operatīvo darbību; 
5.3.2.  organizē Standartizācijas centra Tehnisko komiteju lēmumu izpildi; 
5.3.3.  veic ekspertu izvēli standartu projektu izvērtēšanai un izstrādei, izvēli un darba 

apmaksu saskaņojot ar tehniskā normatīva projekta iesniedzēju un LEEA 
izpilddirekciju; 

5.3.4. pārstāv Standartizācijas centru administratīvajās institūcijās;  
5.3.5.  sniedz atskaites par Standartizācijas centru LEEA valdei un citām institūcijām 

pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā; 
5.3.6.  apstiprina Standartizācijas centra iekšējās kārtības noteikumus, 

standartizācijas procedūras un kārtības. 
 

6. STANDARTIZĀCIJAS CENTRA FINANSES UN SAIMNIECISKIE JAUTĀJUMI 

6.1. Standartizācijas centra finanses (budžetu) veido: 
6.1.1.  ieinteresēto LEEA juridisko biedru finansējums; 
6.1.2.  ienākumi no tehnisko normatīvu tirdzniecības; 
6.1.3.  citi ienākumi (sadarbības projekti, līgumdarbi, ziedojumi u.c.). 

6.2. Finanšu līdzekļu un pārvaldīšanā saņemtā īpašuma lietošana notiek atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem, LEEA statūtiem un LEEA valdes lēmumiem. 
Standartizācijas centra vadītājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par 
Standartizācijas centra finansu un citu resursu izlietojumu LEEA valdes apstiprinātā 
Standartizācijas centra budžeta ietvaros.  

6.3. Standartizācijas centra budžetu apstiprina LEEA valde. 
6.4. Standartizācijas centra darbības rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi jāizlieto 

Standartizācijas centra darbības nodrošināšanai. Par Standartizācijas centra 
finanšu izlietojumu atbildīgs ir Standartizācijas centra vadītājs. 

6.5. Saimnieciskos jautājumus (telpu uzturēšanu, maksu par siltumu, elektroenerģiju, 
sakariem u.c.) Standartizācijas centrs risina sadarbībā ar LEEA. 

6.6.  Standartizācijas centra grāmatvedības uzskaite un finanšu kontrole ir vienota ar 
LEEA. 
 

7. STANDARTIZĀCIJAS CENTRA DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBA 

7.1. Standartizācijas centra darbinieku darba apmaksas nosacījumus nosaka LEEA valde. 
 
 
LEEA Standartizācijas centra 

„Latvijas Elektrotehnikas komiteja” vadītājs      G. Vempers 


