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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Politisko partiju apvienības nosaukums ir Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku
Partija/Kristīgi Demokrātiskā Savienība/Gods Kalpot Mūsu Latvijai (turpmāk tekstā –
Apvienība), tās saīsinājums ir Apvienība SKG. Tās nosaukuma tulkojums angļu valodā ir
SCH Union
1.2. Apvienībai ir sava simbolika. Apvienības simbolikas attēlu un tā aprakstu apstiprina
Pārstāvju sapulce.
1.3. Apvienību dibina partijas „Gods kalpot mūsu Latvijai”, “Kristīgi demokrātiskā savienība”
un “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”.
1.4. Apvienība ir politiska organizācija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas
Satversmi, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošām starptautisko
tiesību normām. Apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.5. Apvienības Pārstāvju sapulces pilnvaroti pārstāvji triju mēnešu laikā pēc lēmuma par
Apvienības dibināšanu pieņemšanas, iesniedz partiju reģistra iestādei pieteikumu par
politisko partiju apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā.
1.6. Apvienības juridiskā adrese ir partiju reģistrā norādītā adrese.

2. Apvienības darbības mērķi, uzdevumi un metodes
2.1. Apvienības pamatmērķis ir demokrātiskas un ekonomiski plaukstošas Latvijas valsts
attīstība un cilvēku labklājības izaugsme.
2.2. Apvienības pamatuzdevumi ir nodrošināt:
2.2.1.

demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošanu Latvijā;

2.2.2.

valsts ilgtspējīgu un stabilu ekonomisko attīstību;

2.2.3.

kristīgo, tautas garīgo vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
un attīstīšanu un attīstīšana;

2.2.4.

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu.

2.4. Apvienības mērķu sasniegšanai izmanto šādas demokrātiskas darbības metodes:
2.4.1.veic politisko darbību;
2.4.2. piedalās Saeimas vēlēšanās;
2.4.3. atbilstoši vēlēšanu rezultātiem piedalās valsts pārvaldībā;
2.4.4.informē sabiedrību par nozīmīgiem procesiem Eiropas Savienībā, valstī un
pašvaldībās.

3. Biedri
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3.1. Apvienības dibinātāji un biedri ir partiju – „Gods kalpot mūsu Latvijai”, “Kristīgi
demokrātiskā savienība” un “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”. Apvienības
dibinātāji ir vienlaicīgi arī Apvienības biedri.
3.2. Atsevišķu Apvienību veidojošo partiju biedru tiesības un pienākumi ir noteikti to
Apvienību veidojošo partiju statūtos, kurās attiecīgais biedrs ir reģistrēts partijas biedru
reģistrā.
3.3. Biedru uzņemšanu kādā no Apvienību veidojošajām partijām, izstāšanos, vai
izslēgšanu no tās nosaka tās Apvienību veidojošās partijas statūti, kurā biedrs ir reģistrēts
partijas biedru reģistrā.
3.4. Apvienības darbā ,noslēdzot sadarbības līgumu, kā atbalstītāji, var piedalīties arī
Latvijas Republikā reģistrētas politiskas partijas, biedrības un nodibinājumi.
3.5. Apvienības atbalstītājiem ir tiesības izvirzīt savus pārstāvjus dalībai Saeimas,
Eiroparlamenta un Pašvaldību vēlēšanām, atbalstītāju pārstāvjiem ir tiesības tikt ievēlētiem
Apvienības Valdē, Revīzijas komisijā un Ētikas komisijā.
3.6. Apvienības atbalstītājiem ir tiesības, saņemot uzaicinājumu, piedalīties Apvienības
Valdes un Pārstāvju sapulces sēdēs. Atbalstītāji var tikt izvirzīti amatiem valsts institūcijās
un valsts kapitālsabiedrībās..

4. Apvienību veidojošo partiju tiesības un pienākumi
4.1.

Apvienību dibinātāju un biedru tiesības ir:

4.1.1.

iecelt savus pārstāvjus Apvienības Pārstāvju sapulcē

4.1.2.

piedalīties ar Pārstāvju sapulces starpniecību Apvienības lēmumu
pieņemšanā;

4.1.3.

izvirzīt kandidātus, un ievēlēt ar Pārstāvju sapulces starpniecību Apvienības
Valdi, Ētikas komisiju Revīzijas komisiju un ģenerālsekretāru;

4.1.4.

izvirzīt kandidātus Saeimas, Eiroparlamenta un Pašvaldību vēlēšanās,
kandidātu sarakstus iesniedzot Apvienības valdei;

4.1.5.

saņemt ar Pārstāvju sapulces starpniecību informāciju par Apvienības
darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;
Apvienību veidojošo partiju pienākumi ir:

4.2.
4.2.1.

ievērot Apvienības statūtus;

4.2.2.

nodrošināt partiju izvirzīto pārstāvju piedalīšanos Apvienības darbā;

4.2.3.
piecu darba dienu laikā izvirzīt jaunu pārstāvi Pārstāvju sapulcē iepriekšējā
atcelšanas, atkāpšanās vai nāves gadījumā;
4.3.

Pēc Apvienības nodibināšanas, apvienību veidojošo partiju un šo partiju biedru
sadarbība ar citām partijām, partiju apvienībām vai citām trešajām personām
attiecībā uz piedalīšanos Saeimas vēlēšanās, kā arī attiecībā uz sadarbību pēc
vēlēšanām, ir saskaņojama ar Pārstāvju sapulci.
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Partija, kas ar rakstveida iesniegumu izsaka vēlēšanos kļūt par Apvienības
atbalstītāju, pēc tās nodibināšanas, rakstveida iesniegumā sniedz ziņas Pārstāvju
sapulcei par partijas un tās biedru sadarbību ar citām partijām, partiju apvienībām,
vai citām trešajām personām ,gan attiecībā uz piedalīšanos Saeimas vēlēšanās, gan
attiecībā uz sadarbību pēc vēlēšanām, gan sadarbību jau ievēlētajās institūcijās.
5.
Apvienību veidojošās partijas, to biedri, un Apvienības atbalstītāji nav tiesīgi veikt
darbības, kas varētu ierobežot, nodarīt būtisku kaitējumu vai traucēt Apvienības dalību
vēlēšanās vai darbību pēc vēlēšanām.
4.4.

5. Pārstāvju sapulce
5.1.

Pārstāvju sapulce ir Apvienības augstākā lēmējinstitūcija.

5.2.

Pārstāvju sapulces nevar būt mazāka par diviem locekļiem.

5.3. Pārstāvju sapulces locekļu pilnvaru termiņš nav noteikts. Partija, kas iecēlusi
Pārstāvju sapulces locekli, to jebkurā brīdī var atsaukt, piecu darba dienu laikā ieceļot citu
pārstāvi. Partija, šajos statūtos noteiktajā kārtībā, ieceļ citu savu pārstāvi arī esošā
pārstāvja atkāpšanās gadījumā.
5.4. Par Apvienības Pārstāvju sapulces locekļiem tiek iecelts viens pārstāvis no katras
partijas, kura ir Apvienības dibinātāja. Kārtību, kādā partija izvirza un apstiprina savus
pārstāvjus iecelšanai Pārstāvju sapulcē, nosaka katra partija atsevišķi. Pārstāvju sapulces
loceklis var iesniegt Pārstāvju sapulcei rakstveida paziņojumu par atkāpšanos no Pārstāvja
sapulces locekļa pienākumu pildīšanas.
5.5. Pārstāvju sapulces locekļi pirmajā kārtējā Pārstāvju sapulcē, no sava vidus, ievēl
Pārstāvju sapulces prezidējošo locekli, kurš darbojas līdz nākamajai kārtējai Pārstāvju
sapulcei. Nākamajā kārtējā Pārstāvju sapulcē Pārstāvju sapulces prezidējošais loceklis tiek
mainīts pēc rotācijas principa, pārstāvjiem vienojoties.
5.6. Pēc Apvienības dibināšanas Pārstāvju sapulce var lemt par Pārstāvju sapulces
locekļu skaita palielināšanu, vai Pārstāvju sapulces locekļu skaita samazināšanu, kādam
biedram izstājoties no Apvienības.
5.7.

Pārstāvju sapulces locekļiem nav Apvienības pārstāvības tiesību.

5.8. Pārstāvju ārkārtas sapulces sasauc pēc viena Pārstāvju sapulces dalībnieka
pieprasījuma. Ārkārtas sapulci vada Pārstāvju sapulces loceklis, kurš pieprasīja ārkārtas
sapulces sasaukšanu.
5.9.

Pārstāvju ārkārtas sapulces izziņojamas ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš.

5.10. Kārtējās Pārstāvju sapulces sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi trijos
mēnešos. Pārstāvju kārtējās sapulces izziņojamas ne vēlāk kā septiņas dienas iepriekš. Ja
Pārstāvju kārtējo sapulci noteiktajā termiņā nav sasaucis Pārstāvju sapulces prezidējošais
loceklis, tad šādas tiesības ir vismaz diviem Pārstāvju sapulces locekļiem kopīgi, kā arī
Apvienības Valdes priekšsēdētājam vienpersoniski.
5.11. Paziņojumā par Pārstāvju sapulces sasaukšanu norādāma Pārstāvju sapulces
norises vieta, datums, laiks, kā arī darba kārtībā iekļautie jautājumi. Iespēju robežās
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paziņojumam pievienojami lēmumu projekti vai cita informācija, kas attiecas uz darba
kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
5.12. Jebkura Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi Pārstāvju sapulces
locekļi. Pārstāvju sapulce lēmumus pieņem vienbalsīgi.
5.13. Pārstāvju sapulcēs iespējama arī elektroniskā balsošana, prombūtnē esošiem
Pārstāvju sapulces locekļiem savu balsojumu izdarot ar elektroniskā pasta starpniecību. Ja
elektroniskais balsojums nav nodots, izmantojot drošu elektronisko parakstu, Pārstāvju
sapulces loceklim, kurš balsojis elektroniski, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, pēc sapulces
savs elektroniskais balsojums ir jāapstiprina ar Pārstāvju sapulcei adresētu rakstveida
iesniegumu vai parakstu uz Pārstāvju sapulces protokola.
5.14. Pārstāvju sapulces tiek protokolētas rakstveidā, norādot pieņemtos lēmumus un
katra Pārstāvju sapulces locekļa balsojumu. Pārstāvju sapulču protokolēšanu un protokolu
uzglabāšanu nodrošina Valde. Protokolus paraksta visi Pārstāvju sapulces locekļi un
protokolētājs.
5.15. Tikai Pārstāvju sapulce ir tiesīga:
5.15.1. pieņemt lēmumus par Apvienības statūtu grozījumiem;
5.15.2. pieņemt lēmumus par sadarbību ar citām politiskajām partijām, to apvienībām
un jebkuriem citiem tiesiskiem veidojumiem (biedrībām un nodibinājumiem,
iniciatīvas grupām, vēlētāju apvienībām u.tml.), tajā skaitā slēgt ar tām
sadarbības līgumus.;
5.15.3. pieņemt lēmumus par Apvienības piedalīšanos Eiroparlamenta, Saeimas un
Pašvaldības vēlēšanās;
5.15.4. apstiprināt apvienības iesniegtos Avienības deputātu kandidātu sarakstus
Saeimas, Eiroparlamenta un Pašvaldību vēlēšanām;
5.15.5. apstiprināt Apvienības gada pārskatu, lemt par Apvienības finanšu izlietojumu;
5.15.6. uzraudzīt Apvienības Valdes un Ģenerālsekretāra darbību;
5.15.7. ne retāk kā vienu reizi gadā izvērtēt Apvienības Valdes un Ģenerālsekretāra
darbību;
5.15.8. atcelt Apvienības Valdes lēmumus;
5.15.9. ievēlēt un atcelt Apvienības Valdes locekļus;
5.15.10. ievēlēt un atcelt Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļus;
5.15.11. ievēlēt un atcelt Revidentu
5.15.12. izlemt jebkurus citus jautājumus, kas nepieciešami Apvienības darbībai un
nav nodoti Valdes kompetencē, tajā skaitā šajos statūtos un normatīvajos
aktos norādītos jautājumus.
5.16. Pārstāvju sapulce ir tiesīga ieteikt jebkurai no Apvienībā esošajām partijām izslēgt
no tās biedru, ja tā rīcība neatbilst Apvienības statūtos noteiktajiem mērķiem vai tiek
pārkāpti šo statūtu noteikumi.
5.17. Lēmumu par partijas izstāšanos no Apvienības pieņem attiecīgās partijas
kopsapulce saskaņā ar tās statūtiem un normatīvo aktu prasībām. Pēc šāda lēmuma
pieņemšanas ,partija, kura nolēmusi izstāties no Apvienības, piecu darba dienu laikā,
rakstveidā paziņo par šo lēmumu Pārstāvju sapulcei.
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5.18. Pārstāvju sapulcēs piedalās tikai Pārstāvju sapulces locekļi un personas, kuras
uzaicinājusi Pārstāvju sapulce.

6. Valde
6.1. Valde ir Apvienības izpildinstitūcija, kas organizē un vada Apvienības darbu. Valde
pārstāv Apvienību.
6.2. Apvienības valdi 6(sešu) locekļu sastāvā ieceļ Pārstāvju sapulce. Pārstāvju sapulce
Valdes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un Ģenerālsekretāru var iecelt no Valdes
locekļu vidus. Valdes priekšsēdētāja vietnieks pilda Valdes priekšsēdētāja pienākumus tikai
tā pārejošas rīcības nespējas vai pilnvarojuma gadījumā.
6.3. Valdes locekļu kandidātus Pārstāvju sapulcei iecelšanai izvirza Apvienības biedri un
sadarbības partneri, katrs izvirzot ne vairāk kā divus valdes locekļu kandidātus.
6.4. Valdē var iecelt arī personas, kas nav Apvienības dibinātāji vai biedri. Šajā gadījumā
divus valdes locekļu kandidātus katrs, Pārstāvju sapulcei, iecelšanai valdē, izvirza arī
atbalstītāji, kuri, saskaņā ar šo statūtu 3.5. punktu ir noslēguši sadarbības līgumu ar
Apvienību.
6.5. Valdē var tikt iecelti Pārstāvju sapulces locekļi. Valdes loceklis, kurš vienlaicīgi ir arī
Pārstāvju sapulces loceklis nevar būt valdes priekšsēdētājs.
6.6. Valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju ieceļ amatā uz laiku, ne ilgāku par diviem
gadiem.
6.7. Vienu reizi gadā Pārstāvju sapulce izvērtē Valdes darbību un nepieciešamības
gadījumā pārvēl Valdes locekļus, Valdes priekšsēdētāju, tā vietnieku un Ģenerālsekretāru.
Ja kāds no Valdes locekļiem pats atkāpjas no Valdes locekļa pienākumu pildīšanas,
nekavējoties jāsasauc Pārstāvju kārtējā sapulce jauna Valdes locekļa ievēlēšanai.
6.8. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs, Valdes priekšsēdētāja vietnieks,
Ģenerālsekretārs vai ne mazāk kā trīs Valdes locekļi kopīgi. Valdes sēdes vada Valdes
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai cits valdes priekšsēdētāja pilnvarots Valdes
loceklis.
6.9. Valdes sēdes sasauc arī pēc Pārstāvju sapulces pieprasījuma. Šajā gadījumā valdes
sēdi vada Pārstāvju sapulces pilnvarots loceklis.
6.10. Valdes kārtējās sēdes izziņojamas ne vēlāk kā četras dienas iepriekš.
6.11. Valdes ārkārtas sēdes izziņojamas ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš.
6.12. Jebkura Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no valdes locekļu
skaita. Valdes sēdēs lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu
vairākumu.
6.13. Valdes sēdēs iespējama arī elektroniskā balsošana, prombūtnē esošiem Valdes
locekļiem savu balsojumu izdarot ar elektroniskā pasta starpniecību. Ja elektroniskais
balsojums nav nodots, izmantojot drošu elektronisko parakstu, Valdes loceklim, kurš
balsojis elektroniski, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc valdes sēdes savs elektroniskais
balsojums jāapstiprina ar valdei adresētu rakstveida iesniegumu vai parakstu uz valdes
sēdes protokola.
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6.14. Valdes sēdēs pieņemtie lēmumi tiek protokolēti. Valdes sēžu protokolēšanu un
protokolu uzglabāšanu nodrošina valde vai tās pilnvarota persona. Protokolus paraksta
Valdes priekšsēdētājs (sēdes vadītājs) un vismaz vēl divi Valdes locekļi.
6.15. Valde ir tiesīga:
6.14.1. vadīt Apvienības darbu un pārstāvēt Apvienību;
6.14.2. nodrošināt Apvienības programmas īstenošanu un Apvienības institūciju
lēmumu izpildi;
6.14.3. ņemot vērā Apvienības dalībnieku – politisko partiju – ieteiktos deputātu
kandidātus, sagatavot un nodot apstiprināšanai Pārstāvju sapulcei kandidātu
sarakstu Saeimas, Eiroparlamenta un Pašvaldību vēlēšanām;
6.14.4. virzīt Pārstāvju sapulcei ieteikšanai kandidātus Ministru kabineta locekļu
amatiem, kā arī to amatpersonu kandidatūrām, kuras izvirza Saeimas
deputāti un ievēl Saeima;
6.14.5. organizēt vēlēšanu kampaņas;
6.14.6. sagatavot un virzīt apstiprināšanai Pārstāvju sapulcē deputātu kandidātu
sarakstus Saeimas vēlēšanām;
6.14.7. sagatavot un virzīt apstiprināšanai
priekšvēlēšanu programmu;

Pārstāvju

sapulcē

Apvienības

6.14.8. sagatavot Pārstāvju sapulces lēmumu projektus;
6.14.9. veikt citas Pārstāvju sapulces un Apvienības darbības nodrošināšanai
nepieciešamas organizatoriskas darbības un dokumentu projektu
sagatavošanu;
6.14.10. informēt Pārstāvju sapulci par Valdes rīcībā esošu informāciju, kura ir
būtiska un ir nepieciešams Pārstāvju sapulces kompetencē esoša lēmuma
pieņemšanai;
6.14.11. virzīt uz Pārstāvju sapulci priekšlikumus jautājumos, kas ir Pārstāvju
sapulces kompetencē;
6.14.12. lemt par konsultantu un nozaru speciālistu (ekspertu) piesaisti;
6.14.13. izsniegt pilnvaras Apvienības pārstāvībai;
6.14.14. pildīt Pārstāvju sapulces lēmumus, rīkojumus un uzdevumus;
6.14.15. īstenot citas šajos statūtos un normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
6.16. Valdes priekšsēdētājam tiek noteiktas atsevišķas pārstāvības tiesības. Tiesības
pārstāvēt Apvienību attiecībās ar trešajām personām ir Valdes priekšsēdētājam, tajā skaitā
pārstāvēt Apvienību tiesās vai jebkurās citās valsts un pašvaldību iestādēs un
organizācijās. Valdes priekšsēdētājam ir bankas dokumentu, līgumu, pilnvaru un visu citu
ar Apvienības darbību nepieciešamo dokumentu paraksta tiesības.
6.17. Pārējiem Valdes locekļiem tiek noteiktas kopīgas pārstāvības tiesības, tas ir, jebkurš
Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Apvienību kopīgi ar vismaz 6 (sešiem) Valdes locekļiem.
Ģenerālsekretāram ar Valdes priekšsēdētāja pilnvarojumu tiek noteiktas bankas
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dokumentu, līgumu visu citu ar Apvienības darbības nodrošināšanu saistīto dokumentu
paraksta tiesības.
6.18. Valdes sēdēs var piedalīties Valdes locekļi, Pārstāvju sapulces locekļi, Ētikas
komisijas locekļi, Revīzijas komisijas locekļi un personas, kuras uzaicinājusi Valde.
Pārstāvju sapulce ir tiesīga iepazīties ar visiem Valdes lēmumiem un jebkuriem citiem
dokumentiem. Balss tiesības valdes sēdēs ir tikai valdes locekļiem.

7. Manta un finanšu līdzekļi
7.1. Apvienībai ir juridiskas personas statuss, tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko var
veidot Apvienību veidojošu partiju iemaksas, fizisko personu ziedojumi un/vai citi
normatīvajos aktos atļautā veidā iegūti īpašumi un/vai ienākumi.
7.2. Par Apvienības finanšu izlietojumu lemj Pārstāvju sapulce.
7.3. Apvienības finansiālās darbības revīzijas institūcija ir revidents, kuru ieceļ un atsauc
Pārstāvju sapulce. Revidents tiek iecelts uz vienu gadu. Revidents veic revīziju vienu reizi
gadā.

8. Deputātu kandidātu izvirzīšana, sarakstu apstiprināšanas
kārtība
8.1. Katra no Apvienībā esošajām partijām, un Apvienības atbalstītāji, kuri ir noslēguši ar
Apvienību sadarbības līgumu šo statūtu punkta 4.2.3. noteiktajā kārtībā, izvirza savu
deputātu kandidātu sarakstu Eiroparlamenta, Saeimas un Pašvaldību vēlēšanām,
iesniedzot to apvienības valdē.
8.2. Apvienības valde izvērtē iesniegtos kandidātu sarakstus, sastāda, un iesniedz tos
apstiprināšanai Pārstāvju sapulcē. Pārstāvju sapulces apstiprinātos kandidātu sarakstus
valde iesniedz vēlēšanu komisijā.
8.3. Apvienības priekšvēlēšanu programmu Saeimas vēlēšanām sagatavo valde un
apstiprina Pārstāvju sapulce.

9. Ētikas komisija
9.1. Ētikas komisiju sastāv no 4 (četriem) Ētikas komisijas locekļiem. Ētikas komisiju uz
vienu gadu ievēl Pārstāvju sapulce.
9.2. Ētikas komisija darbojas saskaņā ar Apvienības valdes sagatavotu, un Pārstāvju
sapulces apstiprinātu Apvienības Ētikas kodeksu.
9.3. Ētikas komisija, pēc Apvienības biedra vai atbalstītāja rakstveida iesnieguma, izvērtē
Apvienības biedru, deputātu, kuri ievēlēti no Apvienības saraksta, kā arī ministru un jebkuru
citu amatpersonu, kas iecelta saskaņā ar Apvienības ieteikumu, un ir Apvienībā ietilpstošo
partiju, vai atbalstītāju, kuri darbojas Apvienībā uz līguma pamata, biedru, rīcības atbilstību
ētikas normām.
9.4. Ētikas komisijas locekļu kandidātus Pārstāvju sapulcei šo statūtu 4.2.punkta noteiktajā
kārtībā. Ētikas komisijas locekļi var tikt izvēlēti no Apvienības biedru un atbalstītāju vidus.
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9.5. Pārstāvju sapulce apstiprina Ētikas komisijas sastāvu, un Ētikas komisijas nolikumu.
9.6. Ētikas komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ievēl Ētikas komisijas locekļi no sava
vidus.
9.7. Ētikas komisija izskata ētiska rakstura pārkāpumus un pieņem lēmumu Ētikas
komisijas sēdē, saskaņā ar Apvienības Ētikas kodeksu.
9.8. Ētikas komisijas sēdes tiek protokolētas. Ētikas komisijas protokolus paraksta visi
Ētikas komisijas locekļi, kas piedalījušies jautājuma skatīšanā. Ētikas komisijas protokolus
glabā , un to konfidencialitāti nodrošina Ētikas komisijas priekšsēdētājs.
9.9. Ētikas komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

10. Revīzijas komisija
10.1

Revīzijas komisija ir Apvienības revīzijas institūcija, kas Statūtos, Pārstāvju sapulču
lēmumos un tiesību aktos noteiktajā kārtībā kontrolē Partijas finansu darbību, kā arī
Statūtu un Partijas programmas ievērošanu.

10.2

Revīzijas komisiju 4 (četru) locekļu sastāvā ievēl Pārstāvju sapulce uz 1 (vienu)
gadu. Par Revīzijas komisijas locekli nevar ievēlēt Valdes locekļus.

10.3

Revīzijas komisijas locekļu kandidātus Pārstāvju sapulcei iesaka Apvienības valde.
Revīzijas komisijas locekļi var tikt izvēlēti no Apvienības biedru un atbalstītāju vidus.

10.4

Revīzijas komisijas pirmo sēdi mēneša laikā pēc tās ievēlēšanas sasauc Pārstāvju
sapulces prezidējošais loceklis vai viņa pilnvarots Pārstāvju sapulces loceklis. Šajā
sēdē Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un sadala
pienākumus.

10.5

Revīzijas komisijas darbs noris sēdēs, lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo locekļu
balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja
balss.

10.6

Revīzijas komisija kontrolē un pārbauda Apvienības finansiālās un saimnieciskās
darbības lietderību un likumību, saņemot un iepazīstoties ar visiem Apvienības
finanšu un grāmatvedības dokumentiem, sniedz par to pārskatus Pārstāvju sapulcei.

10.7

Revīzijas komisijas locekļi var piedalīties Valdes sēdēs.

11. Apvienības statūtu grozīšanas kārtība
11.1. Statūtu grozījumu projektu sagatavo Apvienības valde. Priekšlikumus par statūtu
grozījumiem valdē var iesniegt jebkurš Apvienības biedrs vai sadarbības partneris, kurš ir
noslēdzis ar Apvienību sadarbības līgumu.
11.2. Grozījumus Apvienības statūtos apstiprina Pārstāvju sapulce, sākotnēji atklāti balsojot
par katru priekšlikumu atsevišķi, un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.
11.3. Pārstāvju sapulces apstiprinātos statūtu grozījumus Partiju reģistrā, likumā noteiktajā
kārtībā reģistrē Apvienības valdes pilnvarota persona.
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12. Apvienības darbības apturēšana, izbeigšana vai
reorganizācija
12.1. Lēmumu par Apvienības darbības izbeigšanu, apturēšanu vai reorganizāciju pieņem
Pārstāvju sapulce, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas Pārstāvju sapulces
locekļu.
12.2. Apvienības darbību var izbeigt ar valdes lēmumu, ja Apvienības biedru skaits ir kļuvis
mazāks par diviem biedriem.

------------------------------

------------------------------

Mārcis PŪĶIS

Mareks RAUPS

GKML
Ģenerālsekretārs

KDS
Valdes priekšsēdētājs
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--------------------------Jānis DINĒVIČS
LSDSP
Valdes priekšsēdētājs

