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Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK Statūti
I. Vispārīgie principi
1. Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK (turpmāk - Apvienība) ir nacionāli
konservatīva politiska organizācija, kas aktīvi piedalās Latvijas valsts varas un pārvaldes
struktūru, kā arī pašvaldību darbā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Politisko
partiju likumu, citiem normatīviem aktiem, šiem statūtiem (turpmāk - Statūti) un
programmu (turpmāk - Programma). Organizācijas nosaukuma oficiālais saīsinājums –
TB/LNNK.
2. Apvienība ir izveidojusies, apvienojoties Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā
reģistrētajām politiskajām organizācijām - Apvienībai “Tēvzemei un Brīvībai” un Latvijas
Nacionāli konservatīvajai partijai LNNK - saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām” un abu līdzšinējo politisko organizāciju kongresu
lēmumiem.
3. Apvienība ir Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai” un Latvijas Nacionāli konservatīvās
partijas LNNK kā juridisko personu tiesību un pienākumu pārmantotāja.
4. Apvienības simbols ir Laimas krusts (statūtu pielikumā - simbola apraksts un grafiskais
attēlojums).
5. Apvienības galvenais politiskais mērķis ir nacionālas, demokrātiskas un ekonomiski
plaukstošas Latvijas valsts droša nākotne Eiropas valstu saimē kā garants latviešu nācijas
pastāvēšanai, attīstībai, cilvēku labklājībai, kā arī okupācijas un kolonizācijas seku
likvidēšana.
6. Apvienības uzdevumi ir:
1) Apvienības programmas un ideju popularizēšana un izskaidrošana;
2) jaunu biedru piesaistīšana;
3) nacionāli noskaņoto Latvijas pilsoņu sadarbības veicināšana;
4)iespējami plašākas pārstāvniecības iegūšana vēlētajās varas institūcijās
Apvienības mērķu sasniegšanai;
5) nacionāli noskaņotu un profesionāli kompetentu pārstāvju ieteikšana darbam
valsts un pašvaldību institūcijās.
7. Apvienība savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes:
1) piedalās visu līmeņu valsts varas institūciju un pašvaldību vēlēšanās, izvirza
savus pārstāvjus valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās;
2) ar pārstāvju starpniecību īsteno Apvienības programmu;
3) sadarbojas ar līdzīga politiskā virziena organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
4) īsteno Apvienības biedru izglītībai, spējām un interesēm atbilstošu Apvienības
personāla politiku;
5) izmanto arī citus konstitucionālus līdzekļus savu mērķu sasniegšanai.
8. Apvienības darbības teritorija ir Latvijas Republika, taču savu mērķu sasniegšanai tā
piesaista biedrus arī ārvalstīs.
9. Līdzdalība Apvienībā nav savienojama ar vēršanos pret Latvijas valsts un latviešu tautas
interesēm, pret Satversmē noteikto valsts iekārtu, ar totalitāru uzskatu paušanu, reliģiskā,
nacionālā vai rasu naida sludināšanu.
II. Apvienības biedri un biedru kandidāti
10. Apvienības biedri - dibinātāji ir līdzšinējie Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai” un
Latvijas Nacionāli konservatīvās partijas LNNK biedri, kuri ir aizpildījuši noteiktas formas
uzskaites dokumentu līdz Apvienības 1. kongresam un līdz šo Statūtu pieņemšanai ir bijuši
tās biedri.
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11. Par Apvienības biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis, kurš sasniedzis 18
gadu vecumu, atzīst tās Programmu un apņemas ievērot Statūtus.
12. Par Apvienības biedru nevar kļūt personas, kuras:
1) ir citu Latvijas politisko organizāciju biedri;
2) ir bijušas PSKP un VĻKJS algoti darbinieki vai šo organizāciju CK, pilsētu vai
rajonu komiteju vai tām pielīdzinātu komiteju locekļi vai locekļu kandidāti;
3) ir bijušas PSRS, Krievijas vai citu Latvijai naidīgu ārvalstu drošības dienestu
štata vai ārštata darbinieki vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji;
4) neprot valsts valodu.
13. Par uzņemšanu Apvienībā lemj tās valde (turpmāk - Valde), pamatojoties uz personas
rakstveida iesniegumu, kuru paraksta galvotāji - grupas vadītājs, pamatojoties uz grupas
pilnsapulces vai grupas valdes lēmumu, vai divi Valdes locekļi. Pretendentam Valde var
noteikt sešu mēnešu pārbaudes laiku vai vairāk, ja tas nepieciešams 18 gadu vecuma
sasniegšanai. Šajā gadījumā līdz uzņemšanai Apvienībā pretendentam ir biedra kandidāta
statuss. Biedra kandidātam ir jāreģistrējas kādā no grupām.
14. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas vai pēc tam, kad
pretendents sasniedzis 18 gadu vecumu un, ja neviens no galvojuma devējiem neiebilst,
Valde lemj par pretendenta uzņemšanu Apvienībā. Ja Valde neatbalsta personas
iesniegumu par uzņemšanu Apvienībā, personai ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt domei,
vēršoties pie tās ar rakstisku iesniegumu mēneša laikā pēc tam, kad sekretariāts informējis
personu par Valdes atteikumu uzņemt par Apvienības biedru. Attiecīgais iesniegums
nododams sekretariātam un tas izskatāms tuvākajā kārtējā domes sēdē.
Ja Valde ir atteikusi personas uzņemšanu Apvienībā, atkārtots iesniegums tiek pieņemts ne
ātrāk kā pēc gada. Reizē ar atteikumu biedra kandidāts zaudē savu biedra kandidāta statusu.
15. Ikviens var brīvi izstāties no Apvienības, rakstiski par to paziņojot Valdei. Biedrs no
Apvienības ir izstājies ar brīdi, kad Apvienības sekretariātā ir saņemts viņa iesniegums.
Ikviens ir uzskatāms par izstājušos no Apvienības, ja vairāk nekā divus gadus pēc kārtas
nav maksājis biedra naudu un nav bijis atbrīvots no tās maksāšanas.
16. Par neētisku rīcību, grupas vai Valdes noteiktās iekšējās kārtības neievērošanu, pēc
Ētikas komitejas atzinuma par pārkāpuma raksturu, Valde var izteikt Apvienības biedram
brīdinājumu vai rājienu. Izteiktais brīdinājums vai rājiens ir spēkā līdz kārtējam
Kongresam. Periodā, kurā ir spēkā Valdes izteiktais rājiens, Apvienības biedrs nevar
kandidēt uz vēlētu amatu Apvienības visu līmeņu struktūrās.
Valde lemj par brīdinājuma vai rājiena izteikšanu, vai par biedra izslēgšanu pēc Ētikas
komitejas, Revīzijas komisijas vai vismaz vienas trešās daļas Valdes locekļu motivēta
priekšlikuma.
17. No Apvienības var izslēgt ikvienu tās biedru par:
1) Statūtu pārkāpumiem;
2) darbošanos pret Apvienības Programmu;
3) pieņemto lēmumu izpildes apzinātu kavēšanu vai darbošanos pret tiem;
4) nepatiesu ziņu sniegšanu par sevi;
5) darbību, kas diskreditē Apvienību vai kavē tās izvirzīto mērķu sasniegšanu;
6) biedra naudas nemaksāšanu, ja tā nav maksāta bez attaisnota lēmuma ilgāk par
vienu gadu;
7) tīšu noziegumu izdarīšanu, ja attiecībā uz personu ir stājies spēkā tiesas
spriedums.
18. Par biedra izslēgšanu no Apvienības lemj Valde, ja par to nobalso ne mazāk kā puse no
Valdes locekļu kopskaita. Izslēdzamajam biedram jābūt uzaicinātam uz šo Valdes sēdi.
19. No Apvienības izslēgtajam biedram ir tiesības mēneša laikā iesniegt apelāciju Ētikas
komitejai. Ētikas komiteja sagatavo atzinumu un kopā ar apelāciju to iesniedz Domei.
Galīgo lēmumu pieņem Dome.
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20. Par kongresā ievēlēto amatpersonu izslēgšanu no Apvienības lemj Kongress. Dome var
lemt par šo partijas biedru darbības apturēšanu Apvienībā līdz Kongresam, ja sevišķi
apstākļi to prasa.
21. Apvienības biedra tiesības:
1) saskaņā ar šiem statūtiem piedalīties Apvienības dažādu līmeņu institūciju un
amatpersonu vēlēšanās, izvirzīt tajās kandidatūras un tikt ievēlētam jebkurā Apvienības
amatā;
2) izteikt savus uzskatus, izvirzīt priekšlikumus Apvienības visu līmeņu institūcijām
un amatpersonām, piedalīties šo priekšlikumu apspriešanā un saņemt atbildi;
3) prasīt un saņemt informāciju no Apvienības amatpersonām par jautājumiem, kas
skar Apvienības darbību;
4) piedalīties Valdes un Domes sēdēs, ja tās nav slēgtas;
5) uz laiku apturēt savu darbību Apvienībā, ja tā nav savienojama vai ir pretrunā ar
dienesta vai amata pienākumu pildīšanas nosacījumiem vai citu būtisku iemeslu dēļ, par to
rakstveidā paziņojot Valdei;
6) atjaunot darbību Apvienībā pēc apturēšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu
Valdei.
22. Apvienības biedra pienākumi:
1) pildīt Apvienības lēmumus un sev uzticētos konkrētos pienākumus;
2) propagandēt Apvienības programmatiskās nostādnes un izvirzītos mērķus;
3) mēneša laikā pēc uzņemšanas reģistrēties kādā no grupām un piedalīties tās
darbā (izņemot ārzemēs dzīvojošos biedrus; biedru kandidāti grupu darbā piedalās bez
balsstiesībām);
4) regulāri maksāt biedra naudu Apvienībai;
5) nepieciešamības gadījumā iesaistīties valsts un pašvaldības darbā, lai īstenotu
Programmu un rīcības programmu, pastāvīgi izglītoties, lai paaugstinātu šo gatavību;
6) sniegt informāciju Sekretariātam par būtiskām personas datu izmaiņām
(dzīvesvietas, darbavietas, tālruņa nr. u.c. );
7) par pāreju uz citu grupu rakstiski informēt Sekretariātu, pirms pāriešanas
nokārtojot visas saistības ar līdzšinējo grupu.
23. Apvienības biedra kandidātam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā biedram, izņemot
šo Statūtu 21.1) punktā minētās tiesības.
24. Apvienības biedram jāmaksā biedra nauda katru gadu, sākot no 1 lata un 20 santīmiem
gadā, ieskaitot to Apvienības bankas norēķinu kontā vai samaksājot Sekretariātā
(nepārsniedzot likumā noteikto apjomu), vai samaksājot grupā kasierim, par to pretī
saņemot Valsts ieņēmumu dienesta akceptētu finanšu dokumentu.
Uz rakstiska iesnieguma pamata, grupas vadītājs var atbrīvot biedru no biedru naudas
maksāšanas, ja biedram nav pietiekamu līdzekļu tās maksāšanai.
III. Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK uzbūve
Grupas un nodaļas
25. Apvienības pamatstruktūrvienība ir grupa.
Apvienības grupas galvenais uzdevums ir sekmīga darbība attiecīgajā pašvaldībā, sekmīga
dalība attiecīgās pašvaldības vēlēšanās, līdzdalība Saeimas, Eiropas Parlamenta
priekšvēlēšanu kampaņās, kā arī Apvienības mērķu popularizēšana un piedalīšanās
Apvienības organizētajos pasākumos.
Apvienības grupai ir tiesības organizēt pasākumus Apvienības Programmā un Statūtos
noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanas veicināšanai, apspriest ar Apvienības darbību
saistītus jautājumus un izteikt ierosinājumus un priekšlikumus citām Apvienības
institūcijām vai grupām.
26. Grupas veidojamas atbilstoši pašvaldību teritorijām un Rīgas priekšpilsētu un rajonu
teritorijām. Katrā pašvaldībā, izņemot Rīgu, darbojas tikai viena grupa. Grupa var tikt
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izveidota, ja tajā ir ne mazāk par pieciem dalībniekiem. Grupa ir jāreģistrē Apvienības
Sekretariātā.
Ņemot vērā novada teritorijas lielumu un iedzīvotāju skaitu, grupas dalībnieki vienā vai
vairākās novada pilsētās vai pagastos var apvienoties novada pilsētas vai pagasta grupā, ja
tajā ir ne mazāk par trim dalībniekiem un ja grupas pilnsapulce tā ir lēmusi.
27. Rīgā tiek izveidota nodaļa, kurā apvienojas Rīgas grupas. Nodaļas augstākā
lēmējinstitūcija ir konference vai pilnsapulce. Nodaļas konferenci (vai pilnsapulci) sasauc
nodaļas vadītājs ne retāk kā reizi četros mēnešos. Nodaļas uzdevumi un tiesības,
dibināšanas konferences, konferences un ārkārtas konferences sasaukšanas un nodaļas
amatpersonu ievēlēšanas un pārvēlēšanas kārtība, to pienākumi ir tādi paši kā grupai, tās
pilnsapulcei un amatpersonām. Rīgas nodaļas nolikumu apstiprina Valde.
Grupas, kas darbojas Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales teritorijā var izveidot
attiecīgā reģiona nodaļu, lai koordinētu savu darbību Programmā noteikto mērķu
sasniegšanai. Reģiona nodaļas darbību un uzbūvi nosaka nolikums, kuru apstiprina Valde.
28. Grupas tiek izveidotas, sasaucot dibināšanas sapulci, uz kuru rakstveidā tiek uzaicināti
visi Apvienības biedri, kas dzīvo attiecīgā teritorijā. Dibināšanas sapulci sasauc un līdz
grupas vadītāja ievēlēšanai vada Apvienības Valdes priekšsēdētājs vai Valdes
priekšsēdētāja vietnieks, vai viņu pilnvarots Valdes loceklis, vai ģenerālsekretārs.
29. Grupas augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce, kas no grupas dalībnieku vidus ievēlē
vadītāju. Pēc grupas vadītāja priekšlikuma pilnsapulce apstiprina vadītāja vietnieku vai
vietniekus, valdes locekļus un kasieri, kā arī citas amatpersonas, ja tas nepieciešams.
Grupas pilnsapulce var ievēlēt revīzijas komisiju vai revidentu. Grupas vadītājs vada
grupas valdes sēdes.
Grupas kasieris līdz katra gada 15. novembrim obligāti iemaksā saņemto biedra naudu un
nodod finanšu dokumentus par tekošo gadu Sekretariātā.
30. Ja grupas vadītājs tiek izslēgts vai izstājas no Apvienības, Apvienības Valdes
priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja vietnieks, vai viņu pilnvarots Valdes loceklis, vai
ģenerālsekretārs Valdes noteiktajā termiņā sasauc ārkārtas pilnsapulci, kas ievēlē jaunu
grupas vadītāju.
31. Grupas amatpersonu pārvēlēšana notiek reizi gadā trīs mēnešu laikā pēc Apvienības
kārtējā Kongresa, bet nepieciešamības gadījumā arī biežāk, par to informējot rakstiski.
Grupa savā pilnsapulcē izvirza Apvienības Kongresa delegātus saskaņā ar Valdes
noteiktajām pārstāvniecības normām.
32. Grupas pilnsapulci, uzaicinot visus grupas dalībniekus, sasauc grupas vadītājs ne retāk
kā reizi trijos mēnešos, informējot par tās norises vietu un laiku Apvienības sekretariātu.
Tiesības sasaukt grupas ārkārtas pilnsapulci ir Apvienības Valdes priekšsēdētājam un
Valdes priekšsēdētāja vietniekam, vai viņu pilnvarotam Valdes loceklim. Grupas
pilnsapulci vada tā amatpersona, kas to ir sasaukusi.
33. Grupas vadītāja pienākumos ietilpst:
1) pašvaldību vēlēšanu kampaņas praktiskā vadība attiecīgajā teritorijā;
2) līdzdalība Saeimas, Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu kampaņu norisē;
3) Apvienības mērķiem un prasībām atbilstošu jaunu biedru piesaistīšana;
4) sadarbība ar vietējo pašvaldību Apvienības mērķu sasniegšanai;
5) sadarbība ar Apvienības preses sekretāru un vietējiem plašsaziņas līdzekļiem;
6) grupas pārstāvība attiecībās ar citām Apvienības institūcijām un amatpersonām
un sadarbība ar tām;
7) priekšlikumu iesniegšana citām Apvienības institūcijām un amatpersonām;
8) piedalīšanās Valdes rīkotajās informatīvajās kopsapulcēs un regulāra
informācijas sniegšana savas grupas dalībniekiem par tajās izskatītajiem jautājumiem, kā
arī regulāra grupas dalībnieku iepazīstināšana ar saņemto informāciju no Apvienības
institūcijām un amatpersonām.

5

34. Grupas dalībniekiem – Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību deputātiem, kā arī
ministriem par savu darbību jāsniedz pārskats ne retāk kā reizi gadā grupas pilnsapulcē.
35. Ja grupas dalībnieku skaits ir kļuvis mazāks par pieci, Valde anulē tās reģistrāciju un
grupa tiek likvidēta. Sekretariāts pārņem tās dokumentāciju un mantu un paziņo Valdei par
grupas darbības izbeigšanu. Grupas dalībniekiem jāturpina darbība kādā no citām grupām,
par to informējot Valdi.
Kongress
36. Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir Kongress.
37. Kārtējo Kongresu sasauc Valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā. Kongresa norises
vietu, laiku, pārstāvniecības normu un kārtību nosaka Valde. Kongresa delegātu sastāvā
ietilpst Apvienības Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Domes,
Valdes, Revīzijas komisijas un Ētikas komitejas locekļi, Valdes apstiprinātās amatpersonas,
grupu izvirzītie pārstāvji, kā arī ar Apvienības atbalstu ievēlētie Saeimas un pašvaldību
deputāti, kuri ir Apvienības biedri. Valde var noteikt Kongresa delegātu pilnvaras arī
atsevišķām valsts un pašvaldību amatpersonām, kuras ir Apvienības biedri.
38. Ārkārtas Kongresu var sasaukt Valde pēc savas iniciatīvas. Valdei ir jāsasauc ārkārtas
Kongress divu mēnešu laikā pēc Apvienības Valdes priekšsēdētāja un Valdes
priekšsēdētāja vietnieka, Domes, Revīzijas komisijas vai ne mazāk kā vienas desmitās
daļas biedru pieprasījuma.
39. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā reģistrēti vairāk kā puse izvirzīto delegātu. Lēmumus
Kongress pieņem, ja par tiem nobalso vairāk kā puse no balsojošajiem delegātiem. Ja no
diviem vai vairākiem alternatīviem lēmuma projektiem neviens nav ieguvis balsojošo
delegātu balsu vairākumu, atkārtoti tiek balsots par priekšlikumu, kurš ieguvis lielāko balsu
skaitu.
40. Lēmumu par Apvienības likvidāciju pieņem ar divām trešdaļām no Kongresā reģistrēto
delegātu kopskaita.
41. Balsošana Kongresā ir atklāta, izņemot Apvienības Valdes priekšsēdētāja, Valdes
locekļu, Revīzijas komisijas un Ētikas komitejas locekļu vēlēšanas, kas notiek aizklāti.
42. Kongresam ir tiesības izskatīt un izlemt visus Apvienības jautājumus. Tikai Kongress ir
tiesīgs:
1) noteikt Apvienības stratēģiju svarīgākajos jautājumos;
2) pieņemt lēmumus par Apvienības nosaukuma maiņu, reorganizāciju vai
likvidāciju;
3) pieņemt Apvienības Programmu un Statūtus, kā arī izdarīt tajos grozījumus;
4) ievēlēt Apvienības Valdes priekšsēdētāju un apstiprināt Valdes sastāvu;
5) ievēlēt Revīzijas komisiju;
6) ievēlēt Ētikas komiteju;
7) izskatīt Apvienības Valdes priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja vietnieka
pārskatu par Valdes darbu Kongresu starplaikā;
8) izskatīt Revīzijas komisijas un Ētikas komitejas pārskatu;
9) apstiprināt zvērināta revidenta atzinumu par Apvienības finansiālo un
saimniecisko darbību.
Apvienības Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks
43. Apvienības darbu vada Apvienības Valdes priekšsēdētājs, kuru uz vienu gadu aizklātās
vēlēšanās ievēl Kongress. Apvienības Valdes priekšsēdētāja vietnieku pēc Valdes
priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina Apvienības Valde. Apvienības Valdes priekšsēdētājs
vienlaikus ir arī Apvienības priekšsēdētājs un Apvienības Valdes priekšsēdētāja vietnieks
vienlaikus ir arī Apvienības priekšsēdētāja vietnieks.
44. Apvienības Valdes priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza Apvienības grupa vai
vismaz trīs Kongresa delegāti. Kandidāts, kurš piekritis izvirzīšanai, rakstiski iesniedz
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kongresam desmit Valdes locekļu kandidatūras, iepriekš to rakstiski saskaņojis ar
attiecīgajiem kandidātiem. Neviens nevar piekrist būt par Valdes locekļa kandidātu
vairākiem Valdes priekšsēdētāja kandidātiem. Reizē ar Apvienības Valdes priekšsēdētāja
ievēlēšanu ir apstiprināti arī priekšsēdētāja izvirzītie desmit Valdes locekļu kandidāti.
45. Par ievēlētu uzskatāms Valdes priekšsēdētāja amata kandidāts, kurš ieguvis nodoto
balsu vairākumu. Ja vairāki Valdes priekšsēdētāja amata kandidāti ir ieguvuši vienādu
balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana.
46. Valdes priekšsēdētāja pilnvaras stājas spēkā ar brīdi, kad Kongress ir apstiprinājis balsu
skaitīšanas rezultātus. Pilnvaras ir spēkā līdz Valdes priekšsēdētāja vēlēšanu rezultātu
apstiprināšanai nākamajā kārtējā Kongresā.
47. Apvienības Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks, savstarpēji
vienojoties:
1) vada Apvienības Kongresus, konferences, Domes un Valdes sēdes;
2) izsaka Apvienības viedokli, pārstāv to attiecībās ar valsts un sabiedriskajām
struktūrām, kā arī fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
3) organizē Valdes darbu un nosaka katra Valdes locekļa pienākumus;
4) pilnvaro Apvienības biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai;
5) var piedalīties visu Apvienības struktūrvienību pasākumos;
6) Statūtos noteiktajos gadījumos un pēc savas iniciatīvas sasauc grupu ārkārtas
pilnsapulces, nosaka to sanākšanas laiku, vietu un darba kārtību;
7) iesaka Valdei ģenerālsekretāra un ģenerālsekretāra vietnieka kandidatūras;
8) sniedz atskaiti Kongresam par Valdes darbu.
48. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Valdes priekšsēdētāja
vietnieks vai viņu, vai Valdes pilnvarots Valdes loceklis.
49. Ja Valdes priekšsēdētājs atkāpjas no amata, izstājas no Apvienības vai citu iemeslu dēļ
(slimība u.tml.) turpmāk nevar pildīt amata pienākumus, Valde divu mēnešu laikā sasauc
ārkārtas kongresu, kurā statūtos noteiktā kārtībā tiek ievēlēts Valdes priekšsēdētājs un
apstiprināta Valde. Valdes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā pilda Valdes
priekšsēdētāja vietnieks.
Valde
50. Valde ir pastāvīgi funkcionējoša Apvienības izpildinstitūcija, kas noteikto pilnvaru
apmērā vada un pārstāv Apvienību Kongresu starplaikā.
51. Valdes sastāvā ir vienpadsmit locekļi - Apvienības Valdes priekšsēdētājs un desmit
kongresa apstiprināti Valdes locekļi. Valdes apstiprināšana notiek šajos statūtos noteiktajā
kārtībā.
52. Valdes locekļu pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar Apvienības Valdes priekšsēdētāja
vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu nākamajā kongresā.
53. Ja Valdes locekļa pilnvaras jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas pirms termiņa vai viņš nevar
turpmāk pildīt amata pienākumus, Apvienības Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs viņa vietā uz
atlikušo pilnvaru laiku par Valdes locekli uzaicināt citu Apvienības biedru, kuru apstiprina
Dome.
54. Valde pēc Valdes priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja vietnieka priekšlikuma
nosaka katra Valdes locekļa atbildību par konkrētiem jautājumiem. Valdes loceklis ir
atbildīgs par viņa kompetencē nodoto jautājumu risināšanu un viņam ir jāsniedz pārskats
par to Valdes sēdēs ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Ja Valdes loceklis vēlas, viņš var
sniegt pārskatu arī Domes sēdēs.
55. Valdes loceklis var piedalīties visos Apvienības struktūrvienību pasākumos, arī tad, ja
tie ir slēgti.
56. Katram Valdes loceklim ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv Apvienību
kopīgi. Apvienības Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks pārstāv
Apvienību atsevišķi. Valdes locekļi var pilnvarot no Valdes locekļu vidus vienu vai
vairākus Valdes locekļus slēgt noteiktu darījumu vai noteikta veida darījumus.
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57. Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti
partijai viņu vainas dēļ. Apvienība var celt prasību pret Valdes vai citas institūcijas locekli
piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par
tiesību aizskārumu.
58. Valdes sēdes sasauc un vada Apvienības Valdes priekšsēdētājs vai Valdes
priekšsēdētāja vietnieks, vai viņu pilnvarots Valdes loceklis. Valde sanāk ne retāk kā reizi
divās nedēļās. Valdes ārkārtas sēdes Apvienības Valdes priekšsēdētājam un Valdes
priekšsēdētāja vietniekam jāsasauc pēc Revīzijas komisijas vai pēc vismaz vienas trešās
daļas Valdes locekļu pieprasījuma.
59. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no visiem Valdes locekļiem.
Valde pieņem lēmumus ar klātesošo Valdes locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm
sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss, ja tas ir Apvienības Valdes
priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja vietnieks.
60. Valdes sēdes ir atklātas Apvienības biedriem. Ar Valdes lēmumu atsevišķas sēdes var
noteikt kā slēgtas.
61. Valdes lēmumi ir saistoši visiem Apvienības biedriem.
62. Valde:
1) vada Apvienības darbu un koordinē tās izvirzīto valsts un pašvaldību
amatpersonu darbību;
2) nodrošina Kongresa lēmumu īstenošanu un organizē Apvienības Programmas
izpildi;
3) pieņem vēlēšanu un tautas nobalsošanu kampaņu stratēģiju un taktiku, pārzina to
politiskos aspektus;
4) pilnvaro Apvienības amatpersonas (ģenerālsekretāru), kurām ir tiesības parakstīt
dokumentus;
5) lemj par biedru uzņemšanu Apvienībā un izslēgšanu no tās;
6) pēc attiecīgās grupas priekšlikuma apstiprina attiecīgās pašvaldības deputātu
kandidātu sarakstus;
7) apstiprina Apvienības nodaļu un Ētikas komitejas nolikumus;
8) apstiprina Apvienības Stratēģiskās analīzes grupas sastāvu;
9) nosaka Sekretariāta darbību un dod tam uzdevumus;
10) noklausās un apspriež grupu vadītāju pārskatus, kā arī ģenerālsekretāra
pārskatu;
11) var sasaukt visu Apvienības grupu vadītāju informatīvas kopsapulces;
12) izskata Apvienības biedru rakstiskus iesniegumus un 30 dienu laikā sniedz
rakstiskas atbildes uz tiem;
13) izskata Revīzijas komisijas priekšlikumus;
14) lemj par Apvienības biedra naudas apmēru un maksāšanas kārtību;
15) var grozīt šo Statūtu 115. punktu (Apvienības juridiskā adrese);
16) lemj citus ar Apvienības darbību saistītus jautājumus.
Dome
63. Dome ir augstākā lēmējinstitūcija Kongresu starplaikā.
64. Domes sastāvā ietilpst: Apvienības Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja
vietnieks, Valdes locekļi, parlamentārie sekretāri un pašvaldību deputāti, grupu vadītāji, pa
vienam pārstāvim no katriem nākamajiem 25 biedriem virs grupas dalībnieku skaita
minimuma, kuri pēdējā gada laikā ir maksājuši biedra naudu.
Grupu izvirzīto pārstāvju pilnvaras ir spēkā vienu gadu.
65. Domes sēdes sasauc Valde ne retāk kā reizi divos mēnešos. Domes ārkārtas sēdes
Valdei jāsasauc pēc Revīzijas komisijas vai vismaz vienas trešās daļas Domes locekļu
pieprasījuma, kurā norādāmi izskatāmie jautājumi. Dome ārkārtas sēdē izskata tikai tos
jautājumus, kuru dēļ sēde ir sasaukta.
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66. Domes sēdes vada Apvienības Valdes priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja
vietnieks. Domes sēdes var notikt, ja klātesošo Domes locekļu skaits ir vismaz divas reizes
lielāks par Valdes locekļu kopskaitu. Dome pieņem lēmumus ar balsojošo Domes locekļu
absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss, ja tas
ir Apvienības Valdes priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja vietnieks.
67. Līdz Domes pirmajai sēdei, kā arī gadījumos, kad Dome nav lemtspējīga kvoruma
trūkuma dēļ, tās pilnvaras īsteno Valde.
68. Domes sēdes ir atklātas Apvienības biedriem.
69. Domes lēmumi ir saistoši visiem Apvienības biedriem.
70. Dome:
1) nosaka Apvienības darbības politiskos virzienus;
2) var atcelt Valdes lēmumus;
3) apstiprina Valdes locekļa pilnvaras, kurš aicināts stāties pirms termiņa pilnvaras
zaudējušā Valdes locekļa vietā;
4) pēc Valdes priekšlikuma apstiprina Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātu
kandidātu sarakstus;
5) pēc Rīgas nodaļas valdes un Valdes saskaņota priekšlikuma apstiprina Rīgas
domes deputātu kandidātu sarakstus;
6) pēc Valdes priekšlikuma apstiprina Apvienības kandidātus Valsts prezidenta,
Saeimas prezidija locekļu, Ministru kabineta locekļu, Rīgas domes priekšsēdētāja un viņa
vietnieku amatiem;
7) noklausās un apspriež Apvienības Valdes priekšsēdētāja un Valdes
priekšsēdētāja vietnieka, Saeimas frakcijas priekšsēdētāja, Rīgas domes frakcijas
priekšsēdētāja un Apvienības ministru pārskatus;
8) izskata Revīzijas komisijas priekšlikumus;
9) izskata no Apvienības izslēgto biedru un tajā neuzņemto personu apelācijas;
10) apstiprina Apvienības ētikas normu kopumu.
Partijas konference
71. Kongresu starplaikā Apvienībai svarīgu politisku vai profesionālu jautājumu
apspriešanai un izlemšanai Valde pēc savas iniciatīvas vai ne mazāk kā vienas ceturtās
daļas grupu pieprasījuma, ja grupas pārstāv vismaz vienu ceturto daļu Apvienības biedru,
var sasaukt partijas konferenci.
72. Jautājumus, kas saistīti ar konferences darba kārtību, norises laiku un vietu nosaka
Valde. Ja konferenci ierosina sasaukt grupas, tām jānorāda sasaukšanas iemesls un
jāiesniedz Valdei priekšlikumi par darba kārtību, vietu un laiku.
73. Partijas konferencē ar balsstiesībām var piedalīties ikviens Apvienības biedrs.
74. Partijas konference lēmumus pieņem ar balsojošo absolūto balsu vairākumu.
Pieņemtajiem lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.
Revīzijas komisija
75. Revīzijas komisija ir Apvienības revīzijas institūcija, kas šajos Statūtos, Kongresa
lēmumos un tiesību aktos noteiktajā kārtībā kontrolē Apvienības finanšu darbību, kā arī
Statūtu un Programmas ievērošanu.
76. Revīzijas komisiju piecu locekļu sastāvā uz vienu gadu ievēlē Kongress, aizklāti
balsojot. Par ievēlētiem uzskatāmi tie izvirzītie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu.
Revīzijas komisijas locekļu pilnvaras ir spēkā līdz Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanu
rezultātu apstiprināšanai nākamajā Kongresā.
77. Revīzijas komisijas locekļi nevar ieņemt citus amatus Apvienībā, kā arī būt interešu
konfliktā Apvienībā. Ja šāds stāvoklis tiek konstatēts, Revīzijas komisijas locekļa
pienākums ir mēneša laikā to izbeigt.
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78. Revīzijas komisijas pirmo sēdi divu nedēļu laikā pēc tās ievēlēšanas sasauc Apvienības
Valdes priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja vietnieks, vai viņu pilnvarots Valdes
loceklis. Šajā sēdē revīzijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un sadala
pienākumus.
79. Revīzijas komisija lēmumus pieņem sēdēs. Revīzijas komisijas sēde tās
priekšsēdētājam jāsasauc, ja to pieprasa kāds no Revīzijas komisijas locekļiem. Lēmumi
tiek pieņemti ar balsu vairākumu no tās locekļu kopskaita. Revīzijas komisijas darba
organizāciju un struktūru nosaka komisijas apstiprināts nolikums.
80. Revīzijas komisijas ārkārtas sēdi sasauc Apvienības Valdes priekšsēdētājs vai Valdes
priekšsēdētāja vietnieks, vai viņu pilnvarots Valdes loceklis.
81. Ja Revīzijas komisijas loceklis noliek savas pilnvaras vai izstājas no Apvienības, viņa
vietā stājas nākamais kandidāts, kurš Revīzijas komisijas vēlēšanās Kongresā bija ieguvis
visvairāk balsu.
82. Revīzijas komisija:
1) kontrolē Programmas un Statūtu ievērošanu, Kongresa, Domes un Valdes
lēmumu izpildi Apvienības struktūrvienību darbā;
2) pārrauga Domes lēmumu atbilstību Kongresa lēmumiem, Valdes lēmumu
atbilstību Kongresa un Domes lēmumiem un nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošus
priekšlikumus Kongresam un Domei;
3) par pamanītajiem trūkumiem Apvienības finanšu un saimnieciskajā darbībā
nekavējoties ziņo domei un Valdei trūkumu novēršanai;
4) kontrolē biedra naudu iemaksu atbilstību Valdes noteiktajai kārtībai;
5) kontrolē Apvienības mantas un līdzekļu izlietošanas atbilstību Valdes noteiktajai
kārtībai;
6) pārrauga grupām centralizēti piešķirto finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;
7) var saņemt un iepazīties ar visiem Apvienības finanšu dokumentiem;
8) var pārbaudīt grupu revīzijas komisiju vai revidentu darbu;
9) izskata Apvienības biedru rakstiskus iesniegumus un 30 dienu laikā sniedz
rakstiskas atbildes uz tiem;
10) sniedz pārskatu kongresam par savu darbu.
11) var pieprasīt un saņemt Apvienības biedru vai biedru kandidātu, arī jebkura
līmeņa vēlētu un nevēlētu amatpersonu, paskaidrojumus.
83. Revīzijas komisijas loceklis var piedalīties visos Apvienības struktūrvienību
pasākumos arī tad, ja tie ir slēgti.
Sekretariāts
84. Sekretariāts ir Apvienības pastāvīgi funkcionējošs birojs, kas veic Apvienības ikdienas
darbu, kā arī sagatavo priekšlikumus Valdei par Apvienības saimniecisko un
organizatorisko darbību.
85. Sekretariātu vada ģenerālsekretārs, kuru apstiprina Valde pēc Apvienības Valdes
priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja vietnieka priekšlikuma. Ģenerālsekretāram var būt
vietnieks, kuru Valde apstiprina pēc Valdes priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja
vietnieka priekšlikuma.
86. Saskaņā ar Valdes pilnvarojumu, ģenerālsekretārs sagatavo un izdod nepieciešamos
rīkojumus (vēstules) sev pakļautajiem darbiniekiem Kongresa, Domes un Valdes lēmumu
izpildei, kā arī citu Statūtos paredzēto Sekretariāta uzdevumu izpildei, paraksta finanšu
dokumentus.
87. Ģenerālsekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ģenerālsekretāra vietnieks.
88. Sekretariāta struktūru un darba organizāciju nosaka Valdes apstiprināts nolikums.
89. Sekretariāts:
1) nodrošina Kongresa, Domes un Valdes sēžu norisi un lēmumu izpildi;
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2) pārzina vēlēšanu un tautas nobalsošanu kampaņu juridiskos un saimnieciskos
aspektus;
3) sadarbojas ar pašvaldību deputātiem, kas ievēlēti ar Apvienības atbalstu;
4) koordinē grupu un nodaļu veidošanos un to darbību Kongresa, Domes un Valdes
lēmumu izpildei un veicina savstarpējo sadarbību;
5) veic Apvienības biedru apzināšanu, rada atbilstošas izaugsmes iespējas valsts,
pašvaldības vai Apvienības darbā un organizē Apvienības biedru izglītošanu;
6) pēc sava vai Apvienības biedru priekšlikuma organizē nozaru interešu grupas,
kurām ir konsultatīvas funkcijas;
7) kārto Apvienības dokumentāciju, nodrošina informācijas apriti starp Apvienības
struktūrvienībām, veic biedru, biedru kandidātu, grupu un nodaļu uzskaiti; uztur biedru
reģistru;
8) pārzina Apvienības mantu un finanšu līdzekļus un Valdes noteiktajā kārtībā
rīkojas ar tiem;
9) pieņem biedra naudas iemaksas un ziedojumus, kā arī veic to uzskaiti;
10) reizi trijos mēnešos sniedz Valdei pārskatu par Sekretariāta darbu;
11) izpilda citus pienākumus Domes, Valdes un ģenerālsekretāra uzdevumā.
Ētikas komiteja
90. Jautājumu risināšanai, kas attiecas uz ētikas (morāles) principiem un normām,
Apvienībā darbojas Ētikas komiteja. Ētikas komiteju piecu locekļu sastāvā uz vienu gadu
ievēlē kongress, aizklāti balsojot. Par ievēlētiem uzskatāmi tie izvirzītie kandidāti, kas
saņēmuši visvairāk balsu.
Ētikas komitejas vadītāju komitejas locekļi ievēl no sava vidus. Ētikas komitejas darba
organizāciju un struktūru nosaka komitejas sagatavots un Valdes apstiprināts nolikums.
91. Ētikas komiteja:
1) sagatavo apstiprināšanai Domē priekšlikumus par izmaiņām Apvienības biedru
ētikas normu kopumā;
2) izskata konfliktsituācijas un izvērtē atsevišķu biedru neētisku rīcību;
3) iesniedz Valdei lēmumu projektus par rājienu vai brīdinājumu izteikšanu
Apvienības biedriem;
4) pamatojoties uz Valdes ierosinājumu, sniedz atzinumu par personu, kura vēlas
iestāties Apvienībā;
5) pamatojoties uz Valdes ierosinājumu, sagatavo priekšlikumu par Apvienības
biedru izslēgšanu;
6) izskata no Apvienības izslēgtā biedra apelāciju un kopā ar atzinumu iesniedz
Domei;
7) izskata Apvienības biedru rakstiskus iesniegumus un 30 dienu laikā sniedz
rakstiskas atbildes uz tiem;
8) sniedz pārskatu Apvienības Kongresam.
92. Ētikas komitejas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.
Jaunatnes nodaļa
93. Apvienības jaunatnes nodaļa ir patstāvīga eksteritoriāla struktūrvienība ar grupas
tiesībām, kurā darbojas Apvienības biedri un biedru kandidāti no 18 līdz 33 gadiem.
Jaunatnes nodaļas mērķis ir jaunatnes iesaistīšana politiskajos procesos un nacionāli
konservatīvo vērtību popularizēšana.
94. Dalība jaunatnes nodaļā ir jāsavieno ar dalību kādā no Apvienības grupām.
95. Jaunatnes nodaļa:
1) izstrādā Apvienības jaunatnes politiku un piedāvā Valdei problēmu risinājumus;
2) rīko un piedalās semināros, konferencēs un publiskās diskusijās;
3) rīko tikšanās ar skolēniem un studentiem;
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4) sadarbojas ar līdzīgu uzdevumu un mērķu jaunatnes organizācijām Latvijā un
ārvalstīs.
96. Jaunatnes nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce, kas no nodaļas dalībnieku
vidus uz vienu gadu ievēlē priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
97. Jaunatnes nodaļas uzbūvi, darba organizāciju nosaka Jaunatnes nodaļas sagatavots un
Valdes apstiprināts nolikums.
98. Jaunatnes nodaļai var tikt nodalīts atsevišķs finansējuma apjoms un atsevišķa manta. To
izmantošanas kārtību pēc Jaunatnes nodaļas priekšlikuma apstiprina Valde.
99. Apvienībai var būt sava jaunatnes organizācija. Jaunatnes organizācijas biedri var nebūt
Apvienības biedri. Jaunatnes organizācijas pārraudzību veic Apvienības jaunatnes nodaļa.
Citas institūcijas
100. Apvienībai var būt Stratēģiskās analīzes grupa kā padomdevējinstitūcija Apvienībai
svarīgāko jautājumu risināšanai.
101. Grupa izstrādā atzinumus un ieteikumus Valdei, Apvienības Saeimas deputātu
frakcijai un ministriem, Apvienības Rīgas domes deputātu frakcijai un pašvaldību
deputātiem.
102. Stratēģiskās analīzes grupas sastāvu veido pēc Apvienības Valdes priekšsēdētāja un
Valdes priekšsēdētāja vietnieka priekšlikuma Valdes pilnvarota persona un to apstiprina
Valde.
103. Ne mazāk kā pieci Apvienības biedri, par to paziņojot Sekretariātā, var izveidot biedru
apvienības, interešu grupas, klubus u.c., kuros apvienojas biedri pēc interesēm, vecuma,
specialitātes.
IV. Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību
deputātu kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas
kārtība
104. Deputātu kandidātus Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām var
izvirzīt jebkurš Apvienības biedrs Valdes noteiktajā termiņā un kārtībā.
105. Apvienības biedru var iekļaut Saeimas, Eiropas Parlamenta un Rīgas domes deputātu
kandidātu sarakstā vienīgi tad, ja viņš ir regulāri maksājis biedra naudu Apvienībai, bet
Saeimas sarakstā – ar Apvienības biedra stāžu ne mazāku par vienu gadu.
106. Deputātu kandidātu sarakstus apstiprina:
1) Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām – Dome pēc Valdes priekšlikuma;
2) Rīgas domes vēlēšanām – Dome pēc Rīgas nodaļas valdes un Valdes saskaņota
priekšlikuma;
3) citu pašvaldību vēlēšanām – Valde pēc attiecīgās grupas priekšlikuma.
V. Apvienības manta, finanses, algoti
darbinieki un tiesiskais stāvoklis
107. Apvienībai ir juridiskas personas tiesības, tai ir savs zīmogs un norēķinu konts(i)
bankā(s), tai var būt savi plašsaziņas līdzekļi. Tās īpašumā, pamatojoties uz tiesisko
pēctecību (šo Statūtu 3. pants), ir visi līdzšinējie Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai" un
Latvijas Nacionāli konservatīvās partijas LNNK finanšu līdzekļi un manta.
108. Apvienībai ir sava manta un finanšu līdzekļi. Šos līdzekļus veido:
1) biedra naudas maksājumi;
2) fizisko personu dāvinājumi un ziedojumi;
3) ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības, un bankas
aktīviem;
4) citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem
normatīvajiem aktiem.
109. Apvienības manta un finanšu līdzekļi tiek izlietoti Valdes noteiktajā kārtībā.
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110. Apvienība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
111. Zvērinātu revidentu pēc ģenerālsekretāra priekšlikuma uz vienu gadu ieceļ Valde.
112. Visās Apvienības struktūrvienībās var būt savi algoti darbinieki, kas pieņemti
organizatorisku un tehnisku uzdevumu veikšanai.
113. Apvienības simbolikas publicēšana vai tiražēšana ir atļauta tikai ar ģenerālsekretāra
rakstisku pilnvarojumu.
114. Ja Apvienības Kongress šajos Statūtos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
pieņēmis lēmumu par Apvienības likvidāciju, tas ievēl likvidācijas komisiju, kas lemj par
mantas un finanšu līdzekļu sadalījumu atbilstoši Apvienības Kongresa lēmumam. Ja tiek
pieņemts lēmums par reorganizāciju, pārveidošanu par biedrību vai citādā veidā izbeigt
darbību, tiek piemēroti normatīvie akti.
115. Apvienības juridiskā adrese: Jēkaba iela 20/22-9, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika.

Roberts Zīle
Apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK Valdes priekšsēdētājs
Apstiprināti Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 18.kongresā 2012.gada 14.aprīlī,
Rīgā.
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