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1. nodaļa. Vispārējie noteikumi 
1.1. "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" ir brīvprātīga, nepolitiska, nemilitāra 
biedrība, kas apvieno skautus un gaidas neatkarīgi no rases, tautības, reliģijas, sociālā 
stāvokļa un dzimuma, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav 
peļņas gūšanas nolūka; 
1.2. Biedrības nosaukums ir: "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" (turpmāk 
tekstā — LSGCO), Biedrības nosaukuma saīsinājums ir "LSGCO"; 
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Scout and Guide Central 
Organization"; 
1.4. Biedrībai ir sava simbolika. Biedrībai ir tiesības noteikt, ražot un lietot formas tērpus, 
nozīmes, karogus, apbalvojumus un citas LSGCO biedru atšķirības zīmes: 

1.4.1. Gaidu atšķirības zīmes pamatā tiek lietota simboliska āboliņa lapa; 
1.4.2. Skautu atšķirības zīmes pamatā tiek lietota simbolisks lilijas zieds; 
1.4.3. Biedrībai ir noteikta kopējā atšķirības zīme, lietojot skautu un gaidu 
atšķirības zīmes kopā; 

1.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku;  
1.6. Biedrības birojs atrodas Rīgā, Latvijā; 
 
2. nodaļa. LSGCO misija un mērķi. 
2.1. LSGCO misija ir, iesaistot bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veidot 
vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu, aktīvi darbojoties 
sabiedrības labā, dot iespēju gūt personisko piepildījumu un censties veidot pasauli 
labāku; 
2.2. LSGCO darbības mērķi ir: 

2.2.1. Veicināt bērnu un jauniešu personīgo izaugsmi, attīstot nepieciešamās 
dzīves prasmes un iemaņas, kā atbildīgam Latvijas valsts un pasaules pilsonim; 
2.2.2. Latvijas skautu un gaidu interešu pārstāvniecība nacionālā un 
starptautiskā līmenī. 
 

3.nodaļa. Solījums un likumi. 
3. 1. Skautu solījums: 
"Modrībā par savu godu, apņemos visiem spēkiem censties būt uzticīgs Dievam un 
Latvijai, palīdzēt tuvākajam katrā brīdī un pildīt skautu likumus." 
3.2. Gaidu solījums: 
"Ar goda vārdu solos visiem spēkiem censties būt uzticīga Dievam un Latvijai, palīdzēt 
tuvākajam katrā brīdi un pildīt gaidu likumus." 
3.3. Skautu likumi: 

1. Skauts ir patiess 
2. Skauts ir uzticīgs tēvijai 
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3. Skauts ir pašaizliedzīgs un palīdzīgs 
4. Skauts ir draudzīgs un iecietīgs 
5. Skauts ir pieklājīgs 
6. Skauts ir dabas draugs 
7. Skauts ir paklausīgs 
8. Skauts ir možs grūtībās 
9. Skauts ir darbīgs un taupīgs 
10. Skauts ir tīrs domās, vārdos un darbos. 

3.4. Gaidu likumi: 
1. Gaida ir patiesa 
2. Gaida ir uzticīga tēvijai 
3. Gaida ir pašaizliedzīga un palīdzīga 
4. Gaida ir draudzīga un iecietīga 
5. Gaida ir pieklājīga 
6. Gaida ir dabas draudzene 
7. Gaida ir paklausīga 
8. Gaida ir moža grūtībās 
9. Gaida ir darbīga un taupīga  
10. Gaida ir tīra domās, vārdos un darbos. 

 
4. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana. 
4.1. Par LSGCO biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš atzīst LSGCO 
mērķus un apņemas ievērot LSGCO Statūtus, Konferences un valdes pieņemtos 
Iēmumus. 
4.2. LSGCO biedri dalās sekojošās kategorijās:  

4.2.1 Biedri - interesenti, 
4.2.2 Aktīvie biedri, 
4.2.3 Viedbiedri, 
4.2.4 Goda biedri, biedri - veicinātāji; 

4.3. Biedri - interesenti: 
4.3.1. Biedri - interesenti ir bērni un jaunieši vecumā no 7-25 gadiem, kuri 
darbojas LSGCO reģistrētā struktūrvienībā, 
4.3.2 Biedrs - interesents var iestāties LSGCO par to rakstiski paziņojot 
attiecīgās struktūrvienības priekšniekam, 
4.3.3 Par biedra - interesenta uzņemšanu lemj attiecīgās struktūrvienības 
priekšnieks, 
4.3.4. Ikviens biedrs - interesents var brīvi izstāties no LSGCO, par to rakstiski 
paziņojot savas vienības vadībai, un, ja tā atzīst, ka biedrs - interesents visas 
saistības ar LSGCO ir nokārtojis, viņu atskaita no LSGCO, 
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4.3.5. Par biedra - interesenta izslēgšanu no LSGCO lemj attiecīgās 
struktūrvienības vadība vai Goda tiesai (turpmāk tekstā - GT); 

4.4. Aktīvie biedri: 
4.4.1. Aktīvie biedri ir skautu un gaidu vadītāji un viņu vietnieki, 
4.4.2. Par aktīviem biedriem - vadītājiem organizācijā var uzņemt biedrus - 
interesentus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, beiguši vadītāju sagatavošanas 
kursus, devuši vadītāja solījumu, aktīvi piedalās organizācijas darbībā saskaņā ar 
šiem Statūtiem; 
4.4.3. Par aktīviem biedriem - vadītāju vietniekiem organizācijā var uzņemt biedrus 
- interesentus, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, beiguši vadītāju vietnieku kursus, 
vēlas piedalīties organizācijas darbībā saskaņā ar šiem Statūtiem, 
4.4.4. Par aktīvā biedra statusu – vadītāju un vadītāju vietnieka pakāpes 
piešķiršanu, izņēmuma kārtā, var lemt Latvijas Skautu priekšnieks un Latvijas 
Gaidu priekšniece;  
4.4.5. Aktīvie biedri dibina un vada pulciņus, dzimtas, vienības un apgabalus, 
vadoties pēc šo Statūtu 5.nodaļas vai veic citus pienākums vienībā vai 
organizācijā,: 
4.4.6. Ikviens aktīvais biedrs var brīvi izstāties no LSGCO, par to rakstiski paziņojot 
valdei, un, ja tā atzīst, ka biedrs visas saistības ar LSGCO nokārtojis, viņu atskaita 
no LSGCO, 
4.4.7. Aktīvo biedru uzskata par izstājušos no LSGCO, ja viņš vairāk kā 24 
mēnešus nepiedalās skautu un gaidu vadības darbā un nav izteicis vēlēšanos 
pāriet viedbiedros, 
4.4.8. Par aktīvā biedra izslēgšanu no LSGCO lemj GT un tās lēmumu apstiprina 
valde; 

4.5.Viedbiedri: 
4.5.1.  Par viedskautiem un viedgaidām var uzņemt biedrus, kas vecāki par  23 
gadiem un vēlas pārtraukt, ir pārtraukuši aktīvo darbību; skautus un gaidas, kas 
darbojušies Organizācijā līdz tās aizliegšanai 1940. gadā, un Latviešu skautu un 
gaidu kustības dalībniekus – vadītājus, kas pārtraukuši aktīvo darbību. 
4.5.2. Ikviens viedbiedrs var brīvi izstāties no LSGCO, par to rakstiski paziņojot 
savas struktūrvienības vadībai, un ja tā atzīst, ka viedbiedrs visas saistības ar 
LSGCO nokārtojis, viņu atskaita no LSGCO, 
4.5.3. Biedrs interesenti un aktīvie biedri var pāriet viedbiedros par to rakstiski 
paziņojot attiecīgās struktūrvienības priekšniekam, 
4.5.4 Par viedbiedra uzņemšanu lemj attiecīgās struktūrvienības priekšnieks,  
4.5.5. Viedbiedru uzskata par izstājušos, ja tas 12 mēnešus nav maksājis biedru 
naudu; 
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4.5.6. Par viedbiedra izstāšanos var lemt attiecīgās struktūrvienības vadība, 
paziņojot par to LSGCO vadībai, 
4.5.7. Par viedbiedra izslēgšanu no LSGCO lemj GT un tās lēmumu apstiprina 
valde; 

4.6. Goda biedri, biedri-veicinātāji: 
4.6.1. Par Goda biedriem Konference var uzņemt personas par īpašiem no-
pelniem LSGCO darbības un attīstības labā, 
4.6.2. Par biedriem- veicinātajiem valde vai struktūrvienības vadība var uzņemt 
personas, kas vēlas aktīvi atbalstīt LSGCO vai LSGCO struktūrvienības;  
4.6.3. Nemaksā biedru naudas LSGCO; 

4.7. LSGCO biedru var izslēgt no LSGCO ar Goda tiesas lēmumu, ja: 
4.7.1. Biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu,  
4.7.2. Biedrs nepilda Konferences un/vai valdes lēmumus, 
4.7.3. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības, 
4.7.4. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto,  
4.7.5. Biedrs ar savu darbību apzināti kaitē LSGCO; 

4.8. Jautājumu par LSGCO biedra izslēgšanu GT izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra 
neierašanās nav šķērslis GT lēmuma pieņemšanai. GT lēmumu par biedra izslēgšanu no 
biedrības un šī lēmuma motivāciju valde paziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu 
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Šie paši noteikumi attiecas arī uz biedra - interesenta 
izslēgšanu, ja par to lemj struktūrvienības vadība; 
4.9. Lēmumu par izslēgšanu no LSGCO var pārsūdzēt Konferencei.  
 
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 
5.1. LSGCO biedriem ir tiesības: 

5.1.1. piedalīties LSGCO lēmumu pieņemšanā, 
5.1.2. saņemt informāciju par LSGCO darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LSGCO 
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 
5.1.3. piedalīties visos LSGCO organizētajos pasākumos, 
5.1.4. iesniegt priekšlikumus par LSGCO darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt 
savu viedokli, 
5.1.5. izmantot LSGCO simboliku, ja tas nav pretrunā ar šiem Statūtiem, ar 
Konferences un valdes pieņemtajiem lēmumiem, 
5.1.6. izstāties no LSGCO, paziņojot par to rakstiski; 

5.2. Tikai LSGCO aktīviem biedriem ir balsstiesības LSGCO Konferencē, tiesības vēlēt 
un tikt ievēlētiem LSGCO amatos. Par LSGCO amatpersonu var ievēlēt aktīvo biedru, 
kurš konferences dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. 
5.3. LSGCO biedriem ir pienākumi: 
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5.3.1. ievērot LSGCO Statūtus un pildīt Konferences un valdes pieņemtos 
lēmumus, 
5.3.2. ar savu aktīvu līdzdarbību veicināt LSGCO misijas un mērķu realizēšanu, 
5.3.3. savlaicīgi un regulāri maksāt biedru naudu, 
5.3.4. saudzēt LSGCO piederošo mantu un īpašumu; 

5.4. LSGCO biedrs, kas izstājies vai ticis izslēgts no LSGCO, nedrīkst nēsāt LSGCO 
formas tērpu, atšķiras un simboliku; 
5.5. Saistības biedram var noteikt ar Konferences vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 
 
6. nodaļa. Struktūrvienības. 
6.1. LSGCO ir tiesīga izveidot pulciņus, dzimtas, vienības un apgabalus, kas ir LSGCO 
teritoriālās struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām un savā darbībā ievēro šos 
Statūtus, Konferences un valdes pieņemtos lēmumus: 

6.1.1. pulciņš ir LSGCO struktūrvienības daļa, kuras sastāva darbojas: mazskauti 
vai guntiņas (bērni vecumā no 8 līdz 11 gadiem), vai skauti vai gaidas (bērni un 
jaunieši, vecumā no 11 līdz 15 gadiem), 
6.1.2. dzimta ir LSGCO struktūrvienības daļa, kuras sastāva darbojas dižskauti un 
dižgaidas (jaunieši vecumā no 15-18 gadiem), vai roveri vai lielgaidas (jaunieši 
vecumā no 18 līdz 22 gadiem), vai viedskauti un viegaidas ( biedri no 23 gadu 
vecuma)  
6.1.3. vienība ir LSGCO struktūrvienība, kuras sastāv no pulciņa/-ņiem un/vai 
dzimtas/-ām, 
6.1.4. apgabals ir LSGCO struktūrvienība, kura sastāv no vienībām,  
6.1.5. katrai struktūrvienībai ir priekšnieks, kuru apstiprina valde; 

6.2. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas LSGCO teritoriālās un citas struktūrvienības, 
nosakot to mērķus, uzdevumus, darbību teritoriju, centru un apstiprina priekšnieku; 
6.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LSGCO regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde; 
6.4. Struktūrvienības līdzekļus var veidot: 

6.4.1. biedru nauda, 
6.4.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi,  
6.4.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

6.5. Struktūrvienībā par finanšu līdzekļiem ir atbildīgs valdes apstiprinātais priekšnieks; 
6.6. Ja vienība vai apgabals savā darbībā pārkāpj organizācijas Statūtus, Konferencē vai 
valdē pieņemtos lēmumus, valde vienību vai apgabalu slēdz. Ja vienība vai apgabals 
likvidējas vai tiek slēgts, visi atlikušie līdzekļi, īpašumi un arhīvs nododami LSGCO; 
6.7. LSGCO Draugu komiteja: 
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6.7.1. Draugu komiteja ir LSGCO struktūrvienība, kuras darbā saskaņā ar valdes 
lēmumu tiek uzaicinātas darboties personas, kuras vēlas atbalstīt LSGCO, 
6.7.2. Draugu komiteja no sava vidus izvirza un ievēl Draugu komitejas 
priekšsēdētāju, kurš organizē Draugu komitejas darbu, 
6.7.3.LSGCO Draugu komitejai ir konsultatīvs raksturs; 

6.8. Goda tiesa: 
6.8.1. Goda tiesas locekļus — trīs aktīvos biedrus — Konferencē ar vienkāršu 
balsu vairākumu ievēl no aktīvo biedru vidus uz 3 gadiem, 
6.8.2. Goda tiesa izmeklē un izlemj lietas, kas ierosinātas pret LSGCO biedru 
pamatojoties uz šo statūtu 4.7. punktu, 
6.8.3. Goda tiesas sēdes notiek pēc vajadzības un atbilstoši statūtiem, 
Konferences un/vai valdes lēmumiem. Tās ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne 
mazāk kā divi locekļi. Tiesības ierosināt lietas ir aktīvajiem biedriem vai valdei. 

 
7. nodaļa. Konference. 
7.1. Konference ir LSGCO augstākā lēmējinstitūcija un sastāv no aktīvajiem biedriem; 
7.2. Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi LSGCO biedri. Aktīvie biedri var piedalīties 
konferencē personīgi vai ar cita aktīvā biedra starpniecību. Pilnvara pārstāvēt vienu citu 
aktīvo biedru konferencē izdodama rakstveidā; 
7.3. Konference var izlemt visus ar LSGCO darbību saistītos jautājumus, bet tikai 
Konference ir tiesīga: 

7.3.1. pieņemt, izdarīt papildinājumus un grozījumus LSGCO statūtos,  
7.3.2. apspriest un lemt par LSGCO darbības stratēģiskajiem virzieniem, 
7.3.3. ievelēt LSGCO amatpersonas - 7 Valdes locekļus, ieskaitot Latvijas skautu 
priekšnieku (LSP) un Latvijas gaidu priekšnieci (LGP); Goda tiesu (GT); Revīzijas 
komisiju (RK), 
7.3.4. apstiprināt LSGCO gada budžetu, 
7.3.5. noteikt ikgadējo LSGCO biedru naudas lielumu, 
7.3.6. apstiprināt LSGCO simboliku, 
7.3.7. pieņemt lēmumu par LSGCO likvidāciju vai reorganizāciju; 

7.4. Konferenci sasauc vienu reizi gadā; 
7.5. Ārkārtas konferenci var sasaukt pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa 
ne mazāk kā viena desmitā daļa LSGCO aktīvo biedru, norādot sasaukšanas iemeslu; 
7.6. Konferenci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Konferences, nosūtot katram 
aktīvajam biedram rakstisku uzaicinājumu; 
7.7. Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no aktīvajiem biedriem; 
7.8. Ja konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta 
atkārtota konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru 
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi aktīvie biedri; 
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7.9. Konferencē katram LSGCO aktīvajam biedram ir viena balss. 
7.10. Konferences lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošajiem aktīvajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LSGCO darbības 
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no 
klātesošajiem aktīvajiem biedriem; 
7.11. Lēmumi stājas spēkā ar rezultātu fiksēšanas brīdi; 
7.12. Aizklātā balsošanā Konference uz 3 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl 
šādas amatpersonas: 

7.12.1. 7 Valdes locekļus, tai skaitā LSP un LGP: 
7.12.2. 3 Goda tiesas locekļus; 
7.12.3. 3 Revīzijas komisijas locekļus; 

7.13. LSGCO amatpersonas LSGCO darbojas neatkarīgi no savas vienības un apgabala; 
7.14. Ja kāda amatpersona personīgu vai citu apstākļu dēļ pārstāj pildīt savus 
pienākumus pirms ievēlēšanas termiņa beigām, Konferencē ievēl jaunu amatpersonu, 
kuras pilnvaras ir uz 7.12. punktā minēto termiņu. 
 
8. nodaļa. Valde 
8.1. Valde ir LSGCO izpildinstitūcija, kas darbojas pastāvīgi un pārstāv LSGCO intereses 
nacionālā un starptautiskā līmenī Konferenču starplaikos; 
8.2. Valdē ietilpst 7 locekļi (pieci valdes locekļi, LSP un LGP), kas no sava vidus ieceļ 
valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kā arī savstarpēji sadala valdes 
pienākumus un atbildības jomas: 

8.2.1. Valdes locekļus ievēl Konference uz 3 gadiem; 
8.2.2. Vēlot valdes locekļus, vismaz 2 no ievēlētajiem jābūt jauniešiem, atbilstoši 

LR likumdošanā noteiktajam vecumam. Kandidātam ir jābūt jaunieša vecumā 
attiecīgajā vēlēšanu dienā; 
8.2.3. Latvijas skautu priekšniekam un Latvijas gaidu priekšniekam ir jābūt 

aktīvajiem biedriem - vadītājiem;  
8.2.4. Valde konkursa kārtībā ieceļ Izpilddirektoru; 

8.3. Valdes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības pārstāvēt LSGCO 
atsevišķi, pārējiem valdes locekļiem kopā ar četriem citiem valdes locekļiem; 
8.4. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos; 
8.5. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 4 Valdes locekļi no kuriem viens 
ir valdes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. Valdes lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu; 
8.6. Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš LSGCO biedrs; 
8.7. Valdes funkcijas: 

8.7.1. izlemt visus jautājumus, kas saistīti ar LSGCO darbību; 
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8.7.2. uzņemt un atskaitīt, iecelt amatos un atbrīvot no tiem aktīvos biedrus un 
goda biedrus; 
8.7.3. sagatavot Konferencei pārskatu par valdes darbību; 
8.7.4. lemt par apbalvojumu piešķiršanu; 
8.7.5. pārraudzīt šo statūtu ievērošanu; 
8.7.6. parakstīt LSGCO vārdā nodomu protokolus, sadarbības līgumus, finanšu 

dokumentus un citus juridiskus aktus; 
8.7.7. kārtot LSGCO finanšu un mantiskos jautājumus, sastādīt LSGCO gada 
budžetu; 
8.7.8. pieprasīt un saņemt informāciju no LSGCO algotajiem darbiniekiem, 
amatpersonām, biedriem, struktūrvienībām; 
8.7.9. izvērtēt LSGCO darbības atbilstību Statūtiem, Konferences lēmumiem; 
8.7.10. nodrošināt LSGCO finanšu jautājumu apspriešanu katrā valdes sēdē, 
8.7.11. pārraudzīt LSGCO darbu un attīstību; 
8.7.12. pildīt visas pārējās funkcijas, kas izriet no šiem statūtiem; 

8.8. Valdes pilnvaras stājas spēkā ar brīdi, kad Konference to ievēlējusi un tās ir spēkā 
līdz nākamās valdes apstiprināšanai; 
8.9. Valdes locekļa/-u prombūtnes gadījumā viņa/viņu funkcijas veic cits/i pilnvarots/i 
valdes loceklis; 
8.10. Valdes locekļi var tik ievēlēti ne vairāk kā 2 valdes termiņus pēc kārtas; 
 
9. nodaļa. Izpilddirektors. 
9.1. Valde konkursa kārtā atlasa Izpilddirektoru un noslēdz ar to darba līgumu; 
9.2.Izpilddirektors: 

9.2.1.organizē LSGCO saimniecisko un finansiālo darbību, kas balstās uz 
Konferences un valdes lēmumiem, koordinē LSGCO projektus un pasākumus, 
vada LSCGO biroja darbu; 
9.2.2.pieņem darbā darbiniekus LSGCO biroja funkciju veikšanai, iepriekš 
saskaņojot to ar valdi; 
9.2.3. sagatavo un izdod nepieciešamos rīkojumus sev pakļautajiem darbiniekiem 
Konferences un valdes lēmumu izpildei, kā arī citu LSGCO biroja uzdevumu 
izpildei; 
9.2.4. atbild par vienotas un savstarpēji koordinētas darbības īstenošanu, 
pamatojoties uz LSGCO Statūtiem; 
9.2.5. regulāri atskaitās par savu darbību valdei; 

9.3. Ja Izpilddirektors uz laiku nespēj pildīt savus pienākumus, valde nozīmē viņa 
pienākumu izpildītāju; 
9.4. Izpilddirektora pienākumus un LSGCO biroja darbību nosaka valdes apstiprināts 
nolikums. 
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10.nodaļa Revīzijas komisija. 
10.1. LSGCO finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija 
(RK); 
10.2. RK locekļus - 3 aktīvos biedrus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu - Konferencē ar 
vienkāršu balsu vairākumu ievēl no aktīvo biedru vidus uz 3 gadiem; 
10.3. LSGCO RK loceklis nevar būt LSGCO valdes loceklis; 
10.4. RK no sava vidus ievēl RK priekšsēdētāju, kurš organizē RK darbu; 
10.5. RK: 

10.5.1. veic LSGCO mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
10.5.2. dod atzinumu par LSGCO budžetu un gada pārskatu; 
10.5.3. izvērtē LSGCO grāmatvedības un lietvedības darbu; 
10.5.4. sniedz ieteikumus par LSGCO finanšu un saimnieciskās darbības 
uzlabošanu; 
10.5.5. veic revīziju Konferences noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā; 
10.5.6. ir tiesības pēc saviem ieskatiem revidēt struktūrvienību saimniecisko un 
finansiālo darbību; 
10.5.7. sagatavo valdes un Konferencei pārskatu par RK darbību; 

10.6. RK sēdes notiek ne retāk kā reizi 6 mēnešos un ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās 
visi RK locekli. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 
 
11.nodaļa. Biedru nauda 
11.1. LSGCO biedri maksā biedru naudu ne retāk kā reizi gadā, iepriekšējā gada 
Konferences noteiktajā apjomā. 
 
12. nodaļa. Darbības izbeigšanās 
12.1. LSGCO darbība izbeidzas ar Konferences lēmumu par LSGCO darbības izbeig-
šanu vai ar tiesas nolēmumu; 
12.2. Likvidāciju veic valdes locekļi, bet saskaņā ar Konferences lēmumu vai tiesas 
nolēmumu to var veikt īpaši iecelts likvidators; 
12.3. Valde vai Likvidators veic mantisko saistību pārbaudi un atlikušo mantu, līdzekļu 
un īpašumu tālāku nodošanu saskaņā ar Konferences lēmumiem. 

 

Valdes priekšsēdētāja ___________________Agnija Jansone 

 

Statūti apstiprināti Konferencē Tiešsaistē (Zoom.us platformā), 2020. gada 18.aprīlī. 


