
PARTIJAS 

  

"VALMIERAI UN VIDZEMEI" 

  

STATŪTI 

  

 Apstiprināti 

Partijas dibinātāju sapulcē 

2012.gada 14.aprīlī Valmierā  

  

1.nodaļa. Darbības mērķis. 

  

1.1. Partija “Valmierai un Vidzemei” (turpmāk tekstā - Partija) ir demokrātiska labēja 

politiska partija, kuras darbības mērķi ir: 

1.1.1. sekmēt Valmieras kā Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības, administratīvā, 

izglītības, kultūras un sporta centra attīstību, tādejādi veicinot Valmieras pilsētas un 

Vidzemes reģiona saimniecisko un ekonomisko izaugsmi; 

1.1.3. uzlabot un nodrošināt vietējās sabiedrības labklājību un dzīves kvalitāti; 

1.1.4. veicināt demokrātiskas un pozitīvi domājošas sabiedrības veidošanos un 

attīstību Valmieras pilsētā un reģionā; 

  

2.nodaļa. Darbības uzdevumi. 

  

2.1.Partijas darbības uzdevumi ir: 

2.1.1. nodrošināt tiesisku, demokrātisku un mūsdienīgu vietējo pārvaldi; 

2.1.2. iesaistīt aktīvā politiskā darbībā tos iedzīvotājus, kuri atbalsta Partijas 

programmu un rīcību;  



2.1.3. veicināt ilgspējīgu līdzsvarotu un sabalansētu Valmieras pilsētas attīstību 

profesionālu un godprātīgu speciālistu vadībā; 

2.1.5. aizstāvēt iedzīvotāju likumīgās tiesības un intereses, nodrošināt iespēju 

piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, kas skar pilsētas un reģiona attīstību; 

2.1.6. rūpēties par iedzīvotāju veselību, izglītību, kultūru, zinātni un sportu; 

2.1.7. veicināt Valmieras uzņēmējdarbības vidi, kā arī sekmēt Valmieras attīstību kā 

investīciju galamērķi, tādejādi veicinot nodarbinātību un uzlabojot iedzīvotāju 

labklājību; 

2.1.8. sniegt atbalstu sociāli mazturīgiem iedzīvotājiem- jaunajām ģimenēm, 

pensionāriem u.s.  

2.1.9. aizstāvēt Partijas biedrus un viņu tiesības. 

  

3.nodaļa. Darbības metodes. 

3.1. Partijas darbības mērķu sasniegšanas un izvirzīto uzdevumu izpildes 

nodrošināšanas metodes ir: 

3.1.1. īstenot Partijas programmu izpildi; 

3.1.2. uzņemties rūpes un atbildību par Valmieras pilsētas pārvaldi un likumā noteikto 

funkciju izpildi; 

3.1.3. aktīvi piedalīties Vidzemes reģiona attīstību veicinošu organizāciju darbībā;  

3.1.4. izvirzīt deputātu kandidātus pašvaldību domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām; 

3.1.5. piedalīties pašvaldību domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās; 

3.1.6. iesaistīties pašvaldību domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta institūciju darbā; 

3.1.7. ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību īstenot Partijas programmu; 

3.1.8. iesaistīt sabiedrību politiskās dienaskārtības veidošanā; 

3.1.9. veikt citas tiesību aktos atļautās darbības. 

  

4.nodaļa. Partijas nosaukums. 

  



4.1. Partija ir juridiska persona ar nosaukumu: “Valmierai un Vidzemei”. 

  

5.nodaļa. Partijas nosaukuma saīsinājums. 

5.1. Partijas nosaukuma saīsinājums ir : “VV” 

  

6.nodaļa. Simbolika. 

6.1. Partijai ir sava simbolika.  

  

7.nodaļa. Partijas biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas kārtība. 

  

7.1. Partijas biedru iestāšanās kārtība: 

7.1.1. Partijas biedri ir partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem 

uzņemtās personas; 

7.1.2. par Partijas biedriem var būt personas, kuras sasniegušas astoņpadsmit gadu 

vecumu un ievēro likumu, partijas statūtus, programmu un ētikas kodeksu. 

7.1.3. par Partijas biedriem nevar būt personas, kuras ir citu politisko partiju biedri. 

7.1.4. par Partijas biedru var kļūt persona, kura iesniegusi Partijas valdei rakstisku 

iesniegumu pēc valdes apstiprinātā parauga par iestāšanos partijā. 

7.1.5. Iesniegumam jāpievieno triju biedru-galvotāju rekomendācijas, dzīves gaitas 

apraksts (Curriculum vitae), kā arī jānorāda, kurā nodaļā kandidāts vēlas darboties. 

7.1.6. Lēmumu par uzņemšanu Partijā pēc personas iesnieguma izskatīšanas pieņem 

Partijas valde. 

7.1.7. Valde var noteikt biedra kandidāta statusu ar pārbaudes laiku no trim mēnešiem 

līdz gadam, pēc kura valde atkārtoti izvērtē iesniegumu par uzņemšanu. Kandidātam 

ir atbalstītāja tiesības un pienākumi. 

7.2. Noraidīšanas gadījumā pretendentam tik sniegts rakstisks pamatojums par  

pretendenta neatbilstību Partijas statūtiem vai iestāšanās noteikumiem. Par 

noraidīšanas lēmumu pretendentam vai vienam biedram-galvotājam ir tiesības vērsties 

Ētikas komisijā. Ētikas komisijas lēmums ir rekomendējošs valdei un pretendentam. 

Galīgo lēmumu par biedra uzņemšanu pēc Ētikas komisijas lēmuma saņemšanas 

pieņem valde. 



7.3. Partijas biedrs var izstāties no partijas vai apturēt darbību tajā, par to rakstveidā 

informējot valdi. 

7.4. Partijas valde partijas biedru var izslēgt šādos gadījumos: 

7.4.1. biedrs neievēro vai pārkāpj Partijas statūtus, programmu, ētikas kodeksu vai 

Partijas institūciju pieņemtos lēmumus; 

7.4.2. likuma būtiska pārkāpuma gadījumā; 

7.4.3. biedrs nodarījis būtisku kaitējumu partijai; 

7.4.4. biedrs ir citas politiskās partijas biedrs; 

7.4.5. biedrs vairāk kā sešus mēnešus kavējis biedra naudas apmaksu par iepriekšējo 

gadu; 

7.4.6. iestājoties Partijā, biedrs sniedzis nepatiesas ziņas par sevi. 

7.5.  Partijas biedra izslēgšanu var ierosināt: 

7.5.1. Ētikas komisija; 

7.5.2. Revīzijas komisija; 

7.5.3. Partijas valde; 

7.5.4. vismaz 7 (septiņi) Partijas biedri. 

7.6. Par lēmumu par izslēgšanu Partijas biedrs var vērsties Ētikas komisijā. Ētikas 

komisija šādā gadījumā sniedz Partijas valdei rakstisku ieteikumu par biedra 

izslēgšanu vai neizslēgšanu. Partijas valdes lēmums ir galīgs. 

  

8.nodaļa. Partijas biedru tiesības un pienākumi. 

  

8.1. Partijas biedram ir šādas tiesības un pienākumi: 

8.1.1. piedalīties valdes, partijas amatpersonu un institūciju vēlēšanās; 

8.1.2. kandidēt, kā arī tikt ievēlētam valdes locekļa, partijas amatpersonas vai 

institūcijas locekļa amatā; 

8.1.3. iesniegt valdei lēmumprojektus un ierosinājumus; 

8.1.4. vērsties Ētikas komisijā un Revīzijas komisijā; 



8.1.5. piedalīties partijas darbā un tās lēmumu pieņemšanā; 

8.1.6. brīvi paust viedokli, kas neaizskar citu personu cieņu un godu; 

8.1.7. saņemt informāciju par partijas un tās amatpersonu darbību; 

8.1.8. darboties atbilstoši likumam, partijas statūtiem, programmai un ētikas 

kodeksam; 

8.1.9. pildīt Partijas un to institūciju lēmumus un amatpersonu dotos uzdevumus; 

8.1.10. savā darbībā Partijā, kā arī ārpus tās rīkoties atbilstoši godīguma, tiesiskuma 

un atbildīguma principiem; 

8.1.11. propagandēt Partijas mērķus un uzdevumus, aizstāvēt tās godu un cieņu 

8.1.12.  maksāt biedra naudu. 

  

9.nodaļa. Biedru naudas maksāšanas kārtība.  

  

9.1. Biedra naudas maksāšanas kārtība. 

9.1.1. Katram Partijas biedram ir pienākums maksāt biedra naudu saskaņā ar Partijas 

kopsapulces lēmumu. 

9.1.2. Saņemot Partijas biedra rakstisku iesniegumu, Partijas valde katrā individuālā 

gadījumā var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu. 

9.2. Partijas biedrs nav tiesīgs saņemt un veikt jebkādus maksājumus Partijas vārdā, 

iepriekš to nesaskaņojot ar Partiju. Partijas biedrs nes likumā noteikto atbildību par 

Partijas finansēšanas kārtības pārkāpumiem vai likumā noteikto Partijas izdevumu 

apmēra pārsniegšanu un sedz Partijai visus tādējādi nodarītos zaudējumus. 

9.3. Par Partijas atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās mērķus 

un programmu. Atbalstītājs ir persona, kura rakstveidā paziņo partijai nodomu kļūt 

par atbalstītāju un aizpilda pieteikuma anketu. Lēmumu par uzņemšanu Partijā kā 

Partijas atbalstītāju pēc personas pieteikuma anketas  izskatīšanas pieņem Partijas 

valde. 

9.4. Atbalstītājiem ir tiesības saņemt informāciju par partijas darbību, izteikt 

priekšlikumus programmas īstenošanai un piedalīties darba grupu darbā. 

9.5. Atbalstītājs var jebkurā laikā pēc paša vēlēšanās pārtraukt būt partijas atbalstītājs 

rakstveidā par to paziņojot valdei. Valde jebkurā laikā var izslēgt personu no 

atbalstītāju loka, personai par to paziņojot rakstiski 



  

  

10.nodaļa. Partijas kopsapulce. 

  

10.1. Partijas kopsapulce ir augstākā Partijas lēmējinstitūcija. 

10.2. Pastāv kārtējā un ārkārtas kopsapulce. Kārtējo kopsapulci sasauc valde ne retāk 

kā vienu reizi kalendārajā gadā. 

10.3. Ārkārtas kopsapulces sasaukšanu var pieprasīt Partijas valde vai ne mazāk kā 

viena desmitā daļa Partijas biedru. 

10.4. Valdei jāsasauc ārkārtas kopsapulce ne vēlāk kā viena mēneša laikā no attiecīgā 

pieprasījuma saņemšanas dienas. 

10.5. Vienīgi kopsapulces (kongresa) kompetencē ietilpst šādi jautājumi: 

10.5.1. grozījumu izdarīšana Partijas programmā un statūtos; 

10.5.2. Valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, ētikas komisijas un revīzijas komisijas 

locekļu ievēlēšana un atsaukšana; 

10.5.3. Partijas programmas apstiprināšana; 

10.5.4. Partijas gada pārskatu izskatīšana, apspriešana un apstiprināšana; 

10.5.5. lēmuma pieņemšana par piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā vai 

darbībā; 

10.5.6. lēmuma pieņemšana par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju; 

10.5.7. biedra naudas apmēra un maksāšanas kārtības noteikšana. 

10.5.8. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes 

kompetencē. 

10.6. Partijas valde nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, 

ievērojot pieteikuma prasības. Partijas valdei ir pienākums izziņot kopsapulci 

rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai Partijas biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas 

nedēļas pirms kopsapulces norises dienas. 

10.7. Par kopsapulci Partijas valde ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās norises dienas 

publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” maksas paziņojumu, minot norises vietu 

(adresi), laiku (gadu, mēnesi, stundu), darba kārtības projektu, kā arī atbildīgās 

personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 



10.8. Kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokola sekretārs, kuru ievēl kopsapulce. 

10.9. Kopsapulce notiek atklāti. Kopsapulce var nolemt izraidīt personu, kura traucē 

tās norisi. 

10.10. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās (pārstāvēti) ne mazāk kā viena 

ceturtā daļa no Partijas biedriem. 

10.11. Lēmumus Kopsapulce pieņem ar vairāk nekā pusi no klātesošo (pārstāvēto) 

biedru balsīm. Lēmumam par partijas darbības izbeigšanu nepieciešamas divas 

trešdaļas no klātesošo (pārstāvēto) biedru balsīm. Lēmumu par partijas reorganizāciju 

pieņem Kopsapulce ar vairāk nekā divām trešdaļām balsstiesīgo klātesošo 

(pārstāvēto) biedru balsīm. 

10.12. Ja kopsapulce nespēj pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, tad valde ne 

vēlāk kā trīs nedēļu laikā sasauc atkārtotu kopsapulci, kas ir tiesīga izlemt attiecīgos 

jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvēto biedru skaita. 

  

  

  

11.nodaļa. Pārstāvju sapulce – kongress. 

11.1. Kopsapulces pienākumus var pildīt no Partijas biedru kopskaita ievēlēta 

pārstāvju sapulce – kongress. 

11.2. Kongresā ir tiesīgs piedalīties jebkurš partijas biedrs, kurš līdz valdes noteiktam 

laikam ir pieteicies par kongresa dalībnieku. Bez iepriekšējas pieteikšanās kā 

dalībnieki kongresā piedalās Partijas priekšsēdētājs, Partijas līdzpriekšsēdētāji, valdes 

locekļi, partijas pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāti. 

11.3. Šo statūtu noteikumi par kopsapulci attiecībā uz sasaukšanu, norisi, kvorumu, 

lēmumu pieņemšanu un apstrīdēšanu piemērojami arī attiecībā uz kongresu. 

  

12.nodaļa. Valde. 

  

12.1. Valde ir Partijas izpildinstitūcija, kas vada partijas ikdienas darbu un pārstāv 

partiju kopsapulces starplaikos. 

12.1. Valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs (partijas priekšsēdētājs) un 8 valdes 

locekļi. Valdes locekļus ievēl kārtējā kopsapulce uz diviem gadiem, ar tiesībām tikt 

neierobežoti pārvēlētiem. Valde pati sadala savus pienākumus valdes locekļu starpā. 



12.2. Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus valdes priekšsēdētāja 

vietniekus (līdzpriekšsēdētājus) un noteikt to pienākumu sadali. 

12.3. Valdes priekšsēdētāja (Partijas priekšsēdētāja) un valdes locekļu ievēlēšanas 

kārtība: 

12.3.1. Valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja kandidāti ir izvirzāmi vismaz divas 

nedēļas pirms kopsapulces, kurā tie tiks ievēlēti. 

12.3.2. tiesības izvirzīt valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa kandidātu ir ne mazāk 

kā pieciem Partijas biedriem; 

12.3.3. Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vēlēšanas notiek atklāti vai aizklāti 

balsojot, saskaņā ar kopsapulces lēmumu; 

12.3.4. par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis vairāk nekā 

pusi balsu no kopsapulcē nobalsojušo Partijas biedru skaita; 

12.3.5. valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu. 

12.3.6. vienādu saņemto balsu gadījumā, notiek pārbalsošana par kandidātiem, kuri 

saņēmuši vienādu balsu skaitu. 

12.4. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. Valdes sēdes 

sasauc valdes priekšsēdētājs vai ne mazāk kā 4 valdes locekļi. 

12.5. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse valdes locekļu un 

valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no klātesošo valdes 

locekļu balsīm. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. 

12.6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi 

rakstveidā (tai skaitā - elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu. 

12.7. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un 

protokolētājs. 

12.8. Valdes locekli var atsaukt kopsapulce. Valdes loceklis ver jebkurā laikā iesniegt 

valdei paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu. 

12.9. Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir 

tiesības pārstāvēt Partiju atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt 

Partiju ne mazāk kā 4 kopīgi. 

12.10. Valde: 

12.10.1. nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi un īstenošanu; 

12.10.2. pārzina un vada Partijas lietas, nodrošina Partijas programmas īstenošanu un 

pārvaldes institūciju lēmumu izpildi; 



12.10.3. sagatavo Partijas statūtu programmas grozījumu projektus; 

12.10.4. vada un pārzina Partijas darbu; 

12.10.5. lemj par biedru uzņemšanu; 

12.10.6. sagatavo Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības projektus; 

12.10.7. izdod pilnvaras Partijas vārdā parakstīt saimnieciskos un finansiālos 

dokumentus; 

12.10.8. koordinē Partijas biedru darbu; 

12.10.9. reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību biedru kopsapulcei; 

12.10.10. sagatavo un apstiprina pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

kandidātu sarakstus; 

12.10.11. apstiprina Partijas budžetu; 

12.10.12. vada Partijas stratēģijas un taktikas izstrādi; 

12.10.13. apstiprina Partijas nodaļu nolikumus; 

12.10.14. organizē kopsapulces; 

12.10.15. veic citus šajos statūtos noteiktos pienākumus. 

12.11. Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas 

nodarīti Partijai viņu vainas dēļ. 

12.12. Partija var celt prasību pret valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, 

skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuvis zināms par tiesību 

aizskārumu 

12.13. Valdes locekļi un valdes priekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

  

13.nodaļa. Partijas priekšsēdētājs. 

  

13.1. Valdes priekšsēdētāju ievēl kopsapulce uz diviem gadiem atklātā balsošanā, ar 

tiesībām tikt neierobežoti pārvēlētam. 

13.2. Valdes priekšsēdētājs vienlaicīgi ir arī Partijas priekšsēdētājs. 

13.3. Valdes priekšsēdētājs: 



13.3.1. vada Partijas ikdienas darbu; 

13.3.2. vada kopsapulci; 

13.3.3. pārstāv Partiju atsevišķi; 

13.3.4. ierosina sasaukt kopsapulci; 

13.3.5. bez īpaša pilnvarojuma pauž Partijas viedokli 

13.3.6. nepieciešamības gadījumā slēdz darba vai citus līgumus ar algotiem 

darbiniekiem, speciālistiem vai partijām, citām fiziskām vai juridiskām personām; 

13.3.7. organizē normatīvajos aktos noteikto partijas izpildinstitūcijas pienākumu 

izpildi; 

  

  

  

  

  

14. nodaļa. Ētikas komisija. 

  

14.1. Ētikas komisija ir neatkarīga Partijas konsultatīva institūcija.  

14.2. Par Ētikas komisijas locekļiem var būt partijas biedri, kas neieņem nevienu citu 

amatu partijā. 

14.3. Ētikas komisija sastāv no trīs locekļiem un tos ievēl Kopsapulce. Ētikas 

komisijas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi. Kopsapulcei ir tiesības atsaukt Ētikas 

komisijas locekli pirms termiņa. 

14.4. Ētikas komisija: 

14.4.1. izstrādā Partijas Ētikas kodeksu, kas noteic tās locekļu tiesības un pienākumus. 

Partijas Ētikas kodeksu apstiprina Kopsapulce; 

14.4.2. izskata biedru kandidātu uzņemšanas un izslēgšanas lēmumu pamatotību, ja tie 

tiek apstrīdēti; 

14.4.3. izskata sūdzības un iesniegumus par Partijas Ētikas kodeksa un sabiedrībā 

pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem; 



14.4.4. savus pieņemtos lēmumus rekomendācijas formā nosūta Valdei; 

14.4.5. sniedz ziņojumu par savu darbību kārtējā Kopsapulcē; 

14.5.6. risina savstarpēju partijas biedru strīdus un sūdzības, uzklausot iesaistītās 

puses. Ja kāda no iesaistītajām pusēm nepiekrīt Ētikas komisijas strīdus risinājumam, 

Ētikas komisija iesniedz atzinumu Valdei, kuras lēmums ir galīgs. 

  

15. nodaļa Revīzijas komisija. 

  

15.1. Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem ievēl kopsapulce 

atklātā balsojumā; 

15.2. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi tās locekļi; 

15.3. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt Partijas valdes locekļi. Revīzijas komisijas 

locekļiem ir tiesības piedalīties Partijas valdes sēdēs kā novērotājiem; 

15.4. Revīzijas darbu vada Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, kuru no sava vidus 

ievēl Revīzijas komisijas locekļi. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs organizē 

komisijas lietvedību un nodrošina tās uzturēšanu kārtībā. 

15.3. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu 

balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss; 

15.4. Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar kopsapulces apstiprinātu nolikumu; 

15.5. par veiktām pārbaudēm un to rezultātiem revīzijas komisija ziņo kārtējā 

kopsapulcē; 

15.6. Par pamanītiem trūkumiem revīzijas komisija nekavējoties ziņo Valdei. 

15.7. Partijas saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda 

zvērināts revidents. 

15.8. Revīzijas komisija: 

15.8.1. veic Partijas dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

15.8.2. sniedz atsauksmi par vadības institūciju darbību un Statūtu ievērošanu; 

15.8.3. sniedz atsauksmi par Partijas budžetu un gada pārskatu; 

15.8.4. izvērtē Partijas grāmatvedības un lietvedības darbu; 

15.8.5. sniedz atsauksmi par Partijas finansiālo darbību un tās uzlabošanu; 



15.8.6. veic citus kopsapulces uzticētus uzdevumus. 

15.9. Revīzijas komisijai ir tiesības pieprasīt Valdei visus ar Partijas finansiālo 

darbību saistītos dokumentus. 

  

  

16. nodaļa. Deputātu kandidātu sarakstu apstiprināšanas kārtība. 

  

16.1. Pieci vai vairāk Partijas biedri var iesniegt partijas valdei priekšlikumus par 

Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību domju vēlēšanās izvirzāmajiem 

kandidātiem. 

16.2. Lēmumu par kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā 

vēlēšanu komisijā Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām pieņem 

Partijas valde. 

16.3. Neparedzētu apstākļu gadījumā – kandidāta nāve, smagas veselības problēmas, 

atklājusies personas iepriekš nezināma krimināla sodāmība, kandidāta izstāšanās vai 

izslēgšana no Partijas, kandidāta atteikšanās kandidēt u.c., kas likuma ierobežojumu 

vai vispārpieņemtu morāli, ētisku apsvērumu dēļ liedz personai kandidēt, Partijas 

Valde ir tiesīga lemt par izmaiņām apstiprinātos deputātu kandidātu sarakstos, 

neievērojot šajā nodaļā noteikto kārtību 

  

17. nodaļa. Partijas līdzekļi. 

  

17.1.Partijai var piederēt kustamais un nekustamais īpašums. 

17.1.1. Partijas finanšu līdzekļus veido: 

17.1.1.1. biedru nauda; 

17.1.1.2. fizisko personu brīvprātīgi dāvinājumi (ziedojumi); 

17.1.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

17.1.1.4. citi tiesību aktos atļauti ieņēmumi. 

17.2.Partijas manta, finanšu līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās 

un citas Statūtiem un normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības nodrošināšanai. 

  



18. nodaļa. Partijas struktūrvienības 

  

18.1. Ne mazāk kā piecpadsmit biedri var izveidot nodaļu. Lēmumu par nodaļas 

izveidošanu pieņem Valde. 

18.2. Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa. Katrā administratīvajā teritorijā var 

izveidot ne vairāk kā vienu nodaļu. 

18.3. Nodaļas darbojas saskaņā ar Partijas valdes apstiprinātu nolikumu. 

18.4. Nodaļām ir tiesības un pienākumi: 

18.4.1. iesniegt lēmumprojektus Partijas Valdei; 

18.4.2. izvirzīt pārstāvjus kopsapulcei (kongresam); 

18.4.3. izvirzīt deputātu kandidātu sarakstu atbilstošās pašvaldību domju vēlēšanām; 

18.5. Nodaļas biedri ievēl nodaļas valdi, kurā var būt trīs locekļi. 

18.6. Partijai ir pienākums iesaistīt nodaļas tādu jautājumu risināšanā un lēmumu 

pieņemšanā, kas tieši vai netieši attiecas uz nodaļas pārstāvēto administratīvo 

teritoriju. 

  

  

Dibinātāji: 

  

_______________________ / _________ / 

 


