Politiskās partijas PROGRESĪVIE
statūti

Rīga, 2019

1. Vispārīgie noteikumi
1.
2.
3.

Politiskās partijas nosaukums ir “Progresīvie” (turpmāk tekstā - partija).
Partija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā
arī šiem statūtiem (turpmāk tekstā - statūti) un partijas programmu (turpmāk tekstā programma), biedru sapulces un valdes lēmumiem.
Partija tiek dibināta uz nenoteiktu laiku.

2. Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes
1.
2.

3.

Partijas mērķis ir veidot taisnīgu un sociāli atbildīgu politiku, kuru raksturo uzskatu brīvība,
atvērtība, rūpes par dabu, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.
Partijas uzdevumi ir:
2.1.
progresīvās nodokļu un nodevu sistēmas ieviešana;
2.2.
ēnu ekonomikas mazināšana;
2.3.
korupcijas apkarošana;
2.4.
valsts iesaistīšana tirgus ekonomikā;
2.5.
valsts finansētas izglītības pieejamības veicināšana;
2.6.
demogrāfiskās situācijas uzlabošana un iedzīvotāju sociālās drošības sistēmas
attīstīšana;
2.7.
veselības aprūpes pieejamības veicināšana;
2.8.
politisko partiju finansēšanas modeļa maiņa par labu valsts finansējumam;
2.9.
sabiedrības iesaistīšana kultūras un sporta dzīvē;
2.10.
latviešu valodas kā vienīgās oficiālās valsts valodas stiprināšana;
2.11.
Latvijas lomas stiprināšana starptautiskajās organizācijās;
2.12.
mazās un vidējās uzņēmējdarbības veicināšana;
2.13.
zaļas, resursu saudzējošas tautsaimniecības veicināšana.
Mērķu un uzdevumu sasniegšanai partija izmanto šādas metodes:
3.1.
veic ar likumu atļauto publisko un politisko darbību;
3.2.
piedalās vēlēšanās, izvirzot deputātu kandidātus;
3.3.
piedalās diskusijās par politiskiem jautājumiem;
3.4.
iesaista sabiedrību valsts politikas veidošanā un sabiedriski nozīmīgu procesu
apspriešanā.

3. Partijas biedri
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Partijas biedri (turpmāk arī - biedri) ir partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par
biedriem uzņemtās personas.
Par partijas biedriem var būt 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ir Latvijas pilsoņi,
Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas
Latvijas Republikā.
Partijas biedram ir aizliegts būt citas partijas biedram.
Lēmumu par biedra uzņemšanu partijā pieņem partijas valde (turpmāk arī - valde) nākamajā
vai aiznākamajā kārtējā valdes sēdē, pamatojoties uz personas, kura vēlas kļūt par partijas
biedru, aizpildītu pieteikumu, kura formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu
nosaka valde.
Persona iegūst biedra statusu ar attiecīga valdes lēmuma pieņemšanas brīdi.
Iesnieguma noraidīšanas gadījumā pretendents var atkārtoti vērsties ar iesniegumu par
uzņemšanu partijā ne ātrāk kā pēc trim mēnešiem.
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7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Biedrs jebkurā laikā var izstāties no partijas vai apturēt darbību tajā, par to rakstveidā
informējot valdi.
Biedru var izslēgt no partijas, pamatojoties uz valdes lēmumu.
Valde var izslēgt biedru no partijas šādos gadījumos:
9.1.
biedrs pārkāpj likumu, partijas statūtus, neievēro programmu, nepilda partijas
institūciju pieņemtos lēmumus vai ir zaudējis valdes uzticību;
9.2.
ar savu rīcību biedrs diskreditē vai nodara būtisku kaitējumu partijai;
9.3.
biedrs vairāk nekā vienu gadu nav maksājis biedra naudu;
9.4.
iestājoties partijā, biedrs sniedzis nepatiesas ziņas par sevi.
Biedra izslēgšanu var ierosināt:
10.1.
valdes loceklis;
10.2.
20 (divdesmit) partijas biedri;
10.3.
Ētikas komisija.
Lēmumu par biedra izslēgšanu var apstrīdēt tikai valdē. Uz ierosinājuma par biedra izslēgšanu
izskatīšanu tiek uzaicināta attiecīgā persona.
Motivētu lēmumu par biedra izslēgšanu no partijas valde piecu dienu laikā rakstveidā paziņo
izslēgtajam biedram.
Biedram ir šādas tiesības:
13.1.
statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties partijas lēmumu pieņemšanā, partijas darbā,
darba grupās, sapulcēs un rīkotajos pasākumos;
13.2.
statūtos noteiktajā kārtībā vēlēt valdi un citas institūcijas;
13.3.
statūtos noteiktajā kārtībā kandidēt partijas amatpersonu vēlēšanās un tikt
izvirzītam un iekļautam Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību domju
(padomju) vēlēšanu sarakstos;
13.4.
saņemt informāciju par partijas darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;
13.5.
statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus;
13.6.
izstāties no partijas.
Vismaz 10 (desmit) biedriem ir tiesības rakstveidā pieprasīt valdei jebkāda ierosinājuma
iekļaušanu biedru sapulces darba kārtībā.
Biedram ir šādi pienākumi:
15.1.
ievērot statūtus un atbalstīt programmu;
15.2.
piedalīties partijas darbā, sapulcēs un rīkotajos pasākumos;
15.3.
maksāt biedra naudu statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā;
15.4.
pildīt partijas institūciju lēmumus;
15.5.
savā darbībā partijā, kā arī ārpus tās rīkoties atbilstoši godīguma, tiesiskuma un
atbildīguma principiem;
15.6.
neveikt tādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt partijas vai citu biedru
reputāciju.

4. Partijas atbalstītāji
1.
2.
3.
4.

Par partijas atbalstītāju (turpmāk arī - atbalstītāju) valdes noteiktā kārtībā var tikt uzņemta
jebkura fiziska persona, kura atbalsta partijas mērķus un programmu.
Lēmumu par atbalstītāja uzņemšanu partijā pieņem valde nākamajā kārtējā valdes sēdē,
pamatojoties uz personas, kura vēlas kļūt par atbalstītāju, iesniegumu.
Lēmumu par atbalstītāja izslēgšanu pieņem valde, un tas nav apstrīdams.
Partijas atbalstītāja tiesības:
4.1.
bez balsstiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā, partijas darbā, darba grupās,
sapulcēs un rīkotajos pasākumos, ja vien valde nav noteikusi, ka minētajos
pasākumos var piedalīties tikai partijas biedri;
3

5.

4.2.
saņemt informāciju par partijas darbību, ja vien tā nav paredzēta tikai biedriem;
4.3.
brīvi paust savu viedokli;
4.4.
jebkurā laikā atteikties būt par partijas atbalstītāju.
Partijas atbalstītājiem ir saistoši statūtu 3.15.1., 3.15.4., 3.15.5. un 3.15.6. punkti.

5. Partijas organizatoriskā struktūra
1.
2.
3.

Partijas pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.
Biedru sapulces pienākumus pilnā apjomā var pildīt arī no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju
sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.
Partijas valde izveido teritoriālās struktūrvienības, kā arī apstiprina to darbības nolikumu.
Partijas teritoriālās struktūrvienības ir tiesīgas attiecīgajā teritoriālajā vienībā organizēt partijas
darbību, veikt publisko un politisko darbību, popularizēt partijas ideoloģiju un vērtības. Tām ir
saistoši partijas valdes lēmumi.

6. Biedru vai pārstāvju sapulce
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Biedru vai pārstāvju sapulce ir partijas augstākā lēmējinstitūcija.
Biedru vai pārstāvju sapulces kompetencē ietilpst:
2.1.
apstiprināt statūtus un programmu, kā arī veikt grozījumus tajos;
2.2.
ievēlēt partijas valdes līdzpriekšsēdētājus, valdes locekļus, Ētikas un Revīzijas
komisijas locekļus, kā arī atsaukt tos;
2.3.
lemt par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;
2.4.
lemt par partijas darbības izbeigšanu, likvidāciju vai reorganizāciju;
2.5.
lemt par jebkuru partijas valdes līdzpriekšsēdētāja, valdes vai ne mazāk kā 10
partijas biedru ierosinājumu;
2.6.
citu jautājumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana, kas saskaņā ar likumu un
statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.
Biedru sapulce sasaucama ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.
Ikgadējo biedru sapulci sasauc valde, par to paziņojot vismaz 14 dienas pirms sapulces
sasaukšanas.
Ārkārtas biedru sapulci nekavējoties sasauc valde pēc valdes līdzpriekšsēdētāja, valdes vai ne
mazāk kā vienas desmitās daļas (1/10) partijas biedru rakstveida pieprasījuma.
Valde paziņo sapulces norises vietu, laiku un darba kārtību ar elektroniskā pasta starpniecību
vai nosūtot vēstuli uz biedra norādīto pasta adresi.
Par biedru sapulces sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos,
valdes līdzpriekšsēdētāja, valdes locekļa, Revīzijas komisijas, Ētikas komisijas locekļa
ievēlēšanu un atsaukšanu, partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, valde
biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz 14 dienas pirms sapulces dienas.
Biedru sapulci vada viens no valdes līdzpriekšsēdētājiem (līdzpriekšsēdētāji vienojas, kurš no
tiem vadīs), ja vien biedru sapulce neievēl citu sapulces vadītāju.
Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un sekretārs.
Biedru sapulce notiek atklāti. Biedru sapulce var nolemt izraidīt personas, kuras traucē tās
norisi.
Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no partijas biedriem.
Ja biedru sapulce nav lemttiesīga nepietiekama klātesošo biedru skaita dēļ, valde ne vēlāk kā
pēc 5 (piecām) nedēļām sasauc atkārtotu biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā
biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā
gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
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13.
14.
15.

Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem partijas
biedriem, izņemot lēmumus par partijas reorganizāciju vai darbības izbeigšanu, kuriem
nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm.
Tikai biedru sapulce var apstiprināt partijas statūtus un programmu, kā arī izdarīt grozījumus
tajos.
Ne mazāk kā 10 (desmit) partijas biedri var ierosināt grozīt statūtus un programmu. Valde, pēc
attiecīga rakstveida iesnieguma saņemšanas, iekļauj jautājumu par statūtu un programmas
grozīšanu nākamās biedru sapulces darba kārtībā.

7. Partijas valde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv partiju.
Valdi veido 9 (deviņi) valdes locekļi: 2 (divi) valdes virzīti un biedru sapulces ievēlēti
līdzpriekšsēdētāji un 7 (septiņi) valdes locekļi.
Valdes līdzpriekšsēdētājiem tiek noteiktas atsevišķas pārstāvības tiesības. Valdes locekļiem
tiesības pārstāvēt partiju ir tikai vismaz trim kopā
Valdes līdzpriekšsēdētāji vienlaikus ir arī partijas līdzpriekšsēdētāji.
Valdes līdzpriekšsēdētāji ir līdztiesīgi un patstāvīgi vienojas par savu atbildības jomu un
pienākumu sadali. Ja līdzpriekšsēdētāji kādā jautājumā nevar panākt vienošanos, tas tiek
izlemts ar valdes balsojumu.
Valdes locekļus ievēlē amatā uz 2 gadiem.
Valdes locekli var atsaukt tikai biedru sapulce.
Valdes loceklis var atkāpties no valdes locekļa amata, iesniedzot valdei par to rakstveida
paziņojumu. Ja valdes loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts, kurš
iepriekšējās valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu un vismaz pusi plus vienu no
biedru sapulcē klātesošo biedru skaita, bet nav ievēlēts valdē.
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem valdes locekļiem.
Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis
sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.
Valdes sēdes sasauc valdes līdzpriekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc 4 valdes locekļu
pieprasījuma. Valdes sēdes pēc valdes locekļu pieprasījuma sasauc valdes līdzpriekšsēdētājs
ne vēlāk kā 48 stundu laikā.
Valdes sēdes ir atklātas partijas biedriem. Tikai īpašos gadījumos, to atsevišķi pamatojot,
valde var lemt par to, ka sēde vai tās daļa būs aizklāta.
Uz valdes sēdēm vai sēdes daļām valde var pieaicināt personas, kurām ir kompetence
izskatāmajos jautājumos, bet kuras nav valdes sastāvā.
Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā
nobalso saistībā ar šī lēmuma pieņemšanu.
Valdes kompetencē ietilpst:
15.1.
pārzināt un vadīt partijas lietas. Valde pārvalda partijas mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces vai citu institūciju
lēmumiem;
15.2.
organizēt partijas grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
15.3.
nodrošināt partijas programmas īstenošanu un pieņemt politiskus lēmumus;
15.4.
lemt par jebkuru vēlēšanu stratēģiju un taktiku, kā arī apstiprināt attiecīgās
priekšvēlēšanu programmas;
15.5.
lemt par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no partijas;
15.6.
izvirzīt un apstiprināt partijas biedru un nodaļu izvirzīto kandidātu sarakstus
Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību domju (padomju) vēlēšanām;
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15.7.

16.

17.
18.
19.
20.

izvirzīt partijas pārstāvjus sarunās par valdības koalīcijas veidošanu, lemt par
partijas iesaistīšanos Ministru kabineta veidošanā vai izstāšanos no tā, kā arī lemt
par izvirzāmajiem ministru kandidātiem;
15.8.
apstiprināt un atbrīvot partijas ģenerālsekretāru, kā arī noteikt viņa atalgojumu;
15.9.
apstiprināt darba grupu nolikumu, ja tādas tiek izveidotas;
15.10. apstiprināt partijas ētikas kodeksu;
15.11. apstiprināt kārtību, kādā partija algo darbiniekus.
Valdes līdzpriekšsēdētāji organizē un vada valdes darbu, sasauc un vada sapulces, bez īpaša
pilnvarojuma pārstāv partiju, publiski pauž partijas viedokli, paraksta partijas institūciju
lēmumus, pilnvaro partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai, kā arī viņiem ir bankas
dokumentu, līgumu, pilnvaru un visu citu partijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo
dokumentu paraksta tiesības.
Valdes līdzpriekšsēdētāji par savu prombūtni informē valdi, un valde pienākumu pildīšanai uz
valdes līdzpriekšsēdētāja prombūtnes laiku nozīmē citu valdes locekli. Ja partijas valde nav
apstiprinājusi ģenerālsekretāru, tā pienākumus veic viens no līdzpriekšsēdētājiem.
Ja valdes līdzpriekšsēdētājs nevar kādu iemeslu dēļ veikt savus pienākumus, tostarp, ja valdes
līdzpriekšsēdētājs atkāpies no amata, tad valde pieņem lēmumu, nozīmējot kādu valdes locekli
šo pienākumu veikšanai līdz ārkārtas vai nākamajai kārtējai biedru sapulcei.
Partijas valdes lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar statūtiem, nav apstrīdami, ja vien šajos
statūtos un normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Valdes lēmumi, izņemot aizklāto valdes sēžu lēmumus, 21 darba dienas laikā publicējami
tiešsaistē, kur pieejami visiem biedriem.

8. Valdes locekļu un valdes līdzpriekšsēdētāju ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valdes locekļus ievēlē ar biedru sapulces lēmumu.
Valdes locekļa amata kandidātus izvirza vismaz 5 partijas biedri.
Valdes locekļu vēlēšanas notiek aizklāti. Partijas dibināšanas sapulcē valdes locekļu vēlēšanas
notiek atklāti.
Valdes locekļu vēlēšanas notiek, izdarot atzīmes sarakstā, kurā iekļauti visi izvirzītie kandidāti
to izvirzīšanas secībā, kuri piekrituši kandidēt.
Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu un vismaz pusi plus vienu
no biedru sapulcē klātesošo biedru skaita. Ja vairāki kandidāti ir saņēmuši vienādu balsu
skaitu un kopā pārsniedz ievēlamo valdes locekļu skaitu, tad par šiem valdes locekļu
kandidātiem rīkojama atkārtota biedru sapulces balsošana. “Ja ne visi deviņi kandidāti ar
lielāko balsu skaitu saņem ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, lai nodrošinātu pilnu valdes
sastāvu, notiek atkārtota balsošana par tiem kandidātiem, kuri nesaņēma vismaz pusi plus
vienu balsi no sapulcē klātesošo biedru skaita. Ievēlēti tiek kandidāti, kuri saņēmuši lielāko
balsu skaitu un vismaz pusi plus vienu balsi no klātesošo biedru skaita. Ja arī otrajā kārtā
neizdodas ievēlēt valdi pilnā sastāvā, rīkojamas jaunas valdes vēlēšanas. Iepriekšējā valde
saglabā pilnvaras līdz jaunas valdes ievēlēšanai.
Valdes divus līdzpriekšsēdētāju kandidātus no valdes locekļu vidus izvirza jaunievēlētā valde
un ievēlē biedru sapulce
Par izvirzītu līdzpriekšsēdētāja amatam uzskata valdes locekli, par kuru nobalsojuši vismaz 5
valdes locekļi
Par valdes līdzpriekšsēdētāju tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis ne mazāk kā pusi plus
vienu balsi no biedru sapulcē klātesošo biedru skaita.
Par līdzpriekšsēdētājiem biedru sapulce balso secīgi – par otro līdzpriekšsēdētāju balso tad,
kad paziņoti balsojuma rezultāti par pirmo, atbilstoši secībai, kādā līdzpriekšsēdētāju
kandidātus izvirzījusi valde. Šāda balsošanas secība tiek noteikta, lai biedriem dotu iespēju,
izdarīt savu izvēli, ņemot vērā arī vienlīdzības principu
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10.
11.
12.
13.

Ja valdes izvirzītie līdzpriekšsēdētāju kandidāti vai viens no tiem netiek ievēlēts, valde izvirza
nākamos divus līdzpriekšsēdētāja kandidātus vai vienu kandidātu, ja nav ticis ievēlēts viens
kandidāts.
Ja neviens no valdes izvirzītajiem līdzpriekšsēdētāja kandidātiem netiek ievēlēts un citu
kandidātu no valdes locekļu vidus nav, rīkojamas jaunas valdes vēlēšanas. Iepriekšējā valde
saglabā pilnvaras līdz jaunas valdes ievēlēšanai.
Valdes locekli, tostarp, valdes līdzpriekšsēdētāju, var atsaukt vienīgi biedru sapulce.
Ja kāds valdes loceklis atkāpjas vai tiek atsaukts no valdes locekļa amata, tad viņa vietā stājas
nākamais sapulcē visvairāk balsu saņēmušais biedrs. Ja vairāki biedri ir saņēmuši vienādu
balsu skaitu vai neviens no nākamajiem valdes locekļa amata kandidātiem nav saņēmis vismaz
pusi plus vienu balsi no klātesošo biedru sapulces biedru skaita, tad valde līdz nākamajai
biedru sapulcei turpina darbu nepilnā sastāvā.

9. Partijas birojs
1.
2.
3.
4.

Partijas ikdienas darbību nodrošina partijas birojs (citur tekstā – birojs).
Biroju vada ģenerālsekretārs, kuru apstiprina partijas valde.
Pārējos biroja darbiniekus darbā pieņem ģenerālsekretārs.
Ģenerālsekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda viņa iecelts biroja darbinieks.

10. Partijas nodaļas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Partijas nodaļa (turpmāk arī – nodaļa) ir partijas teritoriāla struktūrvienība.
Vienā administratīvajā teritorijā izveido vienu nodaļu. Valde var atļaut vienā administratīvajā
teritorijā veidot arī vairākas nodaļas.
Nodaļu var izveidot vismaz 3 (trīs) partijas biedri, iesniedzot rakstveida iesniegumu valdei.
Nodaļas izveidi, nodaļas valdi un nodaļas vadītāju apstiprina partijas valde.
Nodaļas vadītāju ievēlē no nodaļas valdes vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
Nodaļa darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu nodaļu nolikumu.
Nodaļu tiesības un pienākumi:
7.1.
iesniegt priekšlikumus valdei;
7.2.
izvirzīt kandidātus Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību domju (padomju)
vēlēšanām,
7.3.
īstenot partijas programmu novados un pilsētās;
7.4.
informēt sabiedrību par partijas mērķiem un aktivitātēm;
7.5.
ievēlēt nodaļas valdi, kurā ir ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi, tajā skaitā nodaļas
vadītājs.

11. Partijas revīzijas komisija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Partijas revīzijas komisija (citur tekstā – Revīzijas komisija) kontrolē partijas institūciju
pieņemto lēmumu atbilstību statūtiem un partijas finansiālo darbību.
Revīzijas komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā uz 2 (diviem) gadiem ievēl partijas biedru vai
pārstāvju sapulce.
Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
Revīzijas komisijas locekļus izvirza vismaz 3 (trīs) partijas biedri.
Revīzijas komisijas locekli var atsaukt vienīgi biedru sapulce.
Revīzijas komisijas loceklis var atkāpties no amata, iesniedzot valdei par to rakstveida
paziņojumu.
Revīzijas komisijas sanāksmē lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divi
revīzijas komisijas locekļi.
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8.

Partijas Revīzijas komisija:
8.1.
ir tiesīga pieprasīt partijas valdei un citām partijas institūcijām jebkurus to
pieņemtos lēmumus un ar finansiālo darbību saistītos dokumentus. Attiecīgajām
insitūcijām pieprasītā informācija revīzijas komisijai ir jāiesniedz nekavējoties;
8.2.
ir tiesīga veikt finanšu revīziju, ja rodas šaubas par lietderīgu vai likumīgu līdzekļu
izlietošanu;
8.3.
ir tiesīga veikt pārbaudi par jebkuras partijas institūcijas lēmuma vai darbības
atbilstību statūtiem, ja par to rodas pamatotas šaubas;
8.4.
par pārbaudes rezultātiem ziņo partijas valdei;
8.5.
pirms ikgadējās partijas biedru sapulces veic finanšu revīziju un sagatavo
ziņojumu partijas biedru sapulcei par partijas finansiālo stāvokli. Revīzijas
komisija ir tiesīga ziņot biedru sapulcei arī par jebkuru citu savas kompetences
jautājumu.

12. Partijas ētikas komisija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Partijas ētikas komisija (citur tekstā – Ētikas komisija) ir neatkarīga partijas konsultatīva
institūcija.
Ētikas komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā uz 2 (diviem) gadiem ievēl partijas biedru vai pārstāvju
sapulce.
Ētikas komisijas locekļi no sava vidus ievēl ētikas komisijas priekšsēdētāju.
Ētikas komisijas locekļus izvirza vismaz 3 (trīs) partijas biedri.
Ētikas komisijas locekli var atsaukt vienīgi biedru sapulce.
Ētikas komisijas loceklis var atkāpties no amata, iesniedzot valdei par to rakstveida
paziņojumu.
Ētikas komisijas sanāksmē lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divi ētikas
komisijas locekļi.
Ētikas komisija izstrādā ētikas kodeksu un nodod to apstiprināšanai valdei.
Partijas Ētikas komisija:
9.1.
izskata iesniegumus par biedra izslēgšanu;
9.2.
izskata biedru iespējami izdarītus statūtu, ētikas kodeksa un citus pārkāpumus;
9.3.
risina partijas biedru savstarpējos strīdus un sūdzības, uzklausot iesaistītās puses
un cenšoties tās samierināt;
9.4.
izstrādātos atzinumus un ziņojumus par darbības rezultātiem iesniedz partijas
valdei.

13. Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība
1.
2.

3.

Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību (finanšu līdzekļu iegūšanu,
izlietošanu, izmantošanu vai atsavināšanu) organizē valde un ģenerālsekretārs.
Partijas finanšu resursus veido:
2.1.
biedru naudas maksājumi;
2.2.
normatīvajos aktos atļautie fizisko personu dāvinājumi (ziedojumi);
2.3.
ienākumi, ko dod partijas saimnieciskā darbība;
2.4.
no valsts budžeta saņemtie maksājumi likumā noteiktajos gadījumos;
2.5.
citi finansēšanas avoti, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt
politiskās organizācijas (partijas).
Partijas biedrs maksā biedra naudu valdes noteiktajā apmērā un kārtībā, kas publicēta partijas
mājaslapā, ņemot vērā savas finansiālās iespējas.
8

4.
5.

Biedru naudas maksājums veicams ne retāk kā vienu reizi pusgadā, pārskaitot to uz partijas
kontu kredītiestādē.
Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi un revīziju ne retāk kā reizi gadā veic
zvērināts revidents, ar kuru partijas valde noslēdz līgumu uz termiņu, kas nav garāks par trīs
gadiem, saskaņā ar kuru zvērināts revidents pārbauda partijas saimniecisko un finansiālo
darbību, sniedz normatīvajos aktos noteiktos atzinumus un citus nepieciešamos revīzijas
pakalpojumus.

14. Partijas darbības izbeigšana vai reorganizācija
1.
2.

Lēmumu par partijas darbības izbeigšanu vai reorganizāciju pieņem biedru vai pārstāvju
sapulce.
Lēmums par partijas darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir spēkā, ja par to nobalso vairāk
nekā divas trešdaļas no klātesošajiem partijas biedriem.

Valdes līdzpriekšsēdētāja

___________________________________ /Antoņina Ņenaševa/
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