APSTIPRINĀTI
2022. gada 26. februāra kopsapulcē
prot. Nr._____., _____. punkts

Politiskās partijas
Konservatīvie
STATŪTI

I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.

4.
5.

Partijas nosaukums ir Konservatīvie (turpmāk – Partija).

Partijas simboliku veido stilizēts ozols ar lapotni un saknēm un Partijas nosaukums.

Partijas politiskās darbības mērķis ir Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas republikas
attīstība, balstoties uz šādām mūsdienīga konservatīvisma pamatvērtībām:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

1918. gada 18. novembra republika;
latviski runājoša nācija;
demokrātija un tiesiskums;
tradicionālā ģimene;
labklājības valsts;
ģeopolitiskā piederība Rietumiem.

Partijas uzdevumi ir:

4.1. apliecināt Partijas politisko darbību atbilstoši mūsdienīga konservatīvisma
pamatvērtībām;
4.2. izplatīt un stiprināt sabiedrībā ticību mūsdienīga konservatīvisma pamatvērtībām.
Partija mērķa sasniegšanai pielieto šādas metodes:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

organizē Partijas biedru aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos;
nodrošina sabiedrību informējošus pasākumus;
piedalās Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanās;
ar pārstāvju starpniecību realizē valsts varu atbilstoši Partijas programmai;
sadarbojas ar citu demokrātisku valstu konservatīvajiem politiskajiem spēkiem.

II. Biedrs un biedra kandidāts
Biedrs
6.
7.
8.

Partijas dibinātājs ir 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kurš pirms Partijas
dibināšanas sapulces ir aizpildījis noteiktas formas pieteikumu, apliecinot arī statūtu 8.2, 8.3.,
8.4., 8.5. un 8.6. punktos norādītās ziņas.

Partijas biedrs ir 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kura ir Latvijas pilsonis, Eiropas
Savienības pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet uzturas Latvijas Republikā un kura prot
latviešu valodu.
Izsakot vēlmi kļūt par Partijas biedru, persona Partijā iesniedz šādus dokumentus:

8.1. aizpildītu noteiktas formas pieteikumu;
8.2. apliecinājumu tam, ka persona vienlaikus nav citas partijas biedrs;
8.3. apliecinājumu tam, ka persona ir iepazinusies un viņai ir saprotami Partijas statūti,
Partijas programma, pamatvērtības;
8.4. apliecinājumu tam, ka persona nav krimināli sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai
pret viņu nav uzsākta kriminālvajāšana par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
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9.

8.5. apliecinājumu tam, ka persona nav bijusi ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu
vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks vai PSRS, Latvijas PSR valsts drošības
dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks, (izņemot PSRS vai
attiecīgo Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu, administratīvi
saimnieciskās struktūrvienības darbinieku) vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;
8.6. apliecinājumu tam, ka pēc 1991. gada 13. janvāra persona nav darbojusies Latvijas PSR
Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba
veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās
komitejās;
8.7. divas rekomendācijas vēstules, kuras adresētas Partijas valdei.

Personu, kura izteikusi vēlmi kļūt par Partijas biedru, un kuras iesniegtie dokumenti atbilst
Partijas statūtos noteiktajam, trīs mēnešu laikā no vēstules saņemšanas uzaicina uz valdes
sēdi.

10. Valdes pārrunas ar personu, kura izteikusi vēlmi kļūt par Partijas biedru, ir neatņemama
biedru uzņemšanas procesa sastāvdaļa.
11. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem Partijas valdes sēdē uzaicinātās personas klātbūtnē.

12. Persona, kura izteikusi vēlmi kļūt par Partijas biedru, biedra statusu iegūst brīdī, kad stājies
spēkā attiecīgs valdes lēmums un Partijas kontā ieskaitīta biedra iestāšanās nauda.

13. Ja personas, kura izteikusi vēlmi kļūt par Partijas biedru, iesniegtie dokumenti neatbilst
Partijas statūtos noteiktajam, personu informē par konstatētajiem trūkumiem.

14. Lēmumu par atteikumu uzņemt Partijā var pārsūdzēt mēneša laikā, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu Partijas Ētikas komisijai.

Biedra dalības izbeigšana
15. Biedrs jebkurā laikā var izstāties no Partijas, iesniedzot valdei par to iesniegumu. Biedrs ir
izstājies no Partijas ar brīdi, kad Partija saņēmusi viņa iesniegumu.
16. Partijas biedru ar valdes lēmumu izslēdz no Partijas, ja:

16.1. viņa darbība ir pretēja Politisko partiju likumā, Biedrību un nodibinājumu likumā
paredzētajam attiecībā uz biedra tiesībām un pienākumiem, Partijas programmai un
pamatvērtībām;
16.2. viņš rupji pārkāpis Partijas institūciju lēmumus, statūtus un citos Partijas dokumentos
paredzēto;
16.3. viņš nodarījis būtisku kaitējumu Partijai.

17. Partijas biedru var izslēgt no Partijas, ja biedrs vismaz divus gadus nav maksājis biedra naudu.

18. Biedra izslēgšanu valdei var ierosināt Ētikas komisija, Uzraudzības komisija, ne mazāk kā divi
valdes locekļi, Partijas attiecīgās teritoriālās nodaļas vadītājs vai ne mazāk kā 10 biedri. Pirms
jautājuma izlemšanas biedrs tiek aicināts sniegt viedokli. Ja biedrs nav sasniedzams vai pēc
attiecīga aicinājuma nesniedz viedokli, jautājumu par attiecīgā biedra izslēgšanu var izlemt
bez biedra viedokļa noskaidrošanas.

19. Lēmumu par biedra izslēgšanu valdes sēdē pieņem valde ar klātesošo valdes locekļu balsu
vairākumu, balsojot atklāti. Iesniegumu par biedra izstāšanos valde pieņem zināšanai.
20. Persona lēmumu par tās izslēgšanu no Partijas mēneša laikā var pārsūdzēt un lūgt izskatīšanu
Padomes sēdē. Padome sūdzību par biedra izslēgšanu izskata mēneša laikā. Valdes lēmuma
par biedra izslēgšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

21. Biedru uzskaitei valde uztur biedru reģistru, kuru Partijas nozīmētā persona aktualizē
7 (septiņu) dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par attiecīgām izmaiņām. Biedru
reģistru likumā noteiktajā kārtībā iesniedz partiju reģistra iestādei.
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Iestāšanās nauda un biedra nauda
22. Līdzko valde pieņēmusi lēmumu par jauna biedra uzņemšanu, persona, kura izteikusi vēlmi
kļūt par Partijas biedru, trīs darba dienu laikā Partijas kontā ieskaita biedra iestāšanās maksu
vismaz 30 (trīsdesmit) eiro apmērā.

23. Partijas biedrs katru mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša 25. datumam ieskaita Partijas kontā
biedra naudu vismaz 10 (desmit) eiro apmērā. Partijas biedram ir tiesības ieskaitīt biedra
naudu arī pirms šajā punktā noteiktā termiņa un arī par viņa izvēlētu lielāku laika posmu,
ievērojot šajā punktā noteikto biedra naudas minimālo apmēru par mēnesi. Partijas valde var
noteikt citu biedra naudas apmēru un samaksas kārtību attiecībā uz senioriem, studentiem,
personām ar invaliditāti, kā arī citām sociālām grupām vai individuāliem biedriem.

24. Iestāšanās nauda un biedra nauda ieskaitāmas Partijas kontā, kas norādīts Partijas interneta
mājas lapā: konservativie.lv. Veicot pārskaitījumu, persona norāda savu vārdu, uzvārdu,
personas kodu un maksājuma mērķī norāda „Iestāšanās maksa” vai „Biedra nauda par …”.

Biedra tiesības un pienākumi
25. Ikviens Partijas biedrs ir svarīgs Partijas darbībā.

26. Biedram ir Politisko partiju likumā un statūtos paredzētās tiesības, kā arī tiesības:

26.1. uz laiku apturēt savu darbību Partijā, par to iesniedzot iesniegumu Partijas valdei;
26.2. vērsties valdē ar ierosinājumiem un iesniegumiem;
26.3. pārsūdzēt valdes un Ētikas komisijas attiecībā uz viņu pieņemtos lēmumus.

27. Biedram ir Politisko partiju likumā un statūtos noteiktie pienākumi, kā arī pienākums:

27.1. savā darbībā ievērot Partijas programmu, pamatvērtības, Partijas institūciju lēmumus
un citus Partijas dokumentus;
27.2. paziņot Partijas valdei par izmaiņām informācijā par biedra vārdu, uzvārdu, personas
kodu, pilsonību vai deklarētās dzīvesvietas adresi.

Biedra kandidāts
28. Partijas darbā var piedalīties arī biedru kandidāti.

29. Uz Partijas biedru kandidātu attiecināmas statūtu 8. punkta prasības, kā arī piemērojamas
normas attiecībā uz biedra dalības izbeigšanu Partijā.

30. Partijas biedra kandidātam ir tiesības piedalīties Partijas ikdienas darbā saskaņā ar Partijas
Kanclera vai Jaunatnes nodaļas vadītāja dotajiem uzdevumiem un saņemt informāciju par
Partijas darbību. Biedra kandidātam ir pienākums ievērot Partijas statūtus un citus
dokumentus, kā arī Partijas institūciju lēmumus.

III. Partijas struktūra un institūcijas
31. Partijas struktūru veido, un tās institūcijas ir Kopsapulce, Padome, valde, Ētikas komisija,
Uzraudzības komisija, teritoriālās nodaļas, Jaunatnes nodaļa, Kanceleja un Senāts. Partijas
valdes, Ētikas komisijas, Uzraudzības komisijas locekļi un kanclers arī ir Partijas biedri, kuri
ieguvuši augstāko izglītību.
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Kopsapulce
32. Kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija Partijā un tās kompetencē ietilpst Politisko partiju
likumā noteiktais, kā arī grozījumu pieņemšana statūtos un programmā, valdes, Uzraudzības
komisijas un Ētikas komisijas darbības pārskatu izskatīšana, revidenta atzinuma par gada
pārskatu apstiprināšana, lēmuma pieņemšana par Partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu,
reorganizāciju un piedalīšanos partiju apvienībā.
33. Kārtējo Kopsapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā. Valde var sasaukt ārkārtas Kopsapulci
gadījumos, kad to paredz tiesību akti vai ja tas nepieciešams Partijas interesēs, pieņemot par
to lēmumu.

34. Ārkārtas Kopsapulci sasaukt valdei var ierosināt Uzraudzības komisija, Ētikas komisija un ne
mazāk kā viena desmitdaļa biedru, par to iesniedzot argumentētu iesniegumu rakstveidā
Partijas valdei.
35. Kopsapulci valde sasauc vismaz 14 dienas pirms sapulces dienas. Valde nosūta paziņojumu
par sapulces sasaukšanu uz tās rīcībā esošajām biedru elektroniskajām pasta adresēm, izziņo
sapulci Partijas interneta mājas lapā: konservativie.lv, izvieto paziņojumus par sapulces
sasaukšanu Partijas juridiskajā adresē un teritoriālo nodaļu adresēs, kā arī ir tiesīga izmantot
citus paziņošanas veidus. Paziņojumā par sapulces sasaukšanu norāda Kopsapulces norises
vietu, laiku un darba kārtību. Vismaz desmit biedriem ir tiesības rakstveidā pieprasīt valdei
jebkāda jautājuma iekļaušanu Kopsapulces darba kārtībā.
36. Valde septiņu darba dienu laikā izskata statūtu 34. punktā minēto iesniegumu un pieņem
lēmumu sasaukt ārkārtas Kopsapulci vai atteikt to sasaukt, lēmumu argumentējot. Ja
pieņemts lēmums sasaukt Kopsapulci, tā sasaucama astoņu nedēļu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.

37. Ja valde nerīkojas atbilstoši statūtu 35. punktā paredzētajam, Kopsapulci ir tiesīgi sasaukt
viena desmitdaļa biedru, un sapulci organizē biedrs, kurš pirmais parakstījis iesniegumu
valdei par sapulces sasaukšanu.

38. Kopsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās vismaz viena ceturtdaļa biedru. Attiecībā uz grozījumu
izdarīšanu statūtos Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
Biedrs Kopsapulcē piedalās personīgi.

39. Ja sasauktā Kopsapulce nav lemttiesīga, atkārtota sapulce sasaucama ne vēlāk kā četru nedēļu
laikā, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet ar noteikumu, ka sapulcē
piedalās vismaz divi biedri, kas vienlaikus nav arī Partijas institūciju locekļi.

Padome
40. Padome ir biedru pārstāvniecības lēmējinstitūcija Kopsapulču starplaikā. Padomē pārstāvēti
biedri un šādas amatpersonas: valdes, Ētikas komisijas, Uzraudzības komisijas locekļi,
Kanclers, teritoriālo nodaļu vadītāji, Jaunatnes nodaļas vadītājs un Partijas biedri, kuri ir
Saeimas deputāti, Eiropas Parlamenta deputāti, ministri un pašvaldību domju vadītāji. Biedru
pārstāvības normu nosaka valde. Padomes sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse
pārstāvju.

41. Padomes kompetencē ir Kopsapulces tiesības un pienākumi, ja vien tiesību akti nenosaka
citādi. Padome var pieņemt lēmumu par Partijas statūtu grozīšanu, Uzraudzības komisijas un
Ētikas komisijas darbības pārskatu izskatīšanu, revidenta atzinuma par gada pārskatu
apstiprināšanu, kā arī par valdes locekļu, Ētikas komisijas locekļu, Uzraudzības komisijas
locekļu ievēlēšanu un atcelšanu, priekšvēlēšanu programmas apstiprināšanu Saeimas un
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, deputātu kandidātu sarakstu apstiprināšanu Saeimas un
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī izskatīt biedru sūdzības attiecībā uz dalības izbeigšanu
Partijā un piemērotajiem disciplinārsodiem.
42. Padomes sēdes sasaukšanai, norisei un lēmumu pieņemšanai piemērojami Kopsapulces
noteikumi.
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Valde
43. Partijas valde vada un pārstāv Partiju.
44. Partijas valdē ir septiņi valdes locekļi.

45. Partijas valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēlē uz diviem gadiem, balsojot aizklāti.
Valde no sava vidus, balsojot atklāti, var ievēlēt līdz diviem valdes priekšsēdētāja vietniekiem.

46. Partijas valde lēmumus pieņem valdes sēdēs. Valdes sēdes notiek Partijas juridiskajā adresē.
Var notikt arī izbraukuma sēdes. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Valdes
sēdes sasauc un vada valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Lēmumu pieņemšana saskaņā
ar valdes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka ierosinājumu var notikt arī elektroniski ar
elektroniskās saziņas līdzekļiem, ja valdes locekļa balsojums par lēmumu tiek nodots veidā,
kas ļauj identificēt valdes locekli.
47. Valdes sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās vismaz četri valdes locekļi. Valdes lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo valdes locekļu. Ja lēmuma pieņemšana
notiek elektroniski ar elektroniskās saziņas līdzekļiem, tajā piedalās visi valdes locekļi.

48. Valdes sēdēs piedalās valdes locekļi, Kanclers, Ētikas komisijas vadītājs un Uzraudzības
komisijas vadītājs. Valdes sēdēs var piedalīties arī valdes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka
uzaicinātas personas.

49. Valdes kompetencē papildus Partijas vadības un pārstāvības uzdevumam ir:

49.1. biedru uzņemšana un izslēgšana;
49.2. pašvaldību deputātu kandidātu apstiprināšana;
49.3. deputātu kandidātu izvirzīšana Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām;
49.4. Ministru kabineta locekļu kandidātu apstiprināšana;
49.5. Partijas budžeta un gada pārskata apstiprināšana;
49.6. Partijas Kanclera ievēlēšana un Kancelejas darba noteikšana;
49.7. atbilžu sniegšana Partijas biedriem par Partijas darbību;
49.8. Ētikas komisijas, Kancelejas un nodaļu nolikumu apstiprināšana;
49.9. biedru pārstāvības normas Padomē noteikšana;
49.10. Partijas juridiskās adreses noteikšana;
49.11. Partijas biedru iesniegumu izskatīšana;
49.12. lēmuma par Partijas darbības izbeigšanu pieņemšana, ja biedru skaits vismaz sešus
mēnešus ir mazāks par 150 biedriem.

50. Partiju pārstāv valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks katrs atsevišķi vai
pārējie valdes locekļi kopā. Noteiktu darījumu slēgšanai valdes locekļi no sava vidus var
pilnvarot vienu vai vairākus valdes locekļus.
51. Valdes loceklis var saņemt atlīdzību saskaņā ar valdes lēmumu.

52. Valdes priekšsēdētāju amatam ir tiesīgi izvirzīt valdes, Ētikas komisijas locekļi, Kanclers,
teritoriālās nodaļas vadītājs un Partijas biedri, kuri ir Saeimas deputāti, Eiropas Parlamenta
deputāti, ministri un pašvaldību domju vadītāji.

53. Valdes priekšsēdētāja amata kandidāts, kurš piekritis izvirzīšanai, iesniedz Padomei vēl viena
valdes locekļa amata kandidāta vārdu un uzvārdu, iegūstot viņa piekrišanu. Līdz ar valdes
priekšsēdētāja ievēlēšanu, ir apstiprināts arī viņa izvirzītais valdes locekļa amata kandidāts.
Ja vairāki valdes priekšsēdētāja amata kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, tiek rīkota
atkārtota balsošana.

54. Pārējos valdes locekļus ievēlē Padome. Valdes locekļa amata kandidātus var izvirzīt 52.
punktā minētās personas.

55. Ja valdes loceklis atstāj valdes locekļa amatu pirms pilnvaru termiņa beigām vai tā dalība
Partijā izbeidzas, valde turpina darbu, ja vien tas neierobežo tās lemtspēju. Ja valdes
priekšsēdētājs atstāj amatu pirms pilnvaru termiņa beigām vai tā dalība Partijā izbeidzas,
rīkojamas jaunas valdes vēlēšanas.
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Kanceleja un Kanclers
56. Valde savas un Partijas ikdienas darbības nodrošināšanai izveido Kanceleju un ieceļ tās
vadītāju – Kancleru. Kanclera amata kandidātu izvirza valdes priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks. Valde arī noteic Kanclera amata pienākumus, tiesības un atlīdzību. Valde ir tiesīga
nodarbināt vai piesaistīt arī citus atbilstošus speciālistus. Speciālistu amata tiesības,
pienākumus vai darba uzdevumu un atlīdzību noteic valde. Kanclers ir tiesīgs parakstīt arī
Partijas finanšu dokumentus.

57. Kancelejas darbību regulē valdes apstiprināts nolikums. Kanclers reizi trīs mēnešos sniedz
valdei atskaiti par Kancelejas darbību.

58. Kancelejas kompetencē ir pārzināt Partijas saimnieciskos un juridiskos jautājumus, apzināt
biedrus, koordinēt nodaļu darbību, organizēt lietvedību, kārtot biedru reģistru, veikt finanšu
uzskaiti. Kancelejas sastāvā esošais Partijas komunikators ir funkcionāli pakļauts valdes
priekšsēdētājam.

Uzraudzības komisija
59. Uzraudzības komisija kontrolē Partijas finanšu darbību, Partijas statūtu un programmas
ievērošanu, kā arī Partijas valdes pieņemtos lēmumus, lai vērtētu Partijas izpildinstitūciju
darbības lietderību un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

60. Uzraudzības komisijā ir trīs locekļi. Uzraudzības komisijas locekļu pilnvaru termiņš ir divi
gadi. Partijas dibināšanas sapulcē ievēlēto Uzraudzības komisijas locekļu pilnvaru termiņa
skaitījums sākas no Padomes pirmās sēdes, kas sasaukta pēc dibināšanas sapulces.
Uzraudzības komisijas priekšsēdētāju no sava vidus ievēlē komisijas locekļi. Uzraudzības
komisijas loceklis ir neitrāls un nonākot interešu konflikta situācijā, to nekavējoties novērš.
Uzraudzības komisijas locekļi nevar ieņemt citus amatus Partijā.

61. Uzraudzības komisijas darbību regulē statūti un tās nolikums, kuru tā apstiprina savā pirmajā
sēdē pēc ievēlēšanas. Pirmo sēdi divu nedēļu laikā sasauc valdes priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks.
62. Uzraudzības komisija lēmumus pieņem sēdēs. Sēdi sasauc Uzraudzības komisijas
priekšsēdētājs, ja to pieprasa valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, valdes pilnvarots
valdes loceklis vai vismaz viens Uzraudzības komisijas loceklis.

63. Ja Uzraudzības komisijas loceklis atstāj komisijas locekļa amatu vai tā dalība Partijā izbeidzas,
komisija savu darbu turpina, ja vien tajā nav mazāk par diviem locekļiem.

Ētikas komisija
64. Ētikas komisija rūpējas par Partijas un biedru reputāciju, stiprina biedru atbildību par
darbību Partijā, kā arī to attieksmi pret Partijas darbības mērķi un Partijas dokumentos
paredzēto.

65. Ētikas komisijā ir pieci locekļi. Ētikas komisijas locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi. Partijas
dibināšanas sapulcē ievēlēto Ētikas komisijas locekļu pilnvaru termiņa skaitījums sākas no
Padomes pirmās sēdes, kas sasaukta pēc dibināšanas sapulces. Ētikas komisijas
priekšsēdētāju no sava vidus ievēlē komisijas locekļi. Ētikas komisijas loceklis ir neitrāls un
nonākot interešu konflikta situācijā, to nekavējoties novērš. Ētikas komisijas locekļi nevar
ieņemt citus amatus Partijā.

66. Ētikas komisijas darbību regulē statūti un tās nolikums, ko komisija apstiprina savā pirmajā
sēdē pēc ievēlēšanas. Pirmo sēdi divu nedēļu laikā sasauc valdes priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks.
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67. Ētikas komisija lēmumus pieņem sēdēs. Sēdi sasauc Ētikas komisijas priekšsēdētājs, ja to
pieprasa valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, valdes pilnvarots valdes loceklis vai vismaz
viens Ētikas komisijas loceklis.
68. Ja Ētikas komisijas loceklis atstāj komisijas locekļa amatu vai tā dalība Partijā izbeidzas,
komisija savu darbību turpina, ja vien tajā nav mazāk par trim locekļiem.
69. Ētikas komisija Partijas biedram ir tiesīga piemērot piezīmi vai brīdinājumu. Priekšlikumu
par biedra izslēgšanu no Partijas komisija iesniedz valdei.

Nodaļas
70. Partijā ir teritoriālās nodaļas, senioru un jaunatnes nodaļa.

71. Teritoriālā nodaļa ir Partijas reģionālā struktūrvienība. Nodaļu izveido un tās darbību izbeidz
valde, par to pieņemot lēmumu valdes sēdē. Šajā lēmumā norāda Partijas nodaļas nosaukumu,
adresi un nodaļas vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu.
72. Teritoriālās nodaļas tiesības un pienākumi ir:
72.1.
72.2.
72.3.
72.4.

veicināt Partijas darbības mērķa īstenošanu;
nodrošināt biedru tiesību realizāciju un pienākumu izpildi;
piesaistīt jaunus biedrus;
izvirzīt pārstāvjus Padomei un deputātu kandidātus Saeimas, Eiropas Parlamenta un
pašvaldību vēlēšanām;
72.5. vadīt pašvaldību priekšvēlēšanu kampaņu konkrētajā teritorijā;
72.6. sadarboties ar konkrēto pašvaldību.

73. Teritoriālo nodaļu veido ne mazāk kā trīs biedri, vadoties no teritoriālā principa.

74. Valde var izveidot Senioru nodaļu, kuras darbību regulē valdes apstiprināts nolikums un
kuras darbu vada valdes iecelts vadītājs. Valde lēmumā par Senioru nodaļas vadītāju norāda
vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Senioru nodaļu veido Partijas biedru kandidāti.
75. Senioru nodaļas kompetencē ir Partijas senioru politikas izstrāde, semināru organizēšana,
tikšanās ar senioriem, sadarbošanās ar līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārpus tās.

76. Valde var izveidot Jaunatnes nodaļu, kuras darbību regulē valdes apstiprināts nolikums un
kuras darbu vada valdes iecelts vadītājs. Valde lēmumā par Jaunatnes nodaļas vadītāju norāda
vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Jaunatnes nodaļu veido Partijas biedru kandidāti.

77. Jaunatnes nodaļas kompetencē ir Partijas jaunatnes politikas izstrāde, semināru
organizēšana, tikšanās ar skolēniem, studentiem, sadarbošanās ar līdzīgi domājošām
organizācijām Latvijā un ārpus tās.

IV. Senāts un citas institūcijas
78. Senāts ir valdes veidota padomnieku sapulce. Senāta locekļi var nebūt Partijas biedri.
79. Senāta sapulces organizē Kanceleja.

80. Senāts Partijā pilda konsultatīvu lomu un sniedz viedokli, ieteikumus par:

80.1. Partijas priekšvēlēšanu programmu;
80.2. Partijas politisko darbību;
80.3. izvirzītajiem Ministru kabineta locekļu amatu kandidātiem un par tiem kandidātiem
amatiem, kurus ievēlē Saeima.

81. Partijā var tikt veidotas darba grupas un citas institūcijas. Darba grupu un citu institūciju
izveido, tās vadītāju ieceļ un darbības nolikumu apstiprina valde.
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V. Deputātu kandidātu izvirzīšana un apstiprināšana Saeimas, pašvaldību domju
un Eiropas Parlamenta vēlēšanām
82. Partijas valde nosūta Partijas teritoriālo nodaļu vadītājiem informāciju par to, ka tiek veidoti
deputātu kandidātu saraksti.

83. Nosūtot informāciju, valde norādītajā termiņā aicina Partijas teritoriālo nodaļu vadītājus
pieteikt kandidatūras iekļaušanai sarakstos, norādot sarakstu, motivējot savu līdzšinējo
darbību, vēlmi kandidēt un pievienojot CV.

84. Pieteiktās kandidatūras izvērtē valde. Pēc izvērtējuma valde informē biedru par tā iekļaušanu
kandidātu sarakstā vai atteikšanos iekļaut, to argumentējot.

85. Deputātu kandidātu sarakstus apstiprina:

85.1. valde – pašvaldību vēlēšanām;
85.2. Padome – Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

86. Deputātu kandidātu sarakstā iekļauj biedru, kuram Ētikas komisija nav piemērojusi sodu un
kurš regulāri ir maksājis biedra naudu.

VI. Partijas finanses un manta
87. Lai sasniegtu mērķi un pildītu uzdevumus, Partijai ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo
mantu, kā arī veidot finanšu resursus. Partijas finanšu resursu veido biedru naudas
maksājumi, fizisko personu ziedojumi (nauda, mantas dāvinājumi), ienākumi no Partijas
saimnieciskās darbības, bankas aktīviem un citi.
88. Ar Partijas finanšu līdzekļiem rīkojas valde.

89. Zvērinātu revidentu gada pārskata pārbaudīšanai ieceļ valde uz vienu gadu.

VII. Partijas reorganizācija un likvidācija
90. Partijas reorganizācija un likvidācija notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

91. Lai pieņemtu lēmumu par Partijas darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, kā arī par Partijas
pievienošanos Partiju apvienībai, biedru sapulcē par to jānobalso vairāk kā divām trešdaļām
klātesošo biedru.
92. Partijas pievienošanās Partiju apvienībai vai apvienošanās ar citu partiju iespējama, ja
apvienība vai cita partija ir mūsdienīga konservatīvisma ideju piekritēja.
93. Līdzekļi, kas paliek pēc Partijas likvidācijas, tiek ieguldīti labdarībā.

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Bordāns
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