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POLITISKĀS PARTIJAS  

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 

STATŪTI 

 

A P S T I P R I N Ā T I 
partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 

dibināšanas sapulcē (attālināti) 

2021. gada 14. augustā ar lēmumu Nr. 3 

AR GROZĪJUMIEM, KAS APSTIPRINĀTI 

 2022.gada 21.maija partijas KONGRESĀ 

 

I. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Politiskās partijas nosaukums ir LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ (turpmāk – PARTIJA). 

1.2. PARTIJAS nosaukuma saīsinājums ir LPV. 

II. Partijas darbības mērķis, uzdevumi un metodes. 

2.1.PARTIJAS darbības mērķis ir Latvijas tautas tiesību un  interešu aizsardzība, labklājības 

veicināšana, konservatīvas uz tradicionālām vērtībām balstītas politikas veidošana, kā arī 

Latvijas valstiskuma nostiprināšana un attīstība.  

2.2. PARTIJAS aicinājums (sauklis) ir “Latvija – pirmajā vietā!”. 

2.3. PARTIJAS darbības uzdevumi ir ar savas politiskās darbības palīdzību nodrošināt un 

sekmēt Latvijas tautas un Latvijas Valsts izaugsmes un pēctecības: 

1) cilvēciskos pamatus – laulību starp vīrieti un sievieti un dabisku ģimeni (vecāki – tēvs 

vīrietis un māte sieviete – un bērni); 

2) ekonomiskos pamatus – Latvijas Valsts tautsaimniecības attīstību un augšupeju un 

Latvijas tautas labklājību; 

3) juridiskos pamatus – iepriekšminēto cilvēcisko un ekonomisko pamatu tiesisku 

aizsardzību un nostiprināšanu. 

2.4. PARTIJAS darbības metodes: 

1) PARTIJA apvieno uz brīvprātības un pilsoniskās aktivitātes pamata iestājušos biedrus 

kopīgā politiskā darbībā PARTIJAS mērķu un uzdevumu sasniegšanai; 

2) šajā nolūkā PARTIJA: 

- piedalās vēlēšanās, izvirzot deputātu kandidātus darbam Saeimā, pašvaldībās un 

Eiropas Parlamentā; 
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- izvirza Ministru kabineta locekļu (ministru) amatu kandidātus darbam Ministru 

kabinetā; 

- piedalās valsts un pašvaldību institūciju darbā un sniedz atbalstu PARTIJAS 

pārstāvjiem visās valsts un pašvaldību institūcijās; 

- piedalās likumu un citu tiesību aktu projektu izstrādē un apspriešanā; 

- ar savu deputātu, ministru un pārējo PARTIJAS biedru starpniecību un palīdzību gan 

nacionālā, gan starptautiskā līmenī īsteno un nostiprina partijas pamatvērtības, 

nodrošinot PARTIJAS darbības mērķu, uzdevumu un programmas izpildi; 

- informē sabiedrību par PARTIJAS programmu, kā arī pauž un izskaidro tās 

pamatvērtības, darbības mērķus un uzdevumus, kā arī PARTIJAS nostāju sabiedrībai 

nozīmīgos jautājumos (tai skaitā – piedaloties politiskās diskusijās un veidojot 

tādas, un iesaistot sabiedrību valsts politikas veidošanā un sabiedriski nozīmīgu 

procesu apspriešanā). 

III. Partijas struktūra un institūcijas. 

3.1.PARTIJAS struktūru veido, un tās institūcijas ir biedru sapulce, biedru pārstāvju sapulce jeb 

kongress, valde, dome, ģenerālsekretārs, Revīzijas komisija, Ētikas komisija, teritoriālās 

un specializētās nodaļas. Dažādu jautājumu un politisku nostādņu realizēšanai valde var 

veidot arī darba grupas.  

3.2. Biedru sapulce (turpmāk Sapulce) un biedru pārstāvju sapulce jeb kongress (turpmāk 

Kongress)  ir PARTIJAS augstākā lēmējinstitūcija.  

3.2.1.Sapulcē piedalās visi partijas biedri, bet Kongresā partijas biedru pārstāvji.  

3.2.2.Pārstāvju skaits Kongresā ir mainīgs un ir atkarīgs no partijas biedru un nodaļu skaita. 

Vadoties no kopējā partiju biedru skaita un partijas nodaļās esošo biedru skaita, ievērojot 

proporcionalitātes principu, lēmumu par kopējo pārstāvju skaitu Kongresā un pārstāvju skaita 

aprēķina metodiku nosaka partijas Valde.  

3.2.3. Sapulce vai Kongress notiek ne retāk kā vienu reizi kalendārajā gadā Valdes noteiktā 

kārtībā un formā (Sapulce vai Kongress, klātienē vai attālināti). Nepieciešamības gadījumā 

Valde  var sasaukt  ārkārtas Sapulci vai Kongresu.  

3.2.4. Sapulces vai Kongresa sanākšanas datumu, laiku, norises vietu,  veidu  un darba kārtību 

Valde paziņo Biedriem ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pirms. Valde par Ārkārtas Sapulces 

vai Kongresa sasaukšanu paziņo vismaz piecas dienas pirms. 

3.2.5. Sapulci vai Kongresu vada Valdes priekšsēdētājs vai cits valdes apstiprināts sapulces 

vadītājs. Sapulces vai Kongresa gaita tiek protokolēta.  
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3.2.6. Sapulcē piedalās Biedri. Sapulcē Biedrs nevar piedalīties ar pārstāvja starpniecību. 

3.2.7. Kongresā ar balss tiesībām piedalās Valdes noteiktajā kārtībā apstiprināti PARTIJAS 

biedru pārstāvji, kā arī Valdes, Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļi, 

Ģenerālsekretārs un Valdes apstiprināto darba grupu vadītāji un Biedri, kuri ir 

ministri, Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta deputāti. 

3.2.8.Tikai Sapulce vai Kongress ir tiesīgs: apstiprināt un grozīt partijas statūtus un 

programmu; ievēlēt Valdes priekšsēdētāju, iecelt amatā Valdes locekļus; atsaukt no 

amata Valdes locekļus; iecelt amatā un atsaukt no amata Revīzijas komisijas locekļus; 

lemt par partijas darbības izbeigšanu. Ja Sapulcei vai Kongresam nav lemttiesīga 

kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tā tiek sasaukta atkārtoti un tiesīga pieņemt 

lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru vai pārstāvju skaita. Jautājumiem par Partijas 

darbības izbeigšanu, ir nepieciešams lēmums, kas pieņemts ar divu trešdaļu balsu 

vairākumu no kopējā dalībnieku skaita Sapulcē vai Kongresā, vienlaikus pieņemot 

lēmumu par partijas finanšu līdzekļu un mantas izlietošanas kārtību. 

3.2.9.Ciktāl likums nenosaka citādi, Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā 

1/5 no visiem Biedriem, savukārt Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā 

1/2 no pārstāvjiem. 

3.2.10.Lemttiesīgā Sapulce vai Kongress lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu 

vairākumu. 

3.2.11.Sapulce vai Kongress pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot lēmumus par 

amatpersonu ievēlēšanu un atsaukšanu, par kuriem tiek balsots aizklāti. 

3.2.12.Sapulce vai Kongress ir tiesīgs mainīt iepriekš izsludināto darba kārtību, ja par 

to balso vairāk nekā 1/2 no Sapulcē vai Kongresā reģistrētajiem dalībniekiem. 

3.2.13.Grozījumus Statūtos un PARTIJAS programmā var izdarīt : 

1) Sapulce, kurā piedalās vairāk nekā 1/2 Biedru; 

2) ar vienkāršu balsu vairākumu, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu 

atsevišķi un pēc tam par Statūtu vai programmas grozījumiem kopumā. 

3.3. Valde ir PARTIJAS izpildinstitūcija, kas pārzina un vada PARTIJAS lietas, pārvalda 

PARTIJAS mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Sapulces 

vai Kongresa lēmumiem, organizē PARTIJAS grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar tiesību 

aktiem, kā arī veic citus Statūtos noteiktus pienākumus.  

3.3.1. Valdi veido 5 (pieci) Valdes locekļi no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. 

3.3.2. Valdes locekļu (tajā skaitā – Priekšsēdētāja) pilnvaru termiņš ir 2 gadi. 
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3.3.3. Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu; vada valdes sēdes; pauž partijas valdes 

lēmumus publiski; izziņo partijas valdes sēdes un veic citas Statūtos un tiesību aktos 

noteiktās funkcijas. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā šos pienākumus veic cits Valdes 

pilnvarots loceklis.  

3.3.4. Partiju pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi. Balstoties uz valdes lēmumu valdes 

loceklis partiju var pārstāvēt tikai kopā citu valdes locekli. 

 

3.3.5. Valde: 

1) vada PARTIJAS darbu un pārstāv PARTIJU  

2) nodrošina un uzrauga Statūtu un programmas ievērošanu un īstenošanu; 

3) informē Biedrus par savu darbu un nozīmīgām PARTIJAS aktualitātēm; 

4) apstiprina PARTIJAS nodaļu izveidi, apstiprina amatā nodaļu vadītājus; 

5) apstiprina PARTIJAS darba grupu izveidi; 

6) apstiprina PARTIJAS sekretariāta nolikumu; 

7) organizē PARTIJAS grāmatvedības uzskaiti un apstiprina gada pārskatu; 

8) sagatavo Statūtu un programmas grozījumu projektus; 

9) īsteno citas Statūtos un tiesību aktos noteiktas funkcijas; 

10) ievēl un atceļ no amata Ģenerālsekretāru; 

11) veic jaunu biedru uzņemšana un izslēgšana;  

3.3.6. Valdes sēdes sasauc un darba kārtību nosaka valdes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots 

Valdes loceklis. 

3.3.7. Valdes sēdes var sasaukt arī pēc Revīzijas komisijas, Ētikas komisijas vai vismaz 1/20 

Biedru pieprasījuma. 

3.3.8. Valdes sēdes var notikt klātienē un attālināti.  

Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra 

Valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu, vai nepiedalīšanos 

balsojumā. 

3.3.9. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 3 Valdes locekļi. 

3.3.10. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja valdes locekļu balsis 

sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. 

3.3.11. Valdes sēdēs piedalās Ģenerālsekretārs. 

3.3.12. Valdes sēdes ir atklātas visiem Biedriem, izņemot gadījumus, kad Valde lemj par slēgtu 

sēdi. Slēgtajās sēdēs pēc Valdes ieskata var piedalīties tās pieaicinātas personas. 
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3.3.13. Lēmumu par iesaistīšanos valdības koalīcijā vai izstāšanos no tās pieņem ar visu Valdes 

locekļu un attiecīgā sasaukuma Saeimas deputātu – Biedru – vienkāršu balsu 

vairākumu. 

3.3.14. Valdes locekli no amata var atcelt tikai Sapulce vai Kongress. Valdes loceklis var 

iesniegt Valdei rakstveida paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu. Ja Valdes 

loceklis atstāj amatu laikā starp Sapulcēm vai Kongresiem, Valde turpina darbu nepilnā 

sastāvā līdz nākamajai Sapulcei vai Kongresam. 

3.4. Ģenerālsekretārs Valdes noteiktā kārtībā uzrauga PARTIJAS ikdienas darbu, vada 

sekretariātu, nodrošina VALDES un PARTIJAS Saeimas frakcijas sadarbību, atbalsta un 

veicina PARTIJAS nodaļu vadītāju un vēlēšanu apgabalu koordinatoru darbu, nodrošina 

PARTIJAS sakarus ar radniecīgajām partijām ārvalstīs, pilda Valdes lēmumus un 

Priekšsēdētāja rīkojumus. 

3.4.1. Ģenerālsekretārs un sekretariāta darbinieki nevar būt PARTIJAS Revīzijas komisijas un 

Ētikas komisijas locekļi. 

3.4.2. Ģenerālsekretārs vada Sekretariātu, atbildīgs par partijas lietvedības kārtošanu, kā arī 

ar Valdes pilnvarojumu var tikt nozīmēts veikt banku norēķinus, kas nepieciešami 

partijas funkcionēšanai. Naudas summas apmēru nosaka valde. 

3.4.3. Sekretariāts vada PARTIJAS ikdienas un saimniecisko darbību, veic praktiskus PARTIJAS 

struktūru koordinācijas pasākumus, tehniski nodrošina PARTIJAS institūciju sēdes (tajā 

skaitā – to izsludināšanu sēžu dalībniekiem), kā arī īsteno citus PARTIJAS uzdevumus, 

Valdes lēmumus un Priekšsēdētāja rīkojumus. 

3.4.4. Sekretariāta darba organizāciju, struktūru un darbinieku atalgojumu nosaka Valdes 

apstiprināts nolikums. 

3.5.Revīzijas komisija kontrolē PARTIJAS saimniecisko un finansiālo darbību, finanšu 

piesaisti un izlietojumu. 

3.5.1. Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā uz 2 gadu termiņu ievēl Sapulce vai Kongress. 

Revīzijas komisija no tās locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju. 

3.5.2. Revīzijas komisijas loceklis nevar vienlaikus būt PARTIJAS citas institūcijas 

amatpersona vai sekretariāta darbinieks. 

3.5.3. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi tās locekļi, no kuriem 

viens ir Revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss. 
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3.5.4. Revīzijas komisija par veiktām pārbaudēm un to rezultātiem ziņo kārtējā Sapulcē vai 

Kongresā, bet par pamanītiem trūkumiem nekavējoties ziņo Valdei. 

3.5.5. Saistībā ar Revīzijas komisijas izskatāmiem jautājumiem Revīzijas komisijas 

priekšsēdētājam vai tā nozīmētam pārstāvim ir tiesības piedalīties PARTIJAS 

institūciju sapulcēs. 

3.5.6. Revīzijas komisijas locekli no amata var atsaukt tikai Sapulce vai Kongress. Revīzijas 

komisijas loceklis jebkurā laikā var brīvprātīgi izstāties no Revīzijas komisijas, 

iesniedzot Valdei rakstveida paziņojumu. 

3.5.7. Ja Revīzijas komisijas loceklis atstāj amatu laikā starp Sapulcēm vai Kongresiem, 

Revīzijas komisija turpina strādāt nepilnā sastāvā līdz nākamajai Sapulcei vai 

Kongresam. Ja Revīzijas komisijas locekļa amatu atstāj vairāk nekā viens komisijas 

loceklis, Valde var ievēlēt Revīzijas komisijas pagaidu locekļus, kuru pilnvaru termiņš 

ir līdz nākamajai Sapulcei vai Kongresam. 

4. Ētikas komisija ir neatkarīga institūcija, kas no ētikas viedokļa izvērtē Biedru darbības 

atbilstību PARTIJAS pamatvērtībām, darbības mērķiem un programmai un pilda citus 

šajos Statūtos paredzētos uzdevumus. 

3.6.1. Ētikas komisiju 3 cilvēku sastāvā uz 2 gadu termiņu ievēl Sapulce vai Kongress. Ētikas 

komisija no tās locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju. 

3.6.2. Ētikas komisija sniedz ziņojumu reizi gadā ikgadējā Sapulcē vai Kongresā. 

3.6.3. Ētikas komisijas loceklis nevar vienlaikus būt PARTIJAS citas institūcijas amatpersona 

vai sekretariāta darbinieks. 

3.6.4. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi tās locekļi, no kuriem 

viens ir Revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

3.6.5. Ētikas komisija sniedz ziņojumus Valdei pēc Valdes pieprasījuma vai pēc pašas 

komisijas iniciatīvas, ja jautājums skar vai varētu skart PARTIJAS reputāciju. 

3.6.6. Saistībā ar Ētikas komisijas izskatāmiem jautājumiem Ētikas komisijas 

priekšsēdētājam vai tā nozīmētam pārstāvim ir tiesības piedalīties PARTIJAS institūciju 

sapulcēs. 

3.6.7. Ētikas komisijas locekli no amata var atcelt tikai Sapulce vai Kongress. Ētikas 

komisijas loceklis jebkurā laikā var brīvprātīgi izstāties no Ētikas komisijas, iesniedzot 

Valdei rakstveida paziņojumu. 
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3.6.8. Ja Ētikas komisijas loceklis atstāj amatu laikā starp Sapulcēm vai Kongresiem, Ētikas 

komisija turpina strādāt nepilnā sastāvā līdz nākamajai Sapulcei vai Kongresam. Ja 

Ētikas komisijas locekļa amatu atstāj vairāk nekā divi komisijas locekļi, Valde var 

aizklātā balsošanā ievēlēt Ētikas komisijas pagaidu locekļus, kuru pilnvaru termiņš ir 

līdz nākamajai Sapulcei vai Kongresam. 

5. Nodaļa tiek izveidota pēc Valdes iniciatīvas kā teritoriāla vai kā īpaša. Teritoriālās 

nodaļas galvenais uzdevums ir PARTIJAS sekmīgas darbības nodrošināšana attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā. Īpašās nodaļas veido nevis atbilstoši administratīvi 

teritoriālajam principam, bet pēc cita vienojošā principa. 

3.7.1. Visas nodaļas izmanto PARTIJAS nosaukumu, papildus norādot teritoriālo piederību vai 

īpašo vienojošo raksturlielumu. 

3.7.2. Nodaļas lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kuru sasauc nodaļas vadītājs ne retāk kā 1 reizi 

kalendārajā gadā. Par kopsapulces sasaukšanas vietu, laiku un darba kārtību tiek 

paziņots attiecīgajā nodaļas biedriem ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms tās vai, ja 

nepieciešams, īsākā termiņā. Ārkārtas gadījumā nodaļas kopsapulci sasauc 

Ģenerālsekretārs. 

3.7.3. Nodaļas kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā piedalošos šajā nodaļā reģistrēto 

Biedru skaita, ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Biedram ir 1 balss. 

3.7.4. Nodaļām ir šādas tiesības un pienākumi:  

1) iesniegt priekšlikumus Valdei; 

2) izvirzīt kandidātus Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām; 

3) īstenot PARTIJAS programmu novados un pilsētās; 

4) informēt sabiedrību par PARTIJAS mērķiem un aktivitātēm. 

6. Darba grupa tiek izveidota pēc Valdes priekšlikuma un/vai Biedru iniciatīvas un 

darbojas, lai padziļināti izvērtētu sarežģītus un/vai apjomīgus jautājumus un sagatavotu 

priekšlikumus par PARTIJAS nostāju un/vai rīcību tajos. 

7. Dome ir PARTIJAS iekšējā lēmēja institūcija, kurā domes locekļi pārrauga un apspriež 

PARTIJAS kopējo darbu, aktualitātes un sagatavo un iesniedz Valdei priekšlikumus par 

PARTIJAS attīstību un darba uzlabošanu. 

3.9.1. Domē ietilpst visi Biedri, kuri ir Valdes locekļi, Ģenerālsekretārs, Revīzijas un Ētikas 

komisiju vadītāji, nodaļu un darba grupu vadītāji, Saeimas, pašvaldību un Eiropas 

Parlamenta deputāti, ministri un citus amatus ministrijās ieņemošie, kā arī Valdes 

pieaicinātas citas personas. 

3.9.2. Dome darbojas Valdes uzraudzībā un kontrolē. 
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3.9.3. Domes sapulces sasauc un vada Ģenerālsekretārs vai, tā prombūtnes gadījumā, tam 

pilnvarots Valdes loceklis. 

IV. Biedri, viņu iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana. 

4.1. Biedri ir: 

1) PARTIJAS dibinātāji – 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi; 

2) par Biedriem uzņemtas 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ir Latvijas 

pilsoņi, Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet 

pastāvīgi uzturas Latvijas Republikā, kas atzīst un ievēro Statūtus un programmu. 

4.2. Persona, kura pēc PARTIJAS nodibināšanas vēlas kļūt par Biedru, iesniedz Valdei biedra 

kandidāta anketu. 

4.3. Personai, kura vēlas kļūt par Biedru, var noteikt biedra kandidāta statusu ar pārbaudes 

laiku līdz sešiem mēnešiem, pēc kura beigām personas iesniegums par uzņemšanu tiek 

izvērtēts atkārtoti. 

4.4. Biedrs nevar vienlaikus būt citas partijas biedrs. 

4.5. Biedra piederību PARTIJAI apliecina biedra iekļaušana PARTIJAS biedru reģistrā. 

4.6. Biedram Statūtos noteiktajā kārtībā ir tiesības: 

1) piedalīties PARTIJAS darbā un lēmumu pieņemšanā, izvirzot priekšlikumus PARTIJAS 

darba tālākai uzlabošanai un pilnveidošanai, izklāstot savus uzskatus un piedaloties 

izskatāmo jautājumu apspriešanā un izlemšanā; 

2) vērsties Valdē ar ierosinājumiem un iesniegumiem, tajā skaitā ar ne mazāk kā 1/10 

(vienai desmitajai) Biedru ir tiesības rakstveidā pieprasīt jebkāda ierosinājuma 

iekļaušanu Sapulces vai Kongresa darba kārtībā; 

3) piedalīties PARTIJĀ izveidotās darba grupās; 

4) vēlēt PARTIJAS institūciju sastāvus; 

5) kandidēt PARTIJAS amatpersonu vēlēšanās; 

6) saņemt informāciju par PARTIJAS darbību un paust savu viedokli jebkuros ar to 

saistītos jautājumos; 

7) Statūtos noteiktajā kārtībā lemt par PARTIJAS kandidātiem Saeimas, pašvaldību un 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī pretendēt uz iekļaušanu attiecīgajos kandidātu 

sarakstos; 

8) apturēt darbību PARTIJĀ vai izstāties no PARTIJAS, rakstveidā par to paziņojot tās 

nodaļas, kurā ir reģistrēts, valdei, kura par to informē Valdi; 
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9) citas Politisko partiju likumā un Statūtos paredzētas tiesības. 

4.7. Biedram ir pienākumi: 

1) ievērot Statūtus un programmu un sekmēt, ka to ievēro citi Biedri, kā arī ievērot 

sabiedrībā pieņemtās vispārējās ētikas normas; 

2) aktīvi, labticīgi un godprātīgi piedalīties PARTIJAS darbā un vēlēšanu kampaņās; 

3) rūpēties par PARTIJAS pozitīvu atpazīstamību, popularitāti un autoritāti sabiedrībā; 

4) regulāri paaugstināt savu kompetenci un profesionālismu politiskā darba jautājumos; 

5) pildīt PARTIJAS un to institūciju lēmumus un uzdevumus. 

4.8. Ētikas komisija, izvērtējot Biedra rīcību un atkarībā no pārkāpuma rakstura un smaguma, 

var: 

1) piemērot šādus disciplinārsodus: 

a) mutiskus aizrādījumus; 

b) rakstiskus brīdinājumus un rājienus; 

2) rosināt Valdei pieņemt lēmumu par Biedra izslēgšanu no PARTIJAS; 

3) rosināt Sapulcei vai Kongresam pieņemt lēmumu par Biedra atcelšanu no 

PARTIJAS institūcijā ieņemamā amata. 

4.9. Ētikas komisija tās kompetencē ietilpstošos jautājumus izskata pēc savas iniciatīvas vai 

pēc ne mazāk kā divu Valdes locekļu, Revīzijas komisijas, nodaļas valdes vai ne mazāk 

kā piecu Biedru ierosinājuma, ja Biedrs: 

1) pārkāpis Statūtus, darbojas pretēji PARTIJAS mērķiem un uzdevumiem vai citādi 

pārkāpis PARTIJAS disciplīnu; 

2) pieļāvis rupjus pārkāpumus PARTIJAS institūciju lēmumu un uzdevumu izpildē; 

3) nodarījis PARTIJAI vai citiem tās biedriem morālu un/vai materiālu kaitējumu; 

4) nav veicis pārreģistrāciju; 

5) iestājoties PARTIJĀ, sniedzis nepatiesas ziņas par sevi; 

6) bez Valdes rakstveida piekrišanas kandidējis vēlēšanās no cita vēlēšanu saraksta; 

7) ir iestājies citā partijā; 

8) citos gadījumos, kad Biedra rīcība nav savienojama ar turpmāku atrašanos PARTIJAS 

rindās, jo var negatīvi ietekmēt PARTIJAS un tās institūciju un citu Biedru 

atpazīstamību, popularitāti un autoritāti sabiedrībā, tai skaitā – šī Biedra rīcība ārpus 

darbības PARTIJĀ (tai skaitā – ja tiesa ar spēkā stājušos spriedumu ir atzinusi Biedru 

par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodāmība nav noņemta vai 

dzēsta likumā noteiktajā kārtībā). 
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4.10. Izskatot jautājumu par Biedra atcelšanas no amata PARTIJAS institūcijā vai izslēgšanas no 

PARTIJAS rosināšanu, Ētikas komisija aicina attiecīgo biedru un attiecīgās nodaļas 

pārstāvi šajā jautājumā izteikt viedokli Ētikas komisijas sēdē. 

4.11. Ētikas komisijas piemēroto disciplinārsodu Biedram ir tiesības pārsūdzēt Valdē 30 dienu 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Valdes lēmums ir galīgs. 

V. Finanses, manta un revīzija. 

5.1. Lai pildītu savus darba uzdevumus un sasniegtu darbības mērķus un nodrošinātu 

PARTIJAS saimniecisko un organizatorisko darbību, PARTIJAI ir tiesības iegūt kustamo un 

nekustamo īpašumu un veidot finanšu resursus, kas sastāv no: 

1) fizisko personu finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumiem (ziedojumiem); 

2) ienākumiem no PARTIJAS saimnieciskās darbības; 

3) citiem atļautiem finansēšanas avotiem. 

5.2. Iestāšanās naudu un biedru naudu PARTIJAS dibinātāji un Biedri nemaksā. 

5.3. PARTIJAS saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī finanšu piesaisti un izlietojumu 

kontrolē Revīzijas komisija, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Statūtiem. 

5.4. PARTIJAS saimniecisko un finanšu darbību vismaz reizi gadā pārbauda zvērināts 

revidents, kuru uz 2 gadu termiņu ieceļ Valde. 

VI. Deputātu kandidātu izvirzīšana un apstiprināšana. 

6.1. Valde: 

1) apstiprina priekšvēlēšanu programmas Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām un 

izdara tajās grozījumus; 

2) apstiprina priekšvēlēšanu programmu vadlīnijas pašvaldību vēlēšanām un izdara 

tajās grozījumus; 

3) nosūta visiem Biedriem informāciju par deputātu kandidātu izvirzīšanu un sarakstu 

veidošanu Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām; 

4) aicina Biedrus Valdes norādītajā termiņā un kārtībā pieteikt deputātu kandidatūras 

izlemšanai par iekļaušanu attiecīgajos sarakstos; 

5) izvērtē pieteiktās deputātu kandidatūras un informē Biedrus par viņu iekļaušanu vai 

atteikšanos iekļaut biedru kandidātu sarakstā; 

6) sagatavo un apstiprina kandidātu sarakstus Saeimas un Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām; 
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7) lemj par izmaiņām apstiprinātajos deputātu kandidātu sarakstos. 

6.2. Statūtu 6.1. punkta 5. – 7. apakšpunktos minētajos jautājumos pieņemtie Valdes lēmumi 

nav apstrīdami. 

VII. Citi noteikumi. 

7.1. PARTIJAI ir juridiskas personas statuss. 

7.2. PARTIJAS nodaļas un citas institūcijas nav juridiskās personas. 

7.3. PARTIJAI ir sava simbolika – logotips un grafiskais simbols: 

1) PARTIJAS logotipā ir ar lieliem burtiem (melnā krāsā) atainots PARTIJAS pilnais 

nosaukums – LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ – skaidri salasāmā rakstā un: 

a) vienā variantā: grafiskais simbols – pirms šī nosaukuma: 

 

 

 

b) otrā variantā: grafiskais simbols – virs šī nosaukuma: 

 

2) grafiskais simbols, kas var tikt lietots kopā ar PARTIJAS pilno nosaukumu vai bez tā, 

vizuāli izsaka PARTIJAS nosaukumu – sarkanā aplī ir attēlots balts skaitlis “1” un balta 

izsaukuma zīme “!” (PARTIJAS nosaukums ir aicinājums, kura beigās liekama 

izsaukuma zīme; izsaukuma zīme stila tīrības nolūkos ir pārcelta uz grafisko zīmi un 

nav pie logotipa tekst: 

a) sarkani baltā krāsa apzīmē Latvijas identitāti, tāpēc tiek lietotas Latvijas valsts 

karoga krāsas: 
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b) materiālos, kur nav iespējams krāsu lietojums, pieļaujama arī logotipa melnbaltās 

versijas lietošana: 

 

7.4. PARTIJA var izveidot preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus (bez peļņas 

gūšanas rakstura). Ienākumi tiek izmantoti tikai un vienīgi PARTIJAS mērķu sasniegšanai 

un darbības nodrošināšanai. 

7.5. Jautājumos, kas nav noteikti statūtos, PARTIJA vadās no Latvijas Republikas Satversmes, 

Politisko partiju likuma un citu Latvijas tiesību aktu regulējuma. 

 

Rīgā, 

2022. gada 21.maijā. 

 

 

Partijas valdes priekšsēdētājs 

_____/elektroniskais paraksts/_____ 

Ainārs Šlesers 


