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1.nodaļa. Darbības mērķis. 
1.1. “LIEPĀJAS PARTIJA“ (turpmāk tekstā – Partija) ir demokrātiska labēja politiska partija, kuras darbības 
mērķi ir: 
1.1.1. veicināt Liepājas saimniecisko un ekonomisko attīstību; 
1.1.2. nodrošināt Liepājas kā demokrātiskas un patstāvīgas pilsētas attīstību; 
1.1.3. uz brīvprātības principiem apvienot Liepājas iedzīvotājus kopīgam darbam; 
1.1.4. uzlabot un nodrošināt liepājnieku labklājību. 
 

2.nodaļa. Darbības uzdevumi. 
2.1.    Partijas darbības uzdevumi ir: 
2.1.1. nodrošināt demokrātisku pilsētas pārvaldi; 
2.1.2. veicināt līdzsvarotu, kompetentu un sabalansētu pilsētas attīstību; 
2.1.3. iesaistīt aktīvā politiskā darbībā tos iedzīvotājus, kuri atbalsta Partijas programmu un rīcību; 
2.1.4. veicināt pilsētas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju dzīves kvalitātē; 
2.1.5. aizstāvēt pilsētas iedzīvotāju intereses un tiesības. 
 

3.nodaļa. Darbības metodes. 
3.1. Partijas darbības mērķu un uzdevumu izpildei: 
3.1.1. īstenot Partijas programmas izpildi; 
3.1.2. uzņemties ikdienas rūpes par pilsētas iedzīvotāju labklājību un drošību; 
3.1.3. izvirzīt deputātu kandidātus pašvaldību domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām; 
3.1.4. piedalīties pašvaldību domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās; 
3.1.5. iesaistīties pašvaldības domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta institūciju darbā; 
3.1.6. ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību īstenot Partijas programmu; 
3.1.7. veikt citas likumos atļautās darbības. 
 

4.nodaļa. Nosaukums. 
4.1. Partija ir juridiska persona ar nosaukumu: “LIEPĀJAS PARTIJA“ 
 

5.nodaļa. Nosaukuma saīsinājums. 
5.1. Partijas nosaukuma saīsinājums ir: “LP”.  
 

6.nodaļa. Simbolika. 
6.1. Partijas simboliku veido stilizēts partijas nosaukums vai tā saīsinājums – kreisajā pusē sarkans 
pusmēness, kuru noslēdz trīs zaļas liepu lapas. Puslokā ieraksts ar drukātiem burtiem „LIEPĀJAS (zaļā krāsā) 
PARTIJA (melnā krāsā)”.  
 

7.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas kārtība 
7.1. Par Partijas biedru var kļūt jebkura astoņpadsmit gadu vecumu sasniegusi persona, kurai tas nav aizliegts 
ar likumu un kas ir ieinteresēta Partijas sekmīgā darbībā, kā arī atbalsta programmu.  
7.2. Lai kļūtu par Partijas biedru, pieteicējam ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums valdei, kuru tā izskata 
tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteikumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds 
sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmuma 
izraksts tiek nosūtīts pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
7.3. Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partijas biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā 
iestāšanās maksa: strādājošajiem Ls 1,- (viens lats), pensionāriem, studentiem un nestrādājošajiem Ls 0,50 ( 
50 santīmi). 
7.4. Partijas biedrs var jebkurā laikā izstāties no partijas, par to rakstveidā informējot Partijas valdi. 
7.5. Partijas biedru no Partijas valde var izslēgt šādos gadījumos: 
7.5.1. nav samaksāta iestāšanās nauda vai ilgstoši nav samaksāta biedra nauda; 
7.5.2. ja biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
7.5.3. ja biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
7.5.4. ja tiek diskreditēts Partijas gods un labais vārds sabiedrībā; 
7.5.4. par citām darbībām, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto. 
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7.6. Partijas biedra izslēgšanu no partijas var ierosināt:  
7.6.1. Partijas valdes loceklis;  
7.6.2. ne mazāk kā desmit Partijas biedri. 
7.7. Jautājumu par Partijas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un 
dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma 
pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem atklāti balsojot. Valdes lēmuma izraksts tiek nosūtīts izslēgtajam Partijas 
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
7.8. Lēmumu par izslēgšanu no Partijas var pārsūdzēt tuvākajā Partijas biedru kopsapulcē vai pārstāvju 
sapulcē – kongresā. 
 

8.nodaļa. Biedru naudas maksāšanas kārtība. 
8.1. Katram Partijas biedram ir pienākums vienu reizi ceturksnī maksāt biedra naudu: strādājošajiem Ls 1,- 
(viens lats), pensionāriem, studentiem un nestrādājošajiem Ls 0,20 (20 santīmi); 
8.2. Saņemot Partijas biedra rakstisku iesniegumu, Partijas valde katrā individuālā gadījumā var lemt par 
biedra naudas apmēra samazināšanu. 

 
9.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

9.1. Partijas biedram ir tiesības: 
9.1.1. piedalīties Partijas pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā; 
9.1.2. saņemt informāciju par Partijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partijas institūciju protokoliem, 
lēmumiem un rīkojumiem; 
9.1.3. piedalīties visos Partijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partijas darbību un tās 
uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, kā arī apzināt pastāvošās problēmas un sniegt ieteikumus par to 
risināšanas veidiem; 
9.1.4. uz laiku pārtraukt savu darbību Partijā, ja tas nav savienojams ar dienesta vai amata pienākumu 
pildīšanas nosacījumiem; 
9.1.5. tikt ievēlētam Partijas amatos un vēlēt tos; 
9.1.6. statūtos noteiktajā kārtībā lemt par Partijas kandidātiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kā arī pretendēt uz iekļaušanu kandidātu sarakstos; 
9.1.7. brīvi izstāties no Partijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu. 
9.2. Partijas biedru pienākumi ir: 
9.2.1. ievērot Partijas statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus; 
9.2.2. maksāt biedra naudu; 
9.2.3. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partijas mērķu un uzdevumu realizēšanu; 
9.2.4. augsti turēt Partijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas diskreditē Partijas reputāciju sabiedrībā. 
 

10.nodaļa. Partijas teritoriālās un reģionālās nodaļas. 
10.1. Ne mazāk kā piecpadsmit biedri var izveidot nodaļu. Lēmumu par nodaļas izveidošanu pieņem valde. 
10.2. Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa. Katrā administratīvajā teritorijā var izveidot ne vairāk kā 
vienu nodaļu.  
10.3. Nodaļas darbojas saskaņā ar Partijas valdes apstiprinātu nolikumu. 
10.4. Nodaļām ir tiesības un pienākumi: 
10.4.1. iesniegt lēmumprojektus Partijas valdei;  
10.4.2. izvirzīt pārstāvjus kongresam; 
10.4.3. izvirīt deputātu kandidātu sarakstu atbilstošās pašvaldības domju vēlēšanām; 
10.5. Nodaļas biedri ievēl nodaļas valdi, kurā var būt trīs locekļi.  
 

11.nodaļa. Partijas kopsapulce. 
11.1. Partijas augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.  
11.2. Kārtējās kopsapulces sasauc Partijas valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.  
11.3. Ārkārtas kopsapulces sasauc pēc valdes, Revīzijas komisijas, vai 1/10 daļas biedru pieprasījuma. 
11.4. Valdei jāsasauc ārkārtas kopsapulce ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. 
11.5. Partijas valde nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot pieteikuma 
prasības. Partijas valdei pienākums ir izziņot kopsapulci rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai Partijas biedri 
ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sanākšanas. 
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11.6. Par kopsapulci Partijas valde ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās sanākšanas publicē laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” maksas paziņojumu, minot tās norises vietu (adresi), laiku (gadu, mēnesi, datumu, stundu), darba 
kārtības projektu, kā arī atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 
11.7. Partijas valde pirms kopsapulces sagatavo izskatāmo jautājumu materiālus tā, lai kopsapulce noritētu 
lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas 
notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem. 
11.8. Kopsapulci atklāj un vada Partijas priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.  
11.9. Kopsapulces sākumā tiek ievēlēts protokolists un balsu skaitītāji, tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti 
priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu. 
11.10. Kopsapulces vadītāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus, īpaši skaidri un obligāti 
izskatāmos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots. 
11.11. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi 
balsstiesīgo biedru.  
11.12. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem 
biedriem. 
11.13. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz 1/3 Partijas biedru pieprasa aizklātu 
balsojumu. 
11.14. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina kopsapulces vadītājs un protokolists.  
Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists.  
11.15. Kopsapulcei ir tiesības: 
11.15.1. apstiprināt Partijas statūtus un programmu, kā arī veikt grozījumus minētajos dokumentos; 
11.15.2. ievēlēt Partijas priekšsēdētāju un divus līdzpriekšsēdētājus  
11.15.3. ievēlēt valdi; 
11.15.4. ievēlēt Revīzijas komisiju; 
11.15.5. apstiprināt priekšvēlēšanu programmas pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām; 
11.15.6. apstiprināt gada pārskatus un atskaites; 
11.15.7. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju; 
11.15.8. pieņemt lēmumu par Partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā vai darbībā; 
11.15.9. izlemt jebkurus citus jautājumus. 
11.16. Ja kopsapulce nespēj pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, tad Partijas valde ne vēlāk kā trīs nedēļu 
laikā attiecīgo jautājumu izlemšanai sasauc atkārtotu kopsapulci, kas ir tiesīga izlemt attiecīgos jautājumus 
neatkarīgi no tajā pārstāvēto biedru skaita.  
 

12.nodaļa. Pārstāvju sapulce - kongress. 
12.1. Kopsapulces pienākumus var pildīt no Partijas biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce – kongress. 
12.2. 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. 
12.3. Šo statūtu noteikumi par kopsapulci attiecībā uz sasaukšanu, norisi, kvorumu, lēmumu pieņemšanu un 
apstrīdēšanu piemērojami arī attiecībā uz kongresu. 
 

13.nodaļa. Valde. 
13.1. Partijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde.  
13.2. Partijas valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem atklātā balsošanā, ja par tiem nobalso vairāk kā puse 
no klātesošajiem biedriem.  
13.3. Partijas valde sastāv no 9 valdes locekļiem, tai skaitā Partijas priekšsēdētājs un divi līdzpriekšsēdētāji. 
Valde pati sadala savus pienākumus valdes locekļu starpā.  
13.4. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs 
vai ne mazāk kā 4 valdes locekļi. 
13.5. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse valdes biedru. Valdes lēmums ir pieņemts, 
ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. 
13.6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā (tai skaitā – 
elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu. 
13.7. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un protokolētājs. 
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13.8. Valdes locekli var atsaukt kopsapulce. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt valdei paziņojumu par 
valdes locekļa amata atstāšanu. 
13.9. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Partijas/valdes priekšsēdētājam ir tiesības Partiju 
pārstāvēt atsevišķi, partijas līdzpriekšsēdētājiem ir tiesības pārstāvēt partiju kopā ar vēl vienu valdes locekli, 
bet pārējiem valdes locekļiem - ne mazāk kā pieciem kopīgi. 
13.10. Valde: 
13.10.1. nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi un īstenošanu; 
13.10.2. pārzina un vada Partijas lietas, nodrošina Partijas programmas īstenošanu un pārvaldes institūciju 
lēmumu izpildi; 
13.10.3. sagatavo Partijas statūtu un programmas grozījumu projektus; 
13.10.4. vada un pārzin Partijas darbu; 
13.10.5. lemj par biedru uzņemšanu; 
13.10.6. sagatavo Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības projektus; 
13.10.7. izdod pilnvaras Partijas vārdā parakstīt saimnieciskos un finansiālos dokumentus; 
13.10.8. sagatavo un apstiprina pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstus;  
13.10.9. apstiprina Partijas budžetu; 
13.10.10. pilnvaro trīs personas, no kurām vienai ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanām 
un būt klāt vēlēšanu komisijas sēdēs;  
13.10.11. vada partijas stratēģijas un taktikas izstrādi; 
13.10.12. sagatavo ziņojumu kopsapulcei par Partijas politikas īstenošanu un programmā noteikto mērķu 
sasniegšanu;  
13.10.13. ieceļ uz vienu gadu zvērinātu revidentu;  
13.10.14. apstiprina Partijas nodaļu nolikumus; 
13.10.15. sniedz Revīzijas komisijai un zvērinātam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas 
un dokumentus; 
13.10.16. organizē kopsapulces,; 
13.10.17. izvirza deputātu kandidātus uz pašvaldību domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām; 
13.10.18.  veic citus Partijas darbības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus. 
 

14.nodaļa. Partijas priekšsēdētājs un līdzpriekšsēdētāji 
14.1. Partijas priekšsēdētāju un līdzpriekšsēdētājus ievēl kopsapulce uz diviem gadiem atklātā balsošanā. 
Partijas priekšsēdētājs vienlaicīgi ir valdes priekšsēdētājs, bet partijas līdzpriekšsēdētāji ir valdes locekļi. 
Partijas priekšsēdētājs: 
14.1.1. vada Partijas ikdienas darbu; 
14.1.2. vada kopsapulci; 
14.1.3. pārstāv Partiju atsevišķi; 
14.1.4. ierosina sasaukt kopsapulci; 
14.1.5. izveido vai likvidē nozaru komisijas atsevišķu jautājumu vai Partijas uzdevumu izskatīšanai un 
pildīšanai, ieceļ to vadītājus. 
14.2. Partijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda viens no Partijas līdzpriekšsēdētājiem, 
kurš ir nozīmēts ar partijas priekšsēdētāja rīkojumu. 
14.3. Partijas līdzpriekšsēdētājiem ir tiesības pārstāvēt Partiju kopā ar vēl vienu valdes locekli. 
14.4. Partijas priekšsēdētājs pieņem lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu, 
kas nepārsniedz Ls 5000,00 vērtību. 
 

15.nodaļa. Revīzijas komisija. 
15.1. Partijas Revīzijas komisija ir neatkarīga Partijas iekšējās uzraudzības institūcija. 
15.2. Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā ievēl kopsapulce uz diviem gadiem atklātā balsošanā. 
15.3. Revīzijas komisijas darbu vada Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl komisijas 
locekļi. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs organizē komisijas lietvedību un nodrošina tās uzturēšanu kārtībā. 
15.4. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt Partijas valdes locekļi. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības 
piedalīties Valdes sēdēs kā novērotājiem. 
15.5. Partijas Revīzijas komisija: 
15.5.1 veic Partijas dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
15.5.2. sniedz atsauksmi par vadības institūciju darbību un Statūtu ievērošanu; 
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15.5.3. sniedz atsauksmi par Partijas budžetu un gada pārskatu; 
15.5.4. izvērtē Partijas grāmatvedības un lietvedības darbu; 
15.5.5. sniedz atsauksmi par Partijas finansiālo darbību un tās uzlabošanu; 
15.5.6. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus. 
15.6. Revīzijas komisija veic Partijas dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju kopsapulces 
noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 
15.7. Revīzijas komisija apkopo revīzijas rezultātus un iesniedz atzinumu Partijas kopsapulcei un valdei.  
15.8. Revīzijas komisijai ir tiesības pieprasīt Valdei visus ar Partijas finansiālo darbību saistītos dokumentus 
15.9. Revīzijas komisija sniedz atzinumu valdei par finansiālās darbības deklarāciju un gada pārskatu, pirms 
to iesniegšanas attiecīgajām valsts institūcijām. 
15.10. Partijas saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents. 
15.11. Zvērinātu revidentu uz vienu gadu apstiprina Partijas valde ar vienkāršu balsu vairākumu.  

 
16.nodaļa. Nozaru komisija. 

16.1. Nozaru komisijas sagatavo lēmumprojektus un rekomendācijas, kā arī izstrādā priekšlikumus Partijas 
programmai attiecīgajā nozarē. 
 
PARTIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS,  
PARTIJAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS      /U.SESKS/ 
 
 


