Partijas
VIENOTĪBA
nodaļas nolikums

Jaunatnes

Vispārīgie noteikumi

I.

1. Partijas VIENOTĪBA (turpmāk – partija) Jaunatnes nodaļa ir partijas
struktūrvienība un tās darbību nosaka partijas statūti, ētikas kodekss un
šis nolikums, kā arī citi iekšējie normatīvie akti.
2. Jaunatnes nodaļas nosaukums ir Vienotības Jaunatnes organizācija
(turpmāk – VJO). Angliski – Vienotiba Youth Organization
3. Par VJO dalībnieku kļūst ikviens līdzšinējais partijas „Pilsoniskā
Savienība” jaunatnes nodaļas, partijas „Jaunais laiks” jaunatnes nodaļas
un partijas „Sabiedrība citai politikai” jauniešu organizācijas biedrs..
4. VJO ir sava simbolika, kuru apstiprina kopsapulce.

II.

Misija un uzdevumi

5. VJO misija ir sekmēt jaunas politiķu paaudzes veidošanos, kas pārstāvēs
Latvijas un tās sabiedrības intereses, balstoties uz demokrātiskām
vērtībām, tiesiskumu, solidaritāti un eiropeisko identitāti.
6. VJO uzdevumi ir:
6.1. veidot un nostiprināt izpratni jaunatnes vidū par demokrātijas un
pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem;
6.2. veicināt jaunatnes līdzdalību demokrātiskā, kompetentā, kvalitatīvā un
tiesiskā valsts pārvaldē, kā arī izglītot to jaunatnes politikas
jautājumos;
6.3. formulēt un piedāvāt partijas struktūrvienībām un institūcijām VJO
viedokli, sagatavot lēmumprojektus un sniegt atzinumus par partijas
nostāju jaunatnes politikas, kā arī citos partijai un sabiedrībai aktuālos
jautājumos;
6.4. nodrošināt ekspertu līdzdalību partijas darbībā no jaunatnes vidus;
6.5. veicināt jaunu partijas biedru piesaisti.

III.

Dalībnieki un atbalstītāji

7. Dalībnieki
7.1. Dalībnieku iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas kārtība:
7.1.1. VJO dalībnieki ir šī nolikuma 3.punktā minētās personas un
šajā nolikumā noteiktajā kārtībā par VJO dalībniekiem uzņemtās
personas;
7.1.2. Par dalībnieku var kļūt jebkurš jaunietis vecumā no četrpadsmit
līdz trīsdesmit pieciem gadiem, kurš atzīst un ievēro partijas
mērķus, statūtus, ētikas kodeksu un šo nolikumu, kā arī citus
partijas un VJO iekšējos normatīvos aktus, un līdzdarbojas VJO
ne mazāk kā vienu mēnesi;
7.1.3. par VJO dalībnieku nevar būt persona, kura ir citas politiskās
partijas vai to jaunatnes struktūrvienības (nodaļas, organizācijas)
biedrs vai atbalstītājs;
7.1.4. persona, kura vēlas kļūt par VJO dalībnieku, aizpilda un
iesniedz VJO valdei tās apstiprinātu anketu. Lēmumu par
dalībnieka uzņemšanu VJO pieņem valde;
7.1.5. VJO valde var ierosināt partijas valdei izslēgt VJO dalībnieku,
kurš ir arī partijas biedrs, ja dalībnieks neievēro partijas statūtus,
ētikas kodeksu, šo nolikumu, citus partijas iekšējos normatīvos
aktus vai nodarījis būtisku kaitējumu partijai vai VJO;
7.1.6. dalībnieks uzskatāms par izslēgtu no VJO bez atsevišķa VJO
valdes lēmuma, ja tas tiek izslēgts no partijas atbilstoši partijas
statūtiem;
7.2. Dalībnieku tiesības un pienākumi:
7.2.1. piedalīties partijas un VJO darbā, apmeklēt partijas un VJO
rīkotos pasākumus;
7.2.2. vēlēt VJO amatpersonas;
7.2.3. kandidēt uz VJO valdi, priekšsēdētāja amatu un Ētikas komisijas
locekļa amatu, ja dalībnieks ir arī partijas biedrs;
7.2.4. atbalstīt partiju un VJO tās darbā un vēlēšanu kampaņā;
7.2.5. izteikt un aizstāvēt savu viedokli partijā, VJO, tās institūcijās un
struktūrvienībās;
7.2.6. iesniegt priekšlikumus partijas un VJO darbības uzlabošanai un
misijas sasniegšanai;
7.2.7. saņemt informāciju par partijas un VJO darbības jautājumiem,
kā arī sniegt informāciju par VJO uzdevumiem un sasniegumiem;
7.2.8. piedalīties VJO kopsapulcēs un ievērot valdes, kopsapulces
lēmumus;
7.2.9. popularizēt partijas mērķus un uzdevumus jaunatnes vidū un
sabiedrībā kopumā;
7.2.10.
ziņot VJO institūcijām par to darbībā novērotajiem
trūkumiem;
7.2.11.
jebkurā laikā izstāties no VJO, par to rakstveidā
informējot VJO valdi.

8. Katram VJO dalībniekam, kurš vienlaicīgi ir arī partijas biedrs,
ir
pienākums maksāt biedra naudu saskaņā ar partijas noteikto kārtību un
apmēru.
9. Atbalstītāji
9.1. par VJO atbalstītāju var kļūt jebkura persona, kura sasniegusi
četrpadsmit gadu vecumu un kura atbalsta partiju un VJO, un
rakstveidā izsaka vēlmi kļūt par atbalstītāju;
9.2. VJO atbalstītājs nevar būt citas Latvijas politiskās partijas vai tās
jaunatnes struktūrvienības (nodaļas, organizācijas) biedrs vai
atbalstītājs;

IV.

Organizatoriskā struktūra

10. Kopsapulce
10.1. kopsapulce ir VJO augstākā lēmējinstitūcija, kuras darbā un lēmumu
pieņemšanā ir tiesīgi piedalīties visi VJO dalībnieki bez jebkādiem
ierobežojumiem;
10.2. kārtējo kopsapulci sasauc VJO valde ne retāk kā reizi gadā;
10.3. ārkārtas kopsapulces sasaukšanu var pieprasīt VJO valde ar divām
trešdaļām visu valdes locekļu atbalstu vai ne mazāk kā viena desmitā
daļa VJO dalībnieku;
10.4. VJO valdei jāsasauc ārkārtas kopsapulce ne vēlāk kā mēneša laikā
no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas;
10.5. kopsapulces kompetencē ietilpst šādi jautājumi:
10.5.1.
grozījumu izdarīšana VJO nolikumā;
10.5.2.
valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu ievēlēšana un
atsaukšana, kā arī Ētikas komisijas locekļu ievēlēšana;
10.5.3.
citi jautājumi, kas saistīti ar VJO misijas un uzdevumu
īstenošanu.
10.6. kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās viena ceturtā daļa
dalībnieku. Gadījumā, ja kvoruma trūkuma dēļ kopsapulce nav tiesīga
pieņemt lēmumu, 30 dienu laikā tiek sasaukta ārkārtas kopsapulce,
kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo dalībnieku skaita;
10.7. lēmumi kopsapulcē tiek pieņemti ar klātesošo dalībnieku balsu
vairākumu;
10.8.VJO kopsapulce ir tiesīga izvirzīt priekšlikumus grozījumiem VJO
nolikumā.
11. Valde
11.1. VJO darbu kopsapulču starplaikā vada VJO izpildinstitūcija – valde;
11.2. valde ir patstāvīgi darbojošās vadības institūcija, kas sastāv no
valdes priekšsēdētāja un astoņiem valdes locekļiem;

11.3. valde nodrošina kopsapulces lēmumu īstenošanu;
11.4. valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes
locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu
balsu vairākumu;
11.5. valdes sēdēm jānotiek ne retāk kā reizi divās nedēļās;
11.6. ārkārtas valdes sēdi sasaukt ir tiesīgi valdes priekšsēdētājs vai viena
trešā daļa no valdes locekļiem;
11.7. valde rīkojas ar nodaļas rīcībā nodoto kustamo un nekustamo mantu
un pieņem lēmumus par finanšu līdzekļu izlietojumu;
11.8. pēc VJO valdes priekšsēdētāja vai vismaz vienas trešdaļas valdes
locekļu ierosinājuma valde balso par kāda konkrēta valdes locekļa
atstādināšanu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas, ar nosacījumu,
ka tas trīs reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz
valdes sēdēm. Lēmums tiek pieņemts, vismaz divām trešdaļām visiem
valdes locekļu balsojot par valdes locekļa atstādināšanu;
11.9. valdes sēdes ir atklātas visiem dalībniekiem un atbalstītājiem, taču,
valdei vienojoties, valde ir tiesīga noteiktus jautājumus izlemt slēgtā
sēdē.
12.

Priekšsēdētājs
12.1. sasauc un vada VJO kopsapulci un valdes sēdes;
12.2. priekšsēdētāja prombūtnes laikā valdes sēdes sasauc un vada
vietnieks vai cita pilnvarota persona;
12.3. pārstāv VJO viedokli sabiedrībā un partijas institūcijās, kā arī
paraksta VJO saistošos dokumentus un lēmumus;
12.4. ir tiesīgs pilnvarot jebkuru VJO dalībnieku atsevišķu uzdevumu
veikšanai;
12.5. priekšsēdētājam vai citai viņa pilnvarotai personai ir pienākums
dalībnieku vārdā partijas valdē uzdot jautājumus un uzstāties debatēs.
Par visiem partijas valdē pārspriestajiem jautājumiem un izteiktajiem
viedokļiem, kas attiecas uz VJO darbību vai jaunatnes politikas
jautājumiem, priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotā persona informē VJO
valdi tās tuvākajā sēdē.

13.

Priekšsēdētāja un valdes ievēlēšanas kārtība:
13.1. VJO priekšsēdētāju un valdes locekļus uz vienu gadu ievēl VJO
kopsapulce;
13.2. balsojums ir aizklāts, bet, kopsapulcei īpaši lemjot, tas var notikt
atklāti;
13.3. uz priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem var kandidēt tikai
partijas biedri;
13.4. priekšsēdētāja un valdes locekļu kandidatūras tiek izvirzītas pirms
attiecīgās kopsapulces vai VJO valdes noteiktajā kārtībā;
13.5. ja ievēlētais VJO valdes loceklis atteicies vai citu iemeslu dēļ
zaudējis vai nolicis savu valdes locekļa mandātu, viņa vietā stājas
nākamais kandidāts, kurš saņēmis nākamo attiecīgi lielāko balsu
skaitu, ja tāds ir.

14.

15.

VJO var veidot komisijas un darba grupas, nosakot to uzdevumus.
Komisijām un darba grupām ir tiesības pieprasīt savai darbībai
nepieciešamās ziņas un informāciju no VJO dalībniekiem. Savus
priekšlikumus komisijas un darba grupas iesniedz izskatīšanai un
apspriešanai VJO valdei;
14.1. Komisiju un darba grupu vadītājiem vai vietniekiem obligāti ir
jāpiedalās valdes sēdēs un jāziņo par komisijas vai darba grupu
darbu.
VJO reģionālā darbība
15.1. VJO var būt savas reģionālās nodaļas. Tās apstiprina vai slēdz ar
VJO valdes lēmumu;
15.2. Reģionālo nodaļu var izveidot vismaz 3 VJO dalībnieki saskaņā ar
valdes apstiprinātu nolikumu;
15.3. lai koordinētu VJO reģionālo nodaļu darbu un sadarbību, reģionālo
nodaļu vadītāji veido VJO Reģionālo padomi. VJO Reģionālā padome
darbojas saskaņā ar VJO Reģionālas padomes nolikumu, kuru
apstiprina VJO valde;
15.4. VJO Reģionālo padomi vada valdes iecelta reģionālā nodaļa. Viena
reģionālā nodaļa padomi nevar vadīt divus termiņus pēc kārtas.

16.

VJO Ētikas komisija
16.1. Ētikas komisija sastāv no 5 locekļiem, kurus ievēl kopsapulcē uz 1
gadu;
16.2. Ētikas komisijas locekļa amatu nevar apvienot ar VJO valdes locekļa
amatu;
16.3. Ētikas komisija darbojas saskaņā ar partijas ētikas kodeksu un VJO
„Laba politiķa rokasgrāmatu”.

17. VJO veido sadarbību ar citu politisko partiju jaunatnes organizācijām, kā
arī ar biedrībām un nodibinājumiem.
18. VJO finanšu līdzekļus, materiāli tehnisko bāzi un nodrošinājumu veido
VJO piešķirtie partijas līdzekļi, VJO dalībnieku iemaksātās partijas biedru
naudas
un citi ienākumi, kuru iegūšana nav aizliegta ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
19. VJO tiek likvidēta, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas VJO kopsapulces
dalībnieku. Ja VJO tiek slēgta, tā vairs nedrīkst izmantot ne partijas
nosaukumu, ne simboliku. Visi VJO finanšu līdzekļi un materiālās vērtības
tādā gadījumā ir nekavējoties nododamas partijai.

