
Interneta padome. 
 
 

 
Informēšana un pieteikšanās dalībai Interneta padomē. 

Visiem partijas biedriem pa pastu tiek izsūtīta vēstule ar aicinājumu pieteikties           
darbībai Interneta padomē. Aicinājumā ietverta portāla adrese, katra biedra unikāls          
identifikācijas numurs un informācija par to, kā tiešsaistē aizpildīt iesniegumu lai           
pieteiktos darboties Interneta padomē. Papildus katrs biedrs saņem informāciju par          
padomes biedra tiesībām un pienākumiem (par tiesībām iesniegt labojumus partijas          
dokumentos, pienākums saglabāt informācijas konfidencialitāti, u.c.) 

Pirmo reizi apmeklējot Interneta padomes portālu, biedri tiek lūgti aizpildīt          
pieteikuma veidlapu norādot pamatinformāciju par sevi (Vārds, uzvārds e-pasta         
adrese, partijas nodaļa vai atbalsta grupa, u.c.), ievadīt unikālo identifikācijas numuru,           
apstiprināt, ka biedrs ir iepazinies un piekrīt savām tiesībām un pienākumiem. 

Pēc reģistrācijas biedrs uz norādīto e-pastu saņem informāciju par         
lietotājvārdu un paroli, lai iekļūtu sistēmā. Kad sistēmas administrators ir pārbaudījis,           
vai reģistrētais biedrs nav izslēgts no partijas, apturējis savu darbību partijā un            
nomaksājis biedru naudu par iepriekšējo gadu, biedru dalība padomē tiek apstiprināta           
un biedrs var sākt savu darbību. 

Gadījumā ja biedru nauda nav nomaksāta – locekļa darbība padomē tiek           
apturēta līdz brīdim, kad biedru nauda tiek nomaksāta. 
 
Interneta padomes portāla uzbūve. 

Interneta portāla sākuma lapā ir informācija par partiju Jaunais laiks, atsauces           
uz partijas oficiālo mājas lapu, informācija par to, kā kļūt par partijas Jaunais Laiks              
biedru, vieta reģistrēto biedru autorizācijai. (papildus drošībai iespējams izveidot         
aizsardzību izmantojot kodu kartes līdzīgi kā banku sistēmās) 

Pēc autorizācijas biedri nonāk portāla slēgtajā daļā. Slēgtā daļa satur vairākas           
sadaļas. Personīgā informācija, Valdes informācija, Domes informācija, Kandidātu        
saraksti, Dokumentu projekti, Padomes locekļu paziņojumi. 
Personīgā informācija 

Papildus informācijai, kas jānorāda reģistrējoties, lai kļūtu par padomes         
locekli, lietotājiem ir iespējams norādīt papildus informāciju par sevi – iegūto           
izglītību, darba pieredzi, citas savas intereses, kā arī informāciju par to, vai lietotājs             
piekrīt, ka šī papildus informācija ir pieejama partijas vadībai un tā var lūgt lietotāja              
padomu vai viedokli individuāli. 
Valdes informācija 

Šajā sadaļā tiek ievietota partijas valdes oficiālā informācija – atklāto valdes           
sēžu darba kārtība pirms sēdēm, valdes sēžu protokoli pēc sēdēm. Dažādi citi valdes             
paziņojumi un aicinājumi. 

Locekļiem iespējams pievienot jautājumus kas būtu iekļaujami valdes darba         
kārtībā, kā arī iespējams nobalsot par šiem jautājumiem. Ja par iesniegto jautājumu            
pozitīvi nobalsojuši noteikts skaits padomes locekļu – sistēmas administrators         
rakstiski noformē jautājumu un iesniedz valdei ar lūgumu to iekļaut nākamās valdes            
sēdes darba kārtībā. 
Domes informācija 

Šajā sadaļā tiek ievietota partijas Domes oficiālā informācija. 
Locekļiem iespējams pievienot jautājumus kas būtu iekļaujami domes darba         



kārtībā, kā arī iespējams nobalsot par šiem jautājumiem. Ja par iesniegto jautājumu            
pozitīvi nobalsojuši noteikts skaits padomes locekļu – sistēmas administrators         
rakstiski noformē jautājumu un iesniedz domei ar lūgumu to iekļaut nākamās domes            
sēdes darba kārtībā. (šis punkts var mainīties atkarībā no tā kāds tiks izstrādāts domes              
nolikums) 
Kandidātu saraksti 

Šajā sadaļā tiek ievietoti kandidātu saraksti partijas amatiem, kā arī izvirzīto           
deputātu kandidātu saraksti pašvaldību, saeimas un eiroparlamenta vēlēšanām.        
Kandidātiem tiek lūgts iesniegt informāciju par sevi un saviem plāniem konkrētajās           
pozīcijās – šī informācija tiek pievienota un pieejama padomes locekļiem.  

Padomes locekļiem ir iespēja izvietot savus komentārus par katru kandidātu,          
kā arī iespēja nobalsot par vai pret katru kandidātu. Balsošana un komentēšana ir             
ierobežota laikā. Komentāru saturu var lūgt izvērtēt Ētikas komisijai, ja izsakot           
komentārus padomes loceklis pārkāpis partijas ētikas normas – tā darbība padomē tiek            
apturēta. Pēc noteiktā laika sistēmas administrators apkopo balsošanas rezultātus un          
rakstiskā veidā iesniedz valdei, pirms kandidātu apstiprināšanas. 
Dokumentu projekti 

Šajā sadaļā tiek publicēti partijas dokumentu vai to izmaiņu projekti.          
Locekļiem ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus grozījumiem vai papildinājumiem,         
kā arī iespēja balsot par saviem vai citu biedru izteiktajiem priekšlikumiem. Ja par             
priekšlikumu nobalso noteikts skaits padomes locekļu, sistēmas administrators        
noformē šos priekšlikumus rakstiski un iesniedz valdei vai atbildīgajai komisijai          
izskatīšanai. 
Padomes locekļu paziņojumi 

Šajā sadaļā padomes locekļiem ir iespējams publicēt savas domas, pārdomas,          
pētījumus un citus vēstījumus brīvā formā. Citiem padomes locekļiem ir iespējams tos            
komentēt. 


