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LSDSP Statūti
I Vispārīgie noteikumi

Nosaukums, simbolika un tiesiskais pamats
1. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija ir kreisa, patriotiska politiskā organizācija.
2. Organizācijas nosaukums ir - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Nosaukuma oficiālais
saīsinājums – LSDSP.
3. LSDSP simbolika ir sarkanas rozes attēls.
4. Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas nosaukums, tā saīsinājums un simbolika ir aizsargāti ar
patentu.
5. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, valsts
likumiem, partijas statūtiem un programmai.
6. LSDSP ir juridiskas personas statuss.

II LSDSP darbības pamatprincipi, mērķi un uzdevumi
7. LSDSP darbības pamatprincipi ir: brīvība, taisnīgums, vienlīdzīgas iespējas un solidaritāte. LSDSP
stratēģiskās prioritātes ir: darbs, izglītība, labklājība un kārtība valstī.
8. LSDSP darbojas ar demokrātiskām un tiesiskām metodēm. Tā noraida un vēršas pret jebkuru personas,
etniskas, nacionālas vai sociālas kopības diskrimināciju, totalitāru vai autoritāru ideoloģiju, naida
sludināšanu un varmācību.
9. LSDSP darbības mērķi ir:
1. Latvijas kā neatkarīgas, patriotiskas, demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstība;
2. humānas, demokrātiskas un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošana;
3. katras personības brīvas un vispusīgas attīstības nodrošināšana.
10. LSDSP veic politisko darbību realizējot sekojošus uzdevumus:
1. piedaloties visu līmeņu valsts un pašvaldību, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņās,
izvirzot deputātu kandidātus;
2. vadot savu deputātu darbību un ar viņu starpniecību īstenojot partijas programmu;
3. izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, sekmē vispārējas labklājības valsts izveidi.
11. Partijas galvenie uzdevumi tiek noteikti LSDSP kongresā apstiprinātā partijas programmā.
12. LSDSP veic saimniecisko darbību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

13. LSDSP ir izdevēja tiesības. Partija izdod savus preses izdevumus un veido citus masu informācijas
līdzekļus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

III LSDSP darbība laikā un telpā
14. LSDSP 1999. gadā 29. maija kongresā brīvprātīgi apvienojās Latvijas sociāldemokrāti, lai realizētu
sociāldemokrātijas principus un idejas. LSDSP ir tieša 1904. gadā dibinātās Latviešu
Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (valsts reģistra Nr. PO-015), 1990. gadā dibinātās Latvijas
Sociāldemokrātiskās partijas (valsts reģistra Nr. PO-011), 1924. gadā dibinātās Latgales Demokrātiskās
partijas (valsts reģistra Nr. PO-034) un 1995. gadā dibinātās Latvijas apkrāpto cilvēku aizstāvības
partijas „Taisnība” (valsts reģistra Nr. PO-048) tiesību un saistību pārņēmēja un turpina to darbību.
15. LSDSP darbojas Latvijas teritorijā, kā arī ārpus tās robežām, vietās, kur ir izveidotas LSDSP kopas,
interešu klubi vai sociāldemokrātiskas organizācijas.
16. LSDSP ir Sociālistiskās Internacionāles (SI) un Eiropas Sociāldemokrātiskās partijas (PES) pilntiesīga
dalīborganizācija.

IV LSDSP uzbūve un raksturojums
17. LSDSP pamatu veido tās biedri, kas izteikuši vēlmi statūtos noteiktajā kārtībā darboties partijā.
18. LSDSP biedru reģistrā partijas biedru reģistrē LSDSP Valdes pilnvarota persona.
19. Ja novada ietvaros darbojas tikai viena partijas kopa, tā realizē novada teritoriālās organizācijas
funkcijas un kopas vadītājs ir arī novada teritoriālās organizācijas vadītājs.
20. Teritoriālās organizācijas sastāvā vai ārvalstīs var tikt dibināti interešu klubi, kuros darbojas kopu biedri
un atbalstītāji. Lēmumu par interešu kluba dibināšanu pieņem teritoriālās organizācijas valde vai LSDSP
Valde ar balsu vairākumu, un tas tiek reģistrēts partijas interešu klubu reģistrā.
21. LSDSP mazākā organizatoriskā vienība ir kopa. Kopā ir ne mazāk kā pieci LSDSP biedri un to vada
kopas priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts uz diviem gadiem. Katra LSDSP kopa tiek reģistrēta partijas kopu
reģistrā un darbojas partijas teritoriālās organizācijas sastāvā pēc teritoriālās piekritības. Katrs LSDSP
biedrs var būt reģistrēts tikai vienā partijas kopā.
22. Kopas sapulce ir kopas lēmējinstitūcija. Kopas sapulces notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos
mēnešos.
23. LSDSP kopas apvienojas teritoriālās organizācijās pēc teritoriālās piekritības Latvijas Republikas
novados, bet republikas pakļautības pilsētās un to struktūrvienībās . Teritoriālās organizācijās vismaz
pusei biedru jābūt LR pilsoņiem.
24. LSDSP teritoriālo organizāciju lēmējinstitūcija ir LSDSP kopu izvirzīto delegātu teritoriālo organizāciju
sapulce. Teritoriālā organizācijas sapulce ievēl valdi un tās priekšsēdētāju, kā arī nepieciešamības
gadījumā tā vietniekus. Teritoriālo organizāciju sapulces jāsasauc ne retāk kā reizi gadā. Tās sasauc
teritoriālās organizācijas Valde.
25. LSDSP teritoriālās organizācijas pēc Latvijas Republikā noteiktajiem vēlēšanu apgabaliem apvienojas
apgabalu organizācijās.
26. LSDSP apgabalu organizācijās augstākā lēmējinstitūcija ir LSDSP kopu izvirzīto delegātu apgabala
organizāciju konference. Apgabala organizācijas konference ievēl apgabalu organizācijās valdi un
revīzijas komisiju, nosaka to skaitlisko sastāvu. Apgabala organizācijas darbojas, pamatojoties uz LSDSP
statūtiem un nolikumu, kuru apstiprina apgabala organizāciju konference.

27. Apgabalu Apgabala organizāciju konferences jāsasauc ne retāk kā reizi gadā. Tās sasauc apgabala
organizācijas Valde, kā arī LSDSP Valde, ja tas ir nepieciešams apgabala organizācijas interesēs.
Ārkārtas apgabala organizācijas konferences var sasaukt apgabala organizācijas Valde vai Revīzijas
komisija pēc savas iniciatīvas, vai arī, ja to pieprasa ne mazāk kā ceturtā daļa no apgabala organizācijas
LSDSP biedriem.
28. LSDSP apgabala organizācijas Valde ir apgabala organizācijas konferences vēlēta izpildinstitūcija, kas
sadarbībā ar LSDSP Valdi vada, koordinē un organizē apgabala organizāciju darbību LSDSP apgabala
organizācijas konferenču starplaikā. Valde tiek ievēlēta uz diviem gadiem.
29. LSDSP apgabala organizācijas Revīzijas komisija ir apgabala organizācijas konferences vēlēta
izpildinstitūcija, kas sadarbībā ar LSDSP Revīzijas komisiju kontrolē un revidē LSDSP teritoriālo
organizāciju darbību, saskaņā ar LSDSP apgabala organizācijas konferences apstiprinātu nolikumu.
Revīzijas komisija tiek ievēlēta uz diviem gadiem. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl
priekšsēdētāju.
30. LSDSP Padome ir konsultatīva institūcija ar padomdevēja funkcijām, kuru vada LSDSP priekšsēdētājs.
LSDSP Padomes sastāvu veido visu LSDSP kopu un teritoriālo organizāciju vadītāji, apgabalu
organizāciju valdes priekšsēdētāji.
31. LSDSP Padomes sēdes notiek reizi trijos mēnešos brīvdienās vai arī pirms attiecīgā termiņa, ja to
pieprasa LSDSP priekšsēdētājs, LSDSP Valde, Revīzijas komisija vai ne mazāk kā piektā daļa no LSDSP
Padomes locekļiem.
32. LSDSP Padomes sēdes sasauc LSDSP Valde, kura izstrādā arī sēdes darba kārtību un sagatavo
priekšlikumus un ieteikumus.
33. LSDSP Kongress ir LSDSP augstākā pārvaldes un lēmēj institūcija. Kārtējos partijas Kongresus sasauc
LSDSP Valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ieplānotās Kongresa
sasaukšanas dienas partijas Valde nosaka pārstāvniecības normas, kā arī Kongresa darba kārtību.
Ārkārtas kongresu sasauc LSDSP valde, ja tas ir nepieciešams partijas interesēs, vai, ja to pieprasa ne
mazāk kā viena desmitā daļa partijas biedru.
34. LSDSP priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, partijas Valdes un Revīzijas komisijas vēlēšanas notiek
reizi divos gados.
35. Balsstiesības Kongresā ir kopu ievēlētajiem un reģistrētiem delegātiem.
36. LSDSP Valde ir Kongresā vēlēta partijas izpildinstitūcija ar noteiktām pārvaldes institūcijas tiesībām,
kura darbojas saskaņā ar LSDSP valdes apstiprinātu nolikumu. Valde sastāv no priekšsēdētāja, diviem
vietniekiem un divpadsmit Valdes locekļiem. LSDSP Valde tiek ievēlēta uz diviem gadiem. Valdes
sastāvā ir LSDSP priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, un divi partijas biedri, kuri ieguvuši visvairāk
balsu, no katra apgabala (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale, Rīga) organizācijas, kā arī viens biedrs
no Sieviešu apvienības un viens LSDSP jaunatnes organizācijas izvirzītais, visvairāk balsu ieguvušais
kandidāts. Gadījumā, ja LSDSP Valdes loceklis noliek savas pilnvaras vai kādu citu iemeslu dēļ nevar
turpināt pildīt savus pienākumus, tā vietā uz atlikušo valdes pilnvaru laiku nāk nākamais, kongresā
visvairāk balsu saņēmušais kandidāts no attiecīgā apgabala organizācijas. Ja no attiecīgā apgabala
organizācijas nav kandidātu, tad Valdē nāk nākamais, visvairāk balsu saņēmušais kandidāts no jebkura
cita apgabala organizācijas. Valdes sēdēs bez balsošanas tiesībām piedalās partijas ģenerālsekretārs.
37. LSDSP Valdes sēdes jāsasauc ne retāk kā reizi mēnesī vai ne mazāk kā pēc 5 Valdes locekļu
pieprasījuma.
38. LSDSP birojs ir LSDSP Valdes apstiprināta institūcija, kas organizē pieņemto lēmumu izpildi.

39. LSDSP teritoriālo organizāciju Valdes priekšsēdētājs ir teritoriālo organizāciju sapulces vēlēta persona,
kas vada LSDSP teritoriālo organizāciju valdes darbu.
39.1.LSDSP apgabala organizācijas Valdes priekšsēdētājs ir apgabala organizācijas konferences vēlēta
amatpersona, kas vada apgabala organizācijas darbu.
40. LSDSP priekšsēdētājs ir Kongresa ievēlēta persona, kura vada LSDSP Valdes un Padomes darbu un
pārstāv partiju publiskajās attiecībās. LSDSP priekšsēdētājs vienlaikus ir arī LSDSP Valdes
priekšsēdētājs.
Ja no amata atkāpjas vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus LSDSP priekšsēdētājs, viņa
pienākumus pilda Kongresā visvairāk balsu saņēmušais priekšsēdētāja vietnieks. LSDSP Valde ne vēlāk
kā sešu mēnešu laikā sasauc kongresu LSDSP priekšsēdētāja ievēlēšanai uz LSDSP Valdes atlikušo
pilnvaru laiku.
41. LSDSP priekšsēdētāja vietnieki ir LSDSP Kongresa vēlētas personas, kas veic partijas priekšsēdētāja un
LSDSP Valdes uzticētos uzdevumus.
42. LSDSP ģenerālsekretārs ir LSDSP Valdes vēlēta amatpersona, kas vada partijas biroju. Partijas birojs
darbojas saskaņā ar LSDSP Valdes apstiprinātu nolikumu un organizē Valdes lēmumu izpildi. Partijas
biroju apstiprina un tā darbības virzienus nosaka LSDSP Valde.
43. LSDSP Revīzijas komisija ir neatkarīga, patstāvīga vēlēta partijas darbības kontroles institūcija, kura
darbojas saskaņā ar LSDSP Kongresā apstiprinātu nolikumu un savā darbībā pakļaujas un sniedz
atskaites partijas Kongresam. Revīzijas komisiju tiek ievēlēta uz diviem gadiem. Revīzijas komisijas
locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.
44. Redkolēģija ir LSDSP Valdes izveidota institūcija, kura darbojas saskaņā ar LSDSP Valdes apstiprinātu
nolikumu un kuras vadītājs ir galvenais redaktors. Redkolēģija izveido un atbild par LSDSP preses
izdevumiem un koordinē partijas sadarbību ar citiem plašsaziņas līdzekļiem.
45. Partijas Valdes, Revīzijas komisijas u.c. vēlēto institūciju ievēlēšana un atsaukšana notiek aizklātā
balsošanā.

V LSDSP biedru un atbalstītāju statuss
Uzņemšana
46. Par LSDSP biedru var būt 18 gadu vecumu sasniegušie Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī
Eiropas Savienības pilsoņi, kuru deklarētā dzīves vieta ir Latvijas republika.
Iestājoties
LSDSP, biedri apņemas atzīt un ievērot šos Statūtus, LSDSP biedra Ētikas kodeksu un īstenot partijas
Programmu.
47. Biedri partijā tiek uzņemti neatkarīgi no sociālās, rasu un nacionālās piederības, tie iestājas LSDSP
individuāli uz brīvprātīgas izvēles pamata, ievērojot Statūtus.

48. Par LSDSP biedru nevar būt personas, kas ir citu partiju biedri vai biedru kandidāti, rīcības
nespējīgas personas, notiesātas personas kriminālsoda izciešanas un sodāmības laikā.
49. Piederību LSDSP apliecina iekļaušana partijas biedru reģistrā un biedra karte.
Biedra karte ir LSDSP īpašums. Izbeidzoties piederībai LSDSP, persona nodod biedra karti
teritoriālās organizācijas priekšsēdētājam.
50. Par uzņemšanu LSDSP lemj teritoriālās organizācijas Valde kandidāta klātbūtnē pēc viņa rakstveida
iesnieguma kopas un teritoriālās organizācijas Valdes priekšsēdētājam saņemšanas, izņemot Statūtu 53.
punktā minētos gadījumus.
Ja kandidāta dzīves vietas tuvumā nav teritoriālās organizācijas, viņš ar iesniegumu griežas apgabala

organizācijas valdē viņa dzīves vietas tuvumā, kura lemj par viņa uzņemšanu LSDSP.
51. Iestājoties partijā, ir jāaizpilda un jāparaksta anketa. Uzņemot partijā var noteikt kandidāta stāžu līdz 6
mēnešiem.
52. LSDSP var būt atbalstītāji, kuri brīvprātīgi sadarbojas ar partiju.
Atbalstītāja tiesības :
1. saņemt informāciju par LSDSP darbību;
2. izteikt priekšlikumus partijas darba veicināšanai;
3. paust viedokli par atsevišķu biedru rīcību;
4. piedalīties LSDSP pasākumos un akcijās ar padomdevēja tiesībām;
5. saņemot uzaicinājumu, piedalīties partijas komiteju darbā ar padomdevēja tiesībām.
Atbalstītāja statusu un sadarbības formas (veidus) reglamentē LSDSP Valdes apstiprināts
nolikums.
53. Tikai LSDSP Valde par partijas biedriem var uzņemt:
1. personas, kuras pirms tam ir bijušas citu partiju vadības institūciju sastāvā;
2. personas, kuras pirms tam ir bijušas citu partiju deputātu kandidātu sarakstā Pašvaldības,
Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai ieņēmušas ministru amatus no citām
partijām;
3. personas, kuras agrāk ir bijušas notiesātas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
4. personas, kuras izslēgtas no LSDSP vai kurām atteikta uzņemšana LSDSP – pēc viena
gada;
5. vēlētas LSDSP amatpersonas, kuras izstājušās no partijas – pēc viena gada.
6. Citos gadījumos, ja nav iespējams uzņemt jaunus LSDSP biedrus statūtos noteiktā
kārtībā.

Darbības apturēšana
54. Personīgu motīvu vai dienesta vai amata ierobežojumu dēļ LSDSP biedrs ir tiesīgs apturēt savu darbību
partijā, par to rakstveidā paziņojot tai LSDSP kopai un teritoriālai organizācijai, kurā reģistrējies un
darbojas LSDSP biedrs. Paziņojumā jānorāda apstākļi un laika periods, uz kuru darbība tiek apturēta.
Partijas kopa par to informē partijas ģenerālsekretāru.
55. Darbības apturēšanas termiņu apstiprina un var pagarināt vai biedra darbību partijā atjaunot teritoriālā
vai LSDSP Valde, pamatojoties uz LSDSP biedra rakstveida iesniegumu.
56. Ja LSDSP biedrs nav savlaicīgi lūdzis termiņu pagarināt vai atjaunot darbību partijā, tiek uzskatīts, ka
viņš savu darbību partijā izbeidzis.

Izstāšanās un Izslēgšanas kārtība
57. LSDSP biedrs ir tiesīgs izstāties no partijas, par to rakstveidā informējot partijas teritoriālās organizācijas
Valdi, kura pieņem lēmumu par biedra izslēgšanu no LSDSP reģistra ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
iesnieguma saņemšanas dienas.
Jebkura LSDSP vēlēto institūciju amatpersona ir tiesīga izstāties no partijas, ja viņa atkāpusies no vēlēta
amata un attiecīgā vēlētā institūcija ir pieņēmusi lēmumu par viņa atkāpšanos no amata, tikai pēc tam par
izstāšanos no partijas rakstveidā paziņo šī punkta 1.daļā noteiktā kārtībā.
58. Par partijas biedra pienākumu nepildīšanu vai, ja konstatēts cits svarīgs iemesls, biedram var izteikt
brīdinājumu vai izslēgt biedru no partijas. Izslēgt biedru var teritoriālo organizāciju Valde vai
augstākstāvoša partijas institūcija.
59. Biedru var izslēgt no LSDSP:
1. ja biedra rīcība ir vērsta pret partijas Programmu un Statūtiem;

2. ja biedrs ir iestājies citā partijā vai personiski ar savu darbību vai finansiāli atbalsta citas
politiskās partijas;
3. ja biedrs piedalās citu politisko spēku priekšvēlēšanu kampaņās;
4. ja biedrs vairāk kā divpadsmit mēnešus nav maksājis biedra naudu;
5. ja biedra rīcība diskreditē partiju;
6. ja uzņemšana partijā notikusi viltus vai draudu ietekmē;
7. ja tiesa atzinusi biedru par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;
8. pēc Goda tiesas lēmuma;
9. gadījumos, kas tieši norādīti LSDSP Statūtos.
60. Jebkuras LSDSP Valdes, Revīzijas komisijas u.c. vēlēto institūciju amatpersonas var izslēgt tikai
augstākstāvoša partijas institūcija.
61. LSDSP teritoriālās organizācijas Valdes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku(us) un Revīzijas
komisijas locekļus var izslēgt LSDSP Valde vai teritoriālās organizācijas sapulce, bet apgabala valdes
priekšsēdētāju, vietniekus, valdes locekļus un revīzijas komisijas locekļus var izslēgt apgabala
organizāciju Konference vai LSDSP Valde. LSDSP priekšsēdētāju, LSDSP priekšsēdētāja vietniekus,
LSDSP Revīzijas komisijas locekļus un LSDSP Valdes locekļus var izslēgt no partijas tikai LSDSP
Kongress, ja par šādu lēmumu balso vairāk kā puse klātesošo delegātu skaita.
62. .Persona, par kuru ir pieņemts lēmums par izslēgšanu no partijas, var parsūdzēt augstākstāvošā
partijas institūcijā viena mēneša laikā no izslēgšanas dienas.
63. Biedra izslēgšana notiek individuāli, garantējot partijas biedram, kura darbība tiek vērtēta, iespēju
piedalīties attiecīgajā sapulcē, sēdē, konferencē vai kongresā un aizstāvēties pret izvirzītajiem
pārmetumiem. Ja partijas biedrs, rakstveidā brīdinot, nevar ierasties attaisnojošu iemeslu dēļ, jautājuma
izskatīšana jāatliek ne vēlāk kā uz vienu mēnesi. Atkārtota neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai,
rakstveidā informējot personu par pieņemto lēmumu.

VI LSDSP Biedru tiesības un pienākumi
64. LSDSP biedra tiesības:
1. piedalīties partijas darbā, tās politikas noteikšanā un lēmumu pieņemšanā;
2. izteik savu viedokli, izvirzīt priekšlikumus un piedalīties izvirzīto priekšlikumu apspriešanā
partijas institūcijās;
3. iepazīties ar visiem LSDSP institūciju lēmumiem un saņemt informāciju par partijas
Institūciju un
amatpersonu darbību;
4. iesniegt rakstiskas sūdzības par partijas institūciju rīcību, pieņemtajiem lēmumiem un
saņemt rakstisku atbildi;
5. vēlēt LSDSP institūcijas un amatpersonas un tikt ievēlētam LSDSP institūcijās un amatos,
kā arī kandidēt uz iekļaušanu partijas vēlēšanu sarakstos;
6. brīvi paust savu viedokli par LSDSP institūciju virzītajiem vai sagatavotajiem lēmumu
projektiem;
7. ierosināt nodot izvērtēšanai partijas Goda tiesā faktus par negodprātīgu biedru rīcību;
8. izstāties vai uz laiku apturēt savu darbību partijā LSDSP Statūtos noteiktā kārtībā.
65. LSDSP biedra pienākumi:
1. ievērot un pildīt LSDSP partijas Programmu, Statūtus un partijas institūciju lēmumus un
uzdevumus;
2. ievērot LSDSP biedra Ētikas kodeksa prasības un pildīt Goda tiesas lēmumus;
3. piedalīties partijas darbā un sapulcēs;
4. atbalstīt partiju tās darbā, popularizēt partijas idejas un nostādnes;
5. veikt pašizglītošanos sociāldemokrātijas jautājumos un paaugstināt savu politiskās izglītības
līmeni;
6. popularizēt sociāldemokrātijas idejas sabiedrībā;
7. piedalīties LSDSP organizētajos pasākumos un vēlēšanu kampaņās;
8. LSDSP Valdes noteiktā apmērā, un saskaņā ar Nolikumu vismaz vienu reizi gadā maksāt biedra

naudu.
66. Ja kādā jautājumā ir pieņemts LSDSP Kongresa vai LSDSP Valdes lēmums un par attiecīgo jautājumu
notiek balsošana Saeimā, LSDSP Saeimas frakcijas biedriem obligāti jābalso saskaņā ar pieņemto
lēmumu.
67. Pašvaldībās ievēlētiem LSDSP biedriem ir saistoši LSDSP Valdes, kā arī attiecīgā līmeņa LSDSP
apgabala organizāciju un teritoriālo organizāciju vadības institūciju lēmumi.
68. LSDSP aizstāv savu biedru tiesības un likumīgās intereses, kā arī aizstāv savus biedrus pret vajāšanām
par viņu sabiedrisko vai politisko darbību, izmantojot aizstāvībai visus tiesību aktos paredzētos veidus.

VII LSDSP darbība un institūciju kompetence
69. Kopas lēmējinstitūcija ir kopas sapulce, kura:
1. ievēl kopas priekšsēdētāju un nepieciešamības gadījumā arī citas vadības un kontroles
institūcijas un nosaka to kompetenci. Kopas priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja par viņu nodota
vairāk nekā puse balsu no sapulcē klātesošo balsstiesīgo biedru skaita. Ja neviens no
kandidātiem neiegūst šādu balsu vairākumu, tiek rīkota vēlēšanu otrā kārta. Notiek balsošana
par diviem kandidātiem, par kuriem pirmajā kārtā nodots lielākais balsu skaits. Ievēlēts ir tas
kandidāts, par kuru otrajā kārtā nodots lielākais balsu skaits;
2. izvirza delegātus uz teritoriālās organizācijas konferencēm un kongresiem saskaņā ar LSDSP
Valdes noteiktajām pārstāvniecības normām;
3. lemj par kopas dibināšanu, likvidēšanos, sadalīšanos vai apvienošanos ar citām kopām, ja
sapulcē piedalās un par šādu lēmumu balso ne mazāk kā divas trešdaļas no kopas biedriem;
4. atceļ vai groza kopas institūciju lēmumus, ja tie neatbilst LSDSP Statūtiem, kopas sapulces
vai LSDSP augstāko institūciju lēmumiem;
5. izvirza deputātu kandidātus pašvaldību vēlēšanām apspriešanai teritoriālo organizāciju
sapulcēs;
6. atbild par savu darbību teritoriālajām organizācijām un informē par pieņemtajiem lēmumiem
teritoriālās organizācijas Valdi;
7. ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no biedriem, un pieņem lēmumus, ja par
tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem.
70. Kopas apvienojas pēc teritoriālās piekritības Latvijas republikas novadu, republikas pakļautības pilsētu,
Rīgas pilsētas struktūrvienību teritoriālās organizācijās. Teritoriālās organizācijas veido apgabalu
organizācijas, kurās ietilpst: Vidzeme, Kurzeme, Rīga, Latgale, Zemgale.
71. Teritoriālās organizācijas:
1. piedalās un organizē pašvaldību vēlēšanu kampaņas;
2. izstrādā rīcības plānu savai darbībai uz vienu gadu;
3. koordinē kopu darbību;
4. koordinē un konsultē pašvaldību deputātu darbību;
5. sadarbojas ar arodbiedrībām, nodibinājumiem un biedrībām;
6. uzņem jaunus LSDSP biedrus;
7. izslēdz LSDSP biedrus;
8. lemj, saskaņojot ar LSDSP Valdi, par partiju apvienībām pašvaldību vēlēšanās un pašvaldībās
ievēlēto deputātu koalīciju veidošanu.
72. Teritoriālās organizācijas sapulce:
1. nosaka galvenos LSDSP teritoriālās organizācijas darbības virzienus;
2. izstrādā priekšlikumus LSDSP Kongresam, LSDSP Padomei un teritoriālo organizāciju
Valdēm;
3. uz diviem gadiem ievēl teritoriālās organizācijas Valdi, Valdes priekšsēdētāju tā vietnieku, kā
arī Revīzijas komisiju;
4. Izveido vai apstiprina teritoriālo organizāciju komisijas un darba grupas;

5. noklausās un apstiprina teritoriālās organizācijas Valdes darba atskaiti;
6. atceļ vai groza kopu kopsapulču lēmumus, ja tie neatbilst LSDSP Statūtiem, teritoriālo
organizāciju Konferenču vai LSDSP augstāko institūciju pieņemtajiem lēmumiem;
7. apstiprina deputātu kandidātus pašvaldību vēlēšanām, Rīgā pašvaldību vēlēšanu deputātu
kandidātus apstiprina Rīgas apgabala organizācijas Konference;
8. izskata valsts un pašvaldību institūcijās ievēlēto deputātu darbību;
9. ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no delegātiem, un pieņem lēmumus, ja par
tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem.
73. Teritoriālās organizācijas Valde:
1. vada, organizē un koordinē teritoriālās organizācijas politisko un saimniecisko darbību;
2. nodrošina LSDSP Kongresa, Valdes un citu partijas institūciju lēmumu, rīkojumu un
uzdevumu izpildi;
3. uzņem LSDSP biedrus;
4. izslēdz biedrus no partijas;
5. sasauc teritoriālo organizāciju sapulces, izstrādā un izziņo to dienaskārtību, sagatavo
lēmumprojektus;
6. ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no ievēlētajiem Valdes locekļiem, un
pieņem lēmumus, ja par tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem;
7. par veikto darbu un par teritoriālo organizāciju Konferences pieņemtajiem lēmumiem sniedz
informāciju LSDSP Valdei pēc tās pieprasījuma;
8. sniedz atskaites par paveikto apgabala valdei;
9. piecu darba dienu laikā informē partijas ģenerālsekretāru par izmaiņām
teritoriālās
organizācijas biedru sastāvā.
74. Apgabala Konference:
1. ievēl un var atbrīvot no amata pirms termiņa apgabala organizācijas priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku(-us), kā arī ievēl valdi un Revīzijas komisiju.
2. noklausās un novērtē apgabala organizācijas valdes pārskatu par paveikto apgabala
organizācijā;
3. izvirza un sastāda deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām, kuru apstiprina LSDSP
Valde;
4. izvirza un apspriež aktuālus politiskus un ekonomiskus jautājumu, kas attiecas uz piekrītošo
apgabalu;
5. sagatavo un virza priekšlikumus un lēmumu projektus LSDSP Valdei un Kongresam.
75. Apgabala Valde:
1. vada, organizē un koordinē apgabala organizācijas politisko darbību;
2. var veidot komisijas un darba grupas;
3. nodrošina LSDSP kongresa, Valdes un citu partijas institūciju lēmumu un uzdevumu
izpildi;
4. koordinē sadarbību starp teritoriālajām organizācijām;
5. sagatavo Saeimas deputātu kandidātu sarakstu apspriešanai apgabala
konferencē;
6. ir lēmējinstitūcijas tiesības apgabala konferences darbības starplaikā;
7. sniedz pārskatu par paveikto LSDSP Valdei un apgabala konferencei;
8. lemj politiskus jautājumus sava apgabala ietvaros.
9. uzņem jaunus LSDSP biedrus, kuru dzīves vietā nav novada teritoriālās organizācijas vai
uzdod kandidāta dzīves vietai tuvākai teritoriālai organizācijai izlemt par viņa
uzņemšanu LSDSP.
76. LSDSP Padome:
1. iesaka partijas politikas virzienus kongresu starplaikos;
2. izveido un ievēl Goda tiesu un apstiprina tās nolikumu;
3. apstiprina LSDSP Ētikas kodeksu;
4. ievērojot LSDSP Programmas un priekšvēlēšanu programmas nostādnes, konsultē par
partijas darbības taktikas jautājumiem;
5. tiesīga izstrādāt un sagatavot LSDSP Kongresam un LSDSP Valdei virzāmos

lēmumprojektus un priekšlikumus;
6. ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no Padomes locekļiem, un pieņem
lēmumus, ja par tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem.
77. LSDSP Kongress:
1. pieņem vai groza LSDSP Programmu, Statūtus un priekšvēlēšanu programmu, nosaka
partijas stratēģiju un taktiku svarīgākajos jautājumos;
2. noklausās un apstiprina LSDSP Valdes, Revīzijas komisijas atskaites, novērtē LSDSP
priekšsēdētāja, LSDSP Valdes un Revīzijas komisijas darbību;
3. ievēl un var atbrīvot no amata pirms termiņa LSDSP priekšsēdētāju un partijas
priekšsēdētāja vietniekus, kā arī ievēl LSDSP Valdi;
4. nosaka skaitlisko sastāvu, ievēl un var atsaukt LSDSP Revīzijas komisiju un apstiprina tās
nolikumu;
5. ir tiesīgs lemt par partijas iekļaušanos politisko vai sabiedrisko organizāciju apvienībās, par
partijas reorganizāciju, apvienošanos vai likvidāciju;
6. ir tiesīgs atcelt vai grozīt jebkuras partijas institūcijas lēmumus;
7. apstiprina priekšvēlēšanu programmu Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī
izslēgt no saraksta jebkuru deputātu kandidātu Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
8. var uzņemt partijas biedrus un arī partijas Goda biedrus, kas ievēro partijas biedra tiesības un
pienākumus;
9. lēmumi par partijas iekļaušanos politisko vai sabiedrisko organizāciju apvienībās, par
partijas reorganizāciju, apvienošanos vai likvidāciju var tikt pieņemti, ja par tiem balso
vairāk nekā divas trešdaļas no Kongresā klātesošo delegātu skaita;
10. ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk kā puse no izvirzītajiem kopu delegātiem, un pieņem
lēmumus, ja par tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem;
11. .ir tiesīgs grozīt LSDSP Programmu, Statūtus un priekšvēlēšanu programmu, ja piedalās
vairāk kā puse no izvirzītajiem delegātiem un pieņem lēmumu, ja par to balso vairāk kā puse
no klātesošajiem.
78. LSDSP Valde:
1. vada, organizē un koordinē partijas politisko un saimniecisko darbību;
2. nodrošina partijas Programmas, Kongresu lēmumu izpildi;
3. ievērojot teritoriālo organizāciju un apgabala organizāciju priekšlikumus, sastāda un
apstiprina LSDSP deputātu kandidātu sarakstus Latvijas Republikas Saeimas un Eiropas
Parlamenta vēlēšanām;
4. nosaka un apstiprina partijas biroja struktūru, darbinieku skaitu un atalgojumu pieņem un
atbrīvo darbiniekus, rīkojas ar partijas finansu līdzekļiem un mantu;
5. ieceļ amatā un apstiprina uz diviem gadiem partijas ģenerālsekretāru;
6. lemj par speciālistu un ekspertu pieaicināšanu un to darba apmaksu;
7. sasauc LSDSP Kongresa un LSDSP Padomes sēdes, izstrādā un izziņo dienaskārtību,
sagatavo lēmumprojektus;
8. veido un apstiprina Saeimas deputātu kandidātu sarakstus;
9. LSDSP Kongresu starplaikā nosaka partijas politiskās nostādnes aktuālos jautājumos un
situācijās;
10. apstiprina LSDSP saimnieciskās darbības virzienus, izlemj jautājumus par uzņēmumu
dibināšanu vai par iesaistīšanos komercsabiedrību dibināšanā;
11. lemj par partijas nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
12. nosaka LSDSP biedru pārstāvniecības normas partijas kongresos;
13. apstiprina LSDSP Saeimas frakcijas un partijas vispārējo darbību reglamentējošus
nolikumus;
14. tiesīga atcelt zemākstāvošo partijas institūciju un amatpersonu lēmumus, ja tie neatbilst
LSDSP Programmai, Statūtiem, LSDSP Kongresu lēmumiem;
15. apstiprina partijas centrālā preses izdevuma redkolēģiju;
16. apstiprina LSDSP Valdes un Saeimas frakcijas lēmumus un paziņojumus par partijas
politiskajām nostādnēm;
17. plāno un vada vēlēšanu kampaņas gaitu;
18. apstiprina zvērināta revidenta kandidatūru uz kalendāro gadu;

19. obligāti izskata LSDSP Padomes sagatavotos lēmumprojektus;
20. izskata LSDSP biedru, kopu, teritoriālo un apgabalu organizāciju iesniegtos rezolūciju
projektus un apstiprina tos virzīšanai uz Kongresu;
21. ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar
vienkāršu balsu vairākumu, ja Statūtos nav noteikts savādāk;
22. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LSDSP kopīgi ar 11 citiem valdes locekļiem;
23. LSDSP priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt partiju atsevišķi;
24. LSDSP priekšsēdētāja vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt partiju kopā ar vienu Valdes locekli.
25. lemj par nepieciešamību pārreģistrēt partijas biedrus un(vai)izsniegt jauna parauga
biedra kartes, kā arī nosaka pārreģistrēšanas termiņus.
79. LSDSP teritoriālo organizāciju Valdes priekšsēdētājs:
1. sasauc LSDSP teritoriālās organizācijas Valdes sēdes ne retāk kā divos mēnešos reizi;
2. vada un organizē LSDSP teritoriālās organizācijas Valdes darbu atbilstoši LSDSP
Programmai, mērķiem, uzdevumiem un nolikumiem.
80. LSDSP apgabalu organizāciju Valdes priekšsēdētājs:
1. sasauc LSDSP apgabala organizācijas Valdes sēdes ne retāk kā divos mēnešos reizi;
2. vada un organizē LSDSP apgabala organizācijas Valdes darbu atbilstoši LSDSP
Programmai, mērķiem, uzdevumiem un nolikumiem;
3. koordinē sadarbību starp LSDSP Valdi un teritoriālo organizāciju Valdēm.
81. LSDSP priekšsēdētājs:
1. sasauc LSDSP Valdes sēdes un LSDSP Padomes sēdes;
2. īsteno LSDSP Padomes un LSDSP Valdes sēdes priekšsēdētāja funkcijas;
3. vada un organizē LSDSP Valdes darbu, LSDSP politikas veidošanu un īstenošanu atbilstoši
LSDSP Programmas mērķiem un uzdevumiem;
4. pauž partijas politisko viedokli, pārstāv LSDSP attiecībās ar citām partijām, sabiedriskām
organizācijām un valsts institūcijām, par to atskaitoties LSDSP Valdei;
5. paraksta partijas finansu dokumentus un līgumus, par to atskaitoties tuvākajā LSDSP Valdes
sēdē;
6. prombūtnes laikā uztic savu pienākumu veikšanu vienam no priekšsēdētāja vietniekiem;
7. ir neierobežotas tiesības pārstāvēt LSDSP atsevišķi;
8. iesaka partijas ģenerālsekretāra kandidatūru.
82. LSDSP priekšsēdētāja vietnieki:
1. aizvieto un pilda partijas priekšsēdētāja pienākumus LSDSP priekšsēdētāja prombūtnes
laikā;
2. pauž partijas politisko viedokli bez īpaša pilnvarojuma;
3. pilda citus LSDSP Valdes vai LSDSP priekšsēdētāja dotos uzdevumus;
4. ir tiesīgi pārstāvēt LSDSP tikai kopā ar vēl vienu valdes locekli.
83. LSDSP ģenerālsekretārs:
1. vada partijas biroju un organizē LSDSP Valdes lēmumu izpildi;
2. atbild par savstarpēji saskaņotu LSDSP biroja un partijas institūciju darbību;
3. pilda citus LSDSP Valdes, LSDSP priekšsēdētāja un viņa vietnieku dotos uzdevumus.
84. LSDSP apgabala organizācijas Revīzijas komisija:
1. ievēl komisijas priekšsēdētāju;
2. kontrolē un pārrauga LSDSP organizāciju, institūciju finansiālo un saimniecisko darbību, tās
atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
3. ir tiesīga ierosināt LSDSP Revīzijas komisijai partijas organizāciju un vēlēto institūciju
lēmumu atcelšanu, ja tie neatbilst partijas Statūtiem;
4. ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. Lēmumi tiek
pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

85. LSDSP Revīzijas komisija:
1. ievēl komisijas priekšsēdētāju un citas amatpersonas;
2. kontrolē un pārrauga LSDSP organizāciju, institūciju finansiālo un saimniecisko darbību, tās
atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
3. kontrolē organizāciju un vēlēto institūciju darbības atbilstību Statūtiem un dod savu
slēdzienu;
4. ir tiesīga ierosināt partijas organizāciju un vēlēto institūciju lēmumu atcelšanu, ja tie
neatbilst partijas Statūtiem;
5. ir tiesīga apturēt LSDSP Valdes, apgabala organizācijas konferences un tās valdes, teritoriālo
organizāciju sapulces un tās valdes lēmumus, ja tie ir pretrunā ar partijas Statūtiem;
6. koordinē teritoriālo organizāciju un apgabalu organizāciju Revīzijas komisiju darbu.
7. regulāri informē partijas vadību par veiktajām pārbaudēm;
8. ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. Lēmumi tiek
pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
86. LSDSP birojs:
1. darbojas atbilstoši LSDSP Valdes noteiktajām vadlīnijām un realizē Valdes uzdotos
pienākumus un uzdevumus;
2. ir tieši pakļauts partijas ģenerālsekretāram.

VIII LSDSP īpašumi un finanses
87. Lai LSDSP varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt mērķus, partijai Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajā kārtībā var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kurš ar likumu nav izņemts no
civiltiesiskās apgrozības, tai skaitā finansu līdzekļi bankās un citās kredītiestādēs.
88. LSDSP attiecībā uz savu īpašumu realizē lietojuma, valdījuma un rīcības tiesības, taču LSDSP nav
peļņas gūšanas rakstura un nolūka.
89. Partijas finansu resursus veido:
1. biedru naudas maksājumi;
2. fizisko personu dāvinājumi un ziedojumi;
3. ienākumi no saimnieciskās, komercdarbības un izdevējdarbības;
4. citi ienākumi, kas iegūti likumos noteiktajā kārtībā.
90. LSDSP teritoriālajām un citām organizācijām ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju LSDSP Valdei
par saviem ieņēmumiem un izdevumiem.
91. LSDSP var tikt algoti darbinieki organizatorisku un tehnisku pasākumu veikšanai.
92. LSDSP biedri maksā individuālās biedru maksu. Biedru maksas apmēru un sadales kārtību nosaka
LSDSP Valdes apstiprināts nolikums.
93. LSDSP organizē fondus tiesību aktos noteiktā kārtībā.
94. LSDSP finansiālo darbību kontrolē attiecīgās struktūras Revīzijas komisijas.
95. Ja partija tiek likvidēta, mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka LSDSP Kongress.

LSDSP priekšsēdētājs

_______________________________
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