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Tieslietu ministrijai 
 

 
Atzinums par precizēto informatīvo ziņojumu “Par 
atbildīgās iestādes, kura nodrošina adrešu piešķiršanu 
telpu grupām, maiņas nepieciešamību” (VSS-250, 2016) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
precizēto informatīvo ziņojumu “Par atbildīgās iestādes, kura nodrošina 
adrešu piešķiršanu telpu grupām, maiņas nepieciešamību” (VSS-250, 2016) 
un uztur iepriekš izteiktos iebildumus uz iepriekš izteiktajiem pamatiem. 

Papildus vēlamies vērst uzmanību uz to, ka Tieslietu ministrijai (Valsts 
zemes dienestam) nav izpratnes par to, kas ir pašvaldība un kādas ir tās 
funkcijas, kā arī kādas bija “pašvaldības” – izpildkomitejas – funkcijas 
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) laikā. Likuma “Par 
pašvaldībām” 3. pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un 
iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā 
paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju intereses. Savukārt izpildkomiteja1 (kr. 
исполнительный комитет, исполком) – vietējās pašpārvaldes (padomes) 
izpildinstitūcija PSRS. Pirmās izpildkomitejas radās 1917. gada rudenī līdz ar 
padomju varas iedibināšanu. Pēc 1977. gada bija novadu, apgabalu, autonomo 
apgabalu, autonomo apvidu, rajonu, pilsētu, pilsētu rajonu, ciematu un ciemu 
vietējās TDP izpildkomitejas. Tās ievēlēja attiecīgā vietējā padome sava 
sasaukuma pirmajā sesijā no sava vidus: priekšsēdētāju, tā vietnieku, 
sekretāru un locekļus. Izpildkomiteja lēma visus attiecīgās padomes 
kompetencē esošos jautājumus, izņemot tos, kurus padome lēma savā sesijā. 
Izpildkomiteja bija tieši pakļauta padomei, kas to ievēlējusi, un augstākās 
padomes izpildinstitūcijai. Izpildkomitejai ne retāk kā reizi gadā bija jāsniedz 
darbības pārskats padomei un iedzīvotājiem. 

LPSR laikā pašvaldības netika vēlētas atklātās demokrātiskās 
vēlēšanās, atšķirībā no mūsdienām. LPSR laikā izpildkomitejas pildīja 
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centrālās varas uzdevumus, tajā skaitā nodrošināja inventarizācijas biroju 
darbību. Izpildkomitejas nebija pašvaldības mūsdienu izpratnē. Līdz ar 
Latvijas neatkarības atjaunošanu inventarizācijas biroju funkcijas un arhīvi 
tika nodoti Valsts zemes dienestam. Līdz ar to Tieslietu ministrijas 
atsaukšanās uz adreses piešķiršanu telpu grupām kā pašvaldības funkciju 
LPSR laikā neiztur kritiku. 
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