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Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

 

 

Atzinums par likumprojektu "Grozījums Republikas 

pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likumā"  

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi likumprojektu 

"Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likumā" (VSS-989) (turpmāk – likumprojekts) un tā sākotnējo 

ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un nesaskaņo, jo netiek saskaņots 

likumprojekts “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā” (VSS-990) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 

(anotācija), kā arī tādēļ, ka ir šādi iebildumi: 

 

1. Likumprojekta anotācijas I sadaļas 4.punktā ir norādīts, ka “2019. 

gada 29.augustā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts likumprojekts 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (VSS – 861), kurš noteic, 

ka ar šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības 

turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes 

pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta šā likuma noteiktajā kārtībā 2021. gada 

1. jūlijā.  

Centrālā vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanas izsludina 

šajā likumā noteiktajās administratīvajās teritorijās. 

Likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

noteic, ka lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, 

kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 

1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu 

kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina 

sasaukt un vada šajā likumā noteiktā novada administratīvā centra pašvaldības 

domes priekšsēdētājs. Šajā gadījumā: 

1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas 

reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas 

nav pretrunā ar šo likumu; 
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2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājs vai viņa norīkota persona; 

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē 

visas pašvaldību domes proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam 

attiecīgās pašvaldības teritorijā. 

Ja deputātu kopsapulce Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā 

noteiktajā kārtībā līdz 2020. gada 1. decembrim neizveido novada vēlēšanu 

komisiju, to saskaņā ar likumu “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” ieceļ 

Centrālā vēlēšanu komisija.”.  Minētais ir ietverts likumprojekta 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (VSS – 861) (turpmāk – 

ATR likums) 4. un 5. pārejas noteikumā. Minētā likuma tālāku virzību 

atbalstīja Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobra sēdē (Prot. Nr. 48 30.§.). 

LPS jau ATR likuma saskaņošanas gaitā norādīja uz to, ka nepieciešams virzīt 

īpašu administratīvi teritoriālās reformas likumu, jo ATR likums 

administratīvās teritorijas teritoriālās vienības un apdzīvotās vietas, savukārt 

pārejas noteikumi attiecas uz reformas procesiem, kas tiešā veidā nav saistīti ar 

ATR likumu un skar citu likumu jomas.  No Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumu” 2. punkta izriet, ka normatīvajiem aktiem ir jābūt loģiskiem. 

Ņemot vērā minēto, un tā kā ATR likuma saskaņošanas procesā likumprojekts 

oficiālai saskaņošanai nebija pieejams un netika virzīts vienotā pakotnē ar ATR 

likumu, lūdzam ATR likuma Pārejas noteikumu 4. un 5. punktu pārcelt uz 

likumprojektu.  

2. Anotācijas II sadaļas 2.punktā ir norādīts potenciāli izveidojamo 

pašvaldību skaits - “36”. Kopš ATR likuma izsludināšanas Valsts sekretāru 

sanāksmē potenciāli izveidojamo pašvaldību skaits ir palielinājies jau uz 39 

potenciāli izveidojamām pašvaldībām. Ņemot vērā minēto un to, ka potenciāli 

veidojamo pašvaldību skaits izriet no ATR likuma, lūdzam anotācijā konkrēti 

nenorādīt potenciāli izveidojamo pašvaldību skaitu. 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 

 
 

Kristīne Kinča 26818781   

kristine.kinca@lps.lv 
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


