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Atzinums par likumprojektu "Grozījumi Republikas 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo  

likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumā” (VSS-990) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), 

jo ir šādi iebildumi: 

 

1. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

nesatur pietiekamu izvērtējumu par to, pēc kādiem kritērijiem vai formulas 

noteikts ievēlējamo deputātu skaits un kā likumprojektā noteiktais ievēlējamo 

deputātu skaits tieši veicinās anotācijā norādītā mērķa – efektīvas pašvaldības 

lēmējvaras darbības nodrošināšana – sasniegšanu. Lūdzam veikt atbilstošu 

izvērtējumu un precizēt likumprojekta pirmā panta pirmo daļu, kā arī šo 

izvērtējumu iekļaut anotācijā. 

 

2. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15.panta 

otrā daļa noteic, ka novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas 

dienā ir mazāks par 5000, novada domes deputātu kandidātu sarakstus var 

iesniegt: 

1) reģistrēta politiskā partija; 

2) reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība; 

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās 

reģistrētā politisko partiju apvienībā; 

4) vēlētāju apvienības. 

 Atbilstoši likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” (VSS – 861), kura tālāku virzību atbalstīja Ministru kabineta 2019.gada 

15.oktobra sēdē (Prot. Nr. 48 30.§.) (turpmāk – ATR likums)  6.panta 3.punkts 

vienīgais paredz skaitlisko izveidošanas kritēriju, proti,  

Pierīgas novados ir ne mazāk par 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju katrā. Tā kā 

Pierīgas novados nevarēs būt mazāks iedzīvotāju skaits par 5000 patstāvīgo 

iedzīvotāju, tad šajos novados tiek liegta iespēja veidot vēlētāju apvienības. 

Vēršam uzmanību uz to, ka pašvaldību nozīme ir, lai ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību 

nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā 
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Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Tādējādi Pierīgas novados, kā arī citos novados, kuros iedzīvotāju skaits būs 

lielāks par 5000 pastāvīgo iedzīvotājiem, iedzīvotājiem, kuri nav un nevēlas stāties 

politiskajās partijās, tiek liegta iespēja kandidēt pašvaldību vēlēšanās, kas savukārt 

ir Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.panta pārkāpums, jo satur tiesības 

vēlēt un tikt ievēlētam. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt anotāciju ar minētā 

ierobežojuma satversmības izvērtējumu attiecībā uz Pierīgas novadiem, kā arī 

citos novados, kuros iedzīvotāju skaits būs lielāks par 5000 pastāvīgo 

iedzīvotājiem, jo lasot likumprojektu un ATR likumus savstarpējā sakarībā, 

iespējams secināt, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros var tik veidotas 

pašvaldības ar jebkuru iedzīvotāju skaitu, ja izpildās citi ATR likuma 6.pantā 

noteiktie kritēriji. 

 

3. Lūdzam papildināt likumprojektu un anotāciju ar kārtību, kādā tiks 

nodrošināta to iedzīvotāju interešu pārstāvniecība (deputāti), ja tiks īstenota 

Administratīvi teritoriālās reforma (novadu apvienošana), ņemot vērā jau 2.punktā 

minēto par to, ka pašvaldību nozīme ir, lai 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. Gadījumā, ja viņu 

intereses caur deputātiem nav plānots nodrošināt, lūdzam, papildināt anotāciju ar 

satversmības izvērtējumu šādam ierobežojumam. 

 

4. Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par likumprojekta 2.pantā 

paredzētajiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 

Pārejas noteikumu 15. un 16.punktiem, skaidrojot, uz kāda leģitīmā pamata viena 

leģitīmi ievēlēta dome būs tiesīga lemt un pildīt citas leģitīmi ievēlētas domes 

pienākumu jaunizveidotajā administratīvajā teritorijā līdz jaunās domes pirmajai 

sēdei.   Vēršam uzmanību uz to, ka ne likumprojekts ne ATR likums uz šo 

jautājumu atbildi nesniedz. 

 

5. Anotācijas I sadaļas 2.punktā un 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. 


