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Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcijai 

Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcijai 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai 

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcijai 

    Pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem  

         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai  
 

 
Mārtiņa Krusta 

(adrese: Baldones nov., Baldones pag., "Liepas"-27, Latvija, Kreisie Patrioti) 

 

 
iesniegums par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma grozījumiem. 

 

 

Jelgavā, 2013. gada 14. Janvārī 

 

Kā zinām 2009.gadā tika veikta Administratīvi teritoriālā reforma, brutāli no 522 

pašvaldībām izveidojot 109 novadu pašvaldības un deviņas republikas pilsētas. Rēzeknes 

novads tika izveidots pat no 25 teritorijām, Daugavpils - 19, Saldus un Alūksnes - 15, 

Talsi, Madona - 14, Gulbene - 13 un tamlīdzīgi. Reformu kūrēja tā laika pašvaldību lietu 

ministrs Edgars Zalāns.  

 

Tika pieļautas arī kļūdas. Veicot teritoriālo reformu pienācīgi netika grozīts saistošais 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums. Likuma 15. pants nosaka, 

ka pilsētās, kurās ir vairāk kā 5000 iedzīvotāju (ieskaitot bērnu) vēlēšanās atļauts 

kandidēt ir vienīgi no politiskas partijas.   

 

Administratīvi teritoriālās reformas likums korelācijā ar Pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumu vairumā jaunizveidoto novadu praksē noteica aizliegumu kandidēt 

vēlēšanās ar partijām nesaistītiem cilvēkiem. Tātad, lai neatkarīgi iesaistītos pašvaldības 

saimnieciskajā darbībā pat nelielā teritorijā, kurā ir aptuveni 4000 balstiesīgo ir jāveido 

partija. Acīmredzama likuma nepilnība. 

 

Iespaidu no augstāk minētā uz sabiedrības līdzdalību valsts procesos mēs varam novērot 

skaitļos. 2001. gadā tika iesniegti - 1520 pašvaldību vēlēšanu saraksti, 2005.gadā tie 

pieauga līdz 1695 sarakstiem, 2009.gadā tie strauj nokrita līdz 737 sarakstiem. Kā redzam 

pēc šadi īstenotas reformas teju par tūkstoti nokrita iesniegto sarakstu skaits kā arī kritās 

vēlētāju skaits. 

 

Arī šobrīd likums atstāj visai interesantu iespaidu uz Latvijas politiku un sabiedrības 

līdzdalības iespēju. Tā pat medijos mēs varam novērot mums visiem labi zināmo praksi, 

ka politiķis pievienojas kādai no partijām ar vārdiem "kādam jau ir jāpievienojas, lai 

startētu vēlēšanās". Tā nav īsti normāla situācija, kurā cilvēki pievienojas politiskajām  
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partijām, jo savādāk nevar. Šādi likumi veido kropļotu politisko laukumu. Kopīgi 

veidosim sistēmu, kurā partijām pilsoņi pievienojas pēc ideoloģiskajām nostādnēm. 

 

Lai situāciju uzlabotu piedāvājam grozīt \republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likuma 15. un to saistošo 16. pantu [1. pielikums]. 

 

Likumu esam veidojuši pētot gan līdzšinējo novadu politisko vēsturi, gan veicot sarunas 

ar dažādām Latvijas biedrībām un citām pilsoņu grupām par viņu vēlmēm izmantot šādu 

iespēju. Secinājumā grozījumi iesaistīs līdzdalībā dažādu uzskatu spēcīgas komandas, kas 

būs pienesums politikai un sabiedrības līdzdalībai. Konkurence, savukārt, ir pamats 

vēlētāju aktivitātei, sistēmas leģitimitātes vairošanai un reģionālās tautsaimniecības 

uzplaukumiem. Novados līdz 30 tūkstošiem iedzīvotāju risks par negatīvu ietekmi 

(piemēram, mulsinoši lielu sarakstu skaitu) ir tuvs nullei, novados virs 30 tūkstošiem, tas 

ir minimāls un visticamāk novēršamas ar saistošām normām, savukārt, Rīgā mēs iesakam 

palikt pie patreizējās kārtības. Lai gan uzskatam, ka šādu kārtību būtu vērts ieviest visās 

teritorijās neskaitot Rīgu, pievienojam mērenāko redakciju, vismaz kura būtu noteikti 

jāpieņem kā pašsaprotami uzlabojoša. 

 

Šādi grozījumi ir arī pilsoņu atbalstīti, zibenīgi tika savākti pirmie 100 juridiski atbilstoši 

paraksti interneta vietnē, tāpēc šobrīd iniciatīvu izskata eksperti, pēc kuras tiks vākti 

10 000 paraksti, ja vien jau iepriekš iniciatīva negūs Saeimas atbalstu. 

 
Lūdzu sīkākai informācijai un turpmākiem kontaktiem sazināties ar Mārtiņu Krustu vai KP 

biroju (kontaktinformācijai 27055532, m.krusts@gmail.com, kreisiepatrioti@gmail.com) 

 

Ar cieņu, 

Mārtiņš Krusts 

 

mailto:m.krusts@gmail.com
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Pielikums nr.1 

 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma grozījums 
 

Izdarīt Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā (Latvijas 

Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 

2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.; 2004, 24.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 8., 22.nr.; 

Latvijas Vēstnesis, 2012, 203.nr.) šādus grozījumus: 
 

Izteikt 15.panta sākumu šādā redakcijā: 

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus novados un 

republikas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 30 

000, 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.  

Novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 30 000, 

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.” 

Izteikt 16.panta sākumu šādā redakcijā: 

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus novados un 

republikas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 10 

000, ja to iesniedz vēlētāju apvienība, jāparaksta ne mazāk kā 50 vēlētājiem, 

Novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 10 000, ja 

to iesniedz vēlētāju apvienība, jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem, 

Vēlētājiem, kas paraksta vēlētāju apvienības sarakstu, vēlēšanu izsludināšanas dienā ir 

jābūt reģistrētiem dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.” 


