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Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā 
“RĪGAS METROPOLE” apvienojušās 9 pašvaldības: 

Rīgas valstspilsētas, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Saulkrastu un Siguldas novada pašvaldības 

 
https://rigasmetropole.lv/ 

Rīgā, 2022. gada 18.maijā 

Latvijas Republikas Saeimas 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai 

  

Par priekšlikumiem likumprojekta 

“Pašvaldību likums” (Reģ. Nr. 976/Lp13) 

trešajam lasījumam 

  

Izskatot likumprojektu “Pašvaldību likums” (Reģ. Nr. 976/Lp13) trešajam lasījumam, 

aicinām Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju izvērtēt un iestrādāt likumprojektā 

sekojošus priekšlikumus. 

 

1.  Izteikt likumprojekta 34.panta otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka deputāts klātienes domes sēdē piedalīsies attālināti, 

izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, ja tas ir paredzēts pašvaldības nolikumā un ja 

deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā. 

 

Pamatojums. Covid 19 pandēmijas radīto seku ietekmē pāreja uz attālinātā darba režīmu 

publiskajā sektorā bija izaicinājums, jo īsā laika periodā bija jānodrošina visu ikdienas funkciju 

veikšana attālināti, iespējami pielāgojot dažādus tehniskos risinājumus, lai darbība veiksmīgi 

turpinātos, nezaudējot kvalitāti. Darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā pierādīja, ka pateicoties 

ieviestajiem kvalitatīvajiem tehniskajiem risinājumiem, pašvaldības var veiksmīgi un efektīvi strādāt 

arī attālināti un nodrošināt iestādes funkciju nepārtrauktu izpildi, tostarp rīkojot attālinātas domes 

sēdes un komiteju sēdes. Tādēļ Rīgas Metropole rosina šo advansēto pieeju ieviest arī pašvaldību 

darba ikdienā, tostarp paredzot iespējas pašvaldībām arī ikdienā rīkot domes sēdes un komiteju sēdes 

gan attālināti, gan hibrīdrežīmā (daļēji attālināti). No Pašvaldību likuma projekta izriet, ka attālināta 

dalība  domes sēdēs un komiteju sēdēs būs pieļaujama domes deputāta veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ, vienlaikus izpildoties nosacījumam, ja deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā. 

Ņemot vērā, ka izklāstītais tiesiskais regulējums tiek atšķirīgi interpretēts, tiesiskās skaidrības labad 

likumprojekts ir precizējams. Minētā norma precizējama arī balstoties uz normatīvo aktu juridiskās 

tehnikas nosacījumiem, jo saikļa “un” lietošana vairāku uzskaitītu nosacījumu starpā prasa šo 

nosacījumu vienlaicīgu izpildi. Pie esošā likumprojekta 34.panta otrajā daļā iestrādātā regulējuma 

deputāta dalība klātienes sēdei pieslēdzoties attālināti videokonferences režīmā būs iespēja vien divos 

gadījumos:  

- tad, ja deputāts veselības stāvokļa dēļ nevar atrasties domes/komitejas klātienes sēdes 

norises vietā vai  
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- tad, ja deputāts atrodas komandējumā un tādēļ nevar ierasties uz domes/komitejas 

klātienes sēdes norises vietu. 

Valsts kancelejas informatīvajā ziņojumā "Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldē" 1 

uzsvērts, ka attālinātais darbs ļauj ietaupīt ne tikai finanšu līdzekļus, samazināt telpu platību, 

komunālo pakalpojumu, elektrības u.c. patēriņa izdevumus, bet arī veicināt valsts pārvaldes digitālo 

transformāciju, ļautu samazināt “ekoloģisko pēdu”, ne vien taupot enerģijas un dabas resursus, bet 

arī samazinot nepieciešamību ikdienā izmantot transportu, tādējādi samazinot CO2 un rezultātā radot 

pozitīvu ietekmi uz klimatu un vidi.  

 

2.  Papildināt likumprojekta 47.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā: 

“7) par republikas pilsētas vai novada pašvaldības transporta infrastruktūras aizsardzību.” 

Pamatojums. Likumprojekta 48.pantā ir uzskaitīti vairāki gadījumi, kad likumdevējs ir 

deleģējis pašvaldībai izdot saistošos noteikumus, taču tajos nav ietverts, ka dome ir tiesīga izdot 

saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu - par republikas pilsētas 

vai novada pašvaldības transporta infrastruktūras aizsardzību. Līdz ar to, tas nozīmētu, ka pašvaldība 

nevar nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi - pienākumu gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un 

uzturēšanu), jo tikai ar būvniecību jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem to nav iespējams veikt. 

Piemēram, izsniegta būvatļauja dod tiesības veikt projekta realizāciju 8 gadu laikā, bet neierobežo 

būvdarbu izpildes laiku darbiem uz pašvaldības transporta infrastruktūras objektiem. Būvniecības 

jomu regulējošie normatīvie akti tostarp neparedz inženiertīklu avāriju likvidācijas darbu veikšanas 

kārtību, kontroli un transporta infrastruktūras seguma atjaunošanas principus.  

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2.panta ceturto daļu pašvaldības dome ir tiesīga 

izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu likumā “Par 

pašvaldībām” noteiktajos gadījumos. Likumprojektā neparedzot pašvaldības tiesības izdot attiecīgus 

saistošos noteikumus, zudīs pašvaldības transporta infrastruktūras aizsardzības kontroles mehānisms. 

 

 

 

Biedrības “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība 
 “RĪGAS METROPOLE”” līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU. 

 
1 https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491672&mode=mk&date=2021-07-06  


