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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 6. augusts                                             Nr. 16 

Darba kārtībā: 

1. Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 16.05. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis 

Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ainars Macpans, Andris Kaminskis. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā 

D. Kalniņa, V.Ķine 

2020.gada 10.jūnijā ir pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā. 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pielikuma “Administratīvās 

teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 21.punkta 21.1. 

apakšpunkts paredz Alsungas novada iekļaušanu Kuldīgas novadā. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pielikuma „Administratīvās 

teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 21.punkta 

21.1.apakšpunktā vārdi “Alsungas pagasts” ir noteikti, pārkāpjot Latvijas Republikas 

Satversmes 1. pantā noteiktās Alsungas novada pašvaldības tiesības.  

No Latvijas Republikas Satversmes 1. panta, kas nosaka, ka Latvija ir 

demokrātiska republika, izriet, ka Latvijā ir tiesiska demokrātiska iekārta, kas atzīst 

demokrātiskas un tiesiskas valsts principus, un viens no tiem ir labas pārvaldības 

princips, kas sevī ietver arī labas likumdošanas principu, ko likuma virzītājs ir pārkāpis 

attiecībā pret Alsungas novada domi.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pielikuma „Administratīvās 

teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 21.punkta 

21.1.apakšpunktā vārdi “Alsungas pagasts” ir noteikti, pārkāpjot arī Eiropas vietējo 

pašvaldību hartas 4. panta sestās daļas un 5. panta noteikumus. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 17.panta 

(1) daļas 7.punktu un 19.panta (1) daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta 

noteikumiem, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt sagatavoto pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesai. 

2. Iesniegt Latvijas Republikas Satversmes tiesā pieteikumu par lietas 

ierosināšanu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 

„Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma 

vienības” 21.punkta 21.1.apakšpunkta atzīšanu par neatbilstošu Latvijas 

Republikas Satversmes 1.pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta 

sestajai daļai un 5.pantam. 

3. Uzdot Alsungas novada domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai iesniegt 

pieteikumu Satversmes tiesā. 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 


