
Informācija novadu un pilsētu pašvaldībām  
   

Vienlaikus ar Eiroparlamenta vēlēšanām CVK pārraudzībā notiek Satversmē paredzēta 

likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu divu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai 

Saeimā: 

1. atcelt 2012. gadā ieviesto apgrūtinājumu vēlētājiem rosināt un lemt likumus 
(parakstāmais likums atjauno iespēju rīkot tautas nobalsošanas). 

(vairāk info skat.CVK lapā) 

   

Parakstu vietas pašvaldībās un darba laiki: (publicēti CVK lapā 

https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji ) 

  

Parakstīšana elektroniski: valsts portālā www.latvija.lv/pv  

  

Satversmes 90. pants nosaka izpildvaras pienākumu informēt kad un kur notiek CVK 

reģistrētās procedūras. 

  

Satversmes procedūru apraksts  https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vaksanas  

 

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu 

pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai 

Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu 

likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.  

   

 

   

Likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai ir izveidojama iniciatīvas 

grupa, kurai iecerētais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts ir jāreģistrē Centrālajā 

vēlēšanu komisijā. Iniciatīvas grupu drīkst izveidot politiskā partija vai politisko partiju 

apvienība, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Lai likumprojektu vai 

Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā atbalstam 12 



mēnešu laikā no tā reģistrēšanas dienas jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju 

parakstu.  

   

 

 

Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai 

ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Saskaņā ar Satversmes 

14.pantu šo tiesību vēlētāji nedrīkst izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms 

Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk 

par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu.  

     

 

   

Satversme paredz, ka Valsts prezidents uz diviem mēnešiem var apturēt Saeimā 

pieņemta likuma publicēšanu. Likuma publicēšanu apturēt Valsts prezidentam var pieprasīt 

arī ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu. Pēc likuma publicēšanas apturēšanas 

Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāuzsāk parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai 

par likuma atcelšanu.  

   

 
 

  

Informāciju sagatavoja biedrība "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" 

izpildot ar MK 07.11.2017. rīkojumu Nr.433 apstiprināto "Latvijas Trešais Nacionālais atvērtās 

pārvaldības rīcības plāns (2017.-2019. gadam)" 

   

 


