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Priekšvārds
Juridiskās koledžas 2022. gada zinātnisko rakstu krājums iznāk laikā, 

kad jau trešo gadu pasaule cīnās ar Covid-19 izraisīto pandēmiju, kas būtiski 
ietekmējusi un apgrūtinājusi arī studiju procesu, akadēmiskā personāla 
un studējošo pašsajūtu augstskolās un koledžās. Neskaidrība par vīrusa 
izplatību nākotnē un valstu noteiktie dažnedažādie ierobežojumi, kuri 
turklāt nemitīgi mainās, vistiešākā veidā skar jebkuru augstākās izglītības 
institūciju un tā vai citādi ietekmē negatīvi arī augstākās izglītības kvalitāti.

Juridiskajā koledžā pandēmijas apstākļos 2020.–2022. gadā  ir izdevies 
normalizēt un pielāgot studiju procesu tā, lai studiju kvalitāte ciestu 
iespējami mazāk. Akadēmiskais personāls un studenti lielā mērā pārgājuši 
uz saskarsmi tiešsaistē un studiju procesa īstenošanu attālināti, izmantojot 
mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ko koledžai izdevies sekmīgi organizēt un 
nodrošināt.

Ne mirkli koledžā nav apstājies zinātniski pētnieciskais darbs, kas 
pandēmijas apstākļos tika turpināts. Laikā, kad bibliotēkas un arhīvi bieži 
vien ir slēgti, intervijas un aptaujas  klātienē nav iespējamas, pētnieciskais 
darbs, protams, ir apgrūtināts, bet ne neiespējams. Koledžas akadēmiskais 
personāls un studenti lieliski apguvuši digitālo resursu un tehnoloģiju  
izmantošanas iespējas arī zinātniski pētnieciskajā darbā, kam apliecinājums 
ir daudzās publikācijas un ziņojumi konferencēs, kā arī studentu aizstāvētie 
kvalifikācijas darbi. 

Pētījumu rezultātus Juridiskās koledžas docētāji un studenti tradicionāli 
publisko starptautiskajās zinātnes nedēļās, kad koledžā viesojas vieslek-
tori un mūsu sadarbības partneri no ārvalstīm, kad tiek organizētas konfe- 
rences un semināri. Starptautiskās zinātnes nedēļas koledžā gan  2020. ga- 
dā, gan 2021. gadā notika kā jau ierasts – aprīļa pēdējā nedēļā, bet šoreiz 
neklātienē. Visi plānotie pasākumi, tajā skaitā konferences starptautiskās 
zinātnes nedēļas ietvaros, notika attālināti Zoom platformā. 2020. gada 
konference bija veltīta Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas 30. gada-
dienai, bet 2021. gada konference pievērsās politikas un tiesību problēmām 
Covid-19 krīzes apstākļos. Domājams, ka arī 2022. gada starptautiskās 
zinātnes nedēļas pasākumi, kas būs veltīti Latvijas Republikas Satversmes 
pieņemšanas un spēkā stāšanās  100. gadadienai, Juridiskajā koledžā no-
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tiks attālināti. Pasākumu norisei tiešsaistē ir arī savs pozitīvais moments, 
jo šis formāts ļauj ērti piesaistīt plašāku dalībnieku loku no ārvalstīm, ļauj 
piedalīties mūsu studentiem no reģioniem, kas klātienē nebūtu iespējams.

Šajā zinātnisko rakstu krājumā piedāvājam gan Juridiskās koledžas 
akadēmiskā personāla zinātniskos rakstus, gan mūsu studējošo un absol- 
ventu pētījumu rezultātā izstrādātos darbus. Daži no autoriem savu 
pētījumu rezultātus pirms tam jau publiskojuši starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs. 

Ikviens Juridiskās koledžas students studiju laikā vairāku mēnešu 
garumā  zinātniskā konsultanta vadībā veic pētījumu, kura rezultātus 
atspoguļo kvalifikācijas darbā. Tikai sekmīgi izstrādāts un komisijas priekšā 
aizstāvēts kvalifikācijas darbs, kas pēc būtības neatšķiras no bakalaura dar-
ba, ir nosacījums koledžas absolvēšanai un diploma par augstāko izglītību 
saņemšanai. Šim krājumam izvēlēti studentu – labāko pētījumu autoru sa-
gatavotie raksti.

Juridiskās koledžas studiju procesu bagātina mūsu vieslektori no 
ārvalstīm. Viņi ne tikai lasa lekcijas studentiem, bet arī nereti piedalās mūsu 
konferencēs un vērtē studējošo pētnieciskā darba rezultātus. Šajā krājumā 
publicējam mūsu sadarbības partnera no Kanādas – Broka Universitātes 
profesora Jura Dreifelda interesanto rakstu par mediju problēmām 
mūsdienu demokrātijās.  Vēl viens autors ir vieslektors  no Gruzijas – Ivane 
Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes profesors Nikolajs Džavahišvili, 
kurš jau daudzus gadus pēta Latvijas un Gruzijas attiecību vēsturi un rakstā 
pārdomāti un saistoši analizē šos jautājumus.

Juridiskās koledžas 2022. gada zinātnisko rakstu krājums aptver plašas 
tematikas rakstus gan tiesību un politikas zinātnē, gan vadības zinātnēs, 
gan ekonomikā un finansēs, atspoguļojot krājuma autoru apjomīgo interešu 
loku, kā arī Juridiskajā koledžā apgūstamo zināšanu un pētījumu virzienu 
daudzveidību. Tas nozīmē, ka arī lasītāju un interesentu loks šim krājumam 
varētu būt plašs un daudzveidīgs. Mēs to piedāvājam ne tikai Juridiskās 
koledžas, bet arī citu koledžu un augstskolu studentiem un akadēmiskajam 
personālam, kā arī jebkuram interesentam atbilstoši krājuma rakstu tema-
tikai. Zinātnisko publikāciju un līdz ar to arī šī krājuma loma pieaug 
pandēmijas apstākļos, kad tiešie kontakti klātienē ir apgrūtināti.

Tālavs Jundzis
Dr. iur., Dr. habil. sc. pol.

Juridiskās koledžas direktors
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MEDIA AND DEMOCRACY
MEDIJI UN DEMOKRĀTIJA

Keywords: threats to media, trust in media, false news, real news under 
siege, media omissions, Israel and nuclear weapons, media turbulence, 
media consolidation, solutions to media problems. 
Atslēgvārdi: mediju apdraudējumi, mediju uzticamība, viltus ziņas, ziņu 
objektivitātes apdraudējumi, ziņu noklusēšana par kodolieročiem Izraēlā, 
mediju nolaidība, mediju turbulence, mediju konsolidācija, mediju prob-
lēmu risinājumi.

A decade ago I presented a paper in which I reviewed the role of mass 
media in democratization. At that time I expressed my concerns about the 
serious negative trends experienced by Western media. In the last decade, 
media in the Western world has endured serious threats of concentration 
which limit the scope and quality of analysis and democratic debate. As a 
result trust in media has also plummeted.1 If the media scene looked dismal 
then, it suffers even worse conditions at the present time for most indica-
tors but with certain exceptions in this regard.

The first thing to stress is that mass media differs from country to coun-
try even within the area often dubbed the “cradle of civilization”, that is, 
Western and Northern Europe. For example, levels of trustworthiness di-
ffered most significantly even among neighbouring countries. In Scandi-
navia, a region where four countries have generally been placed at the 
summit of  professional assessments of media freedom, there is a wide 
gap on the perceptions of populations themselves, as recorded by their 
expressed levels of trust. According to the Reuters Institute for the Study 
of Journalism at Oxford, in February 2021, 65% of respondents in Finland 
claimed that they trusted news media “most of the time”. The ratings for 
1 Dreifelds J. The Role of Mass Media in Democratization// Democracy and Development.– Riga: 

Latvian Academy of Sciences, 2012.– 209 p.

JURIS DREIFELDS
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the other three were as follows: Denmark – 59%, Norway – 57%, and 
Sweden – 50%. To be sure, this quartet was in the top ten of forty countries 
polled. In contrast to Scandinavia, we can find France near the bottom with 
30% and one percentage point higher than that of the United States, which  
received the absolutely worst evaluation in the study at 29%. Several other 
countries, with long histories associated with the development of Western 
culture, fell surprisingly in lower categories. Italy received 40%, the Czech 
Republic, Spain and the United Kingdom – 36% each, Greece – 32% and 
Hungary – 30%.2 A commentary on this study noted that the level of trust 
rose last year in nearly all countries surveyed, but not in the US. 

The small uptick in trust overall has generally been tied to the isolation 
effect of Covid-19. It was also found that local news was preferred to na-
tional news. The first choice of topic sought locally was the weather (62%) 
whereas politics (33%) and education (16%) were found to be less frequ-
ented.3 However, levels of trust cannot be accepted as a conclusive mar-
ker of true media conditions and real freedom of the press worldwide. In 
less democratic countries, there is a tendency by people to provide “safe” 
answers, thus skewing results to more positive outcomes. When the IPSOS 
Global Advisor released its study on “Trust in Media” in 2019, the top 
5 countries out of 27 studied regarding newspapers and magazines were In-
dia (77% trust), China (67%), Brazil (65%), South Africa (64%) and Saudi 
Arabia (54%).4 These five countries were also in the top with respect to 
trust of television and radio and also online news websites and platforms.

A more credible measure of freedom of the press is provided by Re-
porters without Borders (RSF) and Freedom House. According to RSF, 
the Scandinavian quartet occupied the four top positions in 2021. China, 
however, ranked 177 out of 180, and Saudi Arabia – 170, India –142, and 
Brazil – 111. Only South Africa scored relatively well ranking number 32.

False News Impact
One of the major sources of discontent and of public incitement includes 

the issue of false news. Whereas such falsifications for a long time have been 
2 Watson A. Trustworthiness of News Media Worldwide 2021// Statista (9 July 2021). The sample 

polled included 92000 news consumers.
3 Rick E. US Ranks Last among 46 countries in Trust in Media: Reuters Institute Report Finds// 

Poynter (24 June 2021).
4 IPSOS// Trust in Media (2019). The question was “To what extent, if at all, do you trust each of 

the following to be a reliable source of news and information?” I am referencing the results shown 
for “newspapers and magazines” and “television and radio”.
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found at the margins of society, they now claim front row status in even wi-
dely disseminated news outlets. The popularity of false facts and narratives 
escalated with the election of Donald Trump whose incessant tweets became 
a daily occurrence to be dissected simply because of his status as President 
of the US. He would persist in his falsehoods in spite of clear evidence to the 
contrary, as for example regarding his support for the Iraq war recorded on a 
TV interview (which he denied). At one point, several broadcast companies, 
including CNN, started counting and accumulating the number of falsehoods 
presented by Trump which they claimed surpassed one thousand cases. The 
biggest threat from his indulgence in lies happened after he lost the election 
to Joe Biden. His rage seemed to have no limits as he incited his supporters 
to accept the narrative that the election had been stolen. In spite of a multi-
tude of Republican officials accepting the veracity of the election outcome, 
and in spite of the numerous vote recounts in states such as Georgia and 
Nevada, Trump and his followers persisted in their delusional claims. The 
outcome of this farce has now become part of American history, when a 
mob of Trump supporters swarmed the Capitol building on 6 January 2021 
to prevent the Vice President from properly following tradition in declaring 
the real winner. False news concerning the election has been amplified by 
many right wing media sources, with Fox news being one of the promi-
nent cheerleaders in this crusade. Half a year later in August 2021, 66% of  
Republicans persisted in claiming that “the election was rigged and stolen 
from Trump”, while only 18% accepted that “Joe Biden won fair and square”.5 
One should not forget that all this fulmination has been good for Trump ma-
terially. His organisation has replenished a “war chest” of over 100 million 
dollars from a multitude of small donors who have fallen under his spell.6 
He may well use this huge account to further his election bid in 2024 or he 
might use it to place his own people in positions of power. Evermore people 
have realised the threat he poses to American democracy. Ironically, the real 
thief of elections, Donald Trump, was recorded by the Georgia’s Republican 
secretary of state, Brad Raffensperger. Trump, buttressed on his side by the 
presence of White House Chief of Staff Mark Meadows, demanded that he 
“recalculate” the votes and give him one vote more than the winning number 
received by Biden.
5 Dickson C. Poll: Two-thirds of Republicans still think the 2020 election was rigged// Yahoo News 

(4 August 2021).
6 Osborne M., Kim S. R. “Donald Trump builds war chest of $102 million entering 2nd half of 

2021.– https://abcnews.go.com/Politics/donald-trumps-political-committees-raise-82-million- 
2021/story?id=79194850.– (Resurss apskatīts 28.12. 2021.).

JURIS DREIFELDS
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The Washington Post and New York Times obtained the recording which 
truly highlighted the real threats to democracy if the secretary of state had 
been more pliant or more “loyal” to Trump. Here is the report published 
by Washington Post “The Washington Post obtained a recording of the 
conversation in which Trump alternatively berated Raffensperger, tried to 
flatter him, begged him to act and threatened him with vague criminal con-
sequences”. Raffensperger rejected Trump’s assertions explaining that the 
President was relying on debunked conspiracy theories and that President-
elect Joe Biden’s 11,779 vote victory in Georgia was fair and accurate. 
Trump dismissed their arguments “and there’s nothing wrong with saying, 
you know, that you’ve recalculated”. “So look. All I want to do is this. I 
just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Because 
we won the state”.7

If the manipulations in Trump’s demand to the officials of Georgia to 
illegally add more votes to his column are continued in future elections, the 
threat of a civil war in America may not be totally excluded. Trump and 
his supporters are now using their dominant position among grass roots 
Republican primary voters to replace “doubtful” secretaries of state and 
even governors with their own “loyal” people in preparation for the next 
elections. The message is clear. If more votes are needed, these people 
will know what to do.  The impact of this chicanery and false news ex-
pansion with corruption will affect not just America, but the entire world. 
These Trump generated falsehoods have greatly legitimized similar tactics 
not only in regressive underdeveloped states, but also in certain modern 
Western states, where right wing voters  now drink from the same false 
news chalice, solidified by American media. There are many unscrupulous 
politicians everywhere for whom winning power is everything and all me-
ans for victory are acceptable. 

Americans now live in two major media cocoons. On the one hand, 
there are the right wing activists buttressed by legions of Evangelicals and 
many media sources, including Fox news. On the other hand, there are 
those who oppose Trump but also some who incorporate moderate left 
ideology with focus on abortion rights, feminism, black lives matter and 
LGBT. This opposite cocoon relies on MSNBC but also at times on CNN 
and various websites. Both Fox and MSNBC have calculated that they re-
ceive more support by amplifying negative traits of the opposite camp. 
7 Gardner A.  I just want to find 11,780 votes: In extraordinary hour-long call, Trump pressures 

Georgia’s secretary of state to recalculate the vote in his favor// The Washington Post (3 January 
2021).
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Hate has greater currency and power than neutral or positive reports and 
leads to greater profits. In this connection even Rupert Murdoch, the ow-
ner of Fox, is faced with a quandary. He would like to abandon the claims 
that the election was stolen by the Democrats, but this would eviscerate a 
huge part of his audience ratings and profits. Increasingly extreme oriented 
“Trumpists” are seeking new right wing platforms, because they feel Fox is 
not sufficiently supportive of their cause. Trump himself has started plans 
to open his own news platform. 

False news has become the currency of those opposed to anti Covid-19 
inoculations.  The first manifestations of this campaign began in the USA, 
in part fuelled by Trump’s attitudes and behaviour, but because of the right 
wing connections with Europe and elsewhere, they became a reality in 
many more countries. Social media has become one of the main mental 
“infection points” of false news. Unfortunately, anti-vaxxers have mobi-
lized many who are willing to expound their opposition to government 
edicts to counter the pandemic, not only in marches but also in physical 
confrontations with governmental authorities.

The Precariousness of Real News
It is worth noting that private media companies are in the business of 

making profit. For all but a few, real news is not profitable, and in the last 
few decades newsrooms were stripped bare. Ever fewer foreign corres-
pondents with offices and expense accounts are upheld by even the largest 
media corporations. The five largest mega-media corporations in America, 
which also own huge holdings throughout the world, obtain most of their 
profit from entertainment. The Disney Corporation, for example, before 
the pandemic of 2020, made the bulk of its profit from “parks, experiences 
and products”. Disneyland theme parks, resorts and cruise lines throughout 
the world were its major product and money source. With the advent of 
“streaming” of films and TV series, Disney has been forced into competing 
with Netflix and other streaming entrants by accumulating vast stores of 
films from its own repositories and from previous acquisitions of Pixar 
(2006), Lucas films (2012) and most recently of 21St Century Fox (2019). 
Its broadcast networks tied to ABC have been much less lucrative.8 A for-
mer executive producer of NBC noted that “capitalism ranks higher than 
journalism. If the news story doesn’t generate an audience, it’s unlikely 
8 Netflix Inc. streaming services and its own very successful productions such as “House of Cards” 

forced almost all major media companies to reshuffle their priorities. It also encouraged new 
game players such as Apple Inc. and Amazon.com to join this new Eldorado of profit making.

JURIS DREIFELDS
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to move forward.” He also noted that as a result of this budget cutting for 
news services, the role of freelance journalists has increased. As he points 
out, freelance journalists “need to continually sell stories if they want a pay 
check”. They are now becoming “the root of story pipelines”. 

In effect, mega media corporations have become attached to part- 
timers rather than staff journalists simply to save money.9 In addition, news 
organisations depend on global news agencies such as Associated Press 
(AP), Agence France Presse (AFP), Reuters, Bloomberg News, United 
Press International, Kyodo (Japan), and Interfax (Russia). There are in 
fact several thousand news services throughout the world, but the top five 
account for over three quarters of mainstream Western media sources. It 
could be noted that AP is an American cooperative venture with many US 
news companies participating. AFP is owned by but held at arm’s length 
by the government of France. UPI is an interesting hybrid based on the re-
ligious movement founded by Sun Myong Moon. Smaller news providers 
include Dow Jones owned by Rupert Murdoch, and New York Times and 
Washington Post. 

Traditional printed media has become more endangered than before. 
Readership and advertising have declined precipitously in the past decades. 
While newspapers have strengthened their digital online presence, this new 
source of income has not been sufficient to equal the losses from declining 
readership and advertising. Only a few leading newspapers such as Wall Stre-
et Journal, and New York Times have been successful in erecting “paywalls” 
without losing customers. A singular threat to internet advertising has been 
the joint power punch of Google and Facebook. These two corporations to-
gether account for close to 80% of total internet advertising. The financial 
crunch has been devastating for thousands of local newspapers. According 
to NYT, “roughly a quarter of the newspapers in the United States have been 
shut down since 2004, and about 50% of newspaper jobs have been elimina-
ted in that time. Daily weekday print circulation for newspapers nationwide 
has plummeted by about 50 million in the last 15 years.”10 

McClatchy was one of the most independent and qualitative newspa-
per chains in the US, winning many professional accolades and honours. 
It earned much credibility after refusing to one-sidedly support President 
George Bush’s war policy on Iraq. It was the only one of the more visible 
9 Macias M. How Media Mergers Are Changing The News Industry// Forbes Business Councilo 

Post (22 July 2021).
10 Robertson K., Tracy M. McClatchy, a Major U.S. Newspaper Chain, Files for Bankruptcy// New 

York Times (13 February 2020).
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media sources to stand up to governmental pressures to fall in line cheering 
the Iraq adventure. As most people know today, the Iraq war turned out to 
be a major destabilizing event in the Middle East, with over hundred thou-
sand Iraqi civilian casualties, the rise of ISIS and trillions of US dollars 
expended. This war was started mostly as a result of pressures from Israeli-
oriented neo-con advisers surrounding the President. In February 2020, the 
McClatchy Company, the second largest US chain by readership, which 
published about 29 daily newspapers in 14 states, filed for bankruptcy. At 
the auction of the company’s assets, the hedge fund Chatham Asset Mana-
gement bought the rights of ownership for $312 million dollars. It should 
be stressed that financial corporations or hedge funds exist to maximise 
their investment returns by any means. Often, similar takeovers of news 
corporations by so-called “vulture funds” attempt to target “inefficiencies”, 
which include firing of journalists, cutting back on news coverage and 
lowering of salaries. As well, the news corporations can be segmented into 
separate parts and their assets sold separately to highest bidders. Hedge 
funds have become a common feature in the US news firmament. Gannett, 
the largest newspaper corporation in the US by readership, which publis-
hed the country-wide USA Today, was taken over by Fortress Investment 
group, which in turn was owned by the Japanese Softbank. 

Another big newspaper chain, the Tribune Company was successfully 
targeted by the hedge fund Alden Global Capital. Alden took over such 
US publishing giants as The Chicago Tribune, The New York Daily News 
and The Baltimore Sun, and immediately began to “rationalize” the news 
room by eliminating scores of journalist positions. As the president of Ne-
wsGuild, a top newspaper union pointed out: “Continued financialization 
of local news will destroy our democracy. It’s time for communities across 
America to stand up and fight to save local news.”11

New York Times had a podcast on 12 August 2021 titled “Should We 
Worry As Billionaires Buy Up Newspapers?” There are at least four billio-
naires who have ventured into the newspaper business. The most successful 
has been Rupert Murdoch who controls the profitable Wall Street Journal 
and New York Post in the USA and Times and Sunday Times in the United 
Kingdom. He has had newspaper experience throughout his life and inhe-
rited a newspaper company from his father in Australia. Jeff Bezos whose 
fortune was made from the Amazon Corporation, has personal “rainy day 

11 Robertson K., Tracy M. McClatchy, a Major U.S. Newspaper Chain, Files for Bankruptcy// New 
York Times (13 February 2020).
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funds” hovering near $200 billion. He bought the Washington Post wit-
hout any newspaper management experience whatsoever. This paper has 
been an iconic defender of democracy and justice over many decades and 
earned particular recognition for its successful revelation of the Watergate 
scandal. Many people believe that he bought the Post as a vanity item or 
rich man’s toy similar to the outsized yachts bought by other billionaires. 
He claimed that he was truly concerned about this newspaper going under, 
thus leaving a gap in reporting serious news within governmental structu-
res in Washington. His newspaper is one of the few to have foreign bureaus 
located in over twenty major cities.12 Bezos has supported his journalists 
who criticize Trump during his presidency. In retaliation Trump created 
regulatory problems for Amazon and made a point of singling out the Post 
and its representatives for being the purveyor of false news. Another billio-
naire without any publishing experience has been Dr. Patrick Soon-Shiong 
who purchased the Los Angeles Times (LATimes) for $500 million in 2018. 
He is of Hakka Chinese ancestry who made his first fortune by inventing 
an anti-cancer drug. He later made another fortune in the tech field. When 
quipped about his assumption that turning around LATimes would be easier 
than curing cancer he responded by saying: “I think they are both difficult. 
What’s exciting about curing cancer? I think I could see the light at the end 
of the tunnel, and I’m beginning to see the light at the end of the tunnel for 
the LATimes”.13 Another billionaire news publishing family is led by David 
Thomson whose news empire was founded by his grandfather. The family 
holds 320 million shares of Thomson Reuter where David Thomson serves 
as chairman. They also hold stakes in the leading Canadian telecom giant 
Bell Canada, and own the Toronto based newspaper Globe and Mail. 

But deep pockets alone may not be enough to save newspapers. One 
of the wisest and richest billionaire investors in the USA, Warren Buffet, 
decided to sell his newspapers in 2020, for $140 million, a fraction of the 
$344 million he spent buying up 28 daily papers over a decade earlier. 
He claimed that newspapers in the present age are “toast”.14 In contrast, 
the successful expansion of the New York Times may be a guide for other 
newspaper entrepreneurs to salvage the democratic news infrastructure 

12 Included are the following cities: Baghdad, Beijing, Beirut, Berlin, Brussels, Cairo, Dakar, Hong 
Kong, Islamabad, Istanbul, Jerusalem, London, Mexico City, Moscow, Nairobi, New Delhi, Rio 
de Janeiro, Rome, Tokyo and Toronto.

13 Ellison S. Patrick Soon-Shiong is still trying to save the Los Angeles Times. Some hope he will 
do more than that// The Washington Post (20 May 2021).

14 Ro S. Warren Buffett says the newspaper business is “toast”// Yahoo Finance (29 April 2019).
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within the country. A media company analyst, Jonathan Berr, published 
a very positive evaluation of the NYT in August 2021. After the sluggish 
performance of its financial fortunes in 2020 caused in large measure by 
the pandemic, Berr claimed that “the shares of the New York Times Co. 
skyrocketed in early trading after the publisher reported better-than-expec-
ted quarterly earnings and gave a bullish outlook on its future results. Net 
income rose to $53.4 million. Revenue surged more than 23% to $498.4 
million, buoyed by subscription and digital advertising gains.”15 The NYT 
claimed 7.9 million subscriptions: the bulk of which or 7.1 million were 
digital subscribers.16  It could be that in times of false news, people are 
willing to pay for a product which reflects the reality of the world to help 
them navigate their own investments and choices in a more sophisticated 
manner. Indeed it remains to be seen whether newspapers can survive in 
the future. If one had to place odds, then making judgments between the 
insights of Buffet and the success of NYT one could sign off with a careful 
50:50.

Sins of Omission
While much energy has been expended on the ubiquity of false news, 

even the most professional news outlets can be charged for omission of 
critical information. There is an annual publication that offers a list of the 
top 25 topics neglected or ignored by mainstream media. Project Censored 
was founded in 1976 at Sonoma University. Its latest book also deals with 
the state of the free press in general.17 

At this time I would like to focus on some of the realities surrounding 
Israel not just because of its vital impact on developments in the Middle 
East but its powerful presence in US politics and potential threat of conflict 
that might draw in many countries of the world. For over a decade most 
mainstream media have published innumerable articles on Iran and its po-
tential for nuclear weapons. Yet only rarely is any mention made of the we-
apons of mass destruction accumulated by Israel over the last half century. 
There have been no round table discussions about the consequences of 
such weapons held by the Jewish state and no calls for serious sanctions or 
boycotts of its products as is the case with Iran. The major thrust of oppo-
15 Berr J. Good News for the New York Times: Revenue Surges From Advertising and Subscription 

Gains// Editors Pick (4 August 2021).
16 Lee E. The New York Times Reaches 8 Million Subscriptions// New York Times (4 August 2021).
17 Project Censored’s State of the Free Press 2021/ Eds. Mickey Huff and Andy Lee.– Seven Stories 

Press, 2020.
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sition to Iranian nuclear research is the fear that a potential nuclear weapon 
could start a domino effect with other Middle East countries wanting to 
obtain their own versions of the bombs. Yet, no domino effects have been 
articulated when it comes to Israel. 

The Guardian is one of the few media sources to have published re-
gular articles on Israel’s nuclear weapons. The Guardian has been much 
freer to write than most other media sources because it largely depends on 
funding from a foundation rather than sensitive advertisers. In 2014, Juli-
an Borger wrote an in-depth article on the issue entitled “The truth about 
Israel’s secret nuclear arsenal”. The introduction to this article summari-
sed the gist of controlling Iran’s nuclear advancements. “Israel has been 
stealing nuclear secrets and covertly making bombs since the 1950s. And 
Western governments, including Britain and the US, turn a blind eye. But 
how can we expect Iran to curb its nuclear ambitions if the Israelis won’t 
come clean?” According to the author, many of present day “staunchest 
campaigners against proliferation” participated in aiding the construc-
tion of Israel’s nuclear facilities, including US, France, Germany, Britain 
and Norway, countries that sold the required materials and even provided 
expertise to build the structures for this initiative. Israel also cooperated 
with apartheid South Africa to help create that country’s nuclear stocks. 
They both cooperated in exploding a nuclear device over the Pacific on 
22 September 1979. This explosion was detected by a US satellite Vela as 
a result of unforeseen break in the clouds of a storm that the Israelis had 
banked on for secrecy. At that time, no major media sources desired to in-
vestigate further and the subject died within one day of simply mentioning 
a mysterious “flash” in the Pacific. 

The Guardian also invited Nobel peace laureate Bishop Desmond Tutu 
(died in 26 December 2021) in December 2020 to comment on the issue 
of Israel’s nuclear capacity. Tutu encapsulated many of the controversial 
issues with respect to Israel: “Every recent US administration has perfor-
med a perverse ritual as it has come into office. All have agreed to under-
mine US law by signing secret letters stipulating they will not acknowled-
ge something everyone knows: that Israel has a nuclear weapons arsenal. 
Amendments by former Senators Stuart Symington and John Glenn to the 
Foreign Assistance Act, ban US economic and military assistance to nucle-
ar proliferators and countries that acquire nuclear weapons. While Presi-
dent, Jimmy Carter invoked such provisions against India and Pakistan, no 
President has done so with regard to Israel. The farce should end. The US 
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government should uphold its laws and cut off funding to Israel because of 
its acquisition and proliferation of nuclear weapons”.18

Foreign Policy, a leading American journal, has also repeated the same 
call for an end to secrecy surrounding Israel’s weapons of mass destruction 
with its article titled “Biden should end US hypocrisy on Israeli nukes”. It 
mentions the forced signing of a secret letter at Israel’s insistence, by every 
new American president not to “press the Jewish state to give up its nuclear 
weapons”. The article continues stressing the obstacles to mediating peace 
in the Middle East without open discussion of Israel’s situation: “A go-
vernment that is not able to admit that Israel has nuclear weapons cannot 
credibly discuss the issue of nuclear proliferation elsewhere in the Middle 
East. But the stakes are much higher at a time when nuclear proliferation 
in the region is a global concern and a growing risk”.19

In light of the above realities, it surely is an Alice in Wonderland mo-
ment to read the following headline that “US and Israel exploring ‘plan B’ 
for if Iran does not resume nuclear talks”. It should be remembered that 
Israel was the key lobbyist to convince Trump to end the 2015 nuclear 
agreement. The US secretary of state, Antony Blinken, who is of Jewish 
origin, claimed that “time is running short” for Iran if it did not enter into 
a new deal on control of nuclear facilities. He stated this at a joint press 
conference with the Israeli foreign minister Yair Lapid, accentuating their 
resolve “to turn to other options if Iran does not change course”. Lapid was 
quoted as being more explicit: “If a terrorist regime is going to acquire 
a nuclear weapon, we must act. We must make clear the civilized world 
won’t allow it”.20

Its also noteworthy that the United Nations organised a conference 
on a nuclear-free Middle East to be held in Helsinki in mid-December 
2012. It was called off by November 2012 because of Israel’s opposi-
tion backed by the unilateral American withdrawal stating that “time is 
not opportune”.21All other ME countries including Iran had signed up to  

18 Tutu D. Joe Biden should end the US pretence over Israel’s ‘secret’ nuclear weapons// The 
Guardian (31 December 2020).

19 Gilinsky V., Sokolski H. Biden Should End U.S. Hypocrisy on Israel Nukes.–  https://foreignpolicy.
com/2021/02/19/biden-should-end-u-s-hypocrisy-on-israeli-nukes/.– (Resurss apskatīts  
28.12.2021.).  These two individuals were also the authors of the only published article on Israel’s 
nuclear weapons in New York Times “Let’s be honest about Israel’s nukes” (18 September 2013).

20 Wintour P. US and Israel Exploring ‘Plan B’ for if Iran does not resume nuclear talks// The 
Guardian (13 October 2021).

21 Robbins A. UN call on Israel to open its nuclear program is opposed by US// Mondoweiss.com 
(10 December 2012).
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participate. In January 2013, the European Parliament expressed its dis-
appointment over the postponement of the conference and called for its 
renewal at a different date. One year later two Finnish journalists wrote a 
scathing report on the Israeli response for not participating.22 Several years 
later the UN General Assembly lamented that the conference on a nuclear-
free Middle East had been abandoned. At the same time, it overwhelmingly 
approved a resolution that asked Israel to “renounce possession of nuclear 
weapons and put its nuclear facilities under international oversight”. The 
resolution passed by a vote of 161-5 with the US,23 Canada, Israel, Mar-
shall Islands, Micronesia and Palau voting against. The worst part about 
the conference and the UN resolution was the almost universal silence in 
most mainline Western media about what had happened and why. Thou-
sands of articles about Iran and it is “potential” for a single nuclear bomb 
continued unabated ever since.

This media silence seems to be a standard procedure when it concerns 
matters Israel would rather keep secret or quiet. Another top security issue 
was ignored by most Western media. When whistle blower Edward Sno-
wden revealed that the US National Security Agency routinely shared its 
secretly acquired and unedited intelligence about American citizens with 
Israel, only a few mainstream media seemed interested in publishing this 
vital news story and none pursued this with in-depth analysis and discus-
sions. Again, The Guardian undertook to publicize this story with the help 
of the key people who helped distribute Snowden’s NSA revelation mate-
rials. The title of this issue is well captured in the article heading “NSA sha-
res raw intelligence including Americans’ data with Israel”.24 After many 
readers contacted the NYT ombudsperson (Public Editor) Margaret Sulli-
van about the reason Times Managing Editor had ignored The Guardian’s 

22 Hautaviita J., Janti B. Why the Helsinki Conference is crucial for the Middle East// Atomic 
Reporters (11 December 2013). They quote Netanyahu on why Israel chose to stay away: “This 
is an idea born in other areas and alien to the reality and political culture of the area. Nuclear 
demilitarization in the Middle East, according to the Israeli position, will be possible only after 
the establishment of peace and trust among the states of the area. As a result of a local initiative, 
not external coercion”. The response from the authors was as follows: ”It seems rather peculiar 
for a high representative of the only nuclear weapons state of a region to seek  to convince 
the international community that nuclear demilitarization is “alien to the reality and political 
culture” of that area. Putting that aside, the most untenable part of the official Israel position is the 
precondition of “the establishment of peace” because of Israel’s own relationship to this endeavor.

23 Olson A. UN approves Arab-backed call for Israel to renounce nukes// The Times of Israel  
(2 December 2014).

24 Greenwald G., Poitras L., MacAskill E. NSA shares intelligence including Americans’ data with 
Israel// The Guardian (11 September 2013).
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scoop on handing unedited NSA files to Israel. Here is her post: “After 
a weekend in which no mention was made in The Times of the article, I 
asked the managing editor, Dean Baquet, about it on Monday morning. 
He told me that The Times had chosen not to follow the story because its 
level of significance did no demand it. I didn’t think it was a significant or 
surprising story”.25 There are many more issues related to Israel that should 
require wider discussion. 

The Guardian published the following heading whose substance was 
not picked up by other mainstream media: “Israel accused of planting 
spying devices near White House”.26 More recently incredibly newsworthy 
statements by Trump were all but ignored, except by Israeli and Jewish 
media and various newsletters and blogs. The Independent of the UK was 
one of the rare exceptions when it printed the following headline “Trump 
claims ’Israel literally owned Congress’ in bizarre attack on the Squad”.27 
The Israeli leading news source Haaretz, reported this issue and included 
the radio interview clip with right wing host Ari Hoffman. Here is Trump's 
conversation transcript: “The biggest change I’ve seen in Congress is Isra-
el literally owned Congress – you understand that – 10 years ago, 15 years 
ago. And it was so powerful. It was so powerful. And today it’s almost the 
opposite. And we’re not talking about over a very long time but I think 
you know exactly what I’m saying. They had such power, Israel had such 
power – and rightly – over Congress, and now it doesn’t. It’s incredible, 
actually.”28

The issue is shown and discussed on YouTube in the “Majority Report 
w/Sam Seder”.29 There are at least two news “bombs” in his statements. 
The one is that Israel controlled Congress at one time and secondly that 
this was a good thing-when he said “rightly”. The third one could be that a 
former President who declared interest to run again in 2014 would express 
such ideas in public. Another valuable political piece of neglected infor-
mation refers to the number of people of Jewish descent appointed by the 
Biden administration. It is interesting that New York Times wrote a positive 
25 Horowitz A. All the news that is ‘significant or surprising’: NYT editor defends ignoring NSA-

Israel collaboration// Mondoweiss.com (September, 2013).
26 Holmes O. Israel accused of planting spying devices near White House// The Guardian  

(12 September 2019).
27 Independent (1 November 2021).
28 Samuels B. Trump: Israel; ’literally owned Congress’ until a decade ago// Haaretz (1 November 

2021). 
29 See: Trump Claims Israel ‘literally owned’ Congress until the Squad got elected (6 November 

2021).
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review of Biden’s appointments based on his choice of  broad demograp-
hic representation, in an article titled “Fulfilling a promise: A cabinet that 
looks like America”. If one read Jewish newspapers it would be clear that 
Jews had been placed in high positions many times above their 2 percent 
representation in the population. According to the Israel news site Haaretz 
there are four appointments in the inner cabinet alone: Attorney General 
Merrick Garland, Secretary of State Anthony Blinken, Secretary of the 
Treasury Janet Yellen and head of Homeland Security Alejandro Mayor-
kas. In addition to these top power positions, Jews were also appointed to 
the positions of White House Chief of Staff (Ronald Klain), Director of 
National Intelligence (Avril Haines), Deputy CIA Director (David Cohen), 
and chair of the Federal Communications Council (Jessica Rosenworcel).30 

Turbulence in Western Media
Technological innovations and changing public taste have resulted in 

great media turbulence over the past decade. They have created conditions 
for greater communications freedom, such as WhatsApp, Zoom, and video 
streaming, but they have also resulted in trends that impinge negatively 
on media democratic mandate and media competition. Without a credible 
media there cannot be a credible democracy. Mergers and consolidations 
(M&C) in media corporations have come in waves as conditions for au-
diences and financial survival have shifted. The last several years regis-
tered one of the busiest periods in this regard. What stands out is the size 
of the corporations being combined. Thus, AT&T bought Time Warner in 
June 2018 for $85 billion dollars. Disney bought Fox Corporation’s major 
visual assets in March 2019 for $71 billion, leaving Rupert Murdoch with 
Fox TV and his publishing arm, including Wall Street Journal and New 
York Post. Comcast, owned by Jewish American Brian Roberts, took con-
trol of the United Kingdom’s satellite Sky broadcaster that has assets also 
in the EU. Comcast also controls the NBC network and all of the various 
NBC subsidiary or branch companies. The joining of CBS and Viacom was 
a return to the “status quo ante”. In effect, these two companies had been 
together in earlier years, but were split in the hope of higher stock prices. 
Both companies were owned by Jewish-American tycoon Sumner Redsto-
ne and managed under the umbrella of National Amusements. Since his de-
30 Kornbluh J. Enough for a minyan, Jewish who’s who of Biden’s cabinet- to- be// Haaretz  

(19 January 2021). A minyan refers to a quorum of ten people over the age of 13, required for 
traditional Jewish public worship. The Jewish Virtual Library lists at least a dozen more names in 
high positions in “Jews in the Biden Administration”. 
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ath in August 2020, the firms are managed by his daughter Shari Redstone. 
Here are some of the other takeovers in the past two years: Discovery buys 
Scripps Networks, Sinclair obtains Fox Sports Networks, Amazon gets 
MGM, the Hollywood studio stalwart with rights to thousands of films, and 
the Spanish language Univision Holdings merge with Grupo Televisa. The 
combining of the Mexico-based Televisa and US-based Univision created 
the largest Spanish-language media company in the world.31 An interes-
ting slow takeover of Axel Springer SE by KKR has surprisingly not recei-
ved much publicity. The American hedge fund KKR, founded in 1976 by  
thtee investors of Jewish origin, now owns the largest number of Springer 
shares (44.9%) and with it the US based media companies Politico and 
Business Insider and business based Morning Brew.32 The new owners are 
also organising to become more flexible by delisting from the Frankfurt 
Stock Exchange and buying out remaining shareholders.33 Axel Springer 
is a German digital and periodical publishing house, which is the largest 
in Europe. It publishes such visible brands as Bild, Die Welt and Fakt. It 
controls almost a quarter of German daily newspapers. According to one 
source, all company employees “must support a free market economy, a 
united Europe and Israel’s right to exist”. According to the Israel’s news 
site Haaretz, “Axel Springer’s CEO makes clear that tenets such as support 
for Israel’s right to exist ‘apply to every employee of our company’ even if 
they won’t have to pledge this in writing”.34

Consolidation has also affected smaller digital based companies. 
Bloomberg News presented the following overview: “The digital media 
industry has been consolidating as advertisers move their budgets to tech 
giants such as Facebook and Google. Last year Buzzfeed bought Huffpost 
from Verizon Inc. In 2019 Vice Media acquired Refinery 29 and Vox Media 
bought NY Media, parent of New York Magazine.”35

Both of the digital mega media corporations Google (Alphabet) and 
Facebook (Meta) have created tremendous pressures for all other digi-
tal news dependent companies. Google’s share of digital advertising was 
36% in 2021, whereas Facebook accounted for 28.6%. Amazon has been 

31 Villafane V. Televisa and Univision to merge in $4.8 billion transaction// Hollywood& 
Entertainment (13 August 2021).

32 Staff R. KKR becomes Axel Springer’s biggest shareholder// Reuters (26 August 2019). KKR 
was founded by three American Jewish entrepreneurs: Henry Kravis, Jerome Kohlberg and 
George R. Roberts. Kohlberg died in 2015.

33 Armental M. KKR to take Axel Springer private// WSJ Pro (January, 2020).
34 New Politico owner says will enforce pro-Israel policy// Haaretz (17 October 2021).
35 Springer accelerates U.S. push with Politico deal// Bloomberg News (27 August 2021).
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growing rapidly and presently has about 10% but its share is projected to 
grow to 14.6% within 2 years.36 Worldwide these three behemoths gobble 
up 74.6% of all digital ads leaving only a quarter of ads for the thousands 
of other companies. In the US market, Google at 28.9% and Facebook at 
25.2% were slightly less dominant. According to IAB (Internet Advertising 
Bureau), the top 10 companies held 78.1% share of advertising revenues 
in the US. Those ranked 11th to 25th, accounted for 6.2%, and smaller com-
panies for 15.7%.37 As the world turns increasingly to digital devices, the 
advertising money fountain has been largely piped to three major compa-
nies, creating almost insurmountable Himalayan barriers for regular news 
outlets. As noted before, the major casualty in this gargantuan imbalance of 
income, are newspapers. They do receive income from subscriptions, but 
these are dwindling quickly, and their expansion into digital presentations 
is insufficiently profitable to keep many of them out of the red ink and 
bankruptcy. This is a grave situation because newspapers have traditionally 
been the major sources of real news. Without them Google will no longer 
be able to depend on others when “bundling” their news stories. 

The duopoly companies of digital activity also have introduced prob-
lems of false news, tax evasions, psychological problems (suicides) and 
many other side effects that are only now being investigated and condemned. 

Another negative trend in the “media sphere” is the threat to journalists 
from direct physical attacks to legal harassment. The Index on Censorship 
has analysed the threats experienced by journalists in Europe. In their in-
troduction they summarize the essence of the problems: “Burned in effigy. 
Insulted. Menaced. Spat at. Discredited by their nation’s leaders. Assaul-
ted. Sued. Homes strafed with automatic weapons. Rape threats. Death 
threats. Assassinations.” They have also analysed in greater detail the five 
major trends in Mapping Media Freedom. These include national securi-
ty and counter-terrorism, political interference, social/online harassment, 
protests and close control of public television.38

Summary and Remediation
The media world is threatened by many evolving factors. A growing 

tendency to authoritarian rule in many parts of the world leaves hundreds 

36 Koetsier J. Are the emerging titans of ad tech credible competition to Google and Facebook?// 
Forbes (26 November 2021).

37 Graham M. Digital ad spend grew 12% in 2020 despite hit from pandemic// CNBC (7 April 2021).
38 Demonising the media: threats to journalists in Europe.– https://www.indexoncensorship.org/

demonising-the-media-threats-to-journalists-in-europe/.– (Resurss apskatīts 28.12. 2021.).
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of millions in the grip of state created propaganda. This makes them more 
vulnerable to aggressive behaviour in the search for enemies inside and 
outside the state. Russia, Belarus, China and several other states are living 
in this misinformation bubble that can be easily manipulated by authorita-
rian leaders. Most of those living inside this bubble do not perceive their 
media in negative terms but give it high marks of trust. Western countries 
are much more open, but even there certain very important subjects, such 
as nuclear weapons in Israel, are ignored. Such blockage sullies their repu-
tation as purveyors of factual news and undermines democracy. Technolo-
gical innovations have improved the lives of most people. 

Media innovations, however, have introduced some negative aspects 
that may threaten the development of news leaving many people vulne-
rable to false news and rumours. False news has expanded into the mains-
tream media realm threatening not just the fairness of elections but the 
perceptions of reality by millions of people. As in George Orwell’s novel 
“1984”, the nature of threats can be redefined at will to suit the immediate 
interests of ruling elites. The advent and expansion of the internet and 
digitalization have menaced the existence of what used to be the staple 
of media communications, that is heritage newspapers. Warren Buffet 
has claimed that newspapers in the future are going to be “toast”. Digital 
changes have also created a stampede of consolidation and takeovers by 
even the largest of the media corporations. The unexpected success of  
streaming introduced by Netflix left the top dozen megamedia scrambling 
to compete. With the growing appeal of autocracy as a result of the grid-
lock problems of democracy, true reporting and journalists have come 
under increasing threat.

Many remedies to these media problems have been suggested. Among 
these one can find the strengthening of public service media funded by 
government with “protective barriers”. The internet is still in the “wild 
West” stage of development with very few rules and controls. While cen-
sorship has generally carried a negative connotation, the outsized threats 
may call for a sober re-evaluation of official interference to limit damaging 
effects. Another suggestion would involve much greater financial subsidies 
for heritage media. Agence France Presse (AFP) is a very valuable global 
news purveyor. It is owned by the French government without any visib-
le problems of censorship or news limitations. More countries, including 
Canada and the US, could benefit by owning and financing their own news 
services. At the lower levels of interaction, digital news sites could limit 
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commentaries to those who are willing to publish their real names. Open 
comments with false names invite many nasty and demented individuals as 
well as those from enemy countries intent on creating false facts.

There are very many intelligent people of good will in the world who 
are interested in maintaining democracy-friendly news systems. Perhaps 
the new threats of consolidation and the disappearance of traditional news 
sources may lead to concerted remedial actions.
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MEDIJI UN DEMOKRĀTIJA
Kopsavilkums

Rakstā analizēta mediju (plašsaziņas līdzekļu) loma  mūsdienu pasau-
lē, norādot uz apdraudējumiem un riskiem, kas nereti ar to saistās. Daudz-
viet nedemokrātiskos režīmos pasaulē miljoniem cilvēku dzīvo valsts ra-
dītas propagandas varā. Zīmīgi, ka liela daļa cilvēku šajās valstīs neuztver 
mediju sniegto informāciju negatīvi un tai akli uzticas. Tādējādi autoritārie 
līderi var viegli manipulēt ar sabiedrību.

Rietumvalstu demokrātijās, kas ir daudz atvērtākas un caurskatāmā-
kas, mediju sniegtā informācija ir daudz objektīvāka, taču arī šeit pastāv 
problēmas. Tehnoloģiskie jauninājumi, interneta attīstība, digitalizācija, 
mediju inovācijas rada riskus, kas var veicināt nepatiesu ziņu un baumu 
izplatīšanu. Digitalizācija apdraud tradicionālos plašsaziņas līdzekļus, jo 
īpaši avīžu pastāvēšanu ilgtermiņā.  Viltus ziņas arī demokrātijās jaunajos 
apstākļos sagroza realitātes uztveri miljoniem cilvēku. Tāpat digitalizācija 
ir veicinājusi milzu mediju konsolidāciju un monopolizāciju. Turbulences 
un spriedzes procesos mediju tirgū nereti cieš ziņu objektivitāte un pa-
tiesums. Demokrātijai sastopoties arī ar daudzām citām grūti risināmām 
problēmām, sabiedrībā pieaug autokrātijas pievilcība, kas vēl vairāk ap-
grūtina ziņu patiesumu un žurnālistu darbu.

Rakstā apskatītas ne tikai mediju darbības problēmas, bet tiek piedā-
vāti arī to risinājumi. Valstīs jānostiprina sabiedrisko mediju patstāvība un 
neaizskaramība. Interneta attīstība lielā mērā notikusi bez noteikumiem 
un valstu uzraudzības, kas veicinājis virkni negatīvu seku. Šie jautājumi 
nekavējoties ir jāsakārto, taču izvairoties no cenzūras un nepamatotas  
iejaukšanās interneta vidē. Valstis varētu palielināt sabiedrisko mediju  
finansējumu, īpaši medijiem, kas ir to kultūras mantojums. Digitālajās ziņu 
un komentāru vietnēs būtu jāmazina autoru anonimitāte, kas varētu jūtami 
ietekmēt informācijas kvalitāti un uzticamību.

JURIS DREIFELDS
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История грузино-балтийских взаимоотношений насчитывает 
более одиннадцати веков. На протяжении этого времени отношения 
между этими народами развивались с различной интенсивностью, в 
частности, носили порой межгосударственный, а порой – частный 
характер. Следует также иметь в виду и то обстоятельство, что 
грузины, волею судеб оказавшиеся на территории Балтии, в разное 
время находились там не как представители Грузии, а как военные 
или гражданские служащие другого государства (в основном, 
Российской империи, СССР или Германии). Отметим, что и балтийцы 
с аналогичной миссией нередко находились в Грузии. Но так или 
иначе, не изучив и не осветив деятельность грузин и балтийцев, не-
возможно воссоздать полноценную картину той эпохи. 

Изучением вопросов грузино-балтийских взаимоотношений мы 
заинтересовались двенадцать лет тому назад. В результате нами 
опубликовано множество статей на разных языках и монография 
“Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений”, которая 
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была издана на грузинском1 и латышском языках,2 а также на 
русском языке как в Риге,3  так и в Тбилиси.4 В монографии изучены 
важнейшие факты, отражающие более чем тысячелетнюю историю 
военно-политических, торгово-экономических и научно-культурных 
связей между Грузией и странами Балтии, в том числе и Латвии. 

***
С середины XIX века латыши начали обосновываться в Грузии. 

По данным 1864 года в Тифлисе проживали десять латышей.5 Их 
число постепенно росло. Передовое грузинское общество XIX века, 
стремившееся к восстановлению национальной государственности, 
считало народы, порабощенные Российской империей, в том числе и 
латышей, своими естественными союзниками. 

С 50-х годов XIX века в общественную жизнь латышей вошло 
новое понятие интеллигенции – студенчество. На их встречах, 
студенческих вечерах, а, главным образом, на страницах латвийской 
газеты Петербургас Авизес (издавалась в 1862–1865 годах) и начина-
лось национальное движение молодых латышей (“младолатышей”). 
Позднее этот латышский “период бури и натиска”, отмечавшийся в 
50–80 годах, получил название “атмоды” (“народное пробуждение”). 
Среди пылких проповедников этих идей были Кришьянис Баронс, 
Юрис Алунанс, Кришьянис Валдемарс, Атис Кронвалдс. Они 
поддерживали самобытность латышского народа и выступали против 
идеи местных немцев о формировании единой нации путем слияния 
латышского населения с эстонским. Движение молодых латышей 
пробудило национальное самосознание латышского народа и 
подготовило духовных и идеологических предводителей по созданию 
независимого Латвийского государства в следующем веке. 

В 90–х XIX века годах широкие масштабы приобрело идейно-
политическое движение – Новое течение, которое объединяло в 
1 Джавахишвили Н. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений.– Тбилиси: 

Издательство Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, 
2011 (на грузинском языке).  

2 Džavahišvili N. Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsturē.– Rīga: Latvijas Gruzīnu 
biedrība “Samšoblo”, 2015.

3 Джавахишвили Н. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений.– Рига: 
Латвийская Академия наук; Институт истории Латвии Латвийского университета, 2015.

4 Джавахишвили Н. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений.– Тбилиси: 
Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, 2019.

5 Анчабадзе Ю., Волкова Н. Старый Тбилиси: Город и горожане в XIX веке.– Москва: Наука, 
1990.– с. 29.  
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своих рядах демократически настроенных молодых латышских 
интеллигентов. Его признанными руководителями стали Янис 
Плиекшанс (Райнис), Петерис Стучка, Янис Янсон (Браун). Они 
собрались главным образом вокруг газеты Диенас Лапа (издавалась 
в 1886–1897 годах) и легальных обществ. Их целью было 
распространение новых социалистических идей, что отвечало 
реальности того времени.6  

Постепенно социалистические идеи становились популярными 
и в Грузии того времени, где на политическую арену вышло много 
выдающихся социал-демократов. Среди них особо выделялись 
Николай (Карло) Чхеидзе (1864–1926), Ноэ Жордания (1868–1953), 
Ираклий (Каки) Церетели (1881–1959), Ноэ Рамишвили (1881–
1931) и др., заслужившие в дальнейшем большой международный 
авторитет. Они являлись видными политическими деятелями и 
лидерами меньшевистского направления русской и грузинской 
социал-демократии в общероссийском масштабе и успешно работали 
в Государственной Думе Российской империи, где сблизились 
с депутатами от других малочисленных народов, в том числе и 
балтийских. 

Н. Чхеидзе был членом III и IV Государственных Дум России, где 
он в течение 10 лет возглавлял фракцию социал-демократов, умело 
направлял ее работу. Здесь же следует отметить, что грузинские 
депутаты указанной Думы имели весьма прогрессивную позицию и 
открыто защищали интересы национальных меньшинств Российской 
империи. С позицией социал-демократического крыла грузинской 
депутации традиционно знакомил парламентариев Чхеидзе.7 
После свержения царизма Н. Чхеидзе был первым председателем 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 
рабочих и солдатских депутатов, а И. Церетели стал сначала 
министром почт и телеграфов, а затем министром внутренних дел 
Временного правительства, сохраняя свой первый министерский пост. 
В октябре 1917 года они возвращаются на родину и активно участвуют 
в построении независимой  Грузии. В 1919–1921 годах Чхеидзе был 

6 Бутулис И., Зунда А. История Латвии/ пер.  Р. Добровенского.– Рига: Юмава, 2010.–  
c. 48–51.

7 Dżawachiszwili N. Stanowisko gruzińskich deputowanych Dumy Państwowej wobec kwestii 
polskiej i finskiej, Kompromis czy Konfrontacia?: Studia z dziejow parlamentaryzmu rosyjskiego 
poczatku XX wieku/ pod redakcja naukowa D. Tarasiuka, K. Latawca, M. Korzeniowskiego.– 
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.– s. 158–162.
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председателем высшего законодательного органа – Учредительного 
собрания Грузинской Демократической Республики.8 

Добавим, что Н. Рамишвили был первым председателем 
правительства Грузии в мае–июне 1918 года и министром внутренних 
дел (1918–1921), а Н. Жордания – вторым и последным председателем 
правительства (с июня 1918 года до марта 1921 года).

Вышеупомятутый великий латышский поэт, драматург, 
переводчик, политик и общественный деятель Янис Райнис (1865–
1929) позже лично познакомился с И. Церетели, а Н. Чхеидзе он послал 
телеграмму от имени латышских эмигрантов из Швейцарии весной 
1917 года после Февральской революции, поздравив его с победой 
революции в Российском государстве.9 

***
В последнее десятилетие XIX века в различных регионах Южного 

Кавказа, в том числе и в Грузии, путешествовал известный латышский 
писатель Эрнест Бирзниекс-Упитис (1871–1960), в рассказах которо-
го чувствуется любовь к грузинскому народу. Помимо него в Грузии 
в разное время жили, работали, а иные просто путешествовали 
или лечились, и другие известные латвийские писатели, поэты, 
переводчики и публицисты, среди коих были Янис Эзериньш, Павилс 
Розитис, Янис Яунсурдабиньш, Андреис Дирикис, Линардс Лайценс, 
Кристапс Алкснис-Зундулис. Отметим здесь же, что с 1894 года в ар-
мии Российской империи, дислоцированной на территории Грузии, 
служил военный деятель латышского происхождения писатель Янис 
Стейкс, который проживал в Тбилиси.10 

Однако и в самой Латвии проявляли интерес к Грузии. Например, 
28 декабря 1899 года в Риге состоялся “Кавказский вечер”, на котором 
были исполнены интродукции из опер “Коварная Тамара” и “Вверх-
вниз” основоположника грузинской оперной музыки композитора 
Мелитона Баланчивадзе (1862–1937). Дирижировал сам автор.11 
8 Джавахишвили Н. Грузинские социал-демократы в российской власти (1917 г.)// Социал-

демократия в Российской и моровой истории. Обобщение опыта и новые подходы: 
Материалы научной международной конференции. Москва, 21–22 апреля 2008 года.– 
Москва: Собрание, 2009.– c. 240–246.  

9 Джавахишвили Н. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений.– Тбилиси: 
Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, 2019.– с. 182.  

10 Kocere V. Gruzija–Latvija: vakar, šodien, rīt// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: 
Sociālās un humanitārās zinātnes.– № 2 (2008), 60.–68. lpp. 

11 Описание рукописей и архивных документов Грузинского государственного музея театра, 
музыки, кино и хореографии. T. II/ под общей ред. Г. Каландия.– Тбилиси: Меридиани, 
2012.– с. 210 (на грузинском языке).  

НИКОЛАЙ ДЖАВАХИШВИЛИ



34 I  AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTI

***
С конца XIX века мы имеем сведения о грузинах, проживавших на 

территории современной Латвии. В 1897 году здесь жило 15 грузин, 
12 из которых обосновалось в Лифляндской, а 3 – в Курляндской 
губернии. В основном, это были интеллигенты из дворянских кругов, 
некоторые из них были помещиками. Большинство проживало в 
Прибалтике временно, по принуждению. Большая часть представителей 
христианских народов Кавказа, проживающих в Лифляндской или 
Курляндской губернии, в отличие от кавказских мусульман, не была 
связана с армией. Некоторые из них были людьми зажиточными и 
образованными, среди грузин было 7 помещиков. В конце XIX и в начале 
XX вв. в Риге работали некоторые деятели искусства и культуры –  
выходцы из Кавказа. Руководящие посты Российской империи в 
управлении Прибалтикой занимали также аристократы – выходцы из 
Кавказа. С 1870 до 1876 года генерал-губернатором Прибалтийских 
губерний был Петр Багратион, наследник славного грузинского рода, 
тезка и племянник видного военачальника Петра Багратиона.12  

3 июня 1907 года балтийский барон немецкого происхождения  
Александр Феликсович фон Мейендорф (1869–1964) женился на 
княжне Варваре (Бабо) Михайловне Шервашидзе/Шарвашидзе 
(1859–1946). Мейендорф являлся юристом и политическим деятелем 
Российской империи. Его поместье “Кляйн Рооп” (ныне – Маз-
страупе, Латвия) было расположено вблизи города Венден (ныне –  
Цесис) в Лифляндской губернии. Он был сыном Феликса фон 
Мейендорфа и Ольги Михайловны, внуком командующего армией 
времён Крымской войны князя М. Д. Горчакова, двоюродного брата 
П. А. Столыпина. А. фон Мейендорф работал приват-доцентом в 
Петербургском университете на кафедре российского права. В 1905 
году стал одним из основателей “Союза 17 октября”. Избирался в III 
и IV Государственную Думу, был товарищем Председателя Гос. Думы 
(1907–1909). В 1913 году вышел из состава вышеупомянутого Союза. В 
конце 1917 года был избран во Всероссийское учредительное собрание. 
В 1918 году уехал в Ригу, а через год – в эмиграцию. Жил в Лондоне, 
где преподавал в Лондонском университете (Political High School). В 
1934–1939 годах жил в Финляндии, затем снова в Англии.13 
12 Ščerbinskis V. Ienācēji no tālienes: Austrumu un Dienvidu tautu pārstāvji Latvijā no 19. gadsimta 

beigām līdz mūsdienām.– Rīga: Nordik, 1998.– 79. lpp.
13 Андреева Н. Немцы России. T. II.– Москва: Мир, 2004.– с. 443–444; Андреева Н. 

Прибалтийские немцы и российская правительственная политика в начале XX века.– 
Санкт-Петербург: Міръ, 2008.  
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Родителями супруги А. фон Мейендорфа являлись владетельный 
князь (по грузински – мтавари) Абхазии Михаил Георгиевич 
Шервашидзе (1805–1866) и княгиня Александра (Цуцу) Георгиевна 
Дадиани (1822–1864). Брат Варвары Шервашидзе светлейший князь 
Георгий Михайлович Шервашидзе (1846–1918), высокообразован-
ный для своего времени человек, был последним владетельным 
князем Абхазии, период правления которого пришелся на Абхазское 
народное восстание 1866 года.14 Он был видным общественным 
деятелем, поэтом, драматургом, публицистом, ненавидел царизм и 
видел будущее собственного народа с братским грузинским народом 
в рамках единого Грузинского государства. До замужества за бароном 
фон Мейендорфом княжна Варвара (Бабо) Михайловна Шервашидзе 
была фрейлиной императрицы Марии Александровны (1824–1880), 
супруги императора Александра II и матеры Александра III. В 
воспоминаниях баронессы Варвары фон Мейендорф читаем: “В 
1907 году состоялась моя помолвка с бароном Александром фон 
Мейендорфом. Незадолго до этого мой жених взял меня в Елагинский 
дворец на Каменный остров, чтобы представить премьер-министру 
Столыпину, который приходился ему двоюродным братом [..]. Наша 
свадьба состоялась в домашней церкви во дворце Ольденбургских. 
Принц и принцесса в это время находились за границей, но мой  брат и 
его жена на торжестве присутствовали [..]. Мы отправились в имение 
семьи моего мужа – “Кляйн Рооп” (Klein Roop) в Ливонии. Теперь 
это чaсть Латвии. Дом был построен в XIII веке. Его стены были так 
толсты, что внутри некоторых из них были устроены комнаты. В 
имении мы оставались до осени, а затем отправились в Германию, в 
Веймар, чтобы навестить мать моего мужа, а затем поехали в Базель. 
Аккурат в день нашей свадьбы был опубликован императорский указ 
о выборах в Тетью Государственную Думу. И пока мы находились 
в Баден-Бадене, мой муж получил телеграмму из Риги, в которой 
говорилось, что он избран в Думу как один из представителей от 
Ливонии. В октябре мы вернулись в Петербург на открытие Третьей 
Думы. Мой муж был избран вице-президентом (заместителем 
председателя), и это стало началом его политической карьеры, которая 
в общей сложности продолжалась десять лет [..]. С мая по октябрь 
14 Чиковани Ю. Род абхазских князей Шервашидзе: Историко-генеалогическое 

исследование.– Тбилиси: Универсал, 2007.– с. 42–44; Думин С., Гребельский П. Дворянские 
роды Российской империи. T. IV, Князья Царства Грузинского, под ред. С. Думина,  
Ю. Чиковани.– Москва: Ликоминвест, 1998.– с. 24–25. 
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мы обычно проводили время в “Кляйн Роопе” [..]. Летом 1908 года, 
во время ежегодного визита мужа в Веймар, мой брат Георгий, его 
жена и несколько племянниц и племянников присоединились ко мне 
в “Кляйн Роопе”. Это было чудное время, большую часть которого мы 
провели на реке [..]. Два печальных события произошли в нашей семье 
перед Великой войной – убийство Столыпина и смерть моей невестки 
[..]. В 1913 году мой брат приехал ко мне в “Кляйн Рооп”, все еще пре-
бывая в печали. Но мой муж сделал все, чтобы его развлечь, пригласив 
на охоту на куропаток [..]. Жизнь здесь протекала без особых событий, 
тихо и спокойно, и была полна простыми радостями.”15 

Внуком старшей сестры супруги А. фон Мейендорфа был князь 
Михаил Николаевич (Кокиевич) Дадиани (1899–1970), который 
сначала служил в вооруженных силах Грузинской Демократической 
Республики (1918–1921), а затем – Польши (1921–1939), где числил-
ся офицером кавалерии. Он вспоминал: “Когда мне исполнилось 
девять лет, брат моей бабушки Георгий Шервашидзе со своей сестрой 
отвезли меня на лето к Бабо. Бабо – моя крестная, была замужем за 
балтийским бароном А. Ф. Мейендорфом, заместителем председателя 
Государственной Думы [..], в имение Мейендорфов [..], там был 
огромный дворец (шато), окруженный великолепным парком. Там 
же неподалеку была река, куда барон часто водил меня купаться [..]. 
Я никогда не забуду весну, проведенную в “Кляйн Роопе”. Я не был 
обделен никакими удовольствиями, возможными для ребенка моих 
лет. Каждый день я совершал конные прогулки, на гребной лодке 
барон катал меня по реке. Барон со своим соседом, бароном Розеном 
(здесь подразумевается Ганс Фридрихович Розен (1870–1945), кото-
рый был остзейским помещиком, членом III Государственной Думы 
и Государственного Совета (Н. Д.) любил охотиться на перепелок. 
Он ходил на охоту два-три раза в неделю и иногда брал с собой и 
меня. Картофельные поля были полны перепелками, и после каждой 
охоты мы возвращались с 10–12 перепелками. Имение барона Розена 
называлось “Гроссе Рoопе”. Во время охоты бароны все время говори-
ли о политике. Естественно, я ничего в этом не смыслил, и не помню 
содержания их разговоров. Дед Георгий и барон тоже большей частью 
говорили о политике. Георгий был большим ненавистником и врагом 
русских. Как я слышал потом, барон часто разделял соображения 
15 Мейендорф В. Мемуары// Мемуары фрейлины императрицы. Царская семья, Сталин, 

Берия, Черчилль и другие в семейных дневниках трех поколений/ проект И. Оболенского.– 
Москва: Астрель, 2012, с. 100–108.



37

Георгия о России и считал большой несправедливостью решение 
царского правительства о лишении Шервашидзе имений и поместья. В 
1911 году по инициативе барона указанное решение было обжаловано, 
однако, процесс по делу затянулся до начала I Мировой войны и 
более уже не возобновлялся. Барон даже написал довольно большую 
брошюру по этому делу “Имущественные права владетеля Абхазии 
Михаила Шервашидзе”. У барона и моей крестной Бабо детей не было, 
и вся их родительская любовь досталась мне. Барон часто поучал меня. 
Если я позволял себе какую-нибудь детскую непристойность или 
шалость, он читал мне, как минимум, часовую лекцию и наставления. 
На конные прогулки меня выводил служивший в русской армии 
наездник Владимир, который был единственным русским из всех 
наемных работников. Остальные были латышами... Их было много. 
Такому шато и парку требовалось много обслуги. Экономом тоже 
был латыш, с двумя детьми которого – моими ровесниками я часто 
играл [..]. В конце августа мы отправились в Петербург, где у барона 
был великолепный дом на Озерной улице №12 [..]. Как я узнал позже, 
крестная Бабо и барон хотели определить меня в Кадетский корпус, а 
затем – в Пажеский, но дед Георгий не захотел отдавать меня в кадеты, 
сказал что “oбрусеет”, и было решено вернуть меня на родину. Так что 
я должен быть благодарен деду Георгию.”16  

Баронесса Варвара фон Мейендорф, которая время от времени 
проживала в “Кляйн Роопе”, в поместье мужа, вспоминала: 
“Крестьянское население Ливонии состояло из латышей, талантливых 
и одарённых людей [..]. Отношения рабочих нашего имения к 
моему мужу тем не менее всегда было очень дружелюбным, и они, 
да и вся нация, были чрезвычайно благодарны ему за выступление 
в Думе, во время которого он публично заявил, что латыши готовы 
к самоуправлению. После этой его речи он получил множество 
телеграмм с признательностью от представителей самых разных 
классов страны... Латыши – очень музыкальный народ, их хоры славятся 
поистине бриллиантовыми голосами. Они также превосходные 
актеры. Концерты и спектакли в местных сельских клубах неизменно 
становились заметными событиями в жизни общества. Я хорошо 
запомнила превосходную актрису – прачку по профессии, – которая 
обычно играла роли комических старух. Женщины из народа в 

16 Dadiani M. To the best of my memory// Pro Georgia: Journal of Kartvelological Studies 
(Warsaw).– № 16 (2008), pp. 135–137 (in Georgian).
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целом были трудолюбивы и разбирались в национальном исскустве, 
мужчины и женщины читали книги и газеты.”17  

Александр и Варвара фон Мейендорфы до конца 1918 года жили в 
Латвии, где барон принял гражданство этой независимой республики. 
30 декабря 1918 года они переехали в Великобританию. Баронесса 
В. фон Мейендорф на английском языке написала интересные 
мемуары, которые переведены и изданы на русском18 и грузинском19 
языках. В этих мемуарах, среди других событий, описаны события в 
Латвии с 1907 года и до конца 1918 года, когда семья Мейендорфов 
переселилась за границу.

***
В последнее 20-летие XIX века в латвийской прессе довольно часто 

публиковались материалы о Грузии. С этой точки зрения выделялась 
вышеупомянутая газета  Диенас Лапа. Примечательно, что и грузин-
ская пресса проявляла большой интерес к быту малочисленных, но как 
и грузины – свободолюбивых народов, проживавших в Российской 
империи, и сравнивала их судьбы. Грузинские журналисты писали 
о событиях, происходящих в этих странах, предоставляя читателю 
богатую информацию. С этой точки зрения особо выделялись журналы 
и газеты Дроэба (Времена), Иверия, Квали (След), Цнобис Пурцели 
(Листок Известий) и др. Национальную проблематику нерусского 
населения, проживавшего в Российской империи, широко освещал 
журнал Эри (Нация), издававшийся в Тбилиси в 1909–1910 годах, ре-
дактором которого был известный грузинский общественный деятель 
и публицист Петрэ Сургуладзе (1877–1932). 

28 марта 1910 года в редакционном письме “Политическая 
ситуация” (которое должно принадлежать перу самого Петрэ 
Сургуладзе), опубликованном в вышеупомянутом журнале, было 
указано, что российские власти планомерно осуществляют политику 
постепенной ассимиляции нерусского населения, проживающего 
на территории империи. Несмотря на то, что имперским властям 
и удалось ассимилировать сравнительно отстающие в культурном 
17 Мейендорф В. Мемуары// Мемуары фрейлины императрицы. Царская семья, Сталин, 

Берия, Черчилль и другие в семейных дневниках трех поколений/ проект И. Оболенского.– 
Москва: Астрель, 2012.– с. 113.

18 Tам же.
19 Шарвашидзе Б. Мемуары/ с английского переводила, комментариями, примечаниями, 

генеалогическими таблицами и указателями снабдила М. Церцвадзе.– Тбилиси: 
Артануджи, 2019 (на грузинском языке).  
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плане от русских народы, но зато они ничего не смогли сделать с 
носителями такой высокой культуры как прибалтийцы (в частности, 
латыши, литовцы, эстонцы), поляки, финны и др. Здесь же было 
высказано убеждение в том, что русским империалистам ни за что не 
удастся ассимилировать те свободолюбивые народы, которые ценой 
своей жизни, героически сохраняли свою самобытность. В статье 
было отмечено, что русский народ, в теле которого обильно струится 
кровь монголов и других кочевых народов, “в своем доме массово 
безграмотный и неразвитый, и другим преграждает путь к развитию 
и прогрессу [..] все народы, проживающие в России, пытаются жить, 
однако, ввиду того, что они находятся на разных ступенях развития, 
картина этой борьбы разнообразна: одни пытаются сохранить лицо, 
выработанное в своей долгой исторической жизни, вторые же – 
пытаются разобраться и создать свою письменную литературу и таким 
образом войти в историческую жизнь”.20 

В статье, опубликованной в этом же журнале, её автор, известный 
грузинский общественный деятель, композитор, фольклорист и 
певец (тенор) Ия (Илья) Каргаретели (1867–1939) придает решающее 
значение феномену грузинской народной песни. Он отмечает, что 
“ничто столь глубоко, столь четко и, вместе с тем, нежно, чувственно 
не соединяет человека с его землей, народом и родиной, как 
тихая, невинная, не остающаяся ни для кого незаметной народная 
песня”.21 По мнению Каргаретели, вышеупомянутую истину хорошо 
осознавали в Курляндии, Литве, Эстонии и других странах, где 
хорошо использовали это оружие для достойного сохранения своего 
лица в условиях политики ассимиляции.

С конца XIX века в европейских странах начали записывать 
на грампластинки образцы фольклора кавказских народов, в том 
числе и грузинского. Сначала все эти кавказские грампластинки 
изготавливались в немецком городе Ганновере, а с 1903 года – в 
Риге, хотя металлическую матрицу по-прежнему изготавливали 
в Ганновере же. Грампластинки, изготовленные в Риге, были в 
продаже до 1914 года. Последние каталоги датированы 1915 годом. 
В связи с приближением линии фронта, в 1915 году Рижский за-
вод был закрыт, а аппаратура перевезена в Москву, на новый завод. 
Материал, хранившийся в рижском каталоге 1914 года был переписан 
профессором Анзором Еркомаишвили у Санкт-Петербургского 
20 Эри: журнал (Тифлис).– № 8 (28 марта 1910 года), (на грузинском языке).  
21 Tам же, № 22 (4 июля 1910 года), (на грузинском языке).  
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коллекционера Юрия Перепелкина.22 Примечательно, что с целью 
популяризации грузинской народной песни, в начале XX века города 
Ригу и Вильно посетил певец Йетим Кецбая, 1885 года рождения.23 
Он был из Самурзакано (один из регионов Западной Грузии, ныне – 
Гальский район, южная часть Абхазии), где традиционно компактно 
проживают грузины.

С 1904 года в Риге и Юрьеве проводил концерты известный 
грузинский композитор Константин (Котэ) Поцхверашвили (1880–
1959).24 Грузинские студенты Дерптского (с 1893 года – Юрьевского, 
а с 1918 года – Тартуского) университета с 1898 года систематически 
проводили “Грузинские вечера”. Ответственным распорядителем 
очередного такого вечера, проведенного 7 ноября 1904 года, являлся 
профессор этого университета Яков Фридрихович Озе (1860–1919),25 
латышский философ-идеалист, создатель доктрины критического 
персонализма.

***
В начале XX века в Москве работал выдающийся грузинский 

режиссер Константин (Котэ) Александрович Марджанишвили 
(1872–1933), где был известен как Марджанов. Он был сыном 
дворянина, подполковника Российской армии Александра Андреевича 
Марджанишвили и княжны Елизаветы Соломоновны Чавчавадзе.26 В 
театральные сезоны 1904–1906 годов режиссор К. Марджанишвили 
был приглашён в Рижский русский театр,27 в драматическую труппу 
антрепренёра Константина Николаевича Незлобина (настоящая 
фамилия – Алябиев).28 19 сентября 1904 года Рижский русский театр 
22 Еркомаишвили А. Грузинские фонозаписи в загранице.– Тбилиси: Сакартвело, 2007.– с. 6 

(на грузинском языке).  
23 Там же, с. 307.
24 Описание рукописей и архивных документов Грузинского государственного музея театра, 

музыки, кино и хореографии. T. II/ под общей ред. Г. Каландия.– Тбилиси: Меридиани, 
2012.– с. 23 (на грузинском языке).   

25 Исаков С. Сквозь годы и расстояния: Из истории культурных связей Эстонии с Украиной, 
Грузией и Латвией в конце XIX – начале XX вв.).– Таллин: Ээсти раамат, 1969.– с. 117.

26 Чиковани Ю. Князья Чавчавадзе.– Тбилиси: Артануджи, 2002.– с. 25–26 (на грузинском 
языке).

27 Марджанишвили К. Юбилейный сборник/ под ред. С. Чилая, Б. Жгенти, С. Герсамия.– 
Тбилиси: 1948.– с. 274 (на грузинском языке).   

28 Бухникашвили Г. Марджанишвили Константин (Котэ) Александрович// Грузинская 
Советская Энциклопедия. T. VI.– Тбилиси: Комбинат печати Государственного Комитета 
Грузинской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 1983.– с. 476 (на 
грузинском языке).   
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открыл новый театральный сезон комедией Александра Островского 
в пяти действиях, с прологом “Сон на Волге” (“Воевода”) в по-
становке К. Марджанишвили. 21 сентября успешно прошла пьеса  
А. П. Чехова “Иванов”, режиссером которой был тот же Марджанишви-
ли.29 Тогдашняя рижская пресса, в частности, газеты Рижский Вестник, 
Прибалтийский Край и Рижские Губернские Ведомости оперативно 
отметили успешную деятельность молодого режиссора. В рецензии, 
опубликованной в газете Прибалтийский Край, читаем: “Режиссёрская 
часть К. А. Марджанову вполне удалась и постановка и весь ансамбль 
дали в результате публике художественное наслаждение”.30 В том 
же сезоне им были поставлены “Дачники” Горького, “Бешеные 
деньги” Островского, “Весенний поток” Косоротова, “Яврен” и “Иван 
Мироныч” Чирикова, “Нора” Ибсена, “Вильгельм Телль” Шиллера, 
“Гамлет” Шекспира, “Незнакомка” Блока, “Дети Ванюшина”, “Стены” 
и “Авдотьина жизнь” Найденова, “Отравленная совесть” Амфитеатрова 
и др. Из них самой популярной была постановка пьесы Максима 
Горького в четырех действиях “Дачники”, которую успешно поставили 
и в Московском Никитинском театре.

Из-за разногласий с К. Незлобиным, которому, по-видимому, не 
понравился столь быстрый успех талантливого молодого режиссера, 
К. Марджанишвили решил оставить Рижский русский театр. С  
1906 года он продолжил работу в Харькове, куда переехал по 
приглашению антрепренёра Линтварёва.31 9 февраля 1906 года в га-
зете Рижские Ведомости было опубликовано следующее известие: 
“Господин Марджанов, как нам сообщают, принял приглашение 
занять место режиссера в Харьковском Городском театре”.32 

***
В Риге на должности администратора цирка Соломонского в 

течение многих лет работал Георгий Швангирадзе, уроженец города 

29 Котэ Марджанишвили// Сборник мемуаров и уникальных архивных материалов. 
Многотомник золотого фонда грузинской культуры. T. I /pед. Т. Маисурадзе, Л. Хоситашвили, 
И. Мчедлидзе, Н. Садгобелашвили, М. Кордзадзе, К. Гурашвили.– Тбилиси: Гумбати, 2013.– 
с. 115 (на грузинском языке).

30 Прибалтийский Kрай: газета ( Рига).– № 212 (1904).
31 Котэ Марджанишвили// Сборник мемуаров и уникальных архивных материалов, 

Многотомник золотого фонда грузинской культуры. T. I /pед. Т. Маисурадзе, Л. Хоситашвили, 
И. Мчедлидзе, Н. Садгобелашвили, М. Кордзадзе, К. Гурашвили.– Тбилиси: Гумбати, 2013.– 
с. 39–46  (на грузинском языке).

32 Рижские Bедомости: газета.– Рига.– № 614 (1906).
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Кутаиси, сын местного грузинского дворянина. В 1905 году он от-
крыл в Риге первый кинотеатр под названием “Royal Bio”, где впер-
вые было показано звуковое кино.33 О том, как Г. Швангирадзе попал 
в Ригу, он рассказал грузинскому эмигранту  Шалву Маглакелидзе 
(1894–1976), который вспоминает: “В детстве, когда Швангирадзе 
было шесть лет, его похитили из Кутаисского цирка. Его усыновил 
директор итальянского цирка, назвав Джорджио. Цирк ездил на 
гастроли и через 10–12 лет снова оказался в Кутаиси. Швангирадзе 
стал джигитом, хорошим джигитом. Во время одного из выступлений 
мальчика узнала его мачеха, она выбежала на арену, где её чуть не 
сбила лошадь, [..] она всё искала его [..]. Как только приезжает цирк, 
она идет его искать. Она узнала мальчика и стала кричать: “Мой 
Гогия! Мой Гогия!!!”. Её задержала полиция [..], но был там гене-
рал Микеладзе, князь, отец Швангирадзе работал у него поваром [..], 
пришел Микеладзе, и тоже узнал мальчика. Отняли его у итальянцев. 
Грузинского мальчик не знал, но он как смог, объяснил им, что хочет 
обратно в цирк и догнал свой цирк в Армавире. В цирке, во время 
галопа, он упал с лошади и повредил глаз, так что в качестве джигита 
цирку он уже не подходил. Его взяли в хозяйственную часть [..] в 
конце [..] он попал в Ригу. Всё это он рассказал мне сам.”34 

***
С начала XX века у грузинских политиков были определенные 

взаимоотношения с их прибалтийскими коллегами. Они вместе 
боролись против самодержавия. 30 сентября 1904 года среди 
представителей польских, финских, прибалтийских, кавказских и 
русских революционных и оппозиционных партий, собравшихся в 
Париже в гостинице “Орлеан”, расположенной на улице Якоба № 50, 
были латышский социал-демократ Янис Озолс и грузинские социал-
федералисты Георгий Деканозишвили и Александр Габуния.35 Янис 
Петрович Озолс (1878–1968) являлся известным деятелем социал-
33 Рыжакова С. Кавказские народы в Балтии: Между культурной интеграцией и сохранением 

самобытности (на примере Латвии). Сборник кратких содержаний докладов международной 
научной конференции “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”. Тбилиси, 25–27 
июня 2009 года. – Тбилиси: Меридиани, 2010.– с. 530–531.  

34 Маглакелидзе Ш. Воспоминания// Грузинские воины под немецким флагом во Второй 
мировой войне/ Материалы к изданию подготовил, предисловием и примечаниями снабдил 
В. Рцхиладзе.– Тбилиси: Ганатлеба, 1994.– с. 141–142 (на грузинском языке).   

35 Швелидзе Д., Гаприндашвили Г. Георгий Деканозишвили – возвращение патриота.– 
Тбилиси: Универсал, 2010.– с. 79–80 (на грузинском языке).
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демократического движения, меньшевиком. В конце 90-х годов XIX 
века он участвовал в создании первых социал-демократических 
рабочих кружков в Риге, а в 1902 году стал одним из основателей 
Прибалтийской латышской социал-демократической рабочей 
организации. Являлся членом Центрального комитета Латышской 
социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) и редакции газеты 
Циня, одним из лидеров революции 1905 года в Лифляндской губернии. 
В апреле 1906 года участвовал в работе 4-го (Объединительного) съезда 
Российской социал-демократической рабочей партии в Стокгольме. В 
феврале 1907 года был избран в Государственную Думу Российской 
империи II созыва от съезда городских избирателей Риги. Состоял в 
социал-демократической фракции. Был членом Бюджетной комиссии. 
С октября 1907 года эмигрировал в США.36  Здесь же добавим, что 
Я. Озолс находился в дружеских отношениях с вышеупомянутым 
Ираклием Церетели, который являлся одним из лидеров русских и 
грузинских социал-демократов (меньшевиков).

В работе V съезда Российской социал-демократической партии 
рабочих (РСДПР), проходившего в 1907 году в Лондоне, наряду с 
другими, принимали участие грузинские и прибалтийские делегаты. 
Делегат съезда, вышеупомянутый Н. Жордания вспоминал: 
“Среди российских делагатов большинство было из большевиков, 
однако, когда к делегатам прибавились грузинские меньшевики, 
мы сравнялись с большевиками. Таким образом, обе фракции были 
представлены в равном количестве. Борьба шла за других делегатов. 
Таких было много: поляки, латыши, бундовцы, эстонцы. Некоторые 
из них были на этой стороне, некоторые – на той. Первые полностью 
поддерживали Ленина. Волновала их только защита экспроприации от 
ленинцев. Это претило их европейскому уху. Бундовцы были за нас, 
а где были латыши и эстонцы, они сами того не знали, ни по одному 
вопросу у них не было определенной линии. Была избрана главная 
комиссия по разработке политической резолюции и представлению 
конгрессу. В комиссию попали лидеры всех групп и фракций, в том 
числе и я.”37 

Другой грузинский делегат этого же съезда, один из осново-
положников социал-демократического движения в Грузии Исидор 
Рамишвили (1859–1937) вспоминал: “Съезд продолжался, и конца ему 
36 Озолс Янис// Рига: Энциклопедия.– Рига: Главная редакция энциклопедий, 1989.– с. 520.   
37 Жордания Н. Мое прошлое: Воспоминания/ предисл. М. Церетели, послесл. У. 

Сидамонидзе.– Тбилиси: Саранги, 1990.– с. 55–56 (на грузинском языке).   
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видно не было [..], прошло более месяца. У нас закончились деньги. У 
Центрального Комитета средств больше не было. Максима Горького 
и Плеханова отправили к английским буржуям просить деньги 
взаймы. Они нашли такого глупого капиталиста, который давал 
довольно крупную сумму с тем условием, что на листе получения 
денег каждый из делегатов съезда должен был расписаться на родном 
языке. А что нам? Мы подписали по-грузински, -русски, -армянски, 
-еврейски, -польски, -латышски и т. д. Они отнесли лист и принесли 
деньги. Мы остались еще на две недели и продолжили борьбу.”38 

***
Академик Михаил Покровский (1868–1932) проводил интересные 

параллели между революционными движениями, начавшимися в 
Грузии и Латвии в начале XX века. По его словам, то что  происходило 
в одном из западних регионов Грузии – в Гурии, это был “на 
редкость чистый образчик крестьянского движения, руководимого 
пролетариатом”. Он писал: “Через Баку, где были представлены в 
различных условиях образчики населения всего Кавказа, последний 
был таким образом связан с общерусским пролетарским движением. 
Вот отчего когда говорят о кавказской революции, то имеют в виду 
обыкновенно не Баку, а страну, на первый взгляд гораздо более 
отрезанную от остальной России всем своим прошлым, чем даже 
Польша или Финляндия, и тем не менее связавшуюся с русской 
революцией, пожалуй, теснее, чем они. Этой страной была Грузия, 
точнее, даже ее западная часть, небольшой уголок, население 
которого исчислялось даже не миллионами, а лишь сотнями тысяч, –  
Гурия, давшая русской революции два образчика: большевикам – 
иллюстрацию к лозунгу вооруженного восстания, меньшевикам –  
образчик их “революционного самоуправления” [..]. Гурийцы 
составляют значительную часть промышленных рабочих по всему 
побережью Черного моря [..], на бакинских промыслах, а также в Тиф-
лисе и других городах. Нужда разбросала их по всей России и загнала 
даже на восток Азии, где их насчитывается несколько десятков тысяч 
душ [..]. 

Была, однако, еще одна окраина России, где связь пролетарского 
и крестьянского движения была почти столь же тесна; этой окраиной 
была Латвия. Латвия сделалась вотчиной Романовых гораздо 
38 Рамишвили И. Воспоминания/ подготовили к изданию Г. Саитидзе и К. Рамишвили.– 

Тбилиси: Артануджи, 2012.– с. 441 (на грузинском языке).   
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раньше, чем Польша, Финляндия или Грузия [..]. Рабочее движение 
здесь достигло уже очень большого развития с конца XIX века. В  
1903 году возникла латышская социал-демократическая партия [..]. 
Уже очень скоро эта партия стала партией латышского пролетариата 
в целом, не только городского [..]. Латвийская и в несколько меньшей 
степени эстонская деревни стали единственным местом в империи, 
где осуществилось вооруженное восстание на широком пространстве 
вне крупных промышленных центров. 

Характерной особенностью движения был его резко выраженный 
классовый характер [..]. В Гурии рабочие и крестьянские дружины 
дрались с царскими войсками; здесь крестьяне непосредственно 
воевали с помещиками и их по-военному организованной челядью 
[..]. До 300 баронских усадеб были взяты, сожжены и разгромлены 
восставшими. Остзейское дворянство в ужасе бежало в соседнюю 
Пруссию [..]. Всеми своими сторонами [..] латвийское движение 
начинало очень напоминать [..] то, что в 1917 году в огромном размере 
повторилось по всей России. Царское правительство, конечно, не мог-
ло остаться равнодушным к этой картине.”39

***
В Риге определенная часть грузинских ученых получила высшее 

образование. В 1911 году Рижский политехнический институт окон-
чил Александр Иосифович Дидебулидзе (1882–1951),40 который до  
1916 года занимался в этом городе научно-педагогической деятель-
ностью. Впоследствии он стал выдающимся ученым-энергетиком, 
доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем 
науки и техники Грузии, академиком Академии наук Грузии. Принимал 
участие в основании политехнических институтов в Одессе (1917) 
и Тбилиси (1928). В разное время он руководил политехническим 
факультетом и кафедрой физики Тбилисского государственного 
университета, кафедрой теоретической электротехники Грузинского 
политехнического института, Тбилисской геофизической обсервато- 
рией, кафедрой электрификации сельского хозяйства Грузинского 
сельскохозяйственного института, кафедрой электротехники 
39 Покровский М. Избранные произведения в четырех книгах. Кн. 3. Русская история в самом 

сжатом очерке/ под общей ред. М. Тихомирова, В. Хвостова, Л. Бескровного, О. Соколова.– 
Москва: Мысль, 1967.– с. 525–535.

40 Протоколы профессорского совета Тбилисского государственного университета (1917–
1926/ подготовили к изданию М. Лилуашвили, З. Гаипарашвили.– Тбилиси: Универсал, 
2006.– с. 51 (на грузинском языке).   
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Закавказского института инженеров связи, Институтом энергетики 
Академии наук Грузии. Является автором таких важных изобретений, 
как новый принцип изготовления термоэлементов, изотермический 
аккумулятор тепла и др. Вместе с профессором Константином 
Михайловичем Амираджиби (1869–1948) он создал первый в СССР 
электротрактор (1930) и первый дальнеструйный дождеватель для 
полива посевов (1932).41  

***
Великого грузинского языковеда Георгия Саридановича 

Ахвледиани (1887–1973) связывали тесные взаимоотношения с его 
учителем, выдающимся латышским языковедом академиком Янисом 
Эндзелином (1873–1961). В 1910 году Ахвледиани был зачислен на 
историко-филологический факультет Харьковского университета. 
В период своего обучения он углубил знания классических и 
новых европейских языков, изучил древний индо-санскритский, 
древнегерманский и древнеиранский языки. В историко-сравнительном 
языкознании он “закалялся” с такими выдающимися языковедами, как 
вышеупомянутый профессор Эндзелин. 

Г. Ахвледиани был награжден золотой медалью за представленную 
на конкурс работу “Очерк истории плавных и носовых согласных в 
санскрите, греческом, латинском и славянских языках”. Профессор 
Янис Эндзелин написал обширную рецензию на эту работу и дал ей 
высокую оценку. Рецензия была опубликована в Вестнике Харьковского 
университета (1914, I, с. 7–10). Она внесена в хронологическую би-
блиографию его работ, опубликованную в 1958 году в Риге. 

По окончании Харьковского университета Ахвледиани вернулся в 
Грузию, где приступил к педагогической деятельности в Кутаисской 
гимназии. Профессор Эндзелин специально навестил старшего 
брата Г. Ахвледиани – Валериана, находившегося тогда в Харькове, 
и предложил ему: “Георгий – талантливый молодой человек. Жаль, 
что он работает учителем. Он призван для науки. Я очень прошу Вас, 
напишите ему, пусть срочно приезжает, я хочу представить его на 
подготовительные профессорские курсы университета”. 

В 1915 году Г. Ахвледиани вернулся в Харьков, где, по рекомендации 
Эндзелина, был оставлен на кафедре сравнительного языкознания 
41 Дидебулидзе Александр Иосифович// Грузинская Советская Энциклопедия. T. 3.– Тбилиси: 

Комбинат печати Государственного Комитета Грузинской ССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли, 1978.– с. 508 (на грузинском языке).   
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для “подготовки к профессорской должности”. Академик Георгий 
Ахвледиани всегда с большой благодарностью вспоминал внимание 
и заботу, оказанные ему латышским учителем. На первой странице 
своей фундаментальной работы “Основы общей фонетики”, изданной 
в 1949 году, читаем: “Я посвящаю эту книгу своему дорогому учителю, 
научившему меня самоотверженности науке, действительному члену 
Академии наук Латвийской ССР Я. Эндзелину”.42 

***
В 1910 году в Тбилиси в семье Михаила Чабукиани и рижанки 

Елены Пилях (польки по происхождению) родился сын, впоследствии 
выдающийся грузинский балетмейстер, основоположник грузинского 
профессионального балета, Народный артист Грузинской ССР 
и СССР, Герой Социалистического Труда Вахтанг Михайлович 
Чабукиани (1910–1992).

***
Из Прибалтики в Грузию в разное время прибывали работники 

культуры, искусства, медицины, фармацевты, инженеры и др. Часть 
из них была направлена на Кавказ администрацией Российской 
империи (а затем – СССР), часть же прибыла по собственной воле. 
Среди них были латыши Евгений Зиемeлис (Земель), Юлий Страуме, 
Эдуард Аболс (Аболь), Янис и Робертс Купцис, Эдуард Вольдейт 
и др. Из вышеперечисленных деятелей самой успешной на всем 
Кавказе в конце XIX – начале XX веков была деятельность провизора-
аптекаря Евгения Земеля (1858–1921). Его аптека, имевшая овальную 
форму, была расположена в центре города, на бывшей Верийской 
площади, на пересечении нынешних улиц Михаила Джавахишвили и 
Мераба Костава. Сам аптекарь жил в этом же доме. Несмотря на то, 
что позже в связи с расширением площади Шота Руставели здание 
было снесено, этот микрорайон по сегодняшний день неофициально 
называют “Земель”.43 

***
Грузинский юрист Иоаким Авксентьевич Бурджанадзе (1879–

1958) работал в Риге в течение полувека. По окончании Кутаис-
ской духовной семинарии он закончил юридический факультет 
42 Жгенти С. Георгий Ахвледиани.– Тбилиси: Мецниереба, 1963.– с. 7–11 (на грузинском языке).   
43 Земель Евгений// Тбилиси: Энциклопедия.– Тбилиси: Мецниереба, 2002.– с. 483 (на 

грузинском языке).   
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Юрьевского (Тартуского) университета (1907). С августа 1908 года 
он начал работать помощником секретаря Рижского окружного 
суда. С 1910 года  становится секретарем I криминального отдела 
этого же суда. В 1914–1917 годах  служит мировым судьей. В 1909 
году становится советником коллегии, в 1911 году – титулярным 
советником, а в 1914 году – коллежским асессором. 

В августе 1917 года, в связи со взятием немцами Риги, он был 
эвакуирован в Юрьев (ныне Тарту). Затем был назначен председателем 
избирательной комиссии Учредительного собрания, созданного в 
Валкском округе. С февраля 1919 года служил в Риге, в основном, на 
должности юридического консультанта.44 

***
В Грузии в течение 16 лет (1907–1923) жил и работал известный 

латышский общественный деятель, этнограф, художник и педагог 
Юлий (Юлий Карлис Оскар) Страуме. Позднее ему было присвоено 
звание заслуженного деятеля искусств Латвии. Он окончил полный 
курс Центрального художественного училища барона Александра 
Штиглица в Санкт-Петербурге, после чего ему, наряду со званием 
художника прикладного искусства, было присвоено и право 
преподавать рисование. Затем с целью повышения квалификации 
он был отправлен в Париж, где в течение двух лет изучал 
текстильное искусство. В 1907 году Кавказский кустарный комитет, 
действовавший в Тбилиси с 1899 года, пригласил Юлия Страуме 
как профессионального художника-дизайнера. Так он обосновался 
в Тбилиси и возглавил художественную мастерскую. Затем он стал 
руководителем выставочного направления. Его наследие является 
важнейшим источником для изучения кавказских ковров.45 В том же 
году в Тбилиси Страуме женился на бельгийке Марии Элоизе Августе 
Ронгво.

Латышский художник оставил свой след в культурной жизни 
Южного Кавказа. Он руководил художественным отделением, в 
котором, наряду с грузинскими мастерами, работали и иностранцы, 
44 Latvijas advokatūra: advokāti, zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās 

(1919–1945): Biogrāfiskā vārdnīca/ sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis.– Rīga: Latvijas Zvērinātu 
advokātu padome, 2002.– 137. lpp.

45 Кошоридзе И. История музея ковроткачества на Кавказе и коллекции музея// От 
колониальной политики до национального музея», издание Грузинского государственного 
музея народного и прикладного искусcтва. – Тбилиси: «Колор», 2018, с. 30, 107 (на 
грузинском языке).  
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в частности, вышеупомянутый Г. Гриневский, а также О. Шмерлинг, 
А. Калгин, Н. Северов, М. Франке, инженер С. Москалев и др. 
Они устраивали экспедиции по всему Кавказу, собирали рисунки, 
художественные изделия из металла, делали зарисовки церковных 
предметов, старинного оружия, посуды, открывали мастерские. 
Страуме сделал зарисовки как христианских церквей, так и 
мусульманских мечетей, фресок, книг, орнаментов. Этот богатый 
материал передавали в мастерские Кустарного комитета, где по 
образцам народного творчества создавалась уникальная продукция: 
ковры, вышивки, ткани, посуда, ювелирные изделия.

В 1908–1911 годах Страуме по собственной программе препода-
вал рисование в художественном училище в городе Шуша (древний 
центр Карабаха). В 1912 году он принимал участие в археологической 
экспедиции города Ани (ныне город в Турции), организованной под 
руководством академика Николая Яковлевича Марра (1864–1934).

Кустарный комитет принимал участие в международных 
выставках, проходивших в разное время в Санкт-Петербурге, 
Москве, Турине (Италия) и Париже (Франция). Для этих выставок 
художественная мастерская изготавливала не только экспонаты, но и 
выставочные шкафы и двухъярусные витрины по рисункам Страуме. 

Латышский художник принял активное участие в основании в 
Тбилиси Музея прикладного искусства. Сегодня в музее хранится 
около 500 его художественных работ. Вместе с художником и 
архитектором Генриком Гриневским (1869–1937) он расписал 
Дворянский банк (современная Национальная библиотека). По его 
же проекту были созданы первые шкафы для музейных экспонатов, 
резные двери, а также книжные витрины, которые по сегодняшний 
день хранятся в Национальной библиотеке.

Ю. Страуме искренне полюбил Грузию и весь Кавказ, богатое и 
многообразное искусство и культуру кавказских народов. Поэтому 
и работал он здесь самозабвенно и неустанно. В 1916 году Страуме 
и его супруге было присвоено звание Почётного гражданина города 
Тбилиси. Документ, подтверждающий это, хранится в Латвийском 
центральном архиве. 

Жизнь и деятельность Ю. Страуме основательно изучены 
латышской исследовательницей Лаймой Клявиной.46 
46 Kļaviņa L. Jūlijs Straume – lietišķās mākslas meistars.– Rīga: Zinātne, 2004; Клавина Л. Юлий 

Страуме – мастер прикладного искусства/ пер. с латышского на грузинский Н. Тауриной и 
Н. Якобидзе.– Рига: Зинатне, 2005 (на грузинском языке).
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***
В 1901–1921 годах в Грузии жил и работал известный латышский 

фармацевт доцент Янис (Иван) Дависович Купцис (1871–1936). По-
сле возвращения на родину он исследовал минеральные воды Латвии 
и был профессором в Латвийском университете. Семья Купцисов 
происходила из Лифляндской губернии. Отец Яниса – Давис Купцис 
был крестьянином. 

Я. Купцис учился в Юрьеве на провизора-фармацевта. Поэтому 
его младшего брата Робертса Купциса (1881–1954) после окончания 
начальной школы отдали в аптеку учиться на помощника аптекаря. 
Это и определило его жизненный путь, и он уже не расставался с 
аптекой, фармацевтикой и химией.47 Он, так же как и его брат, жил и 
работал в Грузии.

***
В период русско-турецкой войны 1877–1878 годов в Грузии 

обосновался фармацевт Эдуард Карлович Вольдейт, уроженец 
Риги.  Дед Эдуарда (т. е. отец Карла) Аугуст Воллейдт (August Wol-
leydt), 1810 г. р., был семейным учителем и проповедником в Пензе 
(1846–1858), преподавателем в Пензенской гимназии (1858–1875), 
правящим проповедником в Подоле и проповедником в Немирове, а 
также преподавателем в местной гимназии (с 1859 года). С 1875 года 
он ушел со службы и обосновался вблизи Вендена (ныне – Цесис) 
Лифляндской губернии. Его биография внесена в академический 
альбом Дерптского (ныне – Тарту) императорского университета 
(Дерпт, 1889), составленный А. Гассельблатом и доктором Г. Отто.48 

Среди вольных аптек, которые в конце XIX века функционировали 
в Тифлисской губернии, была Гомеопатическая аптека в селении 
Белый Ключ (ныне –  Тетри цкаро) находящемся недалеко от Тбилиси, 
которой руководил сельский аптекарский помощник упомянутый 
Эдуард Вольдейт.49 Он повенчался с грузинской дворянкой, прожи-
вающей в Тбилиси. Эта латышско-грузинская семья православного 
вероисповедания жила сначала в Тбилиси, а затем – в селе Белый 
Ключ. У них было 12 детей: Николай, Виктор, Евгений, Александр, 
47 Якобидзе Р. Наш великан Робертс Купцис// Русский клуб: журнал (Тбилиси).– № 10 (2007), 

с. 34–35.
48 Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat/ bearbeitet von A.Hasselblatt (Dorpat) 

und Dr. G. Otto (Mitau).– Dorpat: Verlag von C. Mattiesen, 1889.–  S. 194.
49 Российский медицинский список, изданный Медицинским департаментом Министерства 

внутренних дел на 1899 год (по сведениям к 15 Мая 1899 г.).– Санкт-Петербург, 1899.– c. 110.
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Валериан, Анастасия, Валентина, Людмила и еще 4 детей, умерших в 
младенчестве. В своих воспоминаниях Николай Вольдейт (1886–1964) 
писал: “Отец Эдуард Карлович Вольдейт [..] латыш из Риги, попал 
на Кавказ во время русско-турецкой войны (1877–1878) в качестве 
фармацевта. После войны остался служить в Тбилиси, где и женился 
на моей матери, грузинке Наталии Иосифовне Джишкариани.” 

В 1904 году Н. Вольдейт окончил фельдшерскую школу при 
больнице Святого Михаила со званием медицинского фельдшера 
II разряда. В аттестате, который подписывает командир 180-го 
пехотного Виндавского полка полковник Н. И. Микучевский, 
читаем: “Нестроевой старшего разряда из писарей 180-го пехотного 
Виндавского полка Николай Вольдейт [..], поступивший на службу 
1907 года ноября 16-го на общих правах, в испытательной комиссии 
при Штабе 45-й пехотной дивизии 1910-го октября 8-го признан выдер-
жавшим испытание на право удостоения его к назначению в военное 
время на классную должность, при чем получил [..] средний балл –  
9 (хорошо). Ввиду сего, писарь Николай Вольдейт, по распоряжению 
командира части, может быть удостоен назначения в военное время 
на классную должность [..] в удостоверение чего и выдан сей аттестат 
за надлежащим подписанием и приложением казенной печати.  
20 октября 1910 года, г. Саранск.” В удостоверении, которое 
подписивает командир 218-го запасного батальона, читаем: “Дано 
старшему писарю 4-й категории Н. Вольдейту в том, что названный 
писарь при вверенном мне батальоне прошел курс особой учебной 
команды для подготовки к занятию должности младшего офицера 
в транспортах обозных батальонов и в испытательной комиссии  
20 июля 1916 года, назначенной приказом по батальону от 
16 июля 1916 г. за № 396, успешно выдержал испытание. А 
потому он на основании приказа начальника Штаба Верховного 
Главнокомандующего от 31 января 1916 г. за № 120 удостаивается 
к занятию вышеозначенной должности в транспортах армии, что 
подписью и приложением казенной печати удостоверяется. 26 июля 
1916 г. гор. Тифлис.”

С 1917 года Николай Вольдейт служил делопроизводителем 
160-го тылового эвакуационного пункта. Был награждён медалью 
“За усердие” на Анненской ленте. Он повенчался с грузинкой 
Екатериной Александровной Хатиашвили (1888–1959). Окончил 
лечебный факультет Тбилисского государственного медицинского 
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университета, где ему была присвоена квалификация врача. Более 
полувека самоотверженно служил делу здравоохранения в Грузии, в 
разное время работал в Душетском, Марнеульском, Сагареджойском, 
Гурджаанском и Телавском районах. С 1918 года Н. Вольдейт 
жил и работал в городе Телави, где снискал известность как 
профессиональный лекарь и благородная личность. Он пользовался 
таким высоким авторитетом среди жителей региона Кахетии, что его 
любя называли “экими Коля” (т. е. доктор Коля) или “дзиа Коля” (т. 
е. дядя Коля).

Рукописи, фотографии, послужной список, аттестат и другие 
документы из личного архива Н. Э. Вольдейта, которые хранились 
у меня, после изучения и публикации, были переданы мной в дар 
Музею истории медицины имени Пауля Страдыня в Риге 11 июля 
2016 года.

***
 К 1906 году в Абхазии проживало 48 латышей.50 В 1908 году 

тбилисские латыши в составе 30 членов основали своё общество, 
которым руководил Антонс Албатс.51 В период I Мировой войны 
(1914–1918) в Грузии нашли убежище немало европейских беженцев. 
После оккупации Прибалтики вооруженными силами Германской 
империи оттуда в Грузию прибыло много беженцев. Часть из них 
успешно продолжила профессиональную деятельность, начатую 
у себя на родине. Они открывали предприятия, магазины, служили 
в театрах, работали в мастерских и т. д. Процесс переселения 
балтийцев в Грузию стал особенно заметен в период прорыва русско-
турецкого фронта. Латвийские военные, бежавшие из российской 
императорской армии, в основном, оставались в Тбилиси. Латыши, 
оказавшиеся на Кавказе по разным причинам, стремились вернуться 
на родину. Оставшиеся в Грузии латыши в основном обосновались в 
Тбилиси, немецком поселении в районе Дидубе, на Садовой улице, 
ныне несуществующей. В Грузинском национальном архиве, в 
частности, в Центральном историческом архиве хранятся интересные 
документы о латышских беженцах на Кавказе.52  
50 Гамахария Дж. Абхазия и православие (с I века – до 1921 года). – Тбилиси, 2005.– c. 628 (на 

грузинском языке).   
51 Kocere V. Gruzija–Latvija: vakar, šodien, rīt// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: 

Sociālās un humanitārās zinātnes.– № 2 (2008), 60.–61. lpp.
52 Национальный архив Грузии, Центральный исторический архив, фонд 520, опись 1, дело 

№ 23; дело № 191; фонд 1818, опись 2, дело № 69.
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В 1915 году штаб правления Oбщества Тифлисских латышей 
находился по адресу: Тифлис, Судебная улица, № 4, квартира 14. 
Общество 14 декабря 1915 года официально просило помощь у 
главноуполномоченного по устройству беженцев Кавказского фронта 
генерал-майора Василия Михайловича Тамамшева (1859–1932), кото-
рый с 1914 года являлся генералом для поручений при Наместнике 
Е. И. В. на Кавказе и главным уполномоченным Управления по 
устройству беженцев с театра военных действий I Мировой войны при 
Наместнике Кавказа, а с 1916 года он стал генералом для поручений при 
главнокомандующем Кавказской армией. Обращение оформлено под 
названием “Докладная записка”, которое подписывают председатель, 
вице-председатель, казначей, члены правления и секретарь Общества 
Тифлисских латышей. В конце под круглой печатью – надписи на 
двух языках: “Общество Тифлисских латышей” (на русском языке) и 
“Tiflisas Latweeschu Beedriba” (на латышском языке). 

В документе читаем: “Неприятельские австрийские и германские 
полчища, начавшия с конца апреля сего года продвижение вглубь 
Польши, Литвы и Латвии (Курляндия), заставили поляков, литвин и 
латышей бросить насиженныя праотцами угодья, хаты и усадьбы и 
разлиться по разным местностям необъятной России. Эта ужасающая 
волна беженцев начала, помимо беженцев Кавказского фронта, 
продвигаться с начала осени в Закавказье. Сначала, правда, этих 
беженцев насчитывалось десятками, но по близости западного 
фронта не имеется более возможности проживать в лесах и сараях, 
число беженцев все растет и как тяжелое иго ложится на слабыя 
Тифлисские организации поляков, литвин и латышей. Тем не менее 
Общество Тифлисских латышей, насчитывающее не более двадцати 
членов и имеющее помещение из двух комнат, открыло свои двери для 
приюта беженцев-латышей и, начиная с сентября месяца, не бывало 
дня, чтобы в указанном помещении oбщества не нашли себе убежища 
8–12 беженцев. Но, кроме приюта, этих несчитанных беженцев 
приходится и кормить, почему им выдается по 25 копеек в день 
на каждого. Однако, кроме приюта и кормления, явились и разные 
другие нужды, без которых немыслимо было устроить беженцев 
на местах или приютить в дальнейшем. Так, например, некоторым 
пришлось выдавать обувь и разные другие части одежды, a с 1-го 
декабря нанято особое помещение для приюта беженцев, с платою 
по 15 рублей в месяц. Все это потребовало от Общества Тифлисских 
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латышей непосильных для скромного годового бюджета oбщества 
расходов. По настоящее время услугами oбщества воспользовались 
58 человек беженцев, из которых 40 человек устроены на местах, 
8 человек отправлены из Тифлиса в другие города и местности 
России, а остальные находятся на попечении oбщества. Понесенный 
oбществом расход по устройству беженцев выражается: 1) на питание 
и содержание – 40 рублей, 2) за две нанятыя специально для беженцев 
на Авлабаре комнаты за декабрь месяц – 15 рублей, 3) на снабжение 
беженцев одеждой – 30 рублей, 4) на путевые расходы при отправке 
беженцев из Тифлиса в другие города – 25 рублей, а всего сто десять 
рублей. Докладывая о вышеизложенном, Общество Тифлисских 
латышей имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство 
не отказать распоряжением о выдаче названному oбществу субсидии 
в возмещение вышеозначенных расходов, понесенных по устройству 
беженцев, а равно и аванса, в сумме двухсот рублей, по устройству 
беженцев-латышей на будущее время, так как беженцы все 
продолжают прибывать в город Тифлис. О последующем oбщество 
просит почтить уведомлением.”53 

14 января 1916 года Канцелярия главноуполномоченно-
го по устройству беженцев Кавказского фронта генерал-майора  
В. М. Тамамшева отправила следующее письмо в правление Общества 
Тифлисских латышей: “Прошу правление Общества Тифлисских 
латышей спешно сообщить мне в дополнение к отношению от 
14 декабря минувшего года за № 24 сведение о числе беженцев, 
призреваемых обществом на 10 января сего года с указанием детей 
менее 5 лет.”54 

Кроме Тбилиси, латышские беженцы оказались и в других городах 
Кавказа, в том числе и во Владикавказе (тогда – Терская область). 
Штаб Владикавказского Латышского Kомитета вспомоществования 
беженцам находился по адресу: Владикавказ, Александровский 
проспект, № 6, квартира 1. 27 августа 1916 года председатель Вла-
дикавказского Латышского Kомитета вспомоществования беженцам 
Э. Фрейман официально обратился к главноуполномоченному по 
устройству беженцев Кавказского фронта генералу В. Тамамшеву 
и просил оказать латышским беженцам финансовую помощь.55  
53 Национальный архив Грузии, Центральный исторический архив, фонд 520, опись 1, дело 

№ 191, с. 16–17.
54 Там же,  с. 18.
55 Там же, фонд 520, опись 1, дело № 23, с. 92.
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9 октября 1916 года Фрейман составил “Список беженцев-латышей 
в городе Владикавказе и в Терской области, нуждающихся в 
материальной поддержке”, в котором перечислены следующие лица: 
1) Дзенись Эда, 65 л., трудонеспособна; 2) Лаздын Фриц Яковлевич, 
15 л., учащийся; 3) Лепын Анна Адамовна, 55 л., трудонеспособна; 
4) Люляк Герман Яковлевич, 80 л., трудонеспособен; 5) Канеп 
Ильза Ивановна, 70 л., трудонеспособна; 6) Крейтенберг Карл 
Адамович, 67 л., трудонеспособен; 7) Медныс Карл, 53 г., инвалид, 
трудонеспособен; 8) Скрабис Мария Ансовна, 34 г., трудоспособна 
при детях; 9) Скрабис Янь Фердинандович, 13 л., учащийся;  
10) Скрабис Мильда Фердинандовна, 10 л., учащаяся; 11) Судрабин 
Берта Карловна, 9 л., учащаяся; 12) Сусла Ольга Петровна, 14 л., 
учащаяся; 13) Фрей Петр Иванович, 62 г., трудонеспособен; 14) Фрей 
Анна Христофоровна, 61 г., трудонеспособна; 15) Крейтенберг Лав. 
Карлович, 62 л., трудонеспособен; 16) Шермук Иван Андреевич,  
58 л., больной, трудонеспособен. В конце документа вышеупомянутый 
Э. Фрейман отмечал: “Этот список составлен Владикавказским 
Латышским Комитетом вспомоществования беженцам [..]. Запись 
беженцев-латышей в городе Владикавказе и в Терской области 
продолжается. Пока зарегистрировано 36 беженцев латышей; большая 
часть беженцев существует собственным трудом.”56 

15 октября 1916 года председатель Комиссии по беженцам отправил 
следующее письмо в Терское Областное правление: “По собранным 
Комитетом сведениям во Владикавказе имеется сорок латышей 
беженцев, из коих четыре человека зарегистрированы Комитетом и 
двум из них выдается пособие; остальные тридцать шесть человек 
зарегистрированы Владикавказским Латышским Комитетом и по 
представленному последним списку, который при сем прилагается, в 
материальной поддержке нуждаются шестнадцать человек. В случае, 
если Областное правление разрешит принять на учет Комитета 
указанных беженцев, тогда необходимость существования особого 
Латышского Комитета отпадает.”57 

2 ноября 1916 года начальник Терской области генерал-лей-
тенант и наказной атаман Терского казачьего войска отправил из 
Владикавказа в Тбилиси главноуполномоченному по устройству 
беженцев Кавказского фронта В. Тамамшеву следующее письмо: 
56 Национальный архив Грузии, Центральный исторический архив, фонд 520, опись 1, дело 
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“Сообщаю, что ввиду незначительного числа проживающих в городе 
Владикавказе латышей-беженцев, нуждающихся в материальной 
поддержке, которые с успехом могут быть приняты на призрение 
общим комитетом по призрению беженцев, надобности в учреждении 
особого Латышского Kомитета нет.”58  

Кроме вышеупомянутых городов Кавказа, латыши оказались 
и в городе Трапизонде (ныне – город Трабзон, Турция), где тогда 
стоял 5-ый Кавказский Армейский kорпус. Латышские военные 
потребовали перевода на Западный фронт. В июле 1917 года 
комиссару Временного правительства России в Трапизонде 
представили следующий документ: “При сем предоставляю по 
Вашему требованию список лиц, просящих перевода в Латышския 
Национальныя войска на Германском фронте. Собственноручные 
их подписи имеются на прошении, поданном в Трапизондский 
Исполнительный комитет: 1) Рудольф Ансович Штейнберг (16-ая 
Кавказская Инженерно-Строительная дружина); 2) Эрнест Шмидт 
(2-ая батарея 9-го Кавказского Отдельного артиллерийского уорного 
дивизиона); 3) Карл Муровский (Оружейная мастерская 5-го 
Кавказского Армейского корпуса в Трапизонде); 4) Ян Кальке; 5) Ви-
лис Ванаг; 6) Альберт Мушинский (127-ая артиллерийская бригада, 
3-ая батарея); 7) Фриц Страздь (1-ый отдел милиции в Трапизонде).”59

24 августа 1917 года в газете Национал-демократической партии 
Грузии Сакартвело (Грузия) была опубликована статья известного 
грузинского политического и общественного деятеля, публициста, 
писателя, литературоведа, критика, переводчика Геронтия Кикодзе 
(1885–1960) “Немцы взяли Ригу, оттуда недалеко до Петрограда”. 
В статье читаем: “Конечно, это еще остается вопросом, пойдут ли 
немецкие войска к Петрограду, но взятие такого города, как Рига, 
который культурным и экономическим значением не уступает даже 
Петрограду и Москве, само собой остается очень важным фактом [..]. 
Немцы всегда мечтали о возвращении этого города и бессомненно, 
что они уже легко не уступят его.”60 

Конец I Мировой войны стимулировал формирование 
независимых республик Прибалтики. 18 ноября 1918 года Латвия 
58 Национальный архив Грузии, Центральный исторический архив, фонд 520, опись 1, дело 
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объявила себя независимым государством. Тем временем в Тбилиси 
латыши учредили свое землячество, которое было юридически 
зарегистрировано по адресу: Михайловский проспект, № 180. Ныне 
этот проспект носит имя великого грузинского царя Давида IV 
Воссозидателя (1073–1125). В марте 1920 года в Тбилиси, рядом с 
вышеупомянутым зданием, где находилось латышское землячество, 
на Михайловском проспекте, № 171, было открыто консульство 
Латвийской Pеспублики в Грузии.61 Первым консулом Латвии в 
Грузии был назначен Оскарс Буманис (1899–1937). В том же году на 
этом посту его сменил вице-консул Янис Пуриньш (1889–1968), кото-
рый проработал на этой должности до мая 1921 года.

В 1919 году о своем желании вернуться на родину заявили около 
600 латышей. Среди них были бывшие военнослужащие, а также 
оставшиеся без работы служащие и другие, которые в свое время 
осели в причерноморских городах.62  

***
С Грузией связан определенный период жизни и деятельности 

выдающегося военного деятеля адмирала военно-морского флота 
Латвийской республики Теодора Спаде (1891–1970). Во время  
I Мировой войны он служил в императорском флоте, дислоциро-
ванном на Чёрном море, где занимал должность младшего офицера. 
Он служил у офицера военно-морских сил князя Чавчавадзе, 
который впоследствии стал kомандующим военно-морскими силами 
Грузинской Демократической Республики.63

Спаде питал уважение к грузинам. Он вступил в брак с грузинкой 
Надеждой Швелидзе-Петровой (по другим сведениям – Метревели). 
Они венчались в мае 1917 года в Батумской православной церкви. 

В 1918 году Теодор Спаде был зачислен в состав сначала 
закавказских, а затем грузинских военно-морских сил. В то время 
грузинский флот стоял в Батумском порту. В том же году, после 
того, как турки взяли город Батуми, грузинские моряки перевели 

61 Чиковани Г. Латыши, литовцы и эстонцы// Этносы в Грузии.– Тбилиси, 2008.– с. 270–272 
(на грузинском языке).   

62 Kļaviņa L. Jūlijs Straume – lietišķās mākslas meistars.– Rīga: Zinātne, 2004; Клавина Л. Юлий 
Страуме – мастер прикладного искусства/ пер. с латышского на грузинский Н. Тауриной и 
Н. Якобидзе. – Рига: Зинатне, 2005.– с. 39–40  (на грузинском языке).

63 Габашвили Р. Что помню: [воспоминания]// Грузинская эмигрантская литература – 
возвращение. T. III/ под общей ред. Г. Шарадзе.– Тбилиси: Гулани, 1992.– с. 197 (на 
грузинском языке).   
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свой флот в Сухуми, а затем поврежденные суда были затоплены. С 
частью грузинских моряков, плененных турками, оказался и Спаде, 
который был выкуплен из плена супругой. С 1919 года он служил 
в Добровольческой армии генерала Антона Деникина, а в декабре 
1920 года вместе с супругой отправился в Латвию, где поступил на 
военную службу.64

После оккупации Латвии советскими войсками Теодор Спаде был 
арестован и сослан в Сибирь. Несмотря на то, что в 1954 году его 
освободили, право вернуться на родину ему так и не предоставили и 
он до своей кончины проживал в Казахстане.65

***
Для Грузинской Демократической Республики опасность 

представляла как Красная, так и Белая Россия. В начале июня 
1919 года с целью защиты Грузии и Азербайджана от агрессии 
белогвардейцев представители Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, 
стран Северного Кавказа, а также самих Грузии и Азербайджана 
направили специальную ноту правительствам ведущих мировых 
держав.66 В ноте было указано: “Все представители государств русских 
окраин единогласно протестуют вместе с представителями Грузии и 
Северо-Кавказской республики со всеми представителями кавказских 
государств против этого вторжения. Они хотят отметить таким 
образом, что они ясно осознают солидарность, которая объединяет 
между собой все народы русских окраин, так что каждый из них 
ощущает всякую угрозу, направленную против независимости кого-
либо из них, как если бы она была направлена против его собственной 
независимости [..]. Поэтому нижеподписавшиеся представители 
доводят до сведения правительств союзных и дружественных держав 
о своем протесте. Они их просят заставить немедленно прекратить 
агрессивные действия генерала Деникина, направленные против 
Грузинской и Азербайджанской Pеспублик [..]. Они их просят 
принять все необходимые меры, чтобы заставить генерала Деникина 
строго соблюдать все правила международной справедливости.”67

64 Admirālis Teodors Spāde/ sast. M. Bisters, J. Ciganovs.– Rīga: Valters un Rapa, 2002.– 18.–23. lpp.   
65 Turpat, 431. lpp. 
66 Ментешашвили А. Исторические предпосылки современного сепаратизма в Грузии.– 

Тбилиси: Издательство Тбилисского государственного университета имени Иванэ 
Джавахишвили, 1998.– с. 46–47.

67 Национальный архив Грузии, Центральный исторический архив, фонд 1864, опись 1, дело 
№ 48.
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В феврале-марте 1921 года войска РСФСР оккупировали 
оставшуюся без союзников Грузинскую Демократическую 
Pеспублику и аннексировали её. Такая же опасность угрожала Латвии 
и другим балтийским республикам, которым при помощи западных 
стран удалось остановить большевистскую агрессию и сохранить 
свою независимость вплоть до лета 1940 года.

 
***

Передовая общественность Грузии, стремившаяся к восстанов-
лению национальной государственности, считала народы, порабо-
щенные Российской империей, в том числе и латышей, своими 
союзниками. Сравнительно интенсивными грузино-латвийские 
отношения стали с середины XIX века, а после распада Российской 
империи и создания независимых Грузинской и Латвийской Республик 
эти взаимоотношения уже приобрели межгосударственный характер. 
Определенный период деятельности части грузин связан с Ригой, как 
и многих латышей – с Грузией.68

68 Джавахишвили Н. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений.– Тбилиси:  
Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, Факультет 
гуманитарных наук, Иститут истории Грузии, 2019.– с. 160–175.  
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GRUZĪNU-LATVIEŠU  
SAVTARPĒJĀS ATTIECĪBAS  

(XIX GS. VIDUS – XX GS. 20.GADI)
Kopsavilkums

Gruzijas un Baltijas savstarpējām attiecībām ir vairāk kā vienpadsmit 
gadsimtu ilga vēsture. Šai laikposmā attiecības starp abu valstu tautām 
raksturo mainīga intensitāte, kam ir gan valstisks, gan bieži vien arī ne- 
valstisks un neformāls raksturs. 

Vēsturiski izveidojušos apstākļu dēļ Baltijas teritorijā dzīvojošo vai uz 
laiku uzturošos gruzīnu ievērojama daļa dažādos laika posmos darbojušies 
ne kā Gruzijas, bet citas valsts (galvenokārt Krievijas impērijas, PSRS, 
Vācijas) ierēdņi un amatpersonas. Te jāpiemin, ka arī baltieši devās uz 
Gruziju līdzīgā misijā. Tā vai citādi, bet viņu darbība atspoguļo un raksturo 
tā laika vēsturisko fonu.
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GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMU  
NOZARES RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI UN  

LICENCĒŠANAS IEVIEŠANA 2021. GADĀ
CHARACTERISTICS OF THE ACCOUNTING 

OUTSOURCING INDUSTRY AND  
INTRODUCTION OF OUTSOURCING  

ACCOUNTANT LICENSING IN 2021
Atslēgvārdi: grāmatvedība, grāmatvedības jēdziens, grāmatvedības ārpa-
kalpojumi, ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana.
Keywords: accounting, definition of accounting, accounting outsourcing, 
licensing of outsource accountants.

Grāmatvedība ir nozīmīga ekonomikas apakšnozare, kuras galvenais 
uzdevums ir sistemātiski uzkrāt un reģistrēt informāciju par saimnieciskās 
darbības subjekta saimnieciskajiem darījumiem un to ietekmi uz subjek-
ta līdzekļiem un to avotiem. Arvien biežāk uzņēmēji izvēlas nevis algot 
uzņēmuma grāmatvedi, bet slēgt līgumu ar grāmatvedības ārpakalpojumu 
sniedzēju. Ārpakalpojuma grāmatvežu popularitāte, protams, ir veicināju-
si arī ārpakalpojuma grāmatvežu skaita pieaugumu, kas, likumsakarīgi, ir 
raisījis virkni diskusiju nozares pārstāvju vidū par ārpakalpojuma grāmat-
vežu kvalifikācijas prasībām, kvalitātes nodrošināšanu u.tml. prasībām. Kā 
viens no kādas nozares kvalitātes un atbilstības prasību ievērošanu veici-
nošiem instrumentiem tiek uzskatīta attiecīgo subjektu licencēšana. Kopš 
2021. gada arī Latvijā ir ieviesta ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana.

Grāmatvedības vēsture, jēdziens un  
normatīvais regulējums Latvijā

Grāmatvedībai ir sena izcelsme un bagāta vēsture. Jau kopš pirmajām 
liecībām par grāmatvedību, viens no galvenajiem grāmatvedības uzdevu- 
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miem ir bijis uzskaitīt saimnieciskās vienības (tirgotāja, ražotāja, 
uzņēmuma, indivīda u.tml.) materiālās vērtības un to izmaiņas dažādu 
darījumu rezultātā. Sākotnēji grāmatvedības uzskaite bija primitīva, 
atbilstoši tā laika darījumu būtībai, proti, “prece – prece” attiecībām, 
kad pēc būtības viena prece tika apmainīta pret citu preci. Vēlāk, kad 
dažādās valstīs tika ieviesta nauda kā maksāšanas līdzeklis un izveidojās 
“prece – nauda” attiecības, valstīm un indivīdiem radās nepieciešamība 
pēc sarežģītākām uzskaites sistēmām. Vēstures avotos ir pieejamas 
liecības par dažādām uzskaites sistēmām, piemēram, Zenona papīri Senajā 
Grieķijā, tomēr raksta turpinājumā autors apskata mūsdienām raksturīgās 
grāmatvedības pirmsākumus.

Latvijas Universitātes asociētā profesore Inta Millere savā 2011. ga- 
dā izdotajā monogrāfijā ir izpētījusi grāmatvedības attīstību Latvijā. 
Saskaņā ar monogrāfijā minēto, par modernās jeb mūsdienu grāmatvedības 
pamatlicēju tiek uzskatīts 1445. gadā dzimušais matemātiķis un franciskāņu 
mūks itālis Luka Bartolomeo de Pačoli (it. – Fra Luca Bartolomeo de Pa-
cioli), kurš 1494. gadā izdeva grāmatu “Summa de Artihmetica, Geome-
tria, Proportioni er Proportionalita”. Tā sastāvēja no dažādiem traktātiem, 
tai skaitā “Traktāts par kontiem un ierakstiem”, kurā ir apskatīta divkāršā 
ieraksta grāmatvedība. Minētais traktāts sastāv no 36 sadaļām. Luka Pačoli 
tajā apraksta trīs noteikumus, kas ir nepieciešami tirdzniecībai (kapitāls, 
kvalificēts personāls un uzskaite), venēciešu metodi (inventarizācija un 
dispozīcija jeb saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaites procedūra), 
grāmatu kārtošanas instrukciju un trīs grāmatas, kuras ir nepieciešams kārtot 
(memoriāls, žurnāls un galvenā grāmata), kā arī citu būtisku informāciju, 
kas attiecās uz grāmatvedības uzskaites kārtošanu.1 Saskaņā ar dažādu auto- 
ru un nozares pārstāvju novērojumiem, mūsdienu grāmatvedība būtiski 
neatšķiras no tās grāmatvedības uzskaites, kādu ir aprakstījis Luka Pačoli, 
izņemot atsevišķas praktiskas izmaiņas, piemēram, grāmatvedības uz- 
skaites datorprogrammu lietojums.

Apakšnozares teorētiskajā literatūrā tiek apskatītas dažādas 
grāmatvedības definīcijas. Piemēram, grāmatvedības jomas ekspertes  
I. Leibus, R. Grigorjeva, A. Jesemčika un A. Svarinska sniedz šādu definīciju: 
“Grāmatvedība ir ekonomiskās informācijas uztveršanas, reģistrācijas, 
sistematizācijas un uzkrāšanas process, kas nodrošina juridisko atbildību 
par saimnieciskajiem darījumiem un dod iespēju šīs informācijas lietotājiem 

1 Millere I. Grāmatvedības attīstība Latvijā: Monogrāfija.– Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.– 
15.–20. lpp.
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pieņemt lēmumus un spriedumus”.2 Monogrāfijā “Grāmatvedības attīstība 
Latvijā” tās autore – Latvijas Universitātes asociētā profesore Inta Millere, 
pētot dažādus informācijas avotus par termina grāmatvedība definīciju, 
norāda, ka Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu grāmatvežu apvienības 
metodiskajos materiālos ir minēta šāda termina grāmatvedība definīcija: 
“Grāmatvedība ir māksla un process, kas hronoloģiski un sistemātiski 
reģistrē naudas vienības un analizē uzņēmuma darījumus un notikumus, 
kuri vismaz daļēji ir finansiāla rakstura, kā arī apkopo, sastāda pārskatus un 
skaidro minēto darījumu rezultātus”.3

No iepriekš apskatītajām definīcijām ir secināms, ka grāmatvedība ir 
sistemātisks process, neatņemama saimnieciskās darbības sastāvdaļa, kas, 
izmantojot dažādus paņēmienus, apkopo un sistematizē saimnieciskās 
darbības veicēja ekonomisko informāciju ar mērķi sagatavot finanšu 
pārskatus un informāciju, lai vadība varētu pieņemt attiecīgus lēmumus. 
Autors, balstoties uz līdzšinējo profesionālo pieredzi, vēlas uzsvērt, ka 
grāmatvedības nozare ir nozīmīga ne tikai konkrēta saimnieciskās darbības 
veicēja līmenī, bet tā ir arī valstiski svarīga nozare, jo grāmatvedības apko-
potie finanšu dati kalpo par pamatu veikt maksājamo nodokļu aprēķinus, 
kas tieši ietekmē ikviena valsts iedzīvotāja labklājību un pieejamos publis-
kos pakalpojumus.

Uz šī pētījuma sagatavošanas brīdi (2021. gada decembris) Latvijas 
Republikā grāmatvedības jomu regulē 1992. gada 14. oktobrī pieņemtais 
likums “Par grāmatvedību” jeb tā dēvētais grāmatvedības “jumta” likums. 
Tas nosaka vispārējas prasības, kam ir pienākums kārtot grāmatvedību, kādā 
veidā tiek kārtota grāmatvedība un grāmatvedības reģistri, kurš ir atbildīgs 
par grāmatvedības kārtošanu, kādas prasības ir noteiktas grāmatvežiem un 
ārpakalpojuma grāmatvežiem, kādā kārtībā ir veicama inventarizācija, tāpat 
nosaka piemērojamos administratīvo pārkāpumu sodus un to izvērtēšanas 
kompetenci, jautājumos, kas ir saistīti ar pārkāpumiem grāmatvedības jomā, 
kā arī citas prasības. Uz minētā likuma pamata ir izdoti arī Ministru kabine-
ta noteikumi, kuri nosaka detalizētākas prasības grāmatvedības kārtošanas 
jomā, piemēram, 2003. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumi  
Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un  
2003. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 584 “Kases operāciju 
uzskaites noteikumi”. Tāpat, uz likuma “Par grāmatvedību” pamata, ir 
izdoti arī citi Ministru kabineta noteikumi, kuri būtībā nosaka atsevišķu 
2 Grāmatvedības pamati uzņēmumos/ 3., atj. izd.– Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019.– 9. lpp.
3 Millere I. Grāmatvedības attīstība Latvijā: Monogrāfija.– Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.– 

8. lpp.
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saimnieciskās darbības formu gada pārskatu sagatavošanas prasības, 
piemēram, 2006. gada 3. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 808 
“Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, 
2006. gada 14. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 928 “Noteikumi 
par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”, 2004. gada 13. jūlija Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 591 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) 
un to apvienību gada pārskatiem” un 2007. gada 8. maija Ministru kabi-
neta noteikumi Nr. 301 “Noteikumi par individuālo komersantu finanšu 
pārskatiem”. Prasības, kas attiecas uz komercsabiedrību, kooperatīvo 
sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas kooperatīvo 
sabiedrību, Eiropas komercsabiedrību, kā arī individuālo uzņēmēju, zem-
nieku un zvejnieku saimniecību, kuru apgrozījums no saimnieciskajiem 
darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300000 eiro, gada pārskatu 
sagatavošanu un iesniegšanu, nosaka 2015. gada 22. oktobrī pieņemtais 
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Uz šī likuma pamata 
ir izdoti 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 775 
“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas notei-
kumi”, kas nosaka detalizētākas prasības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā, ka likums “Par grāmatvedību” tika pieņemts 1992. gadā, 
kā arī kopš tā pieņemšanas tas ir grozīts vairāk nekā 20 reizes, nozares 
pārstāvji bija nonākuši pie secinājuma, ka minētais likums ir novecojis, 
tāpēc ir radusies nepieciešamība izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu, 
kas atbildīs mūsdienu prasībām. Tā rezultātā 2021. gada 10. jūnijā tika 
pieņemts Grāmatvedības likums, kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī un 
aizstāj novecojušo likumu “Par grāmatvedību”. Tāpat, ir būtiski uzsvērt, ka 
Grāmatvedības likuma pārejas noteikumu 2. punktā Ministru kabinetam ir 
dots deleģējums ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūlijam izdot noteikumus, kas 
aizstās iepriekšējos Ministru kabineta noteikumus, kas ir izdoti uz likuma 
“Par grāmatvedību” pamata. Uz šī pētījuma sagatavošanas brīdi (2021. ga- 
da decembris) Ministru kabinets ir izdevis 2021. gada 14. septembra notei-
kumus Nr. 625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma 
dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai”, kas aizstās Ministru kabineta 
2003. gada 21. oktobra noteikumus Nr. 584 “Kases operāciju uzskaites 
noteikumi”, kā arī ir izdoti Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta no-
teikumi Nr. 590 “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos 
norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības 
darbība tiek izbeigta” un 2021. gada 24. augusta Ministru kabineta noteiku-
mi Nr. 569 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību 
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gada pārskatiem”. Iepriekš minētie noteikumi, tāpat kā Grāmatvedības  
likums, stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Tomēr, kā novērojams, ir vēl 
virkne dažādu noteikumu, kas Ministru kabinetam ir jāizdod, lai pilnībā at-
jaunotu grāmatvedības jomas normatīvo aktu bāzi. Autors vēlas uzsvērt, ka 
šī pētījuma turpinājumā visi būtiskie aspekti tiks vērtēti no Grāmatvedības 
likuma perspektīvas, ja nav minēts citādāk.

 Ārpakalpojuma grāmatvedības jēdziens,  
būtība un normatīvo aktu prasības

Saskaņā ar autora profesionālajiem novērojumiem, sabiedrības iz-
pratne par ārpakalpojuma grāmatvedības nozari ir kā par profesionālas 
darbības nozari, līdzīgi kā ir ar jurisprudenci, medicīnu un citām jomām. 
Ārpakalpojuma grāmatvedība ir viens no grāmatvedības profesionālās 
darbības nozares virzieniem. Pēdējo gadu laikā grāmatvedības ārpakalpo-
jumu izmantošana kļūst arvien populārāka uzņēmēju vidū, jo tie ļauj 
optimizēt uzņēmuma izmaksas, kā arī samazina risku, ka uzņēmumu 
grāmatvedību kārtos nekompetenta persona.

Grāmatas “Finanšu grāmatvedība” autores I. Leibus, I. Pētersone, 
A. Jesemčika, A. Svarinska un R. Grigorjeva sniedz sekojošu definīciju, 
kas atbilst ārpakalpojuma grāmatvedim: “sabiedriskajā praksē strādājošs 
profesionāls grāmatvedis, kurš slēdz uzņēmuma līgumu ar saviem klien- 
tiem un sniedz profesionālus pakalpojumus, piemēram, iekšējas revīzijas, 
nodokļu un citas konsultācijas, gatavo finanšu pārskatus, sakārto 
grāmatvedības dokumentus un reģistrus, sagatavo atzinumu par finanšu 
pārskatu ticamību”.4 Lai izprastu ārpakalpojumu būtību, ir nepieciešams 
apskatīt jēdziena ārpakalpojums definīciju. Atbilstoši skaidrojošās vārdnīcas 
Tēzaurs sniegtajai definīcijai “ārpakalpojums ir akts, kad viens uzņēmums 
slēdz līgumu ar citu uzņēmumu, lai veiktu pakalpojumus, kas citādi varētu 
tikt veikti arī pašā uzņēmumā, taču daudzos gadījumos tas ir finansiāli 
neizdevīgi”.5  Savukārt, Latvijas Zinātņu akadēmijas Akadēmiskajā ter-
minu datubāzē vārdam outsourcing jeb ārpakalpojums tiek sniegta šāda 
definīcija: “Citas firmas pakalpojumu izmantošana, lai izveidotu kādu 
produktu vai pilnveidotu agrāk izveidoto produktu, piemēram, izstrādātu 
konkrētu programmatūru”.6 Nozares profesionālā periodiskā izdevuma “Bi-

4 Finanšu grāmatvedība/ 2., atj. izd.– Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.– 301. lpp.
5 Ārpakalpojums.– https://tezaurs.lv/%C4%81rpakalpojums.– (Resurss apskatīts 11.12.2021.).
6 Outsourcing.– http://termini.lza.lv/term.php?term=outsourcing&list=outsourcing&lang=EN.–  

(Resurss apskatīts 11.12.2021.).
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lance” rakstā “Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu 
ētikas kodekss” Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents An-
drejs Ponomarjovs un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes 
locekle Olga Molčanova min, ka Starptautiskajā profesionālu grāmatvežu 
ētikas kodeksā ārpakalpojuma grāmatvedi definē kā profesionālu grāmatvedi 
publiskā praksē un sniedz tam šādu skaidrojumu: “profesionāls grāmatvedis, 
kas strādā firmā, kura sniedz profesionālus pakalpojumus neatkarīgi no 
dalījuma pēc funkcijām (piemēram, revīzija, nodokļi vai konsultēšana). Šis 
jēdziens attiecas arī uz firmu, kurā darbojas profesionāli grāmatveži publiskā 
praksē”.7 Ārpakalpojuma grāmatveža definīcija ir sniegta Grāmatvedības li-
kuma 34. panta otrajā daļā: “ārpakalpojuma grāmatvedis ir persona, kura, 
pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), 
apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un atbilst 
šādiem nosacījumiem: a) ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir fiziskā persona, 
tā ir ieguvusi vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas 
izglītību) Profesionālās izglītības likuma izpratnē vai akadēmisko augstāko 
izglītību (vismaz bakalaura grādu) grāmatvedības, ekonomikas, vadības 
vai finanšu jomā un tai ir vismaz triju gadu pieredze grāmatvedības jomā,  
b) ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir komersants, šā punkta “a” apakšpunktā 
minētās izglītības un pieredzes prasības attiecas uz komercsabiedrības val-
des locekli vai individuālo komersantu, vai komersanta darbinieku, kurš 
atbild par grāmatvedības ārpakalpojuma sniegšanu (turpmāk – atbildīgais 
ārpakalpojuma grāmatvedis)”.8 No Grāmatvedības likumā sniegtās 
definīcijas ir skaidri secināms, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir jābūt 
atbilstošai izglītībai un pieredzei, lai sniegtu grāmatvedības pakalpojumus.

No visām iepriekš apskatītajām definīcijām ir secināms, ka ārpakalpo-
juma grāmatvedis ir persona, kura nav saistīta ar konkrēto uzņēmumu un 
tā uz līguma pamata sniedz grāmatvedības uzskaites kārtošanas pakalpoju-
mus uzņēmumam, kā arī termins ārpakalpojuma grāmatvedis ir attiecināms 
ne tikai uz pašu personu, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, bet 
arī uz uzņēmumu, kurā strādā ārpakalpojuma grāmatveži. Secināms – 
ārpakalpojuma grāmatveža saimnieciskās darbības būtība paredz to, ka 
ārpakalpojuma grāmatvedis, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu rakstvei-
da līgumu, veiks klienta grāmatvedības uzskaites kārtošanu. Saimnieciskās 
darbības jēdziens tiek definēts Komerclikumā: “Saimnieciskā darbība 
7 Ponomarjovs A., Molčanova O. Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu 

ētikas kodekss// Bilance.– Nr. 7 (2019),  17. lpp.
8 Grāmatvedības likums (pieņemts 10.06.2021.), 34. panta otrā daļa// Latvijas Vēstnesis.–  

Nr. 212B (2021, 28. jūnijs).
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ir jebkura sistemātiska, pastāvīga darbība par atlīdzību”. Dažādos avo-
tos šī definīcija tiek papildināta, un tiek skaidrots, ka ja persona savas 
saimnieciskās darbības rezultātā gūst ienākumus pret atlīdzību vairākas 
reizes (3 reizes un vairāk viena gada laikā), personai iestājas pienākums 
reģistrēt saimniecisko darbību Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu 
dienestā, kā arī deklarēt savus ienākumus. Tātad, apkopojot ārpakalpojuma 
grāmatveža definīciju, ārpakalpojuma grāmatveža darbības būtību un 
saimnieciskās darbības jēdziena definīciju, ir secināms, ka ārpakalpojuma 
grāmatvedis veiks sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību – sniegs 
grāmatvedības uzskaites pakalpojumus klientam par atlīdzību.

Lai ikviens ārpakalpojuma grāmatvedis varētu uzsākt praktisku 
darbību, tam ir jāizdara sev atbilstoša saimnieciskās darbības veida izvēle, 
kā arī spēkā esošo normatīvo aktu kārtībā jāveic atbilstošā saimnieciskās 
darbības veida reģistrācija attiecīgajā reģistrācijas iestādē. Saimnieciskās 
darbības veida izvēle ir katras personas brīva izvēle, pamatojoties uz savos 
ieskatos atbilstošiem novērojumiem un secinājumiem. Turpinājumā autors 
veic Centrālās statistikas pārvaldes datu analīzi par ekonomiski aktīvajiem 
uzņēmumiem sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem, un tieši ap-
skatot ārpakalpojuma grāmatvežiem atbilstošo darbības veidu – 69.20 
“Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana 
nodokļu jautājumos”.

 
Grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju kopskaits sadalījumā pa 

saimnieciskās darbības formām periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam9

Saimnieciskās darbības forma/
gads 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fiziskās personas – saimnieciskās 
darbības veicēji

1147 1448 1493 1520 1401 1369 1299

Zemnieku un zvejnieku 
saimniecības

1 2 1 2 2 2 2

Individuālie komersanti 116 111 116 108 107 107 106
Komercsabiedrības (tirgus  
sektors)

3221 3269 3280 3261 3370 3325 3193

Fondi, nodibinājumi, biedrības  
(tirgus sektors un ārpus tirgus sektors)

2 2 2 3 1 1 0

Pavisam 4488 4833 4893 4895 4882 4805 4601

9 Autora veidota tabula, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus par ekonomiski aktīvajiem 
uzņēmumiem sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem.–https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/
OSP_PUB/START__ENT__UZ__UZS/UZS020/table/tableViewLayout1/.– (Resurss apskatīts 
11.12.2021.).
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Veicot Centrālās statistikas pārvaldes datu analīzi, ir novērojams, ka 
populārākā saimnieciskās darbības forma starp ārpakalpojuma grāmatvežiem 
un radniecīgu pakalpojumu sniedzējiem ir komercsabiedrības (sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības), otra populārākā darbības forma 
ir fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicēji, bet trešā populārākā 
darbības forma ir individuālais komersants. Tāpat ir novērojama tendence, 
ka līdz 2017. gadam grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju skaits stabili 
pieaug, tomēr, sākot ar 2018. gadu, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju 
skaits uzrāda samazinošu tendenci. Autora ieskatā, 2021. gadā nevajadzētu 
būt būtiskām izmaiņām grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju kopskaitā 
vai arī būs novērojama neliela samazinoša tendence, kas varētu būt iz- 
skaidrojama ar to, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju ir ieviesta ārpakalpojuma 
grāmatvežu licencēšana, kas tiek apskatīta šī pētījuma turpinājumā.

Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana
Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas ieviešana nozares pārstāvju 

vidū jau ilgstoši bija iekļauta diskusiju dienas kārtībā. Licencēšanas 
nepieciešamība tika aktualizēta, jo saskaņā ar nozares pārstāvju, Valsts 
ieņēmumu dienesta, uzņēmēju un citu saistīto personu novērojumiem, 
tika secināts, ka ilgstoši sniegto grāmatvedības pakalpojumu kvalitāte ir 
salīdzinoši zemā līmenī, proti, klientu grāmatvedības uzskaite tiek veikta 
nekvalitatīvi, sagatavotās nodokļu deklarācijas neatbilst normatīvo aktu 
prasībām u.tml. Licencēšana spētu nodrošināt ārpakalpojuma grāmatvežu 
minimālo profesionālās kvalifikācijas līmeni, kā arī ārpakalpojumu 
grāmatvežu uzraudzību. Nozares pārstāvji ilgi nespēja rast kompromisu, 
kādā veidā vajadzētu veikt ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu, līdz 
brīdim, kad ar 2021. gada 1. jūliju stājas spēkā izmaiņas likumā “Par 
grāmatvedību”, kas paredz uzsākt ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. 
Licencēšanai izvirzāmās prasības ir noteiktas likuma “Par grāmatvedību” 
15.3– 15.7 pantos, savukārt, Grāmatvedības likumā šīs prasības ir ietvertas 
38. pantā. Ņemot vērā, ka likums “Par grāmatvedību” savu spēku zaudē 
2021. gada 31. decembrī, kā arī faktu, ka pēc būtības abos likumos iekļautās 
licencēšanas prasības būtiski neatšķiras, turpinājumā autors ārpakalpojuma 
grāmatvežu licencēšanu pēta no Grāmatvedības likuma perspektīvas. 
Attiecībā uz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu ir būtiski pieminēt, 
ka likuma “Par grāmatvedību” pārejas noteikumu 11. punkts nosaka, ka 
ārpakalpojuma grāmatveži bez licences var turpināt sniegt grāmatvedības 
pakalpojumus ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. jūlijam.
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Lai ārpakalpojuma grāmatvedis varētu saņemt licenci, tam ir jāatbilst 
vairākām Grāmatvedības likumā izvirzītajām prasībām:

• ārpakalpojuma grāmatvedim vai ārpakalpojuma grāmatvedības 
komercsabiedrības atbildīgajam grāmatvedim ir jābūt vismaz pirmā 
līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai vai akadēmiskajai 
augstākajai izglītībai (vismaz bakalaura grādam) grāmatvedības, 
ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, kā arī šai personai ir jābūt 
vismaz triju gadu pieredzei grāmatvedības jomā; 10

• par ārpakalpojuma grāmatvedi aizliegts būt tādai fiziskai perso-
nai, kura ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tāda nozieguma 
izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, un kura nav reabilitēta vai kurai 
nav noņemta vai dzēsta sodāmība, vai tādai fiziskajai personai, kurai 
pēdējā gada laikā ir anulēta ārpakalpojuma grāmatveža licence par 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 
finansēšanas novēršanas likuma vai Starptautisko un Latvijas Repub-
likas nacionālo sankciju likuma pārkāpumiem; 11

• ārpakalpojuma grāmatvedim vai ārpakalpojuma grāmatvedības 
komercsabiedrībai ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma (noteikts 
politiku un procedūru kopums), atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas jomā;12

• ārpakalpojuma grāmatvedis atbilstoši Grāmatvedības likuma 
prasībām ir apdrošinājis savu profesionālo civiltiesisko atbildību.13

Saskaņā ar Grāmatvedības likumā noteikto, ārpakalpojuma grāmatvežu 
licences izsniegšanu, termiņa pagarināšanu, apturēšanu, anulēšanu un 
ārpakalpojuma grāmatvežu uzraudzību veic Latvijas Republikas Valsts 
ieņēmumu dienests.14 Lai ārpakalpojuma grāmatvedis saņemtu licenci, 
viņam ir jāiesniedz noteiktas formas iesniegums Valsts ieņēmumu dienestā, 
un iesniegumam ir jāpievieno civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
polises kopija, iekšējās kontroles sistēmas dokumentācija, atbildīgā 
grāmatveža profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kā 
arī apliecinājums par atbildīgā grāmatveža profesionālo pieredzi.15 Tāpat 
Grāmatvedības likumā ir noteikts, ka par ārpakalpojuma grāmatveža licences 
10 Grāmatvedības likums (pieņemts 10.06.2021.), 34. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 212B (2021, 

28. jūnijs).
11 Turpat, 37. pants.
12 Turpat, 34. pants.
13 Turpat, 40. pants.
14 Turpat, 38. panta otrā daļa.
15 Turpat, 38. panta ceturtās daļas 2. punkts.
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izsniegšanu vai pagarināšanu, ārpakalpojuma grāmatvedim pirms iesnie- 
guma iesniegšanas ir jāveic valsts nodevas maksājums 100 eiro apmērā.16

Nozares pārstāvju vidū diskusijas raisīja atbildīgā grāmatveža 
profesionālās pieredzes pierādīšana, proti, kā to korekti izdarīt nestan-
darta situācijās, kad atbildīgajam grāmatvedim nav noslēgts darba līgums, 
piemēram, ja grāmatvedības pakalpojumus sniedz pašnodarbināta persona 
vai SIA vienīgais valdes loceklis un vienlaikus vienīgais SIA dalībnieks. 
Nozares pārstāvji uzskatīja, ka normatīvajā regulējumā nebija pietiekoši 
detalizēti noteikts pieredzes apliecināšanas process. Lai gūtu atbildi uz 
šo jautājumu, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija 
(turpmāk –LRĀGA) un autors, kurš ir LRĀGA biedrs, sagatavoja un 
nosūtīja vēstuli Valsts ieņēmumu dienestam un Finanšu ministrijai ar 
lūgumu sniegt skaidrojumu, kā pierādīt atbildīgā grāmatveža profesionālo 
pieredzi. Finanšu ministrija sniedza skaidrojumu par to, ka likuma “Par 
grāmatvedību” anotācijā ir norādīts, ka par profesionālo pieredzi apliecinošu 
dokumentu var uzskatīt darba līgumu par personas nodarbināšanu 
grāmatveža palīga vai grāmatveža amatā trīs gadus. Savukārt, ja fiziska 
persona pati kā saimnieciskās darbības veicēja sniedz grāmatvedības pa-
kalpojumus, tad par pieredzes apliecinošu dokumentu var tikt uzskatīts 
uzņēmuma līgums par ārpakalpojuma nodrošināšanu. Savukārt gadījumā, 
ja grāmatvedības pakalpojumus sniedz sabiedrības valdes loceklis, tad 
Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā par profesionālo pieredzi apliecinošu 
dokumentu var tikt uzskatīta sabiedrības sagatavota izziņa/apliecinājums 
par to, ka konkrētā fiziskā persona noteiktā laika periodā ir vienīgais valdes 
loceklis sabiedrībā un sniedz grāmatvedības pakalpojumus.17 Ņemot vērā 
to, ka autors pats ir praktizējošs ārpakalpojuma grāmatvedis, kurš jau ir 
saņēmis ārpakalpojuma grāmatveža licenci, autors var apliecināt, ka Valsts 
ieņēmumu dienests patiešām sabiedrības izziņu par atbildīgā grāmatveža 
profesionālo pieredzi uzskata kā atbilstošu apliecinājumu pieredzes 
pierādīšanai.

Vēl viens būtisks aspekts, kas ir jāpiemin ārpakalpojuma grāmatvežu 
licencēšanas kontekstā, ir Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs. Minētajā 
reģistrā tiek ierakstīti visi licencētie ārpakalpojuma grāmatveži, to uztur 
un publicē Valsts ieņēmumu dienests. Reģistrā tiek iekļauta ārpakalpojuma 
grāmatvedi identificējoša informācija (nosaukums/vārds, uzvārds, 
reģistrācijas Nr./personas kods), licences numurs, licences izsniegšanas, 
16 Grāmatvedības likums (pieņemts 10.06.2021.), 38. panta trešā daļa// Latvijas Vēstnesis.–  

Nr. 212B (2021, 28. jūnijs).
17 Droiskis A. Ārpakalpojuma grāmatveža pieredze// Bilance.– Nr. 8 (2021), 14.–15. lpp.
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darbības apturēšanas vai licences anulēšanas datums un pamats, kā arī 
ziņas par ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās darbības civiltiesisko 
apdrošināšanu.18 Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs ir pieejams Valsts 
ieņēmumu dienesta uzturētajā publiskojamo datu bāzē.19 Valsts ieņēmumu 
dienesta uzturētā Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra forma nozares 
pārstāvju vidū arī ir izraisījusi pietiekoši daudz diskusijas, proti, sākotnēji tika 
uzskatīts, ka reģistrs būs pieejams kā licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu 
saraksts, un ikviena persona varēs iepazīties ar licencētajiem ārpakalpojuma 
grāmatvežiem, līdzīgi kā tas ir ar licencētajām revidentu komercsabiedrībām 
un licencētajiem zvērinātiem revidentiem. Tomēr praksē Ārpakalpojuma 
grāmatvežu reģistrs izpaužas kā meklētājs, proti, ja personai ir zināma 
ārpakalpojuma grāmatvedi identificējošā informācija (nosaukums/vārds, 
uzvārds un reģistrācijas Nr./personas kods), tad persona var pārliecināties 
par to vai konkrētajam ārpakalpojuma grāmatvedim ir izsniegta licence 
vai nav. Autora ieskatos šāda reģistra formas izvēle nav īsti korekta, ja to 
apskata no ārpakalpojuma grāmatveža potenciālā klienta perspektīvas, 
proti, ja potenciālajam klientam nav padomā kāds konkrēts grāmatvedības 
ārpakalpojuma sniedzējs, tad faktiski potenciālajam klientam nav iespējas 
izvēlēties kādu licencētu pakalpojumu sniedzēju no saraksta. 

Autors vēlas uzsvērt, ka šobrīd arvien lielāku aktualitāti komersantu 
datu jomā gūst atvērto datu princips, proti, ka šie dati ir brīvi pieejami 
un integrējami citās sistēmās. Kā pozitīvu piemēru var minēt Uzņēmumu 
reģistra datu bāzes, kas ir pieejamas atvērto datu formā, proti, intere-
sentiem ir iespēja izmantot Uzņēmumu reģistra uzturēto reģistru datus, 
lai tos integrētu sev nepieciešamā platformā. Protams, grāmatvedības 
ārpakalpojumu var sniegt arī fiziska persona – saimnieciskās darbības 
veicēja – un tādā situācijā varētu diskutēt par personu datu aizsardzības 
jautājumiem, bet jau šobrīd Grāmatvedības likuma 39. panta otrajā daļā 
ir noteikts, ka reģistrā netiek publiskots fizisko personu personas kods, 
līdz ar to, jau ar likumā noteiktajām prasībām ir atrisināta fizisko personu 
datu publiskošanas problēma. Reģistra formas neatbilstību iecerētajam ir 
identificējusi arī LRĀGA, pieņemot lēmumu savā tīmekļa vietnē uzturēt 
licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu sarakstu.20 Saraksts tiek veidots uz 

18 Grāmatvedības likums (pieņemts 10.06.2021.), 39. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 212B (2021, 
28. jūnijs).

19 Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs.– https://www6.vid.gov.lv/LAGR.– (Resurss apskatīts 
11.12.2021.)

20 LRĀGA Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu saraksts.– https://www.lraga.lv/licences/.–
(Resurss apskatīts 11.12.2021.).
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brīvprātības principiem, ar attiecīgā ārpakalpojuma grāmatveža piekrišanu 
un ārpakalpojuma grāmatvedis tajā tiek iekļauts uz iesnieguma pamata. 
Pirms ārpakalpojuma grāmatveža iekļaušanas sarakstā, LRĀGA pārstāvji 
pārliecinās Valsts ieņēmumu dienesta Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā 
vai konkrētā ārpakalpojuma grāmatveža licence ir spēkā esoša. Sarakstā 
tiek iekļauta informācija par ārpakalpojuma grāmatveža nosaukumu/vārdu, 
uzvārdu, reģistrācijas Nr. (fizisko personu personas kodi netiek publicēti), 
licences Nr., licences spēkā stāšanās datumu un licences plānoto beigu da-
tumu, ārpakalpojuma grāmatveža kontaktinformācija, kā arī ārpakalpojuma 
grāmatveža tīmekļa vietnes adrese.

Šobrīd vēl ir pāragri vērtēt ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas 
ieviešanas rezultātus, jo licencēšana notiek tikai kopš 2021. gada 1. jūlija 
(uz šī pētījuma sagatavošanas brīdi apmēram 6 mēnešus) un virknei 
ārpakalpojuma grāmatvežu grupu ir noteikts pārejas periods, kad tās var 
strādāt bez licences (piemēram, ja tiek iegūta izglītība licences saņemšanai, 
vai ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir pensionārs). Tāpat nevajadzētu 
aizmirst par vispārēji noteikto pārejas periodu, kad ārpakalpojuma 
grāmatveži var strādāt bez licences – ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. jūlijam. 
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem uz 2021. gada 15. novembri, 
Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrēti 6036 grāmatvedības ārpakalpojumu 
sniedzēji. Vērtējot minēto skaitu kontekstā ar iepriekš pētītajiem statis-
tikas datiem, autors novēro, ka Valsts ieņēmumu dienesta dati būtiski 
atšķiras no Centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas varētu liecināt par 
to, ka pietiekoši liela daļa ārpakalpojuma grāmatvežu nav reģistrējuši 
atbilstošu darbības veida kodu. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta da-
tiem, periodā no 1. jūlija līdz 15. novembrim ārpakalpojuma grāmatvežu 
licences ir saņēmuši 317 ārpakalpojuma grāmatveži, kas ir tikai 5,3% no 
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto ārpakalpojuma grāmatvežu skaita.21 
Autora ieskatā ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas kvalitatīvos un 
kvantitatīvos rādītājus varēs vērtēt ne ātrāk kā pārejas perioda beigās – 
2023. gada 1. jūlijā.

Secinājumi un priekšlikumi
Grāmatvedība ir ekonomikas apakšnozare ar senu un bagātu vēsturi. 

Par mūsdienu grāmatvedības pamatlicēju ir uzskatāms matemātiķis un 
franciskāņu mūks – itālis Luka Pačoli. Grāmatvedība ir uzskatāma par 
21 VID aicina ārpakalpojuma grāmatvežus saņemt licences.– https://www.vid.gov.lv/lv/vid-aicina-

arpakalpojuma-gramatvezus-sanemt-licences.– (Resurss apskatīts 11.12.2021.).
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būtisku ekonomikas apakšnozari, jo tā nodrošina saimnieciskās darbības 
veicēju materiālo vērtību uzskaiti un saimniecisko darījumu sistemātisku 
reģistrāciju grāmatvedības reģistros ar mērķi nodrošināt saimnieciskās 
darbības veicēja vadību un citus finanšu informācijas lietotājus ar finan-
šu informāciju un pārskatiem, kas ir nepieciešami lēmumu pieņemšanai 
un spriedumu izdarīšanai. Tāpat grāmatvedība ir uzskatāma par valstiski 
svarīgu nozari, jo pamatojoties uz grāmatvedības uzkrātajiem un apkopo-
tajiem datiem, tiek aprēķināti valsts budžetā maksājamie nodokļi, kas at-
tiecīgi ietekmē ikviena valsts iedzīvotāja labklājību.

Grāmatvedības ārpakalpojumu nozare ir būtiska uzņēmējdarbības vi-
des sastāvdaļa. Grāmatvedības ārpakalpojumu būtība paredz to, ka ārpa-
kalpojuma grāmatvedis uz rakstveida līguma pamata veic klienta grāmat-
vedības uzskaites kārtošanu un grāmatvedības funkciju izpildi, atbilstoši 
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Latvijā tiek veikta ārpakalpojuma grāmatve-
žu licencēšana ar mērķi nodrošināt ārpakalpojuma grāmatvežu minimālo 
profesionālās kvalifikācijas prasību ievērošanu, kā arī ārpakalpojuma grā-
matvežu uzraudzību valstiskā līmenī. Šobrīd ir pāragri vērtēt licencēšanas 
ietekmi uz ārpakalpojuma grāmatvedības nozari un tās sniegto pakalpoju-
mu kvalitātes uzlabošanos, jo kopš licencēšanas uzsākšanas ir pagājis tikai 
nepilns pusgads. Tomēr, autora ieskatos, licencēšanas ieviešana ir vērtēja-
ma pozitīvi un autors prognozē, ka tā pozitīvi ietekmēs grāmatvedības ār-
pakalpojuma nozari, jo, visticamāk, nozare “pašattīrīsies” no tādiem pakal-
pojumu sniedzējiem, kuri nevēlas ievērot izvirzītās kvalifikācijas prasības. 

Licencēšanas kontekstā ir novērojamas atsevišķas nepilnības, piemē-
ram, Valsts ieņēmumu dienesta uzturētā Ārpakalpojuma grāmatvežu re-
ģistra forma. Autors ieteiktu ieinteresētajām personām – Valsts ieņēmumu 
dienestam kā izpildītājam, Finanšu ministrijai kā nozares politikas veido-
tājam un ārpakalpojuma grāmatvežiem – diskutēt par iespējamu reģistra 
formas maiņu, lai reģistrs saraksta veidā būtu pieejams ikvienam intere-
santam. Autora ieskatā, pie licencēšanas ieviešanas rezultātu kvalitatīvās 
un kvantitatīvās rezultātu izvērtēšanas būtu nepieciešams atgriezties ne 
ātrāk kā pēc pārejas perioda beigām – 2023. gada 1. jūlija.

OTO KRISTIĀNS ABRAMS 
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CHARACTERISTICS OF THE ACCOUNTING 
OUTSOURCING INDUSTRY AND  

INTRODUCTION OF OUTSOURCING  
ACCOUNTANT LICENSING IN 2021

Summary
Accounting is an important sub-sector of the economy whose main 

function is to systematically store and record information about the eco-
nomic activities of the entity and their effect on the assets and sources of 
the entity. Entrepreneurs are increasingly choosing not to hire a company 
accountant, but to contract with an outsource accountant. The popularity of 
outsourced accountants has also contributed to the increase in the number 
of outsourced accountants, which, naturally, has led to a number of discus-
sions among industry representatives about the qualification requirements, 
quality assurance, and other requirements. 

Licensing of the relevant entities is considered to be one of the tools 
promoting compliance with the quality and compliance requirements of 
the industry. Licensing of outsourced accountants has also been introduced 
in Latvia since 2021.
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Mg. sc. Iveta Amoliņa

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS MODEĻI  
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

BUSINESS DECISION-MAKING MODELS
Atslēgvārdi: lēmumu pieņemšana, uzņēmējdarbība, alternatīvas izvēle.
Keywords: decision making, business, choise of alternative.

Cilvēka darbības pamatā ir lēmuma pieņemšana. Privātas personas 
izvēle un lēmums ietekmē vispirms personīgo un šaurā lokā piesaistītu 
cilvēku dzīvi. Vadītājs pieņem lēmumu par visu organizāciju un lemj par 
daudziem cilvēkiem. Līdz ar to ikviens lēmums (efektīvs vai neefektīvs) 
var nopietni ietekmēt daudzu cilvēku likteņus.1

Uzņēmējdarbība ir saimnieciskā darbība, ko varētu arī savā ziņā no-
saukt par specifisku procesu, kur komersants darbojas ar mērķi – gūt peļņu. 
Te savstarpēji ir saistīti vairāki būtiski elementi – prece, ko saražo, vai 
pakalpojums, ko sniedz, ražošanas, piegādes, izpildes termiņi, finanšu bu-
džets, paņēmieni, kā īstenot ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu, klients, 
kvalitāte u.c. Veicot uzņēmējdarbību, nepārtraukti rodas situācijas, kad 
nepieciešams pieņemt lēmumus, turklāt, to pieņemšanā bieži vien arī ir 
laika ierobežojums. Lēmumi var būt gan par procesa aktivitāšu izmaiņām, 
par laika grafika pagarinājumu vai samazinājumu, ieviešanas nosacījumu 
izmaiņas, esošo mērķu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju pārskatīšana, 
darbinieku piesaiste,  konkurentu izpēte, risku identificēšana u.c. 

Pieņemt lēmumu nozīmē uzņemties atbildību par sekām. Katrs pie-
ņemtais lēmums veido uzņēmuma darbības pamatprincipus, vērtības, rādī-
tājus, darbinieku attieksmi pret saviem pienākumiem, attiecības ar biznesa 
partneriem un uzņēmuma dzīves ciklu kopumā. 

Lēmumu pieņemšanas nozīme 
Domājot par uzņēmējdarbības procesiem, zinātniskajā literatūrā tiek 

norādīts, ka nepieciešams izvēlēties racionālu lēmumu pieņemšanas ceļu. 
1 Praude V., Beļčikovs J. Menedžments.–  Rīga: Vaidelote, 2001.– 409. lpp.
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Tas ir saistīts ar darbībām biznesa vidē, kur iesaistītās personas darbojas  
savu kompetenču ietvaros, bieži vien neatkarīgi, ar pietiekami lielu infor-
mācijas, datu un jaunāko tehnoloģiju pieejamību, tiecoties pēc rezultāta, 
peļņas un jaunu izdevīgu pakalpojumu vai preču piedāvājumu sniegšanu. 

Lēmuma pieņemšanas process ir komplekss darbs, kura rezultātā no 
daudzām iespējām izvēlas īstenojamo darbību. Tas vienmēr tiek virzīts uz 
lēmuma pieņēmēja noteiktā mērķa sasniegšanu.2 Uzņēmējdarbībā regulāri 
un atbildīgi nākas pieņemt dažāda tipa lēmumus. Sākot jau ar idejas ģene-
rēšanu, kad tiek formulēti mērķi, līdz pat šī mērķa sasniegšanai. Lēmuma 
pieņemšana ietekmē gan visu uzņēmuma komandu, gan sadarbības partne-
rus, gan arī sasniedzamos mērķus un rezultātus. 

Uzņēmumi mēdz būt dažādi, lēmumu pieņemšana kļūst par vienu no 
stūrakmeņiem, uz ko balstās organizācija, taču jāpatur prātā fakts, ka pa-
šos pamatos lēmumu pieņemšanas procesu realizēs dažādi indivīdi, kuriem 
var piemist un vai arī nepiemist īpašības, kuras ļauj sekmīgi realizēt šo 
procesu.3 Lēmums ir jebkura uzņēmuma vadības procesa svarīgākā un ne-
atņemamā sastāvdaļa. Ar vadības lēmumu tiek saprasta pilnvarotās perso-
nas izvēle par labu racionālākai no alternatīvām darbībām, kas tiek veiktas 
viņa amata pilnvaru ietvaros (kompetences ietvaros) un ir orientētas uz 
organizācijas mērķu sasniegšanu.4 Jo profesionālāk darbojas vadītāji un 
uzņēmuma darbinieki, jo kompetentāk tiek savlaicīgi pieņemti dažādas sa-
režģītības lēmumi, pielāgojot tos katrai situācijai atsevišķi, izmantojot pie-
ejamos datus, informāciju, dokumentāciju, informācijas apmaiņas sakarus. 
Ir svarīga arī prasme atšķirt būtiskus datus no nebūtiskiem. Pētījumi rāda, 
ka kā galvenie uzņēmējdarbības riski ir reputācijas zaudēšana un neveik-
smes darbības maiņās.5 Nopietnākie riski saistīti ar uzņēmuma vadītāja un 
galveno speciālistu izglītības līmeni, praktisko pieredzi un vadīšanas lē-
mumu pieņemšanas procesa kvalitāti, kas sevišķi svarīga ir nenoteiktības 
(riskantos) apstākļos.6 

Kompetence, godīgums, spēja izmantot iegūto informāciju, spēja ana-
lizēt alternatīvas, identificēt riskus, orientēties tiesiskajos aspektos un ap-
vienot to konkrētā alternatīvā risinājumā, izstrādājot stratēģiju pieņemtā 
2 Mihejeva L. Lēmumu pieņemšanas process nenoteiktības (riskantā) situācijā// LLU Raksti.–  

Nr. 15 (2005), 17.–21. lpp.
3 Lapiņa. K. Lēmumu pieņemšana. Vilkt kleitu vai nevilkt? Varbūt nopirkt iznīcinātāju? //Biznesa 

Psiholoģija.– Nr. 24 (2010), 20.–24. lpp.
4 Ukolovs V., Mass A., Bistrakovs I. Vadības teorija.– Rīga: Jumava, 2006.
5 Arrow K. J. Aspects of the theory of Risk.– Helsinki: Yrjö Jahnssonin Säätiö, 2002.– p. 57. 
6 Mihejeva L. Lēmumu pieņemšanas process nenoteiktības (riskantā) situācijā// LLU Raksti.–  

Nr. 15 (2005), 17.–21. lpp.
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lēmuma īstenošanā, ir īpaši svarīga, pieņemot pareizu lēmumu dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas lomā. Daudzi nesaprot psiholoģisko ietekmi uz lēmu-
ma pieņēmēju, dažādo opciju klāstā ietverto kompromisa iespēju būtību un 
neskaidrību gadījumā raksturīgās alternatīvas. Turklāt vajadzīgs lai sapras-
tu principus pirms pareiza lēmuma pieņemšanas, kas ir vienlīdz svarīgi kā 
uzņēmuma vai biedrības vadītājam, tā viņu darbiniekiem, sadarbības part-
neriem un klientiem.7 Neprasme pieņemt lēmumus, kā arī pieņemot nepa-
matotus vai novēlotus lēmumus, var novest pie tā, ka tiek radīti zaudējumi. 

Lēmums nozīmē koordinēt vai subordinēt sistēmas komponentu funk-
cijas, tās ārējos un iekšējos sakarus. Pieaugot informācijas apjomam un sa-
turam, kas ir nepieciešams un pietiekošs lēmumu pieņemšanai, palielinās 
arī iespējamo variantu skaits. Apstākļos, kad netiek pievērsta pietiekama 
uzmanība lēmuma pamatojuma apdomāšanai, var izrādīties, ka tiek pie-
ņemti daudzi šablona lēmumi.8 Svarīgi ievērot pozitīvus indikatorus lēmu-
mu pieņemšanā:

1) identificē jautājumus, problēmas, iespējas un nosaka, vai nepiecie-
šama kāda rīcība;

2) apkopo informāciju no dažādiem avotiem, lai labāk izprastu prob-
lēmu un iespējas;

3) radīt alternatīvu risinājumus;
4) pārliecinoši pieņemt lēmumus arī saspringtās vai neskaidrās situā-

cijās, spēt pamatot lēmuma atbilstību un ietekmi;
5) iesaistīt citus (komandas locekļus) lēmumu pieņemšanas procesā 

un apzināties savu lēmumu sekas, uzņemties atbildību par koman-
das lēmumiem;

6) spēt pieņemt arī lēmumus, kas saistīti ar augstākām likmēm, un 
grūtus lēmumus, piemēram, par darbinieku skaita samazināšanu, 
pakalpojuma pārtraukšanu noteiktā tirgus nišā u.c.9

Lēmuma pieņemšanas kvalitāte nav atkarīga no situācijas specifiskajām 
iezīmēm, daudz lielākā mērā to ietekmē tas, kā norit lēmuma pieņemšanas 
process.10 Līdz ar to, pieņemot lēmumus, ir svarīgi ievērot sekojošu secību: 

1) analīze (informācijas apkopošana, situācijas, problēmas, tās cēloņu 
un radīto seku novērtējums);

7 Geriņa-Ancāne A. Lēmumu pieņemšanas iespējas dizaina procesos// Kvalitāte un drošums.–   
Nr. 31 (2009), 79.–83. lpp. 

8 Ukolovs V., Mass A., Bistrakovs I. Vadības teorija.– Rīga: Jumava, 2006.
9 CVO Recruitment. Izlēmība, lēmumu pieņemšana.– https://cvor.lv/kompetences/izlemiba-

lemumu-pienemsana/.– (Resurss apskatīts 01.11.2021.).
10 Geriņa-Ancāne A. Lēmumu pieņemšanas iespējas dizaina procesos// Kvalitāte un drošums.–   

Nr. 31 (2009), 79.–83. lpp.
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2) spriestspēja (situācijas vai problēmas risinājums, alternatīvas izvēle 
un lēmuma pieņemšana).

Lēmumu pieņemšanas kompetence ir cieši saistīta ar profesionālajām 
zināšanām un tehniskajām kompetencēm. Turklāt to spēj novērtēt tikai 
konkrētās sfēras eksperts, īpaši, ja runa ir par kompleksām tehniska rak-
stura situācijām. Lēmumu pieņemšana kā kompetence attiecināma tikai uz 
kompleksiem procesiem, nejaucot, piemēram, ar viedokļa izteikšanu par 
kādu tēmu vai lēmumu par darbību, kurai ir īstermiņa vai maznozīmīga 
ietekme.11 Lēmuma centrā jābūt izlemjamā jautājuma pamata sastāvdaļām 
un tā nozīmei, ietekmei uz procesu, spējai novērtēt faktus un risināt prob-
lēmas savas kompetences ietvaros. 

Lēmumu modelēšana
Lēmumu pieņemšana ir komplekss pasākums, kuru īstenojot, rezultāts 

ir – izvēle par īstenojamo darbību. Lēmumu kvalitāte lielā mērā atkarīga 
no to izstrādāšanas modeļa. Tiek ieteikts modelēt lēmumus tādu tehnoloģi-
ju un procedūru ietvaros, kas reglamentē lēmumu sagatavošanas, saskaņo-
šanas un pieņemšanas kārtību.12 

Svarīga darbības joma ir tādas lēmumu pieņemšanas teorijas izstrāde, 
kuras pamatā ir matemātika. Lēmumu pieņemšanas pamatā ir lietderības 
teorija, kas nosaka vērtības, un varbūtības teorija, kas novērtē mūsu zināša-
nu stadiju. Vispirms lēmumu pieņemšanas teorija tika piemērota darījumu 
pārvaldības situācijām, tagad tā ir kļuvusi par svarīgu tehniskās projektē-
šanas izpētes jomu. Lēmumu pieņemšanas modelim ir seši pamatelementi: 

1) Alternatīvus rīcības veidus var apzīmēt ar a1, a2, ... an.13 Alternatī-
vas rīcības piemērs: projektējot biroja ēku, projektētājs var izvēlē-
ties starp dažādām apkures sistēmām: dabasgāze, gāzes katls (a1), 
granulas, granulu katls (a2) vai zemes sūkņi un saules  baterijas 
(a3) izmantojumu. 

2) Pirmatnējie stāvokļi ir lēmumu pieņemšanas modeļa vide. Paras-
ti šie apstākļi nav lēmuma pieņēmēja pārziņā. Ja ir paredzēts, ka 
projektētā apkures sistēma būs energoefektīva un viegli pieejama, 
tad pirmatnējo stāvokli varētu izteikt ar Θ1 = tradicionālā apkures 
sistēma, Θ2 = videi draudzīgā, alternatīvā apkures sistēma utt. 

11 CVO Recruitment. Izlēmība, lēmumu pieņemšana.– https://cvor.lv/kompetences/izlemiba-
lemumu-pienemsana/.– (Resurss apskatīts 01.11.2021.).

12 Ukolovs V., Mass A., Bistrakovs I. Vadības teorija.– Rīga: Jumava, 2006.
13 Geriņa-Ancāne A. Lēmumu pieņemšanas iespējas dizaina procesos// Kvalitāte un drošums.–   

Nr. 31 (2009), 79.–83. lpp.
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3) Iznākums ir rīcības un pirmatnējā stāvokļa kombinācijas rezultāts.
4) Mērķis ir lēmuma pieņēmēja paziņojums par to, ko viņš vēlas panākt. 
5) Lietderība ir apmierinātības līmenis, ko lēmuma pieņēmējs attieci-

na uz katru iznākumu. 
6) Zināšanu stāvokļi ir pārliecības pakāpe, ko var attiecināt uz pirmat-

nējiem stāvokļiem. Tos izsaka varbūtību izteiksmē.14

Lēmumu pieņemšana var notikt vairākās situācijās:
•	 Lēmumi noteiktības apstākļos. Šādā gadījumā lēmuma rezultāts ir 

determinēts un var būt noteikts un zināms jau iepriekš. Piemēram, 
kad ir jāpieņem lēmums par servitūta līguma slēgšanu ar blakus 
esošā nekustamā īpašuma īpašnieku.

•	 Lēmumi riska apstākļos. Šādās situācijās rezultāts iepriekš nevar 
būt zināms, bet ir identificēti riski, noteikta to ietekme un ir pieeja-
mi dati par iespējamu seku varbūtējo sadalīšanu. Piemēram, pieņe-
mot lēmumu par jaunu darbinieku pieņemšanu, kuriem nepiecieša-
ma sākotnēja apmācība, bet pastāv risks, ka darbinieki apgūs jau-
nas prasmes un kompetences un tad pāries darbā pie konkurējošā 
uzņēmuma. 

•	 Lēmumi nenoteiktības apstākļos – kad rezultāts ir nejaušs un pilnī-
gi neeksistē informācija par lēmuma seku varbūtībām. Mūsdienās 
informācijas daudzums, dažādība un to pieejamība ar katru dienu 
palielinās, temps kļūst vēl ātrāks. Uzņēmēji aizvien vairāk norāda, 
ka bieži vien nav laika ievākt nepieciešamos datus, pārbaudīt tos, 
kā rezultātā lēmumi bieži vien tiek pieņemti nevis uz kārtīgi pār-
baudītas informācijas pamata, bet gan tikai uz savu nojautu. 

Ja informācija ir nepilnīga, lēmuma pieņēmējs nokļūst neziņā, t.i., situ-
ācijā, kad nepieciešamo zināšanu trūkums par nākotni viņam neļauj pilnīgi 
noteikti rēķināties ar kāda notikuma iestāšanos, bet gan tikai ar iespējamo 
notikuma kaut kādu daļu.15 Nav nekādas garantijas, ka notikumi, kuri iestā-
sies pēc kāda laika posma, ietvers sevī visus notikumus, kurus prognozēja 
par iespējamiem. Tas pastiprina nenoteiktības situāciju un ietekmē lēmuma 
pieņemšanas paņēmienus.16 

Īpaši aktuāla situācija ir šobrīd, kad pasauli ir pārņēmusi Covid-19 
pandēmija. Tas ir laiks, kad daļa no uzņēmumiem ir spiesti savu darbību uz 
14 Geriņa-Ancāne A. Lēmumu pieņemšanas iespējas dizaina procesos// Kvalitāte un drošums.–   

Nr. 31 (2009), 79.–83. lpp.
15 Mihejeva L. Lēmumu pieņemšanas process nenoteiktības (riskantā) situācijā// LLU Raksti.–  

Nr. 15 (2005), 17.–21. lpp.
16 Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika.– Rīga: Zinātne, 2000.– 515. lpp.
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laiku vai nu slēgt, paliekot dīkstāvē, vai arī ir jāpieņem lēmumi par darbī-
bas maiņu, pielāgojoties pārmaiņām, piedāvājot alternatīvas pakalpojumu 
sniegšanas iespējas vai citu produktu ražošanu u.c. Biroju ēkas kļūst tuk-
šas, nomnieki aiziet, jo darbs notiek attālināti, līdz ar to ēku īpašniekiem 
jādomā, kā šos īpašumus uzturēt. 

Runājot par izvēlei konflikta apstākļos – te iespējams izdalīt vairākas 
situācijas, kurās uzņēmējiem rodas risks nonākt līdz konfliktam ar citiem 
cilvēkiem:

•	 atšķirīgi uzskati kapitāldaļu, investoru turētāju vidū;
•	 nesaskaņas ar darbiniekiem, klientiem;
•	 nesaprašanās ar darījumu partneriem par līgumattiecību ievērošanu;
•	 prasības, ko uzstāda klienti, darbinieki, vadība;
•	 domstarpības ar plašsaziņas līdzekļiem.
Konflikts ir divu vai vairāku pušu savstarpēja sadursme, kurā vienas 

puses interešu īstenošana izslēdz otras puses daļēju vai pilnīgu interešu 
īstenošanu. Kā šo konfliktu veicinošie faktori būtu minami gan personu in-
dividuālās īpatnības, gan informācijas nepietiekamība, gan arī savstarpējā 
lomu nesavienojamība. Lēmumu pieņemšanai nenoteiktības situācijā tiek 
lietotas vairākas stratēģijas:

1) izvairīties no nenoteiktības, ignorēt nenoteiktības avotus un likt 
likmi uz labāko alternatīvu;

2) pievilkt nenoteiktību pie noteiktības, paredzot, ka nākotnē līdzinā-
sies pagātnei un pieņemt lēmumus, kā tos pieņēma pagātnē;

3) samazināt apkārtējo nosacījumu nenoteiktību – analizēt nenoteiktī-
bas avotus, pakāpeniski noskaidrot nezināmo, veikt pārrunas u.tml.17

Galvenais, ko ir jāņem vērā, lai lēmumi būtu racionāli: 
•	 pieņemt informētus lēmumus; 
•	 atšķirt būtiskos datus no nebūtiskiem;
•	 pirms pieņemt lēmumu, noskaidrot, kāda informācija pieejama, 

kāda iztrūkst, kādi dati vēl ir nepieciešami, kādas iespējas ir iegūt 
iztrūkstošos datus, datu ticamība;

•	 apzināties savas negatīvās iezīmes, kuras traucē pieņemt pareizo 
lēmumu, pielietot metodes, lai neitralizētu savas negatīvās rakstura 
iezīmes;

•	 pārdomāt par sasniedzamiem rādītājiem, kā izmērīt sasniedzamos 
mērķus;

17 Mihejeva L. Lēmumu pieņemšanas process nenoteiktības (riskantā) situācijā// LLU Raksti.–  
Nr. 15 (2005), 17.–21. lpp.
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•	 pielietot datos balstītu lēmumu pieņemšanas metodes (atskaites 
punkts, aizstājējvērtības, kvantitatīvās skalas, testēšanas, anketēša-
nas, tiesību aktu regulējums u.c.)

Prāta vētras metode. Šo metodi var izmantot, ja tiek ģenerētas idejas. 
Mērķis – radīt pēc iespējas vairāk ideju, ieklausoties grupas biedros un 
iedvesmojoties no kolēģu piedāvātā. Klasiskā prāta vētra koncentrējas uz 
verbālu, kolektīvu domu apmaiņu, paredzot, ka katrs grupas dalībnieks ir 
aicināts piedalīties diskusĳā un piedāvāt idejas. Taču, lai cik meistarīgi 
tiktu vadīta prāta vētras sesĳa, ekstravertie grupas biedri ir aktīvāki par 
introvertajiem vai mazāk pieredzējušiem kolēģiem. Te jāievēro vairāki 
priekšnosacījumi, lai sesijas īstenošana būtu veiksmīga. Pirmkārt, ideju ģe-
nerēšanas sesĳām ir jābūt vadītām. Ir svarīgi savlaicīgi ierobežot ieplānoto 
aktivitāšu garumu un rūpīgi sekot iecerētajam plānam. Lai darbs būtu efek-
tīvs, vienā darba grupā jāstrādā 4–7 cilvēkiem. Ja darba grupa ir lielāka, to 
jāsadala vairākās komandās.18

Lai varētu sasniegt augstu rezultātu, tad lietojot prāta vētras metodi, 
nepieciešams ievērot vairākus nosacījumus: 

1) noteikt laika ierobežojumus (15–40 minūtes viena sesija);
2) sākt ar problēmas definējumu;
3) atturēties no spriedumiem, kritikas;
4) veicināt dažādu, arī inovatīvu ideju attīstību;
5) mērķis – ideju kvantitāte, šajā posmā nekāda ideju “atsijāšana” ne-

notiek;
6) balstīties arī uz citu izteiktām idejām, kuras ir saistošas konkrētās 

problēmas risināšanai;
7) izmantot vizualizāciju ideju ģenerēšanā;
8) ļaut ikvienam izteikties un cienīt katras personas izteiktās idejas. 
Prāta kartes metode. Šīs lēmumu pieņemšanas metodes būtība ir no-

definēt galveno problēmu un tad atrast visu pārējo problēmu risināšanas 
iespējas, uzdevumu izpildes veidus u.c. Prāta karte jeb domu kartēšana ir 
metode dažādu piezīmju veikšanai un prāta vētras sesiju realizācijai. Šī 
karte ietver galveno tēmu, ko attēlo pašā centrā, un tad no tās izrietošās 
idejas, alternatīvas. Domu kartēšana ir pierakstu veikšanas organizato-
risks paņēmiens, kas dod iespēju “kārtot cēloņus, faktus un domas”19 kar-
tes formātā. Tā palīdz asimilēt jaunu informāciju, domāt un izstrādāt savu  

18 Metode: prāta vētra un tās variācijas.– https://www.startdesign.lv/metode-prata-vetra-un-tas-
variacijas.– (Resurss apskatīts 01.11.2021.).

19 Buzan T. How to mind map.– London: Thorsons, 2002.
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konceptuālo darbības shēmu, t.i., metode, kas uzlabo radošumu un veicina 
mācīšanos.20

Vairāku atribūtu lietderības teorija (Multi-Attribute Utility Theory –  
MAUT) ir viena no daudzkritēriju lēmumu analīzes metodēm (Multi-Cri-
teria Decision Analysis – MCDM). Šī metode paredz risku izpēti, apzina 
to radīto ietekmi un procesu, kā arī riska priekšrocības. Piemēram, šī me-
tode ir izmantota, lai pieņemtu lēmumu par ražotnes objekta vietas izvēli,21 
mežu zemes izmantošanu22 vai dabas resursu pārvaldības problēmu risinā-
šanā. Veicot izvēles, tika izmantota pieeja par sabiedrības riska priekšrocī-
bām, organizējot aptauju, apstrādājot iegūtos datus, veicot datu ticamības 
pārbaudi un identificējot būtiskās pazīmes un indikatorus. 

MAUT metodi var izmantot, lai izvairītos no riska, t.i., nosakot riska 
koeficientus un to rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējo riska novērtēju-
mu. Visi identificētie riski tiek analizēti, pārbaudot to ietekmi uz procesu, 
to iestāšanās iespējamību un tiek izvērtēti – vai risku var samazināt, vai no 
tā var izvairīties, vai vispār ir jāatstāj riska zona.23 

Neatkarīgi no tā, kura no metodēm tiek izmantota, svarīgi, lai tiktu 
pieņemti informēti lēmumi. Tas nozīmē, ka ir jābūt noteiktiem lēmuma 
izvēles kritērijiem, izvērtētai pieejamai informācijai un  novērtētai trūksto-
šai informācijai un tās pieejamībai. Pieņemot informētus lēmumus, svarīgi 
vadīties no sekojošiem principiem:

1) Vai tas, ko dzird, ir tas, ko grib dzirdēt. Cilvēki pieķeras un paši mek-
lē statūtus, ko grib dzirdēt, kam grib ticēt, kas izklausās loģiski.

2) Ir jābūt lēmuma pieņemšanas kritērijiem  – vai jauniegūtā informā-
cija tos maina?

3) Nepieķerties saviem spriedumiem vai hipotēzēm, jābūt gataviem 
tos mainīt.

4) Prioritizējam informāciju. “80/20” – jauna informācija var būt 
saistoša, taču vai tā būtiski ietekmēs lēmumu?

5) Informēts lēmums uzreiz nenozīmē pareizu lēmumu.24

20 Mento A. J., Martinelli P., & Jones R. M. Mind mapping in executive education: Applications and 
outcomes// Journal of Management Development.– No. 18 (2002), pp. 390–416.– http://dx.doi.
org/10.1108/02621719910265577.

21 Velasquez M., Heste P. T. An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods// International 
Journal of Operations Research– Vol. 10, No. 2  (2013), pp. 56−66.

22 Ananda J., Herath G. Evaluating public risk preferences in forest land-use choices using multi-
attribute utility theory// Ecological Economics.– No. 55 (2005), pp. 408–419.

23 Gomez-Limon J., Arriaza M., Riesgo L. An MCDM analysis of agricultural risk aversion// 
European Journal of Operational Research.– No. 151 (2003), pp. 569–585.

24 Lapiņš E. Lēmumu pieņemšana neskaidrības apstākļos.– www.mk.gov.lv.– (Resurss apskatīts 
02.11.2021.).
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Secinājumi un priekšlikumi
Rakstā ir apskatīti racionālu lēmumu pieņemšanas nosacījumi, galve-

nie to raksturojošie procesi, kritēriji un lēmumu pieņemšanas metodes. Uz-
ņēmējdarbības vidē ir nepatraukti jāpieņem dažādi lēmumi, kuri ietekmē 
gan pašu īpašnieku un akcionārus, gan darbiniekus, sadarbības partnerus, 
arī klientus. Šajā procesā ir jāizvērtē daudz un dažādi nosacījumi, iespējas, 
ietekmējošie faktori. 

Pastāv dažādas lēmumu pieņemšanas metodes, tomēr visos gadīju-
mos jāņem vērā, ka lēmumu pieņemšana sākas ar problēmas un/vai mērķa 
formulēšanu un no tā izrietošām aktivitātēm, realizējamo alternatīvu no-
teikšanu. Lai lēmums tiktu pieņemts racionāli, mērķtiecīgi, lietderīgi un 
atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, izvirzītajam mērķim, ir skaidri jānosaka 
sasniedzamie mērķi, jāklasificē pēc to svarīguma, jāpārzina visi iespējamie 
alternatīvu veidi, to veicinošie un kavējošie faktori, un, galu galā, ir jāpie-
ņem lēmums. 

Prāta vētras metodes lietojuma laikā, ideju ģenerēšanas procesā galve-
nais ir ievērot principu – orientēties uz ideju ģenerēšanu, nevis to novēr-
tēšanu.

Prāta kartes metodes pielietošana dažādos uzņēmumu darbības proce-
sos ir efektīvs instruments, kas dod iespēju brīvi izteikties, vizualizēt visas 
alternatīvas, novērtēt iespējamos risinājumus, veikt piezīmes, gala rezultā-
tā atrodot sakarības starp visiem pieejamajiem datiem. 
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BUSINESS DECISION-MAKING MODELS
Summary

Every human action is based on decision making. The choice and de-
cision of an individual affects first and foremost their personal life as well 
as the lives of the close people. The head decides on behalf of the organi-
zation and the people involved. Consequently, any decision (effective or 
ineffective) can seriously affect the fate of many people.

Entrepreneurship is an economic activity, which could also be called 
a specific process, where a merchant operates for the purpose of making a 
profit. A number of essential elements are interlinked: the product manu-
factured or the service provided, the production, delivery, lead times, the 
financial budget, the ways in which the production or service is carried out, 
the customer, the quality, etc. When doing business, there are constantly 
situations when decisions need to be made, and there is often a time limit in 
making them. Decisions can concern changes in process activities, exten-
sion or reduction of time schedule, changes in implementation conditions, 
review of existing goals and achievable performance indicators, recruit-
ment of employees, examination of competitors, identification of risks, etc.

Making a decision means taking responsibility for the consequences. 
Each decision made forms the basic principles of the company’s operations, 
values, indicators, employees’ attitudes towards their responsibilities, rela-
tionships with business partners and the company’s life cycle as a whole.
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Raksts tapis 2021. gada novembrī – laikā, kad ne mazums izaicinājumu 
nomāc gan iedzīvotājus Latvijā, gan arī praktiski visus pasaulē. Aktuālais 
politiski saspringtais Eiropas Savienības (turpmāk – ES) eksistenciālais 
jautājums netiks uzdots ar vienu piebildi – ja līdz 1991. gadam ārpus Lat-
vijas stabilu mājvietu Rietumos bija atraduši aptuveni 100000 latviešu, tad 
kopš tā laika ārvalstīs dzīvojošo tautiešu skaits nemitīgi ir audzis. Šodien 
latviešu diasporas apmēri sasniedz jau 2860001 cilvēku, kas kā valstspie-
derīgie dzīvo ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Ja sabruktu ES, tad 
vairākums, visticamāk, Latvijā neatgrieztos. Tik tālu iespējama līdzība ar 
trimdiniekiem, kas atbalstīja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 
1991. gadā, bet tomēr palika dzīvot ārzemēs.

Latviešu trimdas locekļi, viennozīmīgi, jau no pirmsākumiem sevī sa-
skatīja eiropeiskas identitātes pazīmes.2 Pie šiem uzskatiem viņi pieturējās 
arī tad, kad faktiski eiropeiskas identitātes nianses Rietumeiropā attīstījās 
notikumiem līdzi. Lozungs “Latvijas atgriešanās Eiropā”, kas izskanēja At-
modas laikā, tiem, kas izcīnīja neatkarības atjaunošanu, nozīmēja jau kaut 
ko jaunu, jo nācās sastapties ar citām eiropeiskuma vērtībām. Trimdas tau-
tiešiem Eiropas integrācijas gaitas nianses praktiski palika nepamanītas – 
1 Hazans M. Latvijas diasporas un  re-emigrācijas apjoma  novērtējums: metodoloģiskās  pieejas 

un galvenie atzinumi// Akadēmiskā Dzīve.– Nr. 56 (/2020/2021).– 7. lpp.
2 Plakans A. The reluctant exiles: Latvians in the West after World War II// Brill (June, 2021).
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vairākums dzīvoja Jaunajā Pasaulē izklaidus. Latvijas iedzīvotājiem, šķiet, 
eiropeiskums bija saistīts ar atgriešanos status quo ante, jo informācijas 
par izmaiņām Rietumeiropā viņiem nebija.

Rakstā tiek uzsvērta Rietumeiropas valstu identitātes personīgā iepazī-
šana, kas veidojusies samērā ilgā laika posmā, uzturoties kopš 1971. gada 
rudens Lielbritānijā, tāpat arī Vācijā un Beļģijā, līdz pārcēlos uz dzīvi Rīgā 
2009. gada pavasarī. No 1983. gada jūnija mans profesionālais pētniecības 
darbs noritēja Euratom finansētā projektā, kurā komandas locekļi pārstāvēja 
visas ES dalībvalstis. Savukārt no 1999. gada darba profils mainījās uz ierēd-
ņa darbu Eiropas Komisijā Briselē, ārējo attiecību jomā, tostarp Eiropas Ko-
misijas paplašināšanās ģenerāldirekcijā līdz aiziešanai pensijā 2009. gadā. 

Pateicoties kontaktiem ar Juridisko koledžu un, docējot Eiropas tiesību 
lekciju kursu tajā, iepazinos ar studentiem, kuri ir dzimuši un auguši tepat 
Latvijā. Man kā pasniedzējam līdz ar to veidojās būtiska sevis izglītošana 
par to, kā studenti uztvēra eiropeiskumu.3

Latviešu izpratne par eiropeiskumu
Interesanti, ka tikai atsevišķi latviešu trimdinieki pirmo pēckara gadu 

laikā pamanīja tolaik intensīvās intelektuāļu debates par to, kā veicināt 
jauna kara sākumu Rietumeiropā.  Politiski aktīvais (reizē arī teoloģi-
jas students) Modris Kārlis Gulbis pievērsa uzmanību šim procesam un  
1948. gadā izdeva pirmo no divām burtnīcām, kas veltītas tēmai “Eiropas 
apvienošanās kustība un mēs”, iekļaujot tajā daudzus no tā laika tematis-
ki saistīto rakstu tulkojumiem latviešu valodā. Nav skaidrs, cik liels bija 
aktīvo domubiedru skaits, nedz šīs informācijas rezonanse. M. K. Gulbis 
izceļoja uz ASV, kur darbojās kā ev. lut. mācītājs, un, šķiet, tālāk vairs 
nesekoja Eiropas apvienošanās gaitai. Trimdas politiskie aktīvisti skaid-
ri saprata, ka Eiropas starpvaldību institūcijās (kopienās) nebija rodami 
potenciāli sabiedrotie cīņā par suverēnas Latvijas Republikas atjaunoša-
nu. Vairākums trimdinieku dzīvoja tālu – aizokeāna valstīs. Vienīgi Vācijā 
esošie kopienas locekļi nokļuva apvienotajā Eiropā tās izveides sākumā 
20. gs. 50. gados. Daži no Eiropā mītošajiem, neskaitot Vācijā dzīvojošos, 
ieinteresējās par šo procesu (sk. A. Baloža 1971. gadā publicēto pārskatu 
“Eiropas vienības centieni pēckara posmā”).4 Te jānorāda, ka man savulaik 
3 Secinājumus sk. grāmatā: Deksnis E. B. Eiropas apvienošanās, integrācija un suverenitāte.– Rīga: 

Junda, 1998.
4 A. Balodis iekļāvās aktīvo Latvijas Sociāldemokrātu pulciņā Zviedrijā, kam bija cieša sadarbība 

ar vairākiem politiskiem grupējumiem valsts politiskajā dzīvē. Sk.: Jaunā Gaita.– Nr. 72 (1969),  
3.–10. lpp.– https://jaunagaita.net/jg72/JG72_Balodis.htm.– (Resurss  apskatīts 11.11.2021.).
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bija cieši kontakti ar politiskajām partijām Zviedrijā. Tās valdība uzņēma 
kursu uz pievienošanos Eiropas Savienībai tikai 1991. gada 2. jūlijā. 

Zināmu interesi par Eiropas integrācijas gaitu izrādīja Lielbritānijā 
dzīvojošais P. Reinhards Latviešu federālistu kustības ietvaros. Kustības 
atpazīstamība trimdas sabiedrībā nebija liela.5 Nepārprotami, latvieši, arī 
tie, kuri aktīvi neiekļāvās trimdas organizāciju aktivitātēs, nonākot savās  
mītnes zemēs ārpus Eiropas, skaudri izjuta savas eiropejiskās identitātes 
nesakritību ar jauno kaimiņu identitāti. Okupētajā Latvijā padomju vara 
vērsās pret etnisko latviešu vairākuma pieturēšanos pie Eiropas idejām un 
vērtībām kā savas identitātes sastāvdaļu, cenšoties to izskaust. Šo pūliņu ne-
veiksme nojaušama Atmodas laika populārajā sauklī par atgriešanos Eiro- 
pā. Notikumi un populārais noskaņojums pēc neatkarības atjaunošanas 
liecināja, ka eiropeiskumus tika attiecināts uz kultūras jomu. Pat labi in-
formēti indivīdi Latvijas PSR apstākļos tikai ar lielu piepūli, ja vispār to 
darīja, iepazina daudzu gadu laikā veidojošos ekonomisko, politisko un 
juridisko pusi Eiropas projektā. 

Neliels speciālistu skaits PSRS Ārlietu ministrijā un ar to saistītajos 
institūtos sekoja Eiropas apvienošanās procesiem. Padomju Savienības 
nostāja šinī jautājumā, sākot ar Eiropas Kopienu dibināšanas laiku no  
1952. gada līdz pat 20. gs. 80. gadiem, bija ignoratīva, t.i., cenšoties radīt 
SEPP6 valstu apvienību kā alternatīvu Eiropas Ekonomiskajai Kopienai. 
80. gadu beigās PSRS beidzot noslēdza pirmo līgumu. Paralēli arī SEPP 
valstis veidoja sakarus ar Eiropas Kopienām. Pēc sociālistiskās valsts  
iekārtas sabrukuma 1988. gada 25. jūnijā publiskotā deklarācija pavēra 
ceļu diplomātisko attiecību izveidei ar daudzām SEPP valstīm, konkrēti ar 
PSRS, kas aizsākās 1989. gada 12. decembrī.7 

Latvijas padomju enciklopēdijas 3. sējumā, atrodami vairāki šķirkļi 
par organizācijām, kas izveidojās Eiropas integrācijas gaitā. To autoriem 
bija pieejamas attiecīgo organizāciju gada atskaites.8 Nopēlumu te izpelnās 
5 Par tā dēvēto Baltiešu Eiropas Kustības atzaru daudz rakstījis somu pētnieks Pauli Heikkila, 

uzsverot igauņu interesi. Pēc1950. gada tā bija samērā vāja, līdz to atjaunoja Lennarts Meri, 
kura tēvs bija diplomāts pirmskara laikā un interesējās par Pan-eiropas projektu. Savos rakstos 
P. Heikkila piemin latviešu trimdinieku darbību. Sk.: Heikkila P. Estonians for Europe National 
Activism for European Integration, 1922–1991.– Peter Lang, 2014.

6 Zubok V. The Soviet Union and European Integration from Stalin to Gorbachev// Journal 
of European Integration History.– Vol. 2, No. 1 (1996), pp. 85–98.

7 Agreement between the European Economic Community and the European Atomic Energy 
Community and the Union of Soviet Socialist Republics on trade and commercial and economic 
cooperation - Declaration by the USSR - Joint Declaration.– https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/ 
publication/45079ca2-c6c3-4d49-be49-1a696201b07e/language-en#.– (Resurss  apskatīts 29.11.2021.).

8 Latvijas padomju enciklopēdija. 3. sēj.– Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983.– 58.–60. lpp.  
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Eiropas Padome un, saprotams, ka tās ietvaros risinātie cilvēktiesību jau-
tājumi nevienā šķirklī neatrod vietu. Par Eiropas Cilvēktiesību tiesu (turp-
māk – ECT) nav ne vārda, bet Eiropas Drošības un sadarbības apspriedei 
(turpmāk – EDSA) gan ierādīta īpaša vieta, jo PSRS vadība tās darbībā 
saskatīja uzvaru, resp., Otrā Pasaules kara beigās izveidoto robežu juridis-
ko leģitimēšanu. Enciklopēdijā nav pieminēta ASV Kongresa un Senāta 
pieņemtā rezolūcija, ka tās Akts bija deklaratīva rakstura, nevis PSRS lo-
lotais Miera līgums. Nosodīti tiek Rietumvalstu demarši, kritizējot PSRS 
nepieturēšanos pie Aktā apsolītā un nosaucot to par iejaukšanos PSRS un 
sociālistisko valstu iekšējās lietās. Enciklopēdijā vienīgais ieteiktais infor-
matīvais materiāls par Eiropas integrāciju saistās tikai ar EDSA, t.sk. arī 
krievu valodā.9 Secināms, ka šie formulējumi neveicināja lasītāju interesi 
par tik būtisku attiecību pavērsienu Rietumeiropas valstu dzīvē.

Eiropas integrācijas procesus novērojot un tajos piedaloties
1971. gadā uzsāku doktorantūras studijas Lielbritānijā – lietišķās mate-

mātikas jomā. Universitātē bija spēcīga politisko procesu pētnieku grupa, 
kurus kā profesionāļus interesēja Lielbritānijas-ES sarunu gaita. Sarunu 
noslēguma taisnē visos universitātes departamentos tika veikts izskaidro-
šanas darbs. Manā kopmītnē bija etniski raiba kompānija: trīs angļi, viens 
pārstāvis no Ugandas, kurš pat ieņēma vairākus ministra amatus (2006–
2011). Ar to aizsākas mana interese par Eiropas integrācijas procesu, taču 
apzinoties, ka nākotnē manas darba gaitas ritēs Kanādā, tobrīd Eiropas in-
tegrācijas tēmai nepievērsu pārāk lielu uzmanību. 

Uzsākot strādāt no 1983. gada jūnija Eiropas Atomenerģijas Kopie-
nas (turpmāk – EURATOM) dāsni finansētajā kodolsintēzes projektā, man 
radās iespēja tā ietvaros sadarboties praktiski ar visu ES dalībvalstu ko-
lēģiem un nevis vairs ienācēja-imigranta statusā, bet gan ar Lielbritānijas 
pilsoņiem ka līdztiesīgiem. Vācu paziņas par manu etnisko izcelsmi daudz 
nebrīnījās, jo paši paklusām uzturēja attiecības ar radiem VDR. Vismazāk 
pretimnākšanu varēju gaidīt no angļiem, kuriem es biju tikai un vienīgi ka-
nādietis… Gatavojoties projekta noslēguma posmam 1997. gadā, komanda 
saņēma juridiski iznīcinošu, taču gadu gaitā jau nojaušamu spriedumu –  
komandas izformēšana, kā rezultātā es izvēlējos pieteikties uz ierēdņa dar-
bu Eiropas Komisijā,10 kas nozīmēja jaunu kompetenču apguvi Eiropas in-
9 Latvijas padomju enciklopēdija. 3. sēj.– Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983.– 58. lpp.; 

Во имя мира, безопасности и сотрудничества.– Москва: Политиздат, 1975.– c. 95.
10 Iedvesma manai grāmatai “Eiropas Savienība: mīti un īstenība” (Rīga: Junda, 1996) ir 

pārkvalifikācijas gaitā veiktās piezīmes, ieskaitot ieskatu Lielbritānijā esošajās Eiropas 
dokumentu un informācijas krātuvēs, kā arī Bodleāna bibliotēkā Oksfordā.
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tegrācijas jautājumos. Pašmācības ceļā apgūto vēl papildināja lekcijas, ko 
sniedza Lielbritānijas Diplomātu akadēmijas docenti. 

Juridiskās koledžas studenti, sākot ar pašu pirmo tikšanos manā vies-
lekcijā 2000. gadā, dalījās domās par to, kā Latvijas iedzīvotāji raugās uz 
Eiropas apvienošanās projektu. Iespējams, vislielāko atklāsmi es 2009. ga- 
dā piedzīvoju lekcijā Liepājas filiālē, kad viens no studentiem mierīgi pa-
skaidroja man līdz tam laikam neapjausto motivāciju – kāpēc vajag balsot 
par Latvijas Republikas pievienošanos ES, resp.,  “mēs balsojām par per-
sonu brīvo kustību, atvieglojumiem atrast darbu citā ES dalībvalstī”. Es 
nebiju vienīgais, kurš aģitēja par Latvijas Republikas  pievienošanos ES, 
tik šāds tautas mobilizējošais noskaņojums netika pamanīts 2003. gadā, 
gatavojoties referendumam par Latvijas Republikas  dalību ES.11 

Neatkarība atzīta starptautiski, kā to nostiprināt?
Dzīvojot Oksfordā (Oxford) man bieži nācās atsaukties draugu un pa-

ziņu lūgumiem –parādīt viesiem pilsētu, tās arhitektūru un ievērojamākās 
apskates vietas. Atmodas laikā, tikko radās iespēja tikt pāri robežām, brau-
ca tautieši no Latvijas, t.sk. arī kultūras nozares pārstāvji, politiķi, u.c. Daži 
no tiem vēlāk tapa par diplomātiem, daži darbojās politikā. No mūsu saru-
nām veidojās priekšstats par to, ko tautiešiem Latvijā nozīmē Eiropa, kas 
ir viņu identitātes eiropeiskums. 

Mans Latvijas apciemojums, kas sākās 1990. gada decembra beigās un 
noslēdzās barikāžu pirmajā dienā 1991. gada 13. janvārī, bija iespaidiem 
bagāts, t.sk. iekļaujot arī dalību tautas manifestācijā Daugavmalā. Tai va-
karā barikādes tika uzstādītas visā Rīgā. Atgriešanās Oksfordā bija pārdzī-
vojums pats par sevi, no sniegotas pilsētas, kurā visapkārt virmoja draudi, 
dažu stundu laikā atkal nokļūt atpakaļ mierīgos apstākļos. Protams, šai no-
tikumu virknei, kas vainagojās ar neatkarīgas valsts starptautisku atzīšanu 
augustā/septembrī, sekoju gan BBC ziņu programmā, gan apmainījāmies 
arī ar dažām piesardzīgām telefona sarunām. Tomēr, neskatoties uz it kā 
visapkārt virmojošo brīvības sajūtu, sakaru iespējamību, tomēr vairākas 
reizes pēc zīmīgām frāzēm dialogā, telefonsaruna tika tehniski pārtraukta...  

Pēc neatkarības atzīšanas aktuāls kļuva jautājums par Latvijas valsts 
iekļaušanos starptautiskajā vidē. Latvijas Republikas uzņemšanu ANO, 
kā arī jaunizveidotajā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā veici-
nāja PSRS Valsts padomes lēmums par Latvijas Republikas neatkarības  
11 Izradās, tie ES pārstāvji kas apmeklēja Latviju pirms pievienošanās laika, to bija pamanījuši un 

brīdināja, ka pēc pievienošanās notiks liela iedzīvotāju skaita došanās prom no Latvijas. Sk. rakstu 
krājumu: Kanels J.  Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību.–  Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.

EDUARDS BRUNO DEKSNIS



90 I  AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTI

atzīšanu.12 Faktiski tas dokumentēja Latvijas Republikas neatkarību kā at-
bilstīgu PSRS ar visai neizpildāmiem nosacījumiem par Latvijas PSR at-
dalīšanas no PSRS sastāva. Protams, ka tajā saskatāms aicinājums Latvijai 
palikt neitrālai.

Šodien pašsaprotama šķiet izvēle par labu kursam uz dalību Eiro-
pas Savienībā. Tās iedīgļus iespējams saskatīt jau 1991. gada rudenī, kad 
tika organizēta pirmā tikšanās ar augsta ranga Eiropas Komisijas pārstāvi.  
9.–10. septembrī toreizējais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Franss An-
drīsens Tallinā oficiāli tikās ar triju Baltijas valstu pārstāvjiem, kurus, iespē-
jams, pārsteidza ziņa, ka Igaunija, Latvija un Lietuva varētu saņemt Eiropas 
Kopienas t.s. tehnisko atbalstu. Tas palīdzētu aizpildīt robus valsts pārval-
dē un sniegtu nelielā apmērā arī humāno palīdzību. 1991. gadā šie projekti 
iekļāvās budžeta līnijā – palīdzība bijušajām PSRS republikām. Tāpat tika 
paziņots, ka Baltijas valstis var rēķināties ar to, ka īpašās situācijās, sākot ar 
1992. gadu, varēs saņemt palīdzību PHARE programmas ietvaros.13

Protams, stāvoklis 1991. gada rudenī bija sarežģīts. 2. oktobrī valdības 
vadītājs Ivars Godmanis piedalījās Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (turp-
māk – NVS) memoranda sagatavošanā Alma-Atā, kur viņš sniedza presei 
interviju ar skaidrojumu, ka piedalās šai pasākumā ne vairāk kā novērotājs. 
Vienlaikus tika uzsvērta NVS milzīgā nozīme un potenciāls, pieļaujot, ka 
Latvijas Republika varētu apsvērt iespēju kļūt par asociēto biedru jauna-
jā apvienībā.14 Nav skaidrs, vai tāds viedoklis un tāds statuss stiprinātu 
Latvijas Republikas suverenitāti. Cita opcija – pieturēties pie neitralitātes 
līdz tādam absurdam, ka netiek izveidoti bruņotie spēki. Latviešu tendence 
ignorēt vēsturiski sarežģītus laikposmus nozīmē to, ka akadēmiskam pētī-
jumam par 1991. gadā  izdarīto ārpolitikas kursa izvēli vēl nepieciešams 
laiks un samērā ilgi būs jāgaida līdz tā publiskošanai.15

12 О признании независимости Латвийской Республики: Постановление Госсовета СССР от 
06.09.1991 N ГС-2.– https://aprel.org/d06gs.pdf.– (Resurss  apskatīts 29.11.2021.).

13 Pologne, Hongrie Assistance à la restructuration des économies (PHARE) – šī programma bija 
galvenais ES finansiālās un tehniskās sadarbības finanšu instruments Centrālās un Austrumeiropas 
valstīm, t.i., dalībvalstu kandidātēm.

14 Par interviju ar I. Godmani “Washington Post”, kā arī Lietuvas un Igaunijas atteikumu piedalīties 
sapulcē sk.: Eleanor P. Soviets Closer to Economic Union.– https://www.washingtonpost.com/
archive/politics/1991/10/02/soviets-closer-to-economic-union/187b0472-6a96-4309-bd83-
5093b260d964/.– (Resurss  apskatīts 29.11.2021.).

15 Latvijas vēsturnieki ar dziļu nepatiku uzņēma nopietno igauņu vēsturnieka Magnusa Ilmjarva 
pētījumu par to, ka 1939.–1940. gadā Baltijas valstīm nebija izejas, lai izvairītos no nonākšanas 
PSRS protektorātā ar ierobežotu suverenitāti. Sk.:  Ilmjarv M. The Loss of the Baltics’ 
Independence: Options and Choices in 1939–40.– https:// www.diplomaatia.ee/en/article/the-loss-
of-the-baltics-independence-options-and-choices-in-1939-40/.– (Resurss apskatīts 29.11.2021.).
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Latvijas Republikas uzņemšana Eiropas Padomē 1995. gada 10. febru-
ārī notika nesalīdzināmi sarežģītāk un gausāk nekā Igaunijas un Lietuvas 
uzņemšana 1993. gada 14. maijā. Neiedziļinoties šo kavēšanās iemeslu 
izklāstā jāteic, ka etnisko latviešu politisko vadoņu sevis lutināšana izru-
nājoties uz nebēdu cilvēktiesību jautājumos, arī dažu oportūnistu steiga 
darīt visu, lai tik nesarūgtinātu krieviski runājošās iedzīvotāju daļas garīgo 
labsajūtu, panāca to, ka Latvija bumbu ielidināja pati savos vārtos, līdz ar 
to arī daudz zaudēja. Tas, ka šobaltdien vēl arvien tiek sniegta nepārdomā-
ta informācija, liecina par zemu politiskās kultūras attīstības līmeni, t.i.,  
emocionāli, bet ne juridiski, reaģējot uz kritiku.

 
Ceļš uz dalību Eiropas Savienībā

Redzot, cik ātri Centrāleiropas valstis, kurām sociālisma periodā jau 
bija kontakti ar Eiropas Savienību, centās pievienoties ES, visas trīs Balti-
jas republikas, iespējams, sasteigti pieteica savas kandidatūras. Latvija to 
izdarīja 1995. gada 27. oktobrī, apsteidzot Igauniju un Lietuvu, bet reaģē-
jot uz Ungārijas, Polijas, Rumānijas un Slovākijas pieteikumiem. Eiropas 
Savienība novērtēja pieteikumus, uzvaru liekot uz tādu jautājumu izpēti kā 
valdības plāni, arī iedzīvotāju izpratni par demokrātiju (jānotiek korektai 
valdības nomaiņai pēc vismaz diviem vēlēšanu raundiem), modernu valsts 
pārvaldi, sabiedrībā valdošo izpratni par ekonomiski ētisku vidi, kas bal-
stīta uz brīvu konkurenci.  

ES dalībvalstis pilnvaroja Eiropas Komisiju izskatīt valstu atbilstību 
starpvaldību sarunu uzsākšanai par pievienošanos, uzsverot trīs mērauklas:

1) stabilas iestādes, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesī-
bas un minoritāšu tiesību ievērošanu un aizsardzību;

2) funkcionējoša tirgus ekonomika un spēja izturēt konkurences spie-
dienu un tirgus apstākļus ES;

3) spēja uzņemties dalībvalsts saistības, ieskaitot politiskās, ekono-
miskās un valūtas savienības mērķus.16

Nepārprotami, Eiropas Komisija paļāvās uz konsultācijām ar Eiropas 
Padomes ekspertiem, lai novērtētu atbilstību pirmajam kritērijam. Novēr-
tēt pirmos divus kritērijus situācijā, kad valsts pārvaldes struktūras tika 
kapitāli pārveidotas, un dažas no tām bija tapšanas stadijā, bija iespējams 
vienīgi spriežot par reformu un radīšanas  gaitu.  Latvijas un Lietuvas no-
16 Kopenhāgenas kritēriji (formulēti 1993. gadā) ar atrunu 1995. gadā, ka paplašināšanās izaicinājumi 

nebūs pārlieku smaga nasta jau esošajām ES dalībvalstīm, kas neformāli tiek uzskatīts par ceturto 
kritēriju.
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vērtējums nepārsteidza, tas bija viduvējs. Būtiskas nepilnības varēja un 
vajadzēja novērst. Svarīgi bija likumdošanas sakārtošanas tempi, arī liku-
mu ieviešanas un īstenošanas kvalitāte. Ziņojumā tika izcelta nepieciešamā 
lauksaimniecības struktūras pārveide. Pastāvēja toreiz tikai neliels skaits 
mehānismu, kas nepieciešami kopējās lauksaimniecības politikas īsteno-
šanai. Secinājums nebija negatīvs, bet zīmīgi izcelts tas, ka progress prasīs 
lielu un ilgstošu piepūli. Par pievienošanos tika runāts, ka tā notiks, bet 
vidēji ilgā laikposmā, kas neoficiāli norādīja uz vismaz 10 gadu periodu.

Komisija savā ziņojumā uzskatīja, ka sarunas par uzņemšanu ES tiks 
uzsāktas ar Latviju, tikko būs sasniegts atbilstoša līmeņa progress. Lat-
vijas gadījumā nekādas nepārvaramas problēmas netika konstatētas, vien 
jāpaātrina reformas. Ar likumu formālo pieņemšanu vien nepietiek, bija 
nepieciešams konstatēt, ka likumpārkāpēji izjūt sekas. Daudzus Latvijā, 
šķiet, aizvainoja atturīgi pozitīvais Igaunijas novērtējums…

Politiskie oportūnisti Latvijā akcentēja it kā esošo ES sapratni par krie-
viski runājošo iedzīvotāju negatīvo attieksmi pret latviešu valodu. Runām 
par latviešu valodas būtisko un nevis padomiski butaforisko vietu sabiedrī-
bas attiecībās vispār nebija vietas. Skolu jautājumi vairākas reizes Eiropas 
integrācijas gaitā tika atzīti kā ārpus ES iestāžu rīcības pilnvarām esoši. 
Rezultātā šis pseidoskandāls neuzlika veto Latvijas dalībai ES. 2004. gada 
1. maijā, stājoties spēkā līgumam par pievienošanos Eiropas Savienībai un 
vienā dienā ar Igaunijas un Lietuvas pievienošanos ES, Latvija noslēdza šo 
sarežģīto diplomātijas procesu.

Pirmajā valdības atbildē uz Eiropas Komisijas atzinuma par Latvijas 
pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā (Agenda 2000)17 secinājumiem un 
uz ES dalībvalstīm saistošajiem lēmumiem tika pausta apņēmība veikt ne-
pieciešamās izmaiņas un precizējumus. Sarunas par dalību ES ar Igauniju 
tika atklātas 1998. gada 12. martā. Tai pašā dienā Latvijas delegācijai sākās 
pievienošanās sarunu sagatavošanās posms, t.i.,  skrīnings – ES tiesību 
aktu analītisks izvērtēšanas process.  Izrādījās, ka ne tikai Igaunijai, bet 
arī citām kandidātvalstīm nosacījums izpildīt iepriekšminētos kritērijus 
prasīja lielu un laikietilpīgu piepūli. 2000. gada 28. martā tika uzsāktas 
starpvaldību sarunas ar Latviju, kuru sekmīgs noslēgums nozīmētu pievie-
nošanos ES. 
17 Memorandum of the Government of the Republic of Latvia on Agenda 2000: European 

Commission Opinion on Latvia’s Application for Membership of the European Union.– https://
www.cvce.eu/ en/obj/memorandum_from_the_latvian_government_on_agenda_2000_and_
on_latvia_s_application_for_accession_to_the_eu_1997-en-f9ea1296-ad9f-46ec-b535-
3d618cd5ee53.– (Resurss  apskatīts 29.11.2021.).
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Sarunu noslēgumā 2002. gada 13. decembrī piedalījās 15 ES dalībvalstis 
un 10 kandidātvalstis, kā rezultātā 2003. gada 16. aprīlī simboliski Atēnās 
tika parakstīts Pievienošanās līgums. Pēc savstarpējām debatēm un izdarot 
attiecīgus grozījumus Satversmē, Latvijas Republikas Saeima šo līgumu 
ratificēja. Veiksmīgam sarunu noslēgumam nozīmīgas bija vairākas valsts 
pārvaldes reformas. Tāpat būtiska bija Latvijas tiesnešu kvalifikācijas cel-
šana Eiropas tiesību jomā. Korupcijas mazināšanai tika pieprasīta Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) izveide, iestādes 
juridisks nostiprinājums un tūlītēja tā darbības uzsākšana. Termiņš –  vienu 
gadu pirms sarunu sekmīgām beigām. ES kompetencē bija panākt KNAB 
izveidi kā politiski neatkarīgu valsts pārvaldes struktūru. KNAB darbības 
vērtējums, pēc pievienošanās ES, atspoguļojās tās struktūru ziņojumos.

Man sabiedriskā kārtā iznāca piedalīties aģitācijas kampaņā, aicinot 
Latvijas Republikas balsstiesīgos balsot referendumā par Latvijas iestāša-
nos Eiropas Savienībā. Rezultāts bija pārliecinošs (“par” balsoja 67,5%, 
referendumā piedaloties 71,5% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem) nedaudz 
apsteidzot Igaunijas referenduma rezultātus (“par” balsoja 66,5%, referen-
dumā piedaloties 64,1%).18  2004. gada 1. maija rītā ierados vecāku dzim-
tajā pusē – Rēzeknē, kur notika pasākums par godu Latvijas Republikas 
pievienošanās Eiropas Savienībai, kā arī ratifikācijas procesa pabeigšanai 
Saeimā. Vēlāk radi stāstīja, ka mana klātbūtne tika pamanīta, taču tā nera-
dīja nepamatotas cerības. Te nu vairs nevarēja vilkt paralēles ar amatper-
sonu dalību oficiālajos pasākumos padomju laikos un mūsdienu realitātē. 

Noslēgums
Apziņa, ka eiropeiskums ir kā identitātes stūrakmens, līdz 1991. gadam 

vienoja Rietumvalstīs dzīvojošos tautiešus (bez reālām iespējām pārcelties 
uz dzīvi dzimtenē) un tos latviešus, kuri dzīvoja Latvijā. Pamatā šī apziņa 
veidojās un nostabilizējās kultūras jomā.  Protams, nav jēgas vilkt paralē-
les ar Kanādas Kvebekas provinces nepārprotami dominējošo eiropeisku-
mu. Tāds fakts nespēja stāties pretī ģeogrāfijai, jo Eiropas integrācija var 
attiekties tikai uz valstīm, kas atrodas Eiropā.

Nepārprotami, ES dalībvalstu ekonomiskie panākumi, pateicoties in-
tegrācijai, deva spēcīgu impulsu trim Baltijas valstīm raudzīties ES pievie-
nošanās virzienā. Savukārt Krievijas Federācijas (turpmāk – KF) speciālistu 
18 Latvijā ir pētnieki, kuri nenes atbildību par uzrakstīto, t.sk. metot ēnu uz referenduma iznākumu. 

Sk.: Auers D. Cik demokrātisks bija referendums. 2003. g. oktobris. – https://providus.lv/raksti/
cik-demokratisks-bija-referendums.– (Resurss  apskatīts 02.12.2021.).
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vērtējumā ES paplašināšanās bija vēlama, jo tā paceltu Baltijas valstu 
pirktspēju KF dabas resursiem. Krievijas Federācijas ārpolitikas veidotā-
jus īpaši nesatrauca fakts, ka viņu tautieši, atrodoties Baltijā, bauda daudz 
labākus dzīves apstākļus, jo rūpes jau diezgan sagādāja ekonomiski atpali-
kušajās teritorijās Krievijā dzīvojošie miljoni.

Kandidēšana dalībai ES piesedza faktisko mērķi – pievienoties NATO. 
Latvijas politiskās aprindas visumā skeptiski raudzījās uz dalību ES. Ierēd-
niecības līmenī esošā klusā kaitniecība, liekas, atspoguļoja bažas, ka pēc 
pievienošanās ērtiem korporatīviem darījumiem pienāks gals…19 Tomēr 
nostiprinājās sapratne, ka lolotā pievienošanās NATO (kas nozīmētu valsts 
pārvaldes patvaļas ierobežošanu un tiesiskuma nodrošināšanu) bez dalības 
ES vispār nevar notikt.

ES nosacījumi par brīvu tās pilsoņu un trešo valstu pilsoņu (ar uztu-
rēšanās atļaujām) iespēju pārcelties uz citu dalībvalsti darba meklējumos, 
izglītības ieguvei, vai lai tur vadītu vecumdienas pensionāra statusā, raisī-
ja  Latvijas valsts piederīgo interesi. Lielais iedzīvotāju skaits, kuri sāka 
izmantot minēto iespēju, nedaudz retušē faktu, ka jau pirms 2004. gada 
1. maija arī darba meklētāji devās uz ārzemēm, nereti nelegāli.  Pēc Latvi-
jas pievienošanās ES samazinājās to cilvēku skaits, kuri dzīvojot ārvalstīs 
“kā zaķi” nevarēja noslēgt darba līgumus uz reāliem un adekvātiem darba 
nosacījumiem. Galvenokārt celtniecībā nodarbinātajiem pastāvēja risks, 
strādājot ārvalstīs nelegāli, tikt atlaistiem no darba bez tiesībām uz jebkā-
du kompensāciju.

Ilgāku laika posmu uzturoties Latvijā, mani novērojumi apliecina valsts 
izpildvaras korporatīvo pieeju ekonomikā. Latviešu valodā starptautiskos 
līgumos iekļaujot būtisku jēdzienu līgumsaistības (contractual deliverab-
les) vai līguma rezultāti, diskutablās situācijās līguma slēdzējs patvaļīgi 
trivializē tā saturu. Latvijā daudzi juridiskie procesi sapinas saistību bur-
tiskā interpretācijā. Jēdziens Eiropas finansējuma apgūšana vēl nenozīmē 
to, ka no šīm investīcijām rodas ekonomisks ieguvums vai sabiedrībai pie-
ejamo pakalpojumu kvalitātes uzlabojums, t.i., šī finansējuma pielietojuma 
prasības tiek apietas bez sirdsapziņas pārmetumiem. Personīgi man vilša-
nos izraisa KNAB šķietami minimāla ietekme mazināt korporatīvo saišu 
atpalicību – Latvijā šīs saites ir bezkaunīgi atklātas un faktiski par to no 
sabiedrības puses nav jūtams sašutums vai noraidījums. 
19 Rīgā ierēdņu atbildes uz konkrētiem un āķīgiem jautājumiem, kas tika uzdoti sarunu gaitā, nereti 

bija tik muļķīgas, ka tās Briselē Latvijas puses sarunu vedēji pārrakstīja. Atsevišķos gadījumos, 
kas attiecas uz E. Repšes biroja skolnieciski radīto vēstuļu augstprātību, mani aicināja talkā, lai 
noskaidrotu tur teikto.
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LATVIAN PERCEPTION  
OF THE EUROPEAN IDENTITY  

BETWEEN 1945 AND 2004
Summary

At the beginning of their exile in 1945 Latvian refugees asserted their 
European identity motivated by the European nature of their culture, an 
article of faith that persisted throughout the exile period. The definition of 
Europeanness did not keep pace with the development of common Europe-
an values as events unfolded in Western Europe. The overwhelming majo-
rity of exiles resided outside of Western Europe.  In Latvia, insistence of a 
European identity had to be discrete as contrary to the Soviet propaganda. 
The popular call for a return to Europe was a code for restoration of the 
pre-war republic characterised as the good times. During the Soviet period, 
the public in Latvia was kept ignorant of developments in Western Europe. 

In 1991, both Latvian leaders and the population had to reconsider in 
what way differed from what their memories told them. Clash between 
expectations of acceptance and external criticism led to a popular slogan: 
“Europe does not understand us”. The internal debate among the leadership 
on future options favoured integration into the European project, rejecting 
neutrality of relations with the Russian Federation including the NIS. Lat-
vian concepts of European identity were duly revised in time for a record 
turnout and approval by a referendum in 2003 for the accession of Latvia 
to the European Union. The article features personal observations from a 
position close to, but not instrumental, as regards the accession.
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ĪSĀ CIKLA AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:  
QUO VADIS?

SHORT-CYCLE HIGHER EDUCATION:  
QUO VADIS?

Atslēgvārdi: īsā cikla augstākā izglītība, Eiropas Augstākās izglītības tel-
pa, Boloņas process, Dublinas deskriptori, juniorkoledžas, kopienu kole-
džas ASV, koledžas Latvijā.
Keywords: short-cycle higher education, European Higher  Education area, 
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Izglītības nozīme tiek augstu vērtēta jebkurā sabiedrībā un visos lai-
kos. Indivīdam izglītība paredz iespējas īstenot savus mērķus un veidot 
sekmīgu karjeru, saņemot adekvātu atalgojumu. Izglītība indivīdam ļauj 
apzināti un mērķtiecīgi iesaistīties sociālajā dzīvē un sabiedriskajos pro-
cesos, dodot savu ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības veidošanā. Izglītība 
un izglītota sabiedrība kopumā ir pamats tās labklājībai un sekmīgai sociāli 
ekonomiskai attīstībai.

Īpaša vieta un nozīme izglītības sistēmā vienmēr ir bijusi un ir 
augstākajai izglītībai. Tas nav tikai šī izglītības veida jeb izglītības pakāpes 
formāla prestiža jautājums vai sabiedrības stereotips. Augstākā izglītība 
jeb terciārā izglītība ir augstākās izglītības pakāpe hierarhiskajā izglītības 
sistēmā, ko apgūt var tikai pēc vidējās izglītības iegūšanas, pirms kā, savu-
kārt, iegūta pamatizglītība. Augstākā izglītība atšķiras no divām pārējām 
zemākajām izglītības pakāpēm ar iegūto zināšanu apjomu un plašumu, 
dziļumu, izpratnes un radošuma līmeni, spējām analizēt, kritiski domāt un 
teoriju adekvāti saistīt ar praksi un praktisko darbību.

Augstākā izglītība kā salīdzinoši elitāras izglītības veids kļūst arvien 
demokrātiskāka un pieejamāka. To veicina valstis, savu apņemšanos stip-
rinot arī starptautiskajos tiesību dokumentos. Apvienoto Nāciju Organizā-
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cijas 1966. gada Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām 13. pantā nosaka, ka augstākajai izglītībai jābūt visiem 
pieejamai un valstīm šai ziņā jāveic nepieciešamie pasākumi, tajā skaitā 
pakāpeniski ieviešot bezmaksas izglītību.1

Augstākā izglītība izsenis ir lepojusies ar akadēmiskajām un funda-
mentāli teorētiskajām zināšanām, pētnieciskā un radošā darba iemaņām, 
ko tā allaž devusi studējošajiem, īpaši klasiskajās jeb zinātņu universitātēs. 
Mūsdienās augstākās izglītības misija mainās. Arvien vairāk tā orientējas 
uz akadēmisko zināšanu ciešāku sasaisti ar praktiskām zināšanām un iema-
ņām, darba tirgū pieprasītām profesijām. Pasaules banka aicina valstis šajā 
jomā pievērst vēl lielāku uzmanību.2

Augstāko izglītību šajā gadsimtā skar ne tikai tehnoloģiju īpaši straujā 
attīstība un būtiskas izmaiņas darba tirgus struktūrā, bet arī zināšanu un 
informācijas bums pasaulē. Ja līdz 1950. gadam pasaulē uzkrātais cilvē-
ces zināšanu daudzums dubultojās ik gadsimtu, pēc tam – katru nākamo 
25 gadu laikā, bet no 2000. gada – katru gadu, tad tagad jau tiek lēsts, ka 
cilvēces zināšanu apjoms dubultojas gandrīz ik dienu.3 Klasiskās univer-
sitātes un augstākās izglītības studijas tajās 21. gs. tikai ar grūtībām spēj 
pielāgoties šim zināšanu pieauguma cunami. Lieta tāda, ka pie tagadējās 
kārtības, kad bakalaura studijas ilgst vismaz trīs gadus un vēl divus gadus 
maģistrantūrā, pirmajā kursā iegūtās zināšanas piektajā studiju gadā jau 
ir zināmā mērā novecojušas. Katrā ziņā nevienas universitātes absolvents 
vairs nevar rēķināties ar to, ka viņš būtu ieguvis zināšanas visam mūžam, 
kā tas bija vēl gadus 50 atpakaļ. Tāpēc arī augstākajā izglītībā attīstās un 
nostiprinās jauna studiju filozofija, ko apzīmē ar terminu mūžizglītība un 
jauni studiju veidi – tādi kā īsā cikla profesionālā augstākā izglītība. Ap-
vienoto Nāciju Organizācijas izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 
(turpmāk – UNESCO) Starptautiskajā standartizētajā izglītības klasifikā-
cijā (turpmāk – ISCED) īsā cikla augstākā izglītība definēta kā praktiski 
orientēta profesionāli specifiska pēcvidusskolas izglītība, lai sagatavotu 

1 ANO 1996. gada Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām.– 
mfa.gov.lv /ministrija/.–  https://www.mfa.gov.lv/ministrija/latvijas-parstavis-starptautiskajas-
cilvektiesibu-institucijas/latvijas-republikas-nacionalie-zinojumi-par-starptautisko-konvenciju-
izpildi/1966-gada-starptautiskais-pakts-par-ekonomiskajam-socialajam-un-kulturas-tiesibam.– 
(Resurss apskatīts 31.01.2021.).

2 The changing Nature of work: World Development Report.– Washington: World Bank 
Publications, 2019.– p. 78.

3 Sandle T. Op – Ed: Knowledge doubles almost every day, and  it’s set to increase// Digital Journal, 23 
Nov. 2018.– http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/science/op-ed-knowledge-doubles-
almost-every-day-and-it-s-set-to-increase/article/537543.– (Resurss apskatīts 31.01.2021.).
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studentus darba tirgum, kā arī studijām citās augstākās izglītības program-
mās, t.sk. bakalaura vai maģistra līmenī.4 

Šis augstākās izglītības veids faktiski tomēr nav jauns, jo pirmsākumi 
meklējami 120 gadu senā pagātnē ASV, taču tā atdzimšanu un uzplaukumu 
noteikusi nepieciešamība pielāgoties sabiedrības un tehnoloģiju attīstības 
tendencēm.  Sabiedrības attīstība un labklājība arvien vairāk kļūst atkarīga 
no tās izglītības līmeņa un teorētisko zināšanu sasaiste ar praksi iegūst lie-
lāku aktualitāti un nozīmi. 

Īsā cikla augstākā izglītība lielā mērā atbilst jaunajām sabiedrības 
attīstības prasībām un vajadzībām. Pirmkārt, tā iegūstama salīdzinoši īsā 
laikā – lielākoties divos gados; otrkārt, tā balstās uz augstākajā izglītībā 
pastāvošajām metodēm un standartiem, kas absolventiem ļauj nepiecieša-
mības gadījumā sekmīgi turpināt studijas bakalaura cikla programmu vē-
lākajos posmos; treškārt, tā daudz lielākā mērā ir orientēta uz profesionā-
lo zināšanu un konkrētas profesijas apguvi, neatstājot novārtā teorētiskās 
zināšanas un radošumu; ceturtkārt, tā sekmīgi integrējama mūžizglītības 
procesā, atvieglojot jebkura vecuma pieaugušo iesaisti kvalitatīvā praktis-
ki noderīgā augstākajā izglītībā. Īsā cikla augstākā izglītība ir salīdzinoši 
jauns termins, ko pārsvarā lieto Eiropā. Latvijā 20 gadu garumā to sauca 
par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. ASV, Kanādā, Korejā, 
Japānā u.c. to apzīmē kā divgadīgo asociētā grāda augstāko izglītību, ko 
parasti iegūst kopienu, pilsētas vai juniorkoledžās. Citās valstīs šo izglītību 
ieguvušie iegūst pamatgrādu, diplomu, sertifikātu vai cita veida un nosau-
kuma titulu. Liela ir institūciju dažādība, kurās var iegūt īsā cikla profesio-
nālo augstāko izglītību, sākot no universitātēm, augstskolām, koledžām, 
reģionālajiem tehniskajiem institūtiem, līdz pat pieaugušo tālākizglītības 
organizācijām un dažu valstu vidusskolām.

Ne visās valstīs īsā cikla profesionālā augstākā izglītība ir atzīta kā pir-
mā cikla (bakalaura) daļa, ne visur un ne vienmēr tajā iegūtie kredītpunkti 
vai apgūtie studiju kursi tiek automātiski pārskaitīti studiju turpināšanai 
tālākajos augstākās izglītības līmeņos un posmos, piemēram, bakalaura 
programmās. Dažās valstīs tiek nošķirts termins profesionālā (professio-
nal) izglītība no arodizglītības (vocational education), kas netiek atzīta kā 
augstākās izglītības sastāvdaļa.

Sarežģītā, daudzveidīgā un bieži vien arī neierastā īsā cikla augstākā 
izglītība, ņemot vērā tās jēdziena atšķirīgo saturu dažādās valstīs, apgrū-

4 International Standard Classification of Education ISCED 2011.– Montreal: UNESCO Institute 
for Statistics, 2012.– pp. 47–48.
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tina ne tikai šī izglītības veida attīstību, unifikāciju un internacionalizā-
ciju, bet arī padara to grūti saprotamu un novērtējamu pat valstu vietējās 
sabiedrībās – īpaši tajās valstīs, kurās šī izglītība ieviesta gadus 10 vai 20 
atpakaļ. Dažkārt tāda nezināšana savijas ar sabiedrības stereotipiem par 
ārpus universitāšu izglītību kā kaut ko maznozīmīgāku un nekvalitatīvāku. 
Šīs izglītības prestižu nevairo arī fakts, ka tā ir demokrātiskāka, atvērtāka 
daudz plašākam interesentu skaitam nekā elitārās universitātēs un augst-
skolās iegūstamā.

Amerikāņu modelis – kopienu jeb juniorkoledžu 
augstākā izglītība

Amerikas Savienotajās Valstīs kopienu koledžas, ko dažkārt dēvē par 
juniorkoledžām, tehniskajām koledžām, divu gadu koledžām, pilsētu kole-
džām vai asociētā grāda koledžām, galvenokārt ir divgadīgas attiecīgā šta-
ta jeb pavalsts iestādes, kas nodrošina zemākās pakāpes augstāko izglītību, 
ko dēvē arī par tālākizglītību. Tās ir koledžas, kurās iegūtā izglītība gandrīz 
pilnībā atbilst Eiropas īsā cikla augstākajai izglītībai un kas ir pavisam 
tuvas Latvijas koledžu pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai. 
Atšķirība ir tikai tā, ka ASV un citās valstīs ārpus Eiropas termins īsā cikla 
augstākā izglītība netiek lietots, bet tā ekvivalents ir kopienu koledžu iz-
glītība kā augstākās izglītības zemākā jeb pamata pakāpe. 

Kopienu koledžu pieredze ASV ir pamācoša, jo tās vairāk nekā 120 ga-
du vēsturē bijušas gan pārdomas, iebildumi un karstas diskusijas, gan sa-
biedrības atzinība un uzplaukuma periodi. Tas viss novedis pie šo koledžu 
mūsdienu modeļa, kas ieņem nozīmīgu, neaizstājamu vietu ASV augstākās 
izglītības sistēmā un ir kalpojis par paraugu daudzām pasaules valstīm, 
t.sk. Eiropā.

19.–20. gs. mijā vairāku Amerikas universitāšu prezidenti sāka ru-
nāt par to, ka pirmo divu gadu studijas ir samērā vispārīgas un tās varētu 
nodalīt, lai universitātes mācīšanas vietā varētu vairāk pievērsties pētīju-
miem. Tādējādi universitātēs studijas turpinātu tikai paši spējīgākie stu-
denti un tās, bez šaubām, kļūtu elitārākas. Jau 1892. gadā šīs idejas tika 
īstenotas Čikāgas universitātē, organizatoriski to sadalot divās atsevišķās 
daļās: juniorkoledžā un seniorkoledžā.5 Nākamajā stadijā bija paredzēts 

5 Drury R. L. Community Colleges in America: A Historical Perspective// Inquiry, Vol. 8, No 1 
(Spring 2003).– https://eric.ed.gov/?id=EJ876835#:~:text=Drury%2C%20Richard%20L.&text= 
Drury%20traces%20the%20development%20of,factors%20that%20influenced%20their%20
development.– (Resurss apskatīts 31.01.2021.).

TĀLAVS JUNDZIS



100 I  AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTI

juniorkoledžas nodot vidusskolām. Tas arī īstenojās Džoljetas vidusskolā 
(Joliet High School) 1901. gadā, iekļaujot tās pēcvidusskolas programmās 
koledžas līmeņa kursus. Tā radās pirmā publiskā juniorkoledža Amerikā, 
kurā studijas sāka pirmie seši studenti (tagad Džoljetas juniorkoledžā studē 
30000 studentu).

Universitāšu spiediena rezultātā arvien vairāk vidusskolu dibināja ju-
niorkoledžas. To skaits gan palielinājās salīdzinoši lēni, gūstot atzinību 
vidusšķiras ģimenēs un pieaugot to piederības sajūtai vietējās sabiedrības 
kopienām. Tomēr vēl pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā šīs koledžas ne-
bija pietiekami atpazītas un atzītas sabiedrībā un arī popularitāte nebija 
augsta. Seniorkoledžas un universitātes tās negribīgi respektēja gan savu 
ambīciju, gan nepietiekamā akadēmiskuma līmeņa dēļ juniorkoledžās.

Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados juniorkoledžas mainīja savu izglī-
tošanas stratēģiju. Tās savās studiju programmās mazināja akadēmiskās 
izglītības īpatsvaru un orientāciju uz studentu sagatavošanu universitātēm. 
Tā vietā juniorkoledžas vairāk pievērsās arodizglītībai un speciālistu saga-
tavošanai, kas īpaši attaisnojās ekonomikas krīzes un Lielās depresijas ap-
stākļos. Juniorkoledžas pierādīja savu spēju īsā laikā, pietiekoši lēti un labā 
kvalitātē sagatavot salīdzinoši augsta līmeņa nepieciešamos speciālistus 
ekonomikas atjaunošanai. Juniorkoledžās uzņemto studentu skaits laikā no 
1929. gada līdz 1939. gadam palielinājās no 56000 līdz 150000.6 Šajā laikā 
juniorkoledžas, kuras arvien vairāk un ciešāk bija saistītas ar vietējiem uz-
ņēmējiem un vietējās sabiedrības kopienām, nereti sāka saukt par kopienu 
koledžām (community colleges). Juniorkoledžu (kopienu koledžu) lomas 
un autoritātes pieaugums sabiedrībā šajā laikā rosināja diskusijas par to 
izglītības līmeni un piederību augstākajai izglītībai. Tam sekoja oponentu 
(galvenokārt universitāšu prezidentu) asi iebildumi un argumenti, kādēļ šīs 
koledžas būtu atstājamas vidējās izglītības sektorā.7 Tomēr beigu beigās 
juniorkoledžas tika atzītas par augstākās izglītības daļu.8

6 Drury R. L. Community Colleges in America: A Historical Perspective// Inquiry, Vol. 8, No 1 
(Spring 2003).– https://eric.ed.gov/?id=EJ876835#:~:text=Drury%2C%20Richard%20L.&text= 
Drury%20traces%20the%20development%20of,factors%20that%20influenced%20their%20
development.– (Resurss apskatīts 31.01.2021.).

7 Frye J. H. Leadership Ideology and Institutional Development in the Public Junior College, 1900 – 
1940. Loyola eCommons, 1990: Theses and Dissertations, 2892.– https://ecommons.luc.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=3891&context=luc_diss.– (Resurss apskatīts 31.01.2021.).

8 Drury R. L. Community Colleges in America: A Historical Perspective// Inquiry, Vol. 8, No 1 
(Spring 2003).– https://eric.ed.gov/?id=EJ876835#:~:text=Drury%2C%20Richard%20L.&text= 
Drury%20traces%20the%20development%20of,factors%20that%20influenced%20their%20
development.– (Resurss apskatīts 31.01.2021.).
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Pēc Otrā pasaules kara juniorkoledžas, kuras arvien biežāk dēvēja par 
kopienu koledžām, piedzīvoja jaunu uzplaukumu sakarā ar ekonomikas 
atjaunošanu un nepieciešamību augstāko izglītību nodrošināt ātri un iespē-
jami lielākam cilvēku skaitam. 60. gadu sākumā šī tendence turpinājās –  
katru nedēļu ASV tika dibināta kāda jauna kopienu koledža.9 Arī vēlāk –  
70. gados kopienu koledžās uzņemto studentu skaits no 1,6 miljoniem 
palielinājās līdz 4,5 miljoniem 1980. gadā.10 Šajā laikā kopienu koledžas 
arvien vairāk orientējās uz darba tirgus vajadzību nodrošināšanu – mazāk 
rūpējoties par studentu sagatavošanu studiju turpināšanai četrgadīgajās 
koledžās un universitātēs.

Tagad ASV ir nedaudz vairāk kā 1000 kopienu koledžu, kurās mācās 
12 miljoni studentu, veidojot šīs valsts augstākās izglītības lielāko un sa-
turiski daudzveidīgāko sektoru (41%).11 Aizvadītajos desmit gados pēc pa-
saules globālās ekonomiskās krīzes studentu skaits ir nedaudz samazinā-
jies, bet tagad stabilizējies. Kopienu koledžās 36% ir pilna laika studējošie 
un 64% – nepilna laika studējošie, to vidējais vecums ir 26 gadi.12 Vidējā 
studiju maksa gadā ir 3700 USD,13 kas ir daudz zemāka nekā pārējās aug-
stākās izglītības institūcijās. Pieaug to kopienu koledžu skaits, kas nodro-
šina studijas bez maksas.

Studējošie kopienu koledžās pēc to studiju satura, ilguma un mērķa 
klasificējami divās atšķirīgās galvenajās kategorijās. Lielākā daļa – vairāk 
nekā puse no visiem studējošiem ar vidusskolas izglītību studē divus ga-
dus, iegūstot asociēto grādu (zinātnē, mākslā, vispārējās studijās vai lietiš-
ķajā zinātnē). Tas ļauj ieņemt amatus noteiktās profesijās, kas atbilst vidēja 
līmeņa speciālistiem. Kopienu koledžas parasti noslēdz līgumus ar tuvumā 
esošajām augstskolām (četrgadīgajām augstākās izglītības institūcijām) un 
universitātēm, kuras automātiski pārskaita koledžā apgūtos studiju kursus 
bakalaura grāda iegūšanai. Dažas koledžas vienojušās ar augstskolām par 
iespēju pabeigt bakalaura programmu tālmācībā vai klātienē tās pašas ko-
pienas koledžas telpās. Apmēram 30% kopienu koledžu studenti turpina 
studijas bakalaura programmās četrgadīgās augstskolās, taču, kā liecina 
9 Drury R. L. Community Colleges in America: A Historical Perspective// Inquiry, Vol. 8, No 1 

(Spring 2003).– https://eric.ed.gov/?id=EJ876835#:~:text=Drury%2C%20Richard%20L.&text= 
Drury%20traces%20the%20development%20of,factors%20that%20influenced%20their%20
development.– (Resurss apskatīts 31.01.2021.).

10 Turpat.
11 Fast Facts 2020. American Association of Community Colleges. – https://www.aacc.nche.edu/

research-trends/fast-facts/.– (Resurss apskatīts 01.02.2021.).
12 Turpat.
13 Turpat.
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statistika, sešu gadu laikā tikai 13% no šiem studentiem tiešām arī iegūst 
bakalaura grādu.14 Jauna tendence kopienu koledžu attīstībā ir atsevišķu 
bakalaura programmu ieviešana dažās no tām, attiecīgi pagarinot studiju 
laiku un dažkārt arī mainot koledžas nosaukumu, atsakoties no vārda ko-
pienas.15 Tiesības kopienu koledžām piešķirt bakalaura grādus noteiktās 
studiju programmās ir spēkā 65 koledžās 23 štatos.16

Otra studējošo grupa kopienu koledžās (47% no visiem studējošajiem)17 
ir dažāda veida un ilguma kursu klausītāji, kas domāti profesionālās kva-
lifikācijas pilnveidei un tālākizglītībai. Šos kursus sekmīgi pabeigušie stu-
denti saņem sertifikātu attiecīgās apmācības jomā, kas nepieciešams valsts 
pārbaudījumu kārtošanai noteiktās specifiskās profesijās vai arī iegūtais 
sertifikāts izmantojams priekšrocību gūšanai profesionālajā karjerā.

Lielākā daļa kopienu koledžu ASV darbojas kā štata augstākās izglītī-
bas patstāvīgas institūcijas ar savu administrāciju. Nelielai daļai no tām ir 
štata universitātes nodaļas statuss, kas samērā maz ietekmē to patstāvību. 
Visas kopienu koledžas pārvalda pilnvaroto padome, kuras locekļus ieceļ 
štata gubernators vai padome, kuru ievēl kopienas koledžas rajonā dzīvo-
jošie pilsoņi. ASV ir izplatīta vairāku patstāvīgu kopienu koledžu atrašanās 
vienā kopīgā teritorijā, ko sauc par multikoledžu rajonu. Tajā parasti ir vie-
na kopīga pilnvaroto padome visām kopienu koledžām. Pilnvaroto padome 
izvēlas kopienu koledžas prezidentu (dažkārt to sauc par kancleru).

Kopienu koledžu interešu aizstāvībai ASV darbojas Amerikas Kopienu 
koledžu asociācija, kas ir 1920. gadā dibinātās Amerikas Juniorkoledžu 
asociācijas pēctece, kas kopš 1930. gada regulāri izdod kopienu koledžu 
žurnālu. Amerikas Kopienu koledžu asociācija ir Koledžu un politehnisko 
augstskolu pasaules federācijas dalībniece. Minētās federācijas dalībniece 
kopš 2013. gada ir arī Juridiskā koledža (Rīga), kura tieši sadarbojas arī ar 
Amerikas Kopienu koledžu asociāciju, piedaloties tās kongresos un semi-
nāros, apmainoties ar informāciju.   

Amerikas kopienu koledžu modelis sekmīgi tiek izmantots Kanādā, 
kur gan katrā provincē ir autonoma un atšķirīga augstākās izglītības sistē-
14 Barshay J. Why so few students tranfer from community colleges to four-year universities// The 

Hechinger Report. 1 June, 2020.– https://hechingerreport.org/why-so-few-students-transfer-
from-community-colleges-to-four-year-universities/.– (Resurss apskatīts 01.02.2021.).

15 Chen G. New Bachelor’s Degrees Offered at Community Colleges. 8 November 2020. – https://
www.communitycollegereview.com/blog/new-bachelors-degrees-offered-at-community-
colleges.– (Resurss apskatīts 01.02.2021.).

16 Fulton M. Community Colleges expanded role into Awarding Bachelor’s  Degrees – ECS 
Education Policy Analysis.  April 2015.– www.ecs.org.– (Resurss apskatīts 23.11.2020.).

17 Fast Facts 2020. American Association of Community Colleges. – https://www.aacc.nche.edu/
research-trends/fast-facts/.– (Resurss apskatīts 01.02.2021.).
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ma. Divās Kanādas rietumu provincēs, kur ir divgadīgās kopienu koledžas, 
to absolventi līdzīgi kā ASV iegūst asociēto grādu un var turpināt studijas 
bakalaura programmu vēlākajos posmos tajās universitātēs, ar kurām kole-
džas noslēgušas līgumus.

Austrālijā Amerikas kopienu koledžu ekvivalents ir tehniskās un tālāk-
izglītības koledžas (Technical and Further Education colleges – TAFE), 
kurās sagatavo dažāda līmeņa speciālistus, t.sk. tādus, kas pielīdzināmi 
bakalaura kvalifikācijai. Absolventi saņem dažāda līmeņa sertifikātus un 
diplomus, kas atbilst dažādās profesijās noteiktajām un nepieciešamajām 
kvalifikācijām. No 2004. gada TAFE var piešķirt arī no ASV aizgūtos aso-
ciētos grādus. Noteiktos gadījumos TAFE iegūtos kredītus daļēji var pār-
skaitīt universitāšu bakalaura programmās. No 2002. gada TAFE noteiktos 
gadījumos piešķir arī bakalaura grādus atbilstošās programmās.18

Mūsdienu Japānas augstākās izglītības sistēma tapusi, izmantojot vai-
rāku rietumvalstu un ASV pieredzi. Gan juniorkoledžu, gan kopienu ko-
ledžu sistēma pārņemta no ASV. Tajās abās studijas ilgst divus gadus, tās 
ir orientētas uz vidējā līmeņa speciālistu sagatavošanu un to absolventi 
iegūst sertifikātu, diplomu vai asociēto grādu. Zīmīgi, ka kopienu koledžas 
atšķirībā no juniorkoledžām Japānā balstās uz duālu izglītības filozofiju, 
t.i., studenti vienlaikus mācās arī universitātē. Tas nozīmē, ka studenti gūst 
akadēmiskās zināšanas universitātē dienas pirmajā pusē un profesionālās 
iemaņas koledžā dienas otrajā pusē. Pēc absolvēšanas vienlaikus tiek 
piešķirts gan universitātes bakalaura grāds, gan koledžas asociētais grāds 
vai diploms.19

Amerikāņu kopienu koledžu sistēma, ko varam pielīdzināt īsā cikla 
augstākajai izglītībai Eiropas izpratnē, darbojas arī Brazīlijā, Dienvidkore-
jā, Filipīnās, Honkongā (no 2000. gada), Indijā, Meksikā un daudzās citās 
pasaules valstīs.

Īsā cikla augstākā izglītība Boloņas procesā Eiropā
Boloņas process ieņem nozīmīgu vietu īsā cikla profesionālās augstā-

kās izglītības ieviešanā un attīstībā Eiropas Augstākās izglītības telpā. Bo-
loņas process sākās 1999. gadā, kad 29 Eiropas valstu izglītības ministri 
parakstīja deklarāciju par sadarbību Eiropas vienotas augstākās izglītības 
18 TAFE: Australian College Association.– https://smapse.com/tafe-australia-college-association/.– 

(Resurss apskatīts 02.02.2021.).
19 Kogirima A. Semman Gakko (Professional Training Colleges) in Japan. National Institute 

for Educational Policy Research (MEXT).– https://www.nier.go.jp/English/educationjapan/
pdf/201403SMG.pdf.–  (Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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telpas veidošanā. 2021. gadā Boloņas procesā bija iesaistījušās 49 valstis 
un Latvija ir viena no tām jau kopš 1999. gada.

Sākotnēji Boloņas procesa ietvaros īsā cikla augstākās izglītības jau-
tājumi netika skarti. Tomēr jau 2003. gadā ministru sanāksmē Berlīnē 
Boloņas procesa Starptautiskās vadības grupai tika uzdots izpētīt, vai un 
kā īsāka augstākā izglītība varētu būt saistāma ar pirmo augstākās izglī-
tības ciklu20 (bakalaura vai tam ekvivalentā līmenī). Faktiski šī uzdevu-
ma īstenošanā aktīvi iesaistījās neformālā Apvienotā kvalitātes grupa, 
kurā darbojās izglītības jomas speciālisti un eksperti no dažādām valstīm 
un dažādām starptautiskām organizācijām un kura jau 2002. gadā Dub-
linā bija piedāvājusi bakalaura un maģistra ciklu deskriptorus (kritēri-
jus). Ņemot vērā Berlīnes sanāksmes lēmumus, tā īsā laikā izstrādāja un  
2004. gada 18. oktobrī Dublinā piedāvāja augstākās izglītības īsā cikla (kā 
pirmā cikla daļas) deskriptorus, tādējādi noslēdzot visu augstākās izglītī-
bas ciklu deskriptoru izstrādi (Dublinas deskriptori). Tie cita starpā notei-
ca, ka augstākās izglītības īsā cikla apgūšanai jāpierāda zināšanas un sa-
pratne, kas balstās uz vispārējo vidējo izglītību un tālāka augstāka līmeņa 
mācību grāmatām; šādām zināšanām jānodrošina pamats darba laukam vai 
arodam, personīgai attīstībai un tālākām studijām, lai pabeigtu pirmo cik-
lu.21 Jau nākamajā Boloņas procesa izglītības ministru sanāksmē Bergenā  
2005. gadā Dublinas deskriptori tika apstiprināti, iegūstot apzīmējumu 
“Kvalifikācijas ietvarstruktūra Eiropas Augstākās izglītības telpai”.22 

Pēc Bergenas sanāksmes 2005. gadā sākās darbs pie plašākas visaptve- 
rošas Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI)23 izveidošanas, kas kal-
potu kā tulkošanas rīks dažādām nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūrām 
un veicinātu dažādu kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību un pār-
nesamību. EKI apstiprināja Eiropas Komisija 2011. gadā (precizējumi  
2017. gadā) un tā aptver visu veidu un visu kvalifikāciju līmeņus, sākot no 
pirmā (vispārējās pamatzināšanas) un beidzot ar astoto līmeni – visaugstā-
ko zināšanu un prasmju līmeni.

20 Realising the European Higher Education Area: Communique of the Conference of Ministers 
responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003, p. 4.– http://www.ehea.
info/media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English_577284.pdf .–
(Resurss apskatīts 02.02.2021.).

21 Shared “Dublin”descriptors for Short Cycle, First Cycle and Third Cycle Awards. A report 
from a Joint Quality Initiative informal group (contributors to the document are provided in the 
Annex) (18 October 2004).– http://www.aqu.cat/docdoc_24496811_1pdf .– (Resurss apskatīts 
05.12.2020.).

22  Qualifications Frameworks in the European Higher Educationa Area (QF-EHEA).
23  European Qualifications Framework (EQF).
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Boloņas procesa ministru sanāksmē Bukarestē 2012. gadā tika pozitīvi 
novērtēta Eiropas Komisijas apstiprinātā Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruk-
tūra un ministri apņēmās integrēt un savienot tās līmeņus ar Eiropas Aug-
stākās izglītības telpas kvalifikācijas ietvarstruktūru, t.sk. īsā cikla kvalifi-
kācijas atbilstību piektajam līmenim EKI. Turpmākajos desmit gados pēc 
Bukarestes sanāksmes šāda atbilstība nav tikusi apšaubīta. Piektais EKI 
līmenis, kurā noteiktās zināšanas, prasmes un atbildību var sasniegt īsā 
cikla augstākajā izglītībā vai arī citos, t.sk. neformālos, ceļos, paredz vis-
aptverošas, specializētas, praktiskas un teorētiskas zināšanas darba vai stu-
diju jomā; plašu kognitīvo un praktisko iemaņu klāstu, kas vajadzīgs, lai 
izstrādātu abstraktas problēmas radošus risinājumus; spēju īstenot vadību 
un uzraudzību, ja notiek neparedzamas izmaiņas, kā arī attīstīt savu un citu 
sniegumu.24

Daudzās izmaiņas Eiropas un citu pasaules reģionu izglītībā noteica 
nepieciešamību pārskatīt 1997. gadā pieņemto Starptautisko standartizēto 
izglītības klasifikāciju (turpmāk – ISCED).25 Jaunajā redakcijā tā pieņemta 
UNESCO Ģenerālajā asamblejā 2011. gada novembrī. ISCED–2011 versi-
jā pilnībā integrēti Boloņas procesa augstākās izglītības cikli, ieskaitot īsā 
cikla augstāko izglītību, kas atbilst piektajam kvalifikāciju līmenim. Šajā 
dokumentā piektais kvalifikāciju līmenis – īsā cikla augstākā izglītība –  
skaidrots kā tāds, kurā studējošiem nodrošina profesionālas zināšanas, 
prasmes un kompetences. Tipiski tās ir praktiski orientētas un profesionāli 
specifiskas programmas, kuras sagatavo studentus darba tirgum. Tomēr šīs 
programmas var nodrošināt arī pāreju uz citām augstākās izglītības prog-
rammām. Tās var būt arī akadēmiskas zem bakalaura programmu līmeņa. 
Šo programmu īstenošanas laika minimums ir divi gadi, bet parasti (ne 
vienmēr) tās ir īsākas par trim gadiem.26

Boloņas procesa ministru sanāksmē Erevānā 2015. gadā tika apstipri-
nāti Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās 
izglītības telpā (turpmāk – ESG),27 kur noteikts, ka arī pašām institūcijām, 
kas īsteno jebkura līmeņa augstākās izglītības programmas, jāatbilst ESG 
24 Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF) Source.– https://

ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page.– (Resurss apskatīts 29.12.2020.).
25 International Standard Classification of Education (ISCED).
26 International Standard Classifications of Education ISCED 2011.– Montreal: UNESCO Institute 

for Statistics, 2012.– p. 48.
27 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).–

https://eua.eu/downloads/content/standards%20and%20guidelines%20for%20quality%20
assuranc0in%20the%20european%20higher%20education%20area%20esg%202015.pdf.– 
(Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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prasībām. Turklāt, lai to nodrošinātu, jāveic šo institūciju ārēja akreditāci-
ja, ko cikliski īsteno neatkarīgas noteiktām prasībām atbilstošas aģentūras. 
Ministri vēlreiz apstiprināja apņemšanos īsā cikla kvalifikācijas iekļaut 
Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrā, balstoties 
uz Dublinas deskriptoriem un nodrošināt arī īsā cikla augstākās izglītības 
kvalitāti atbilstoši Erevānā apstiprinātājiem ESG. Valstis tika aicinātas no-
drošināt īsā cikla augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu pašu sistēmās 
arī tad, ja tās pašas neīsteno šādu kvalifikāciju.28

Diskusijas par īsā cikla izglītību un kvalifikācijām turpinājās Boloņas 
procesa ministru sanāksmē Parīzē 2018. gadā, kur ministri atzinīgi novēr-
tēja īsā cikla augstākās izglītības misiju attiecībā uz darba tirgu, tālākajām 
studijām un sociālo kohēziju. Ministri vienojās atzīt īsā cikla kvalifikāci-
jas kā patstāvīgu līmeni Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju 
infrastruktūrā kā to faktiski jau bija sagatavojusi un iezīmējusi Erevānas 
sanāksme. Ņemot vērā, ka ne visās valstīs ir un ne visas valstis plāno  
ieviest īsā cikla kvalifikācijas, Parīzē arī vienojās, ka katra valsts var lemt 
vai un kā integrēt īsā cikla kvalifikācijas to nacionālajās ietvarstruktūrās.29 
Parīzes sanāksmē jaunā redakcijā pieņēma Eiropas Augstākās izglītī-
bas telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru, precizējot visu augstākās izglītī-
bas ciklu mācīšanās rezultātus un iegūstamos kredītpunktus. Attiecībā uz 
īsā cikla kvalifikācijām noteikts, ka to apguvējiem jāapliecina zināšanas 
un izpratne studiju jomā, kas balstīta uz vispārējo izglītību un parasti ir 
salīdzinoši augstākā līmenī, ko apgūst no atbilstošām mācību grāmatām, 
tādas zināšanas nodrošina pamatu darbam vai arodam, personīgai attīstībai 
un turpmākajām studijām, lai pabeigtu pirmo ciklu.30

Īsā cikla augstākā izglītība Eiropā nav Boloņas procesa jaunievedums. 
Tās saknes Eiropā meklējamas jau pagājušā gadsimta otrajā pusē un vis-
ticamāk aizgūtas no ASV kopienu koledžu pieredzes, kad tās piedzīvoja 
savus uzplaukuma gadus. Pagājušā gadsimta 60. un 70. gados īsā cikla 
augstāko izglītību ieviesa angliski runājošajā Lielbritānijā un Īrijā, kā arī 

28 Yerevan Communique 2015. Bologna process. European Higher education Area.– http://www.
ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf .–
(Resurss apskatīts 02.02.2021.).

29 Paris Communique. Paris, May 2018. Bologna Process. European Higher Area.– http://www.ehea.
info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_final_952771.
pdf .– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).

30 The framework of qualifications for the European higher education area. Appendix III: 
Overarching Framework of Qualifications of the European Higher Education Area (revised 
2018).–http://ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/8/EHEAParis2018_Communique_
AppendixIII_952778.pdf.–  (Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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Francijā, Norvēģijā un Kiprā. Otrajā grupā – galvenokārt Centrālās vai 
Austrumeiropas valstīs (Bulgārija, Čehija, Ungārija, Slovēnija, Latvija), 
kā arī Islandē – īsā cikla augstāko izglītību kā pēcvidusskolas augstāko 
izglītību ieviesa 90. gados vai gadsimtu mijā.31 Visbeidzot, lielākā daļa val-
stu šo izglītības ciklu ieviesa pēc tā iekļaušanas Eiropas Augstākās izglītī-
bas telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrā Boloņas procesa ietvaros.

Īsā cikla programmas augstākajā izglītībā 2021. gada sākumā bija jau 
ieviestas vai tās gatavojās ieviest Eiropas Augstākās izglītības telpas valstu 
lielākā daļa. Apmēram 26 valstu vidū ir Lielbritānija, Francija, Spānija, 
Itālija, Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Portugāle, Turcija un Ukraina.

Lietuva izdarīja izmaiņas savā Augstākās izglītības un pētniecības  
likumā 2018.  gada 20. novembrī, ieviešot īsā cikla studijas augstākās iz-
glītības sistēmā, taču faktiski vēl 2020. gadā šī norma nebija īstenota. Lī-
dzīgā veidā Serbija iekļāva īso ciklu jaunajā Augstākās izglītības likumā  
(2019. gada martā). Pavisam nesen arī Polijā uzsākta īsā cikla programmu 
īstenošana, taču tikai sociālā darba koledžās, kurās mācās 220 studenti.32 
Čehijā turpinās diskusijas jau vairāk kā desmit gadus par īsā cikla prog-
rammu ieviešanu augstākajā izglītībā, kam pretojas universitātes. Arī Igau-
nija nav īstenojusi pirms desmit gadiem pausto apņemšanos33 ieviest īsā 
cikla augstāko izglītību.

Īsā cikla augstākā izglītība Eiropas Augstākās izglītības telpā atšķirībā 
no citiem cikliem nav sasniegusi vienotu izpratni valstu vidū. Joprojām 
dažādi un ļoti atšķirīgi tiek vērtēta EKI 5. līmeņa jēga un sūtība izglītības 
sistēmā. Vairākās valstīs uzskata, ka arī arodizglītībai var būt augstākais 
līmenis, kas atbilst EKI 5. līmenim, bet nav piederīgs augstākajai izglītībai. 
Citiem vārdiem, ir atšķirības formulējumā profesionālā augstākā izglītī-
ba un augstākā profesionālā izglītība. Ja profesionālās augstākās izglītības  
5. līmenis Eiropas Augstākās izglītības telpā Boloņas procesā skaidri de-
finēts, tad pats jēdziens augstākā profesionālā izglītība kā pēcvidussko-
las izglītība, bet ne augstākā izglītība, nav definēts un tā piesaiste EKI  
5. līmenim rada diskusijas un izpratnes atšķirības. Arī bieži lietotie termi-
ni arodizglītība un profesionālā izglītība tiek lietoti gan kā sinonīmi, gan 
kā atšķirīgi jēdzieni, kas situāciju padara vēl grūtāk saprotamu. Lietuvā,  

31 Kirsch M., Beernaert Y. Short Cycle Higher Education in Europe. Level 5: The Missing Link.– 
Brussels: EURASHE, 2011.– p. 35.

32 Education At a Glance 2019. OECD Indicators. Poland.– https://www.oecd.org/education/
education-at-a-glance/EAG2019_CN_POL.pdf.– (Resurss apskatīts 03.02.2021.).

33 Kirsch M., Beernaert Y. Short Cycle Higher Education in Europe. Level 5: The Missing Link.– 
Brussels: EURASHE, 2011.– p. 34.
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Šveicē un dažās citās valstīs jēdziens arodizglītība apzīmē vidējās izglītī-
bas veidu, bet profesionālā izglītība pēcvidusskolas vai augstākās izglītī-
bas veidu, kas ienes nedaudz lielāku skaidrību, taču terminoloģijas sakār-
tošana un vienādošana šajā jomā būtu risināma starptautiski.

Eiropas Augstākās izglītības telpas valstu atšķirības izpratnē par EKI 
5. līmeni apliecina Eiropas Komisijas 2020. gada apkopojumu par Boloņas 
procesa ieviešanas stāvokli. Apmēram viena ceturtā daļa no valstīm nav 
ziņojusi par īsā cikla augstākās izglītības programmu eksistenci, taču Ei-
rostsat dati liecina, ka šajās valstīs ir uzņemti studenti Starptautiskās stan-
dartizētās izglītības klasifikācijas 5. līmenī. Dažās valstīs tie gan ir nelielā 
skaitā: Vācijā – 300, Čehijā – 1000, Slovākijā – 3000, Šveicē – 4100, tur-
pretim citās ievērojami vairāk: Krievijā – 2941000, Kazahstānā – 94000, 
Austrijā – 76000, Azerbaidžānā – 3000, Moldovā – 1500.34 Apmēram 10 
valstīs, t.sk. Grieķijā, Somijā, Rumānijā, Baltkrievijā, Ziemeļmaķedonijā, 
Melnkalnē un Bosnijā Hercegovinā, Starptautiskās standartizētās izglītības 
klasifikācijas 5. līmenī nav uzņemti studenti 2016./2017. studiju gadā.35

Eiropas Augstākās izglītības telpā īsā cikla augstākās izglītības prog-
rammās uzņemto studentu skaits laikā no 2003. gada līdz 2017. gadam pie-
audzis 4,5 reizes. Ja 2003. gadā tika uzņemti 1,7 miljoni jeb 16% no visiem 
16 miljoniem šajā gadā uzņemtajiem augstākās izglītības institūcijās,36 tad 
2016./2017. studiju gadā – 7,6 miljoni jeb 19,7% no visiem 37 miljoniem 
studentu, kas pievienojās augstākajai izglītībai šajā studiju gadā. 37

Lai pārliecinātos, cik lielā mērā īsā cikla augstākā izglītība tiešām ir 
daļa no augstākās izglītības, nav mazsvarīgi noskaidrot to institūciju statu-
su, kurās tā tiek īstenota. Acīmredzams, ka to nevarētu atzīt par pilntiesīgu 
augstāko izglītību, ja tā netiek iegūta augstākās izglītības institūcijā vai 
sadarbībā ar to.38

34 The European Higher Education Area in 2020. European Commission Bologna Process 
Implementation Report, p. 50.– file:///Users/talavs/Downloads/EC0220828ENN.en.pdf.– (Re-
surss apskatīts 31.01.2021.).

35 Turpat, p.18.
36 Cremononini L. Short-Cycle Higher Education: An International Review. Cheps. Center 

for Higher Education Policy Studies, 2010, p. 4.– https://www.wissenschaftsmanagement-
online.de/sites/www.wissenschaftsmanagement-online.de/files/migrated_wimoarticle/001_
CHEPS5ShortCycleHE.pdf .– (Resurss apskatīts 01.01.2021.).

37 The European Higher Education Area in 2020. European Commission Bologna Process 
Implementation Report, p. 18.– https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/
european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en.– (Resurss 
apskatīts 02.02.2021.).

38 Kirsh M., Beernaert Y., Norgaard.S. Tertiary Short Cycle Education in Europe. EURASHE, 
2003, p. 25.– https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/TSC_in_Europe_May2003.pdf.– 
(Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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Īsā cikla augstākā izglītība atbilstoši 5. līmenim Eiropā gandrīz vien-
mēr tiek īstenota augstākās izglītības institūcijās, izņemot dažus specifis-
kus gadījumus atsevišķās valstīs (piemēram, medicīnas māsu kursi Beļ-
ģijas flāmu vidusskolās). Tās ir ļoti dažādas, sākot no universitātēm un 
universitāšu koledžām, augstskolām (lietišķo zinātņu  universitātēm), 
tehniskiem (tehnoloģiskiem) institūtiem un akadēmijām, profesionālajām, 
tehniskajām un cita veida koledžām, līdz pat pieaugušo, tālākizglītības 
un citu nosaukumu augstākās izglītības institūcijām. Šo institūciju 
daudzveidība un specifiskie nacionālie nosaukumi apgrūtina orientēšanos 
tajos un nesekmē starptautisko sadarbību. Turklāt gandrīz katrā valstī ir 
vairāku veidu augstākās izglītības institūcijas, kurās tiek īstenotas īsā cikla 
augstākās izglītības programmas.

Francijā īsā cikla augstākās izglītības programmas var apgūt tehnolo-
ģisko universitāšu institūtos 24 specializācijās, kā arī kopš 2007. gada –  
vairāk kā 2000 valsts un privāto liceju augstākajās tehniskajās nodaļās. 
Privātajos licejos apgūtās zināšanas šajās programmās pārbauda valsts ek-
sāmenos.39

Lielbritānijā īsā cikla augstāko izglītību var iegūt universitātēs, kas sa-
darbojas ar augstākās izglītības koledžām un tālākizglītības koledžām. Arī 
pieaugušo un tālākizglītības centros vai nodaļās var iegūt augstāko izglītī-
bu, kas atbilst bakalaura līmeņa pirmajam gadam un var tikt ieskaitīta tiem, 
kas apgūst bakalaura programmas.

Dānijā līdz 2012. gadam īsā cikla augstāko izglītību apguva biznesa 
koledžās un tehniskajās koledžās. Tagad tās apvienotas profesionālās aug-
stākās izglītības akadēmijās.

Portugālē tehnisko specialitāšu īsā cikla augstākās izglītības program-
mas nodrošina vesels augstākās izglītības institūciju tīkls: valsts, privātās, 
kooperatīvās skolas, profesionālās skolas un centri, kurus visus pilnībā vai 
daļēji vada Nodarbinātības un arodapmācības institūts.

Vairāk nekā puse no Eiropas Augstākās izglītības telpas valstīm, kurās 
ir īsā cikla augstākā izglītība, to piedāvā apgūt arī universitātēs vai augst-
skolās. Tas atvieglo šo programmu absolventiem studiju turpināšanu tālā-
kajos augstākās izglītības ciklos, taču nonāk pretrunā sākotnējam mērķim 
universitātēm koncentrēt uzmanību akadēmiskās izglītības apgūšanai un 
pētījumiem. Islandē, Nīderlandē un Turcijā īsā cikla augstāko izglītību var 
apgūt tikai universitātēs vai augstskolās.

39 France. Short-Cycle Higher Education. Eurydice, 2018.– https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/france/short-cycle-higher-education_en.– (Resurss apskatīts 01.02.2021.).
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Atbilstoši ESG nosacījumiem īsā cikla augstākā izglītība jāīsteno aug-
stākās izglītības institūcijās neatkarīgi no nosaukuma. Viedokli, ka augstā-
kā izglītība, kas nav iegūta augstākās izglītības institūcijā, nevar tikt atzīta 
par augstāko izglītību, paudušas šīs jomas starptautiskās organizācijas un 
starptautiski atzīti eksperti. Eiropas Augstākās izglītības institūciju asoci-
ācija (turpmāk – EURASHE) pie šāda atzinuma nonākusi savos divos pa-
dziļinātajos īsā cikla augstākās izglītības pētījumos Boloņas procesa dalīb-
valstīs 2003. un 2011. gadā: “Lai redzētu, cik tālu terciārā īsā cikla izglītība 
patiesībā ir daļa no augstākās izglītības, svarīgi noskaidrot, kur terciārā īsā 
cikla augstākā izglītība tiek īstenota. Ir acīmredzami, ja apakšgrāda jeb 
terciārā īsā cikla augstākā izglītība netiek īstenota augstākās izglītības in-
stitūcijās, tā nevar tikt uzskatīta par augstāko”.40

Augstākās izglītības politikas studiju centrs ir konstatējis: ”Vairākumā 
valstu īsā cikla augstākā izglītība tiek īstenota universitātēs un/vai citās 
augstākās izglītības institūcijās, t.sk. [..] Latvijā. Dažās valstīs īsā cikla 
augstākā izglītība netiek īstenota universitātēs/augstākās izglītības insti-
tūcijās [..]. Tādējādi patiesībā tā nevar tikt atzīta par augstāko izglītību”.41

Starptautiskās organizācijas CHAINS 5, kurā pārstāvētas 24 valstis, 
kas pēta un popularizē īsā cikla jeb Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktū-
ras 5. līmeņa augstāko izglītību, prezidents Hanss Dāle  aizstāv tādu pašu 
viedokli: “Līdzīgi kā profesionālo izglītību var nodrošināt tikai atzīta pro-
fesionālas arodizglītības iestāde, tā arī īsā cikla augstāko izglītību var pie-
dāvāt tikai formāli atzītas augstākās izglītības institūcijas”.42

Ne tikai institūciju dažādība un to nepārskatāmība īsā cikla programmu 
īstenošanā Eiropas Augstākās izglītības telpā, bet arī tajā iegūstamo gala 
vērtējumu dokumentu un kvalifikāciju nosaukumu atšķirības bez padziļi-
nātas izpētes nav saprotamas un to starptautiskā novērtēšana un salīdzinā-
šana ir apgrūtināta. Francijā tie ir tehnoloģisko universitāšu diplomi vai 
augstākās izglītības tehniķa sertifikāti. Dažādu nosaukumu diplomi tiek 
piešķirti arī Lielbritānijā, Islandē, Portugālē, Kiprā, bet Ungārijā – sertifi-

40 Kirsh M., Beernaert Y., Norgaard S. Tertiary Short Cycle Education in Europe. EURASHE, 
2003, p. 25.– https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/TSC_in_Europe_May2003.pdf.– 
(Resurss apskatīts 02.02.2021.).

41 Cremononini L. Short-Cycle Higher Education: An International Review. CHEPS. Center 
for Higher Education Policy Studies, 2010, p. 4.– https://www.wissenschaftsmanagement-
online.de/sites/www.wissenschaftsmanagement-online.de/files/migrated_wimoarticle/001_
CHEPS5ShortCycleHE.pdf.– (Resurss apskatīts 01.02.2021.).

42 Daale H. Short Cycle HE and Higher VET – and the EL5A. Presentation. Brussels (March 8, 
2018).– https://www.chain5.net/wp-content/uploads/2013/12/Short-Cycle-HE-and-Higher-VET-
keynote-daale.pdf.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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kāti un Īrijā – augstākie sertifikāti. Slovēnijā koledžu beidzēji iegūst doku-
mentu ar kvalifikāciju: inženieris vai inženiere; tehnologs vai tehnoloģe; 
Norvēģijā – universitātes koledžas absolvents.43 

Tikai sešās valstīs iegūtā izglītība šajā līmenī tiek novērtēta ar grādiem: 
Dānijā tas ir akadēmiskais profesionālais grāds, Lielbritānijā un Maltā – 
pamata grāds, bet Nīderlandē un Beļģijas flāmu kopienā, kā arī Turcijā –  
asociētais grāds. 

Pamatots ir priekšlikums ieviest vienotu grādu sistēmu Eiropas Aug-
stākās izglītības telpas visu attiecīgo ciklu absolventiem, papildinot jau 
esošos bakalaura, maģistra un doktora grādus ar  jaunu – asociēto grādu 
īsā cikla augstākās izglītības ieguvējiem.44 Tas sakārtotu visas augstākās 
izglītības grādu sistēmu un padarītu viegli identificējamus, atpazīstamus 
īsā cikla augstākās izglītības ieguvējus, kā arī celtu šī izglītības veida at-
pazīstamību starptautiski ne tikai Eiropā, bet daudz plašākā mērogā, kur 
asociētais grāds jau ir pazīstams.

Īsā cikla augstākās izglītības tiesiskais regulējums Eiropas Augstākās 
izglītības telpā lielākoties iekļauts valstu likumdošanas aktos par augstā-
ko izglītību. Lielākajā daļā valstu izmaiņas likumdošanas aktos izdarītas  
2005.–2009. gadā atbilstoši Boloņas procesa nostādnēm par šo izglītības 
ciklu. Valstis parasti nosaka institūcijas, kurās iespējams apgūt šī veida izglī- 
tību, iestāšanās nosacījumus un kursu organizāciju, studiju ilgumu un kredīt- 
punktu pārskaitīšanas kārtību nākamo ciklu programmās. Vairākas valstis 
noteikušas maksimālo studiju maksu, bet atsevišķas valstis – arī minimālo 
studentu skaitu programmās vai grupās. Valstis arī noteikušas akreditācijas 
kārtību šī cikla programmām, kas tomēr vēl tālu ne visur atbilst standartiem 
un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā.

Boloņas procesa Romas sanāksmē 2020. gada 19. novembrī pausta mi-
nistru apņemšanās panākt, lai vismaz 20% studentu studiju laikā būtu arī 
studējuši ārvalstīs vai bijuši praksē ārvalstīs.45 Lai šo apņemšanos īstenotu 
attiecībā uz īsā cikla studentiem, svarīgākais būtu sakārtot un daudz lielākā 
mērā vienādot šo programmu īstenošanu un attiecīgo institūciju darbību 
visā Eiropas Augstākās izglītības telpā.

43 Short Cycle Higher Education in Member States. CHAIN5. Community for level 5.– https://www.
chain5.net/wp-content/uploads/2013/12/2015-sche-national-reports.pdf.– (Resurss apskatīts 
03.02.2021.).

44 Letter to Bologna Follow-up Group Secretariat by Hans Daale, President CHAIN5. 2 July, 2018.– 
hea.info/Upload/Board_RO_MK_64_15_Letter_CHAIN5.pdf.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).

45 Rome Ministerial Communique. 19 November 2020. EHEA. p. 6.– https://ehea.info/Upload/
Rome_Ministerial_Communique.pdf.– (Resurss apskatīts 31.01.2021.).
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Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Latvijā
Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā būtiskas reformas skāra arī augstāko 

izglītību, cenšoties to vairāk orientēt uz darba tirgus jaunajām prasībām. 
Tas atspoguļojās 1995. gada 2. novembrī pieņemtajā Augstskolu liku-
mā. Tomēr ne visas nostādnes šajā virzienā izrādījās veiksmīgas. Likuma  
25. pantā definētās augstskolu koledžas tādā veidolā tā arī nekad netika 
izveidotas, jo tajās iegūstamo izglītību likums neatzina par pielīdzināmu 
augstākajai izglītībai.

Būtiska nozīme bija 1997. gadā Latvijas Republikas Augstākās izglītī-
bas padomē izstrādātajai un 1998. gadā Ministru kabinetā izskatītajai Aug-
stākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālajai koncepcijai.46 Šajā 
koncepcijā lielākā uzmanība bija pievērsta tieši profesionālās augstākās 
izglītības attīstībai. Tā tālredzīgi un atbilstoši pasaules labākajai pieredzei, 
aicinot orientēties uz Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas, Islandes, Beļģijas un 
Nīderlandes pieredzi, paredzēja attīstīt praktiski orientētas īsā studiju laika 
programmas augstākās izglītības koledžās. Tā būtu universitātes tipa pro-
fesionālā augstākās izglītības pakāpe (1–3 gadi), kuru apgūstot, absolvents 
iegūtu kvalifikācijas diplomu šaurākā specialitātē. Koncepcija arī noteica 
skaidru uzdevumu – noteikt  augstākās izglītības koledžu tiesisko regulē-
jumu likumdošanas un citos normatīvajos aktos.47

Daļa no šīm konceptuālajām nostādnēm tika īstenotas Profesionālās 
izglītības likumā, ko pieņēma 1999. gada 10. jūnijā. Minētais likums pa-
vēra tiesisku ceļu pirmoreiz Latvijas vēsturē sākt jaunu nebijušu augstākās 
izglītības veidu – pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Likuma 
27. pants noteica, ka šādās programmās persona tiek uzņemta pēc vispā-
rējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studi-
ju programmu īstenošanas laiks tika noteikts divi līdz trīs gadi. Likuma  
30. pants noregulēja šo programmu akreditācijas kārtību, faktiski pasakot, 
ka pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ir daļa no 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām. Tā faktiski 
bija šī likuma būtiskākā un revolucionārākā norma, kas tolaik līdzinājās 
Eiropas pašu modernāko augstākās izglītības sistēmu nostādnēm. Tomēr, 
pretēji iepriekšminētās koncepcijas nostādnēm, šis likums nenoregulēja 
augstākās izglītības koledžu statusu un tikai netiešā veidā no 16. panta va-
rēja spriest, ka koledžas ir tās, kurās būtu īstenojama pirmā līmeņa profe-

46 Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija. Latvijas Republikas Augstākās 
izglītības padomes darba grupa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 285, (1997, 30. oktobris). 

47 Turpat.
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sionālā augstākā izglītība. Te runa gāja par koledžām, kas nav augstskolu 
koledžas, jo tajās (augstskolu koledžās) Augstskolu likums joprojām pa-
radoksālā kārtā nepieļāva īstenot jebkura veida augstāko izglītību, līdz šo 
likuma normu mainīja 2000. gada 23. novembrī.

Jau nākamajā – 2020. gadā pēc Profesionālās izglītības likuma pie-
ņemšanas tika reģistrētas/dibinātas pirmās divas patstāvīgās koledžas, kas 
uzsāka pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īste-
nošanu: Rīgas Tehniskā koledža, kura jaunā veida programmu izstrādi 
veica kopā ar darba devēju organizācijām un PHARE projekta ietvaros 
kopā ar Dānijas un Nīderlandes speciālistiem, un privātpersonu dibinātā 
Juridiskā koledža, kurā  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmas “Tiesību zinātne” īstenošana sākās 2000. gada 1. decembrī. 
2001. gadā un 2002. gada sākumā šīm divām koledžām pievienojās vēl 
5 jaunā tipa koledžas – no tām 2 valsts dibinātas un 3 privātās koledžas. 
Sastopot intensīvu universitāšu un valsts augstskolu pretestību jaunajam 
konkurējošajam augstākās izglītības veidam, jau izveidotās koledžas lēma 
apvienoties biedrībā un 2002. gada 20. maijā nodibināja Latvijas Koledžu 
asociāciju, kuras statusu vēlāk nostiprināja arī Augstskolu likumā un kura 
sekmīgi darbojas joprojām.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības attīstībai Latvijā vēl 
pirms šīs izglītības iekļaušanas Boloņas procesā impulsu deva jauna Aug-
stākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija, kuru ap-
stiprināja Ministru kabineta komisijas sēdē 2001. gada 16. jūlijā.48 Tajā 
nepārprotami bija atzīts un noteikts, ka koledža ir profesionālās augstākās 
izglītības iestāde, kas izglītojamiem pēc vidējās izglītības ieguves nodro-
šina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Pēc tās 
apguves absolvents iegūst ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni un 
spēj iestāties darba tirgū vai arī turpina izglītību otrā līmeņa profesionā-
lās augstākās izglītības iegūšanai. Koncepcija arī noteica uzdevumu – 
līdz 2003. gadam pēc iespējas ātrāk izveidot pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmas (koledžu tipa) un nostiprināt šīs 
studiju programmas augstskolās, piedāvājot plašu profesionālās izglītības 
spektru divu līdz trīs gadu garumā.49

Koledžu izglītības apšaubīšanai turpinoties, vienlaikus universitātes un 
augstskolas pašas sāka iekļaut koledžas tipa programmas savos studiju pie-
48 Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija periodam līdz 2010. gadam. 

Augstākās izglītības padome.– http://www.aip.lv/kocept_doc_nac-kocep.htm.– (Resurss apskatīts  
01.02.2021.).

49 Turpat.
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dāvājumos. Augstskolu koledžas līdz 2010. gadam netika veidotas. Tikai 
pēc īsā cikla augstākās izglītības programmu, kas pilnībā atbilst Latvijas 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām, iekļaušanas 
Boloņas procesā Bergenas sanāksmē 2005. gadā arī Latvijā tika grozīts un 
papildināts Augstskolu likums. Tajā 2006. gada 2. martā Saeima iekļāva 
jaunu pantu (101), kurā detalizēti noteica koledžu statusu un virkni citu 
jautājumu saistībā ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Šo gro-
zījumu rezultātā 3. pantā tika arī atzīts, ka koledžas ir augstākās izglītības 
institūcijas (vēlākajos grozījumos šī norma nav saglabāta).

Koledžu programmu novērtēšana un atzīšana starptautiskajā līmenī 
(ieskaitot  to ārējo  akreditāciju) diskusijas par šo tēmu Latvijā nemazināja, 
jo augstskolas joprojām nevēlējās samierināties ar patstāvīgajām koledžām 
kā augstākās izglītības institūcijām. Ņemot vērā, ka bija sakārtojami arī 
citi augstākās izglītības jautājumi, Izglītības un zinātnes ministre Baiba 
Rivža 2006. gada 29. maijā izveidoja darba grupu jauna Augstākās izglī-
tības likuma projekta izstrādāšanai. Šajā grupā bija gan Rektoru padomes, 
gan Augstākās izglītības padomes, gan arī Latvijas Koledžu asociācijas 
pārstāvji.50 Pēc karstām un saspringtām vairāku mēnešu diskusijām darba 
grupa izstrādāja Augstākās izglītības likuma projektu, kas koledžas atzi-
na par augstākās izglītības institūcijām un piedāvāja tiesiski sakārtot to 
darbību atbilstoši Latvijas Koledžu asociācijas izpratnei un  ieteikumiem. 
Projektu atbalstīja Ministru kabinets un iesniedza izskatīšanai 9. Saeimai, 
kura nespēja to pieņemt ieilgušo diskusiju dēļ deputātu vidū. Valdība to 
pašu projektu atkārtoti iesniedza arī 10. Saeimai 2010. gada 6. decembrī, 
taču šī Saeima drīz vien tika atlaista un likuma projekts izskatīts netika.

Nākamo desmit gadu laikā turpināja darboties 1995. gadā pieņemtais 
Augstskolu likums, kurš nu jau ticis grozīts vairāk kā 30 reizes. Kole-
džu un pirmā līmeņa profesionālajā augstākajā izglītībā līdz pat tagadē-
jās Saeimas sanākšanai būtisku izmaiņu nav, ja vien par tādām neuzskata  
8 valsts koledžu kļūšanu par universitāšu aģentūrām laikā no 2010. gada līdz  
2019. gadam, saglabājot līdzšinējo pārraudzības iestādes statusu.

Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Latvijā īsteno atbilsto-
ši spēkā esošajam Profesionālās izglītības likumam un Augstskolu liku-
mam deviņās valsts un astoņās privātās koledžās, septiņās universitāšu 
un augstskolu koledžās, kā arī visās universitātēs un lielā daļā augstskolu. 
2019./2020. akadēmiskajā gadā pirmā līmeņa profesionālajās augstākās 
izglītības programmās studēja 14000 studentu jeb 18% no visiem studējo-
50 Šī raksta  autors tika iekļauts darba grupā Augstākās izglītības likuma projekta izstrādei kā 

Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs.
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šiem augstākajā izglītībā. 40% no visiem šī līmeņa programmās studēja no 
valsts budžeta apmaksātās studiju  vietās.51 Valsts koledžās un valsts augst-
skolu aģentūrās studēja 6341 students, bet privātajās koledžās – 3193 stu-
denti.52 Lielākais studentu skaits pirmā līmeņa profesionālajās augstākās 
izglītības programmās 2019./2020. studiju gadā bija Latvijas Universitātē 
(1308 studenti), Biznesa augstskolā “Turība” (638 studenti), Rīgas Tehnis-
kajā universitātē (564 studenti), Rīgas Stradiņa universitātē (435 studenti) 
un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (412 studenti).53

Neatkarīgi no tā, kurā institūcijā tiek īstenota pirmā līmeņa profesio-
nālā augstākās izglītības programma, visas tās vadās no Noteikumiem par 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, kas ap-
stiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141  2001. gada 20. martā 
ar vēlākiem grozījumiem.54 Arī šo institūciju un programmu akreditācija 
atbilst vieniem un tiem pašiem noteikumiem, kas izriet no Standartiem un 
vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā 
(turpmāk – ESG).55

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Latvijā divdesmit gadu 
laikā sakārtota labāk nekā lielākajā daļā valstu Eiropas Augstākās izglītī-
bas telpā un tā perfekti atbilst Boloņas kritērijiem. Pirmkārt, pirmā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība ar likumu atzīta par patstāvīgu atsevišķu 
daļu no pirmā augstākās izglītības cikla un pilnībā balstās uz Dublinas de-
skriptoriem; otrkārt, tā tiek īstenota tikai un vienīgi augstākās izglītības 
institūcijās, neradot jautājumus par tās diplomu starptautisko atzīšanu un 
pielīdzināšanu; treškārt, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās iegūtie kredītpunkti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai tiek automātiski pārskaitīti bakalaura un citās atbilstošās prog-
rammās; ceturtkārt, šīs programmas īstenojošās institūcijas (koledžas un 
augstskolas) un pašas programmas tiek starptautiski akreditētas neatka-
rīgās ESG standartiem atbilstošās kvalitātes nodrošināšanas aģentūrās, 
piektkārt, noteikts šo programmu īstenošanas optimālais ilgums divi līdz 

51 Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2019. gadā. Galvenie statistikas dati. 2020, 22. lpp.– 
https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/parskats_par_latvijas_augstako_izglitibu_2019._gada1.
pdf.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).

52 Turpat, 21. lpp.
53 Turpat, 25. lpp.
54 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu: Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 141 (pieņemti 20.03.2001.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 54, (2001, 4. aprīlī).
55 Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (apstiprināti 

Boloņas procesa Ministru sanāksmē). Erevāna, 2015. gada 15. maijs.– http://www.aic.lv/portal/
content/files/ESG_2015_Latviski_pdf.pdf.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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trīs gadi; sestkārt, šo programmu un īstenojošo institūciju līdzšinējais sta-
tuss nodrošinājis to internacionalizāciju un studējošo mobilitāti Erasmus+ 
programmas ietvaros Eiropas Augstākās izglītības telpā.

Koledžu turpmāko attīstību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību 
Latvijā apdraud Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.–2020. gadā pub-
liskotais plāns visu veidu un visu dibinātāju koledžām atņemt  augstākās 
izglītības institūcijas statusu, padarot tās par nenoteikta statusa un neno-
teiktas pakāpes profesionālās izglītības iestādēm, lai arī saglabājot tām tie-
sības turpināt īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prog-
rammas līdzās zemāku līmeņu (pakāpju) kvalifikācijas programmām.56

Ministrijas piedāvājums būtībā paredz noteikt koledžu piederību pro-
fesionālās izglītības iestādēm, jo tās vienlaikus ir gan profesionālās izglītī-
bas iestādes, gan augstākās izglītības iestādes. Tomēr tas ir metodiski kļū-
daini, jo pretnostata divus atšķirīgus un nesalīdzināmus dažādu kategoriju 
jēdzienus: izglītības pakāpe un izglītības veids. Augstākā izglītība norāda 
uz vienu no četrām izglītības pakāpēm, kas noteiktas Izglītības likuma  
5. pantā, bet profesionālā izglītība atbilstoši minētā likuma 6. pantam ieda-
lās trīs izglītības veidos: vispārējā, profesionālā un akadēmiskā izglītība. 
Uz šiem principiem (pakāpēm un veidiem) balstās visa Latvijas izglītības 
sistēma un izglītības pakāpju un veidu pretnostatīšana ministrijas rosinā-
tajos grozījumos liecina par politiski motivētu tendenciozitāti. Citiem vār-
diem, Latvijas universitātes un augstskolas, arī koledžas, protams, kuras 
īsteno profesionālās dažādu ciklu programmas, pēc būtības ir profesionālās 
izglītības iestādes, bet vienlaikus arī augstākās izglītības iestādes.

Latvijas spēkā esošais Profesionālās izglītības likums un Augstskolu 
likums nav konceptuāli konsekvents. 1999. gadā, kad Saeima pieņēma 
Profesionālās izglītības likumu, konceptuāli bija paredzēts, ka likums re-
gulēs visu izglītības pakāpju profesionālās izglītības jautājumus un tas arī 
joprojām nosaka profesionālās augstākās izglītības, t.sk. pirmā līmeņa, pa-
matprincipus un nostādnes. Savukārt, sākotnēji konceptuāli bija paredzēts, 
ka Augstskolu likums (1995) regulēs tikai augstāko akadēmisko izglītību, 
kas nekad nav ticis īstenots. Ņemot vērā to, ka Augstskolu likums tika 
pieņemts četrus gadus pirms Profesionālās izglītības likuma un jau regu-
lēja visa veida augstskolu statusu un darbību, tad Profesionālās izglītības 
likums papildus vispārējām nostādnēm noregulēja tikai profesionālās pa-
56 Par konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” 2020, kas atbalstīts 

ar Ministru Kabineta 2020. gada 4. marta rīkojumu Nr. 94.– https://likumi.lv/ta/id/313034-par-
konceptualo-zinojumu-par-augstskolu-ieksejas-parvaldibas-modela-mainu.– (Resurss apskatīts 
02.02.2021.).
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matizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu statusu, vēlāk tur 
iekļaujot arī dažus koledžu darbību regulējošus jautājumus.

Ar šo atskatu vēsturē konstatējam virkni nekonsekvenču, kas var radīt 
priekšstatu par profesionālo izglītību kā kaut ko nodalāmu no augstākās 
izglītības, kas ir pilnīgi nepareizi un nav pieļaujams, lai nepadarītu Latvijas 
izglītības sistēmu nesaprotamu, neloģisku un starptautiski nesalīdzināmu. 
Izglītības iestāžu statusa noteikšanā jāvadās, kā tas bijis visus šos gadus, 
nevis pēc izglītības veida, bet – izglītības pakāpes, kas ir noteicošā atbil-
stoši Boloņas procesa nostādnēm, t.sk. par Eiropas Augstākās izglītības 
telpu un tajā noteiktajiem Standartiem un vadlīnijām. Nenosakot, kurai iz-
glītības pakāpei un kādai izglītības telpai koledžas ir piederīgas un atstājot 
tās bez noteikta statusa, tiek radīts sajukums izglītības sistēmā un nevēlams 
precedents.

Ministrijas piedāvātās reformas vienīgais acīmredzamais mērķis ir sa-
mazināt tādējādi augstākās izglītības institūciju skaitu Latvijā, kas tiešām 
citu Eiropas valstu kontekstā ir liels. Eiropas Komisijas 2017. gada pārskatā 
minēts, ka Latvijā uz vienu miljonu iedzīvotāju bijušas 25 augstākās izglītī-
bas institūcijas (tikpat arī Slovēnijā), Islandē – 20, Lietuvā un Igaunijā kat-
rā pa 15, kamēr Francijā – 11, Vācijā – 6, Lielbritānijā un Itālijā  katrā – 4.57 
Eiropas Komisija to nav vērtējusi kā negatīvu faktu, norādot arī, ka ma-
zākajās valstīs augstākās izglītības institūciju skaits proporcionāli mēdz 
būt lielāks.58 Būtu jāņem arī vērā, ka pusē Eiropas valstu nav īsā cikla 
augstākās izglītības vispār, bet daļā valstu, kur tā ir, šo izglītību īsteno 
tikai universitātes vai augstskolas, kas nenoliedzami ietekmē augstākās 
izglītības institūciju kopskaitu valstī.

Pretēji Izglītības un zinātnes ministrijas apgalvojumiem, ka neviena 
valsts Eiropā neuztur atsevišķu institūciju tipu tikai vienam izglītības prog-
rammu tipam, EURASHE veiktais pētījums atklāj, ka īsā cikla augstākā 
izglītība tiek īstenota arī profesionālajās un tehniskajās koledžās Kiprā, 
Čehijā, Dānijā, Spānijā, Latvijā, Maltā, Slovēnijā, Anglijā, Velsā un Zie-
meļīrijā, bet Portugālē – dažādās profesionālajās skolās, kas visas iekļau-
tas augstākās izglītības institūciju tīklā.59 Turklāt arī Latvijā daļa valsts  
57 The European Higher Education Area in 2020. Bologna Process Implementation Report. 

Brussels, European Commissiom, 2020.– https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en.– 
p. 26.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).

58 Turpat. 
59 Kirsch M., Beernaert Y. Short Cycle Higher Education in Europe. Level 5: The Missing Link. 

Brussels, EURASHE, 2011, p. 40.– https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/L5_report_
SCHE_in_Europe_full_report_Jan2011.pdf.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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koledžu īsteno jau tagad zemāku līmeņu profesionālās izglītības program-
mas un Profesionālās izglītības likumā tas jau ir reglamentēts. Loģiska ir arī 
šī likuma 16. pantā iekļautā norma, kas nosaka, ka izglītības iestādes nosau-
kumu nosaka atbilstoši augstākajai attiecīgajā izglītības iestādē īstenojama-
jai izglītības pakāpei. Šī norma pilnībā atbilst Eiropas Savienības Padomes 
2018. gada 26. novembra ieteikumiem un skaidrojumam, ka “augstākās iz-
glītības iestādes ir jebkāda veida augstākās izglītības iestāde, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem vai praksi piedāvā iegūt atzītu grādu vai citu atzītu 
augstskolas līmeņa kvalifikāciju neatkarīgi no tā, kā šo iestādi sauc [..]”.60 

Koledžas Latvijā gan skaita, gan savas misijas ziņā varētu kalpot kā pozi-
tīvs piemērs Eiropas valstīm, kuras vēl tikai spriež Boloņas procesa ietvaros 
par mazāku, elastīgāku vienību ieviešanu, definēšanu un atzīšanu, izmanto-
jot Eiropas Augstākās izglītības telpas līdzekļus.61 Koledžas Latvijā nav nedz 
augstskolas, nedz universitātes un tām nebūtu jākalpo par resursu augstākās 
izglītības institūciju skaita formālai samazināšanai ministrijas pārskatos.

Koledžu izslēgšana no augstākās izglītības telpas kardināli samazinās 
to izglītības līmeni, jo piespiedīs koledžas atteikties no profesionālās aug-
stākās izglītības telpā noteiktajām prasībām un standartiem. Ja koledžas 
netiks atzītas par augstākās izglītības institūcijām un piederīgām augstākās 
izglītības sistēmai, kā arī netiks akreditētas pēc Eiropas Augstākās izglītī-
bas telpā noteiktajām prasībām, to izdotie diplomi par augstāko izglītību 
starptautiski netiks atzīti, jo neatbildīs prasībām, kas noteiktas Lisabonas 
Konvencijā par kvalifikācijas atzīšanu Eiropas reģionā, kuras attiecās uz 
augstāko izglītību (1997). Turklāt šīs Konvencijas Komitejas oficiālajā re-
komendācijā kā viens no svarīgākajiem kritērijiem atzīšanai noteikts iestā-
des statuss, kurā diploms izsniegts: “Ņemot vērā augstskolu lielo dažādību 
un transnacionālās izglītības attīstību, kvalifikācijas statusu nevar noteikt, 
neņemot vērā tās iestādes un/vai programmas statusu, kurā tika piešķirta 
kvalifikācija. Kompetentajām atzīšanas iestādēm jāmēģina noskaidrot, 
vai augstākās izglītības iestāde pieder Lisabonas atzīšanas konvencijas 
dalībvalsts augstākās izglītības sistēmai un/vai pieder Eiropas reģionam”.62

60 Padomes ieteikums (2028. gada 26. novembris) par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglī-
tības un mācību kvalifikāciju un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju 
atzīšanu. (2028/C 444/01)// Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.– 10.12.2018 (LV), C 444/7.

61 Rome Ministerial Communique. 19 November 2020. EHEA, p. 6.– https://ehea.info/Upload/
Rome_Ministerial_Communique.pdf.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).

62 Revised Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications 
(adopted by the Lisbon Recognition Convention Committee at its fifth meeting, Sevres, 23 June 
2010), art. 29, 30, p. 8.– https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/Criteria%20
and%20procedures_EN.asp.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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Iebilstot ministrijai un tās virzītajiem grozījumiem Augstskolu liku-
mā, Rektoru padomes darba grupa, piedaloties Latvijas Koledžu asociā-
cijai, 2020. gada jūnijā/oktobrī izstrādāja jaunu Augstākās izglītības un 
zinātnes likumprojektu, kurā koledžas ir atzītas par augstākās izglītības 
institūcijām un to tiesiskais statuss pilnveidots un nostiprināts. Diskutē-
jamas turpmāk ir šajā projektā iekļautās normas par visu valsts koledžu 
nodošanu universitāšu un augstskolu pārraudzībā, saglabājot tām tiesības 
arī pašām īstenot īsā cikla augstākās izglītības programmas. Tāpat 
darba grupa nespēja vienoties, lai šajā projektā noteiktu tiesības piešķirt 
asociēto grādu īsā cikla augstākās izglītības ieguvējiem. Jauna Augstākās 
izglītības un zinātnes likuma pieņemšana veicinātu ne tikai koledžu statusa 
nostiprināšanu, bet arī to lomas palielināšanu augstākās izglītības sistēmā, 
t.sk. kā būtisku mūžizglītības veicināšanas faktoru. Tas atbilstu darba 
devēju un visas sabiedrības interesēm.

Apkopojot īsā cikla augstākās izglītības attīstības līkločus Latvijā aiz-
vadītajos 20 gados, vērts atgādināt OECD secināto 2001. gadā pēc iepa-
zīšanās ar Latvijas izglītības politiku un sistēmu: “Visas valstis, dibinot 
jaunu ne-universitāšu sektoru, iziet caur periodu, kurā institūcijas labi ne-
saprot pat darba devēji vai potenciālie studenti un viņu vecāki. Izglītotu 
darbinieku pārpalikuma laikā daudzi darba devēji turpina izmantot iegūtu 
augstāko izglītību kā līdzekli darbinieku potenciāla noteikšanai, lai gan 
apgūtajam varbūt mazs sakars ar patiesi vajadzīgajām prasmēm. Ņemot 
vērā šo tendenci, vecāki un studenti universitātes izglītības iegūšanu sa-
redz kā vienīgo ceļu nodarbinātībai un sava sociālā statusa celšanai. Tā kā 
ekonomika attīstās, gan darba devēji, gan studenti daudz lielākā mērā sa-
redzēs ne-universitāšu sektoru kā atslēgu gan darba tirgum, gan augstākās 
izglītības turpināšanai.63 

Pārvarot dažādas grūtības, ne-universitāšu sektors un īsā cikla augstā-
kā izglītība Latvijā turpina attīstīties un nostiprināties. Tam labs pamats  
ielikts arī Boloņas procesa Romas sanāksmē 2020. gada novembrī attiecībā 
uz studentiem centrētas izglītības attīstīšanu un mazāku, elastīgāku vienību 
veidošanu Eiropas Augstākās izglītības telpā.64 Koledžas šajā virzienā Lat-
vijā būtu  attīstāmas, stiprināmas un tām būtu jāieņem daudz nozīmīgāka 
vieta augstākās izglītības institūciju vidū.
63 Rewiews of National Policies for Education. Latvia. OECD/Phare, 2001.– No Izglītības un 

zinātnes bij. ministra Jāņa Gaigala personīgā arhīva. 
64 Rome Ministerial Communique. 19 November 2020. EHEA, p. 6.– https://ehea2020rome.

it/storage/uploads/5d29d1cd-4616-4dfe-a2af-29140a02ec09/BFUG_Final_Draft_Rome_
Communique-link.pdf.– (Resurss apskatīts 02.02.2021.).
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Secinājumi un priekšlikumi

Augstāko izglītību šajā gadsimtā ietekmē ne tikai tehnoloģiju strau-
jā attīstība un būtiskas izmaiņas darba tirgus struktūrā, bet arī zināšanu  
pieaugums un informācijas pārbagātība pasaulē. Zināšanas vairs nevar 
iegūt visam mūžam, absolvējot vienu augstskolu vai koledžu. Tāpēc aug-
stākajā izglītībā attīstās un nostiprinās jauna studiju filozofija, ko apzī-
mē ar terminu mūžizglītība un jauni studiju veidi, t.sk. īsā cikla augstākā 
izglītība.

Īsā cikla augstākā izglītība ir salīdzinoši jauns augstākās izglītības 
paveids Eiropā, kas pēc būtības ir ASV juniorkoledžu un kopienu ko-
ledžu divgadīgās profesionālās augstākās izglītības ekvivalents. Pirmo  
juniorkoledžu izveidošanās ASV pirms 120 gadiem saistās ar mērķi atslo-
got universitātes no vispārīgu pamatkursu mācīšanas studentiem, lai tās 
vairāk pievērstos pētījumiem un faktiski kļūtu elitārākas. Sākotnēji  junior-
koledžu pēcvidusskolas izglītība bija orientēta uz labāko studentu atlasi 
studiju turpināšanai universitātēs. Ekonomikas satricinājumi un krīzes drīz 
vien lika juniorkoledžām pievērsties darba tirgum nepieciešamo vidējā lī-
meņa speciālistu sagatavošanai, neatsakoties arī no akadēmisko zināšanu 
sniegšanas studentiem, lai absolventi varētu turpināt studijas universitātēs, 
ja viņi to izvēlētos. 

Juniorkoledžu, kas mūsdienās pārsvarā tiek dēvētas par kopienu ko-
ledžām, attīstības vēsture ASV piedzīvojusi gan krīzes un stagnāciju, gan 
uzplaukumus līdz tās ieņēmušas neaizstājamu vietu ASV augstākās izglī-
tības sektorā, veidojot lielu un nozīmīgu tā daļu (41%). Pagājušā gadsimta 
20.–30. gados arī ASV risinājās asas diskusijas par juniorkoledžu vietu 
izglītības sistēmā, to piederības pamatotību vidējai vai tomēr augstākajai 
izglītībai. Lielākoties tie bija strīdi starp koledžu administrāciju un univer-
sitāšu vadību, kas nevēlējās dalīties savā ekskluzīvajā augstākās izglītības 
sektorā ar koledžām. Mūsdienās netiek apšaubīta kopienu koledžu un tajās 
iegūstamās izglītības piederība augstākajai izglītībai un ASV pieredze šajā 
jomā turpina izplatīties dažādās pasaules valstīs.

Īsā cikla augstākā izglītība aizvadītajos 15–20 gados ieņēmusi noteik-
tu vietu arī Eiropas Augstākās izglītības telpā un Boloņas procesā. Kopš  
2005. gada tā balstās uz t.s. Dublinas deskriptoriem, kas jau sākotnēji notei-
ca šo izglītības veidu kā augstākās izglītības pirmā (bakalaura) cikla daļu. 
Īsā cikla augstākā izglītība Eiropā līdzīgi kā ASV sagatavo speciālistus 
darba tirgum un vienlaikus dod akadēmiskās zināšanas studiju turpināšanai 
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augstākās izglītības nākamajos posmos. Kopš 2018. gada īsā cikla augstā-
kās izglītības kvalifikācijas atzītas par patstāvīgu līmeni Eiropas Augstākās 
izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrā.

Boloņas procesa ietvaros valstis ir vienojušās, ka katra valsts var pati 
lemt vai un kā integrēt īsā cikla augstākās izglītības kvalifikācijas to na-
cionālajās ietvarstruktūrās. Pagaidām tikai nedaudz vairāk kā puse no  
49 dalībvalstīm īsteno īsā cikla augstāko izglītību. Tajā studē gandrīz 20% 
no visiem studējošiem Eiropas Augstākās izglītības telpā. Pastāv liela da-
žādība un virkne atšķirību starp valstīm īsā cikla augstākās izglītības īste-
nošanā un tiesiskajā regulējumā, ko būtu jācenšas sakārtot Boloņas procesa 
ietvaros iespējami ātrāk. Tas attiecas gan uz nepieciešamību vienoties par 
to institūciju veidiem un statusu, kurās šī izglītība tiek īstenota, gan iegūto 
kredītpunktu pārskaitīšanu nākamajos augstākās izglītības ciklos, gan ab-
solventiem piešķiramajiem grādiem. Būtu arī jālemj, vai īsā cikla augstākā 
izglītība Eiropā būtu īstenojama universitātēs, kuras savulaik ASV ne bez 
pamata atteicās no šāda veida izglītības īstenošanas.

Īsā cikla augstākā izglītība ar nosaukumu pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība Latvijā tika ieviesta jau gadsimtu mijā – vēl pirms tās 
atzīšanas un iekļaušanas Boloņas procesā 2005. gadā. Latvijas Profesio-
nālās izglītības likums jau 1999. gadā šo izglītību skaidri definēja kā aug-
stākās izglītības veidu, kas pēc būtības ir daļa no bakalaura cikla, piešķirot 
tiesības koledžu absolventiem, kas apguvuši pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību, turpināt studijas atbilstošu bakalaura programmu vē-
lākajos posmos. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Latvijā div-
desmit gadu laikā ir sakārtota labāk nekā lielākajā daļā valstu Eiropā, tā 
pilnībā atbilst Boloņas kritērijiem un Eiropas Augstākās izglītības telpas 
standartiem un vadlīnijām (ESG).

Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Latvijā apdraud nepār-
domāti priekšlikumi par koledžu vietu un lomu profesionālajā augstākajā 
izglītībā, kas izskanējuši 2021. gada Saeimas deputātu debatēs par grozīju-
miem Profesionālās izglītības likumā. Iecerētā koledžu statusa institucio-
nālā regulēšana Profesionālās izglītības likumā, attiecīgās normas izslēdzot 
no Augstskolu likuma, nav loģiska un pamatota. Šādu priekšlikumu īsteno-
šana ne tikai vājina koledžas un tajās iegūstamās izglītības prestižu, bet arī  
var radīt problēmas koledžu diplomu atzīšanai un turpmākajai sadarbībai 
Eiropas Augstākās izglītības telpā. Rezultātā tiktu sašķelta augstākās izglī-
tības telpa Latvijā, jo pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Latvi-
jā īsteno arī universitātēs un augstskolās. Tā vietā Latvijā būtu ieviešami  
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asociētie grādi īsā cikla augstākās izglītības ieguvējiem un jāpanāk to at-
zīšana un nostiprināšana visā Eiropas Augstākās izglītības telpā Boloņas 
procesa ietvaros. Tāpat būtu apsverama tiesību piešķiršana atsevišķām ko-
ledžām īstenot bakalaura cikla programmas noteiktās jomās.
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SHORT-CYCLE HIGHER EDUCATION:  
QUO VADIS?

Summary
Short-cycle higher education is relatively new to the European Higher 

Education Area, but has already developed for 120 years in the U.S. junior 
and community colleges. The advantage of this education is not only the 
relatively short study time. Short-cycle higher education has a dual nature: 
it provides an opportunity to acquire professional knowledge and become 
a mid-level specialist, as well as to obtain academic knowledge and credit 
points for studies in future cycles of higher education. 

The article discusses both the U.S. experience and the integration of 
short-cycle higher education into the Bologna Process and related issues. 
The article analyses 20 years of Latvian experience, which is generally 
assessed positively in comparison with many other European countries. 
Attention is paid to risks in the development of Latvian colleges.
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Mg. sc., Mg. iur. Jānis Klieders

PERSONĀLVADĪBAS DOKUMENTU  
GLABĀŠANAS TERMIŅU PROBLEMĀTIKA

THE RETENTION PERIODS OF PERSONNEL 
MANAGEMENT DOCUMENTS: PROBLEMS

Atslēgvārdi: arhīvs, dokumentu glabāšanas termiņi, personas dati, darba 
tiesiskās attiecības, lietu nomenklatūra.
Keywords: archive, retention period of documents, personal data, labour 
law, document nomenclature.

Gan fiziskas, gan juridiskas personas nepārtraukti izstrādā dažādus do-
kumentus, kurus ir nepieciešams uzglabāt noteiktu periodu, lai nepiecieša-
mības gadījumā nodrošinātu to izmantošanu.

Dokumentu veidi ir atkarīgi no iestādes vai uzņēmuma, kur tie tiek 
izstrādāti, izmantoti un uzglabāti, darbības jomas. Taču vispirms būtu jāno-
skaidro pats jēdziens – dokuments. Atbilstoši Dokumenta juridiskā spēka 
likuma1 pirmā panta 1. daļā noteiktajam, dokuments ir jebkura rakstveida 
informācija, ko rada jebkurš publisko vai privāto tiesību subjekts, īstenojot 
iestādes vai amata pilnvaras (piemēram, valsts vai pašvaldības institūcija, 
privāto tiesību juridiskā persona, fizisko vai juridisko personu apvienība, 
notārs, tiesu izpildītājs, advokāts) (turpmāk — organizācija), vai fiziskā 
persona. Tātad dokuments ir jebkāda informācija. Tomēr, lai jebkādu in-
formāciju uzskatītu par dokumentu, tam jābūt atbilstošām pazīmēm, kas 
noteiktas iepriekšminētā likuma 4. pantā, kas nodrošina dokumenta juri-
disko spēku.

Tādējādi, ja dokumentam ir juridiskā spēka pazīmes, tad tas ir jāuzgla-
bā noteiktu periodu, lai to varētu izmantot tiesību īstenošanai vai likumisko 
interešu aizstāvībai. Vispirms ir jānoskaidro, pēc kādiem pamatkritērijiem 
vadīties, nosakot dokumentu glabāšanas laiku.

Raksta mērķis ir sniegt ieskatu un likt uzsvaru uz kritiski svarīgākajiem 
jautājumiem tajos aspektos, kas ietekmē izvērtēšanu un lēmumu pieņemša-
1 Dokumenta juridiskā spēka likums (pieņemts 06.05.2010.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 78 (2010, 

19. maijs).
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nu par piemērotāko personālvadības dokumentu glabāšanas termiņu, tādēļ 
šoreiz tiks apskatīta tikai ar personāla pārvaldību saistīto dokumentu uz-
glabāšanas termiņu noteikšanas problemātika.

Personālvadībā izmantotie dokumenti
Uzņēmumi jeb darba devēji izstrādā, izmanto un saglabā dažādus do-

kumentus atbilstoši savam darbības veidam. Katram dokumentu veidam, 
saskaņā ar tiesību aktiem, jābūt noteiktiem dokumentu uzglabāšanas termi-
ņiem. Tā kā daudzi dokumenti izriet no dažādiem tiesību aktiem (likumi, 
Ministru kabineta noteikumi t.ml.), tad lielākoties nav noteikti vienoti kon-
krētas sfēras dokumentu uzglabāšanas termiņi. Tādējādi, veidojot ikgadējo 
uzņēmuma lietu nomenklatūru, kurā vienuviet ir apkopoti visi tajā radītie 
un saņemtie dokumenti un noteikti dokumentu uzglabāšanas termiņi, tiek 
atvieglots dokumentu aprites process. Ikvienā organizācijā tiek izstrādāti 
un uzglabāti personālvadības un grāmatvedības dokumenti, un šajā rakstā 
uzsvars tiks likts uz personālvadības dokumentu saglabāšanas termiņu as-
pektiem.

Savulaik Valsts arhīva tīmekļa vietnē2 starp tur publicētajiem  do-
kumentu glabāšanas termiņu sarakstiem un paraugnomenklatūrām, bija  
ievietots arī personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraug-
saraksts,3 bet diemžēl tagad minētais saraksts tur vairs nav atrodams. Šis 
saraksts kalpoja kā paraugs, nosakot personālvadības dokumentu glabāša-
nas termiņus, tomēr tas bija jāvērtē kritiski gan paša saraksta ietvaros, gan 
atbilstoši dokumenta saturam.

Arhīvu likuma4 5. pantā noteiktās dokumentu pārvaldības prasības pri-
vāto tiesību juridiskām un fiziskām personām nosaka, ka jebkuram uzņē-
mumam jānodrošina savas darbības rezultātā radīto un saņemto dokumen-
tu saglabāšana un pieejamība, kā arī pēc citas personas pieprasījuma jāiz-
sniedz šai personai izziņas un dokumentu apliecinātas kopijas, norakstus, 
izrakstus, kas tai nepieciešami likumā noteiktajos gadījumos savu tiesību 
pierādīšanai un interešu aizstāvībai. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no komerc- 
darbības veida, uzņēmums dokumentē savas darbības ar atbilstošiem  
dokumentiem un nodrošina tādu rīcību darbā ar saņemtajiem dokumen-
tiem, kā noteikts Arhīvu likumā.
2 Dokumentu glabāšanas termiņi un paraugnomenklatūras.– https://www.arhivi.gov.lv/lv/

dokumentu-glabasanas-termini-un-paraugnomenklaturas.– (Resurss apskatīts 06.12.2021.).
3 Par personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksta apstiprināšanu: Latvijas 

Nacionālā arhīva 01.07.2013. rīkojums Nr. 74.
4 Arhīvu likums (pieņemts 11.02.2010.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 35 (2010, 3. marts).
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Attīstoties digitalizācijas procesiem un izvērtējot personālvadības do-
kumentu papīra procesa efektivitāti un lietderību, uzņēmumi ievieš un at-
tīsta arī dokumentu digitalizācijas rīkus, t.sk., dokumentu apstrādi pilnībā 
veicot informācijas sistēmā. Tomēr jāvērš uzmanība uz to, ka informācijas 
sistēmās lielākoties var apstrādāt tipveida personāla dokumentus, kuriem 
var izmantot vienota parauga tekstu, piemēram, ikgadējā atvaļinājuma  
iesniegumus un rīkojumus, darba tiesisko attiecību nodibināšanas un iz-
beigšanas dokumentus (iesniegumi, darba līgumi, rīkojumi). Tomēr būs 
dokumenti, kuri tiks izstrādāti manuāli, t.sk., rīkojumi par dažādām pie-
maksām/prēmijām, atstādināšanas, disciplinārsodu rīkojumi u.tml.

Te jāmin fakts, ka personālvadības dokumentu informācijas sistēmas 
ieviešana ir diezgan liela investīcija, kura ļoti rūpīgi jāizvērtē. Līdz ar to 
papīra dokumenti joprojām ir diezgan populārs risinājums daudzos uzņē-
mumos.

Neskatoties uz to, ka personālvadības procesi un dokumenti tiek di-
gitalizēti, šāda veida dokumentiem ir jānodrošina uzglabāšana un jānosa-
ka arī tās ilgums. Protams, šos dokumentus no sistēmas nedrīkstētu dzēst,  
iespējams, tehniski to pat nevarētu izdarīt. Tādā gadījumā jānodrošina datu 
anonimizācija5 – personas datus padara anonīmus, no datu kopas dzēšot 
tos datu veidus, kuri identificē konkrēto fizisko personu, šo informāciju 
aizstājot ar mākslīgi izveidotu identifikatoru.

Ikdienā uzņēmumi mēdz krist divās galējībās – mēģina pēc iespējas 
izvairīties no dokumentiem, vai tieši pretēji – ikvienas darbības noformē-
šanu veic tikai ar papīra dokumentu palīdzību.6 Jebkurā gadījumā ikviens 
personālvadības dokuments ir jāuzglabā noteiktu laiku. Uzreiz rodas jau-
tājums – kurus personālvadības dokumentus un cik ilgu laiku uzglabāt, 
sabalansējot dažādus juridiskos un faktiskos (racionālos) aspektus.

Personāla dokumentu pārvaldība ir tā joma, kurā nav stingri definēti 
dokumentu glabāšanas termiņi. Tie jāvērtē no dažādiem aspektiem, ievēro-
jot dokumentā esošo saturu, dokumenta termiņu kā pierādījumu. Tādējādi 
viss tiek atstāts uzņēmuma pārziņā. Personāla dokumentu īpatnība vēl ir tā, 
ka praktiski laika gaitā katrai organizācijai ir izveidojusies sava pieredze 
attiecībā uz personāla dokumentu noformēšanu un apriti.

Vēl viens svarīgs aspekts ir, ka gandrīz ikvienā personālvadības doku-
mentā tiek minēti fiziskas personas dati, un tad jau dokumentu glabāšanas 
5 Biežākās kļūdas datu aizsardzības prasību piemērošanā.– https://kpmglaw.lv/biezakas_kludas_

datu_aizsardzibas_prasibu_piemerosana.– (Resurss apskatīts 28.12.2021.).
6 Sila I. Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?.– https://www.visma.lv/blogs/kadi-

personala-lietvedibas-dokumenti-nepieciesami/.– (Resurss apskatīts 21.11.2021.).
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termiņš jāskatās papildus caur fizisko personu datu aizsardzības tiesību 
aktu prizmu. Jau pirms 2018. gada 25. maija, kad stājās spēkā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsar-
dzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,7 Latvijā 
bija spēkā Fizisko personu datu aizsardzības likums,8 kura 8. pantā bija 
noteikts, ka ir nepieciešams noteikt dokumentā esošo personas datu ap-
strādes mērķi. Tomēr ar minētās regulas ieviešanu, personas datu apstrādes 
mērķis un ilgums tika definēts vēl stingrāk, un uzņēmumiem ir jānodefinē 
mērķis konkrēto personas datu ievākšanai un apstrādei, tādējādi izslēdzot 
kādreizējo vispārējo pieeju par personas datu ievākšanu un apstrādi.

Minētās regulas 5. pantā nosauktie principi paredz pēc iespējas ierobe-
žot personas datu glabāšanas ilgumu. Līdz ar to uzņēmumiem jānosaka un 
jāvērtē ne tikai personas datu apstrādes mērķis konkrētā personālvadības 
dokumentā, bet arī to glabāšanas termiņš no fizisko personu datu aizsar-
dzības puses. Personālvadības dokumentu glabāšanas termiņi jānosaka, 
ņemot vērā 3 aspektus:

•	 dokumenti ar arhīvisku vērtību;
•	 dokumentā norādīto fizisko personu datu glabāšanas mērķi ir atbil-

stoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi pra-
sībām;

•	 dokumenta uzglabāšanu kā pierādījumu strīdus gadījumā, atbilsto-
ši Latvijas Republikas tiesību aktiem, piemēram, Darba likumam 
un Civillikumam.

Dokumenti ar arhīvisku vērtību
Personālvadības dokumenti, kuri tiek uzskatīti par arhīvisku vērtību, 

ir noteikti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 690 “Noteikumi 
par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumen-
tiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”.9 Minēto 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula) (pieņemta 27.04.2016.)// Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr. 
4.5.2016.– https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32016R0679.– (Re-
surss apskatīts 21.11.2021.).

8 Fizisko personu datu aizsardzības likums (pieņemts 23.03.2000.)// Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 123/124 (2000, 6. aprīlis).

9  Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem 
ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 690 (pieņemti 13.11.2018.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 226 (2018, 15. novembris).
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noteikumu 2.–5. punktā ir definēts, kuri personas darba gaitu apliecinoši 
dokumenti tiek uzskatīti par arhīviskiem dokumentiem.

Par arhīvisku dokumentu, atbilstoši Arhīvu likuma10 1. panta 3. punk-
tam, tiek uzskatīts dokuments ar informatīvo nozīmīgumu vai šā doku-
menta pierādījuma vērtību, ko izvērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā. Tā-
dējādi personas lietā, kuru, visticamāk, uzņēmumiem ir jāglabā 75 gadus, 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 690 “Noteikumi par personas 
darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir 
arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”,11 ievieto: darba tiesisko at-
tiecību uzsākšanas (darba līgums) dokumentus, darba līgumu grozījumus, 
darba pienākumu aprakstus, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšanas do-
kumentus.

Pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, kandidātam, lielākoties mu-
tiski (protams, nav aizliegts arī izteikt rakstveidā) ir izteikts darba piedā-
vājums. Tādējādi, saņemot kandidāta akceptu, tiek uzsākta darba tiesisko 
attiecību nodibināšanas procedūra. Tomēr, pirms rakstveida līguma slēg-
šanas, topošais darbinieks ir jāiepazīstina ar uzņēmumā noteikto personas 
datu apstrādes procedūru vai tās izvilkumu, skaidri norādot, kādam mērķim 
tiks ievākti un apstrādāti personas dati. Darba līguma slēgšanai nav vaja-
dzīgs prasīt darbinieka atsevišķu piekrišanu, jo saskaņā ar Fizisko personu 
datu aizsardzības regulas 6. pantā un Darba likuma 35. pantā un 40. pantā 
noteikto, konkrētās personas dati ir nepieciešami darba tiesisko attiecību 
nodibināšanai, precīzāk, darba līguma noslēgšanai. Tie būs sekojoši:

•	 vārds, uzvārds, personas kods;
•	 deklarētā/faktiskā adrese;
•	 bankas konta numurs;
•	 dzimšanas datums (ja ir jaunā parauga personas kods, kas sākas ar 

skaitli 32).
Tomēr personāla vadībā nepietiks tikai ar šo informāciju. Tāpēc uzņē-

mumi, visticamāk, papildus lūgs norādīt vēl šādus personas datus:
•	 tālruņa numurs;
•	 bērna dzimšanas datums, lai nodrošinātu papildatvaļinājuma pie-

šķiršanu saskaņā ar Darba likuma 151. panta pirmo daļu;
•	 uzņēmumiem, kuri darbojas klientu apkalpošanas sfērā, īpaši ma-

zumtirdzniecības uzņēmumiem papildus jānodrošina arī informā-
10 Arhīvu likums (pieņemts 11.02.2010.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 35 (2010, 3. marts).
11 Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem 

ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 690 (pieņemti 13.11.2018.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 226 (2018, 15. novembris).
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cija par darbinieka valsts valodas prasmes līmeni12, ja darbinieka 
pēdējā iegūtā izglītība nav iegūta valsts valodā;

•	 papildus var apstrādāt arī citu informāciju, bet tai ir jābūt leģitīmai, 
piemēram, kontaktinformācija par darbinieka noteiktu personu, 
kuru darba devējs varētu izmantot ārkārtas situācijā (ja ar darbinie-
ku noticis nelaimes gadījums, lai darba devējs varētu sazināties ar 
viņa radinieku).

Lielākoties, lai nodrošinātu darbinieka datu pareizību nodibinot darba 
tiesiskās attiecības, darbinieks aizpilda noteikta parauga dokumentu – anke-
tu. Tajā noteikti ir jābūt norādītam personas datu apstrādes mērķim, kāpēc 
tiek ievākti šie dati. Ņemot vērā to, ka iepriekš uzskaitītie personas papildus 
dati nav primāri nepieciešami darba līguma sagatavošanai, anketā ir jānorā-
da konkrēta darbinieka rīcība, t.i., vai tas piekrīt/nepiekrīt personas datu ap-
strādei. Anketas tiesiskais pamats ir noteikts fizisko personu datu aizsardzī-
bas regulas 7. pantā – ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu, pārzinim ir jāspēj 
uzskatāmi parādīt, ka datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei.

Attiecībā par iegūstamo informāciju primārajiem personas datiem 
darba līgumam, tā būtu jāiegūst, darbiniekam lūdzot uzrādīt personas do-
kumentu, lai pārliecinātos par viņa identitāti, bet nebūtu pieļaujams šos 
personas dokumentus uzglabāt. Tas attiecas arī uz valsts valodas prasmes 
līmeni – uzņēmums piefiksē tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu tiesību aktos noteikto pienākumu – nodarbināt konkrētā amatā 
darbinieku, kuram valsts valodas līmenis nav zemāks, kā nosaka normatī-
vie akti, bet neuzglabā minētā dokumenta kopijas.

Personas lietā, protams, tiek ievietots  darba līgums un, visbiežāk, arī 
darba pienākumu apraksts, kas parasti ir kā darba līguma pielikums, dažā-
das vienošanās par grozījumiem darba līgumā, kas veido vienotu nedalāmu 
darba tiesisko attiecību secīgumu. Šāda veida dokumenti ir uzskatāmi par 
arhīvisku vērtību. No minētā uzskaitījuma ir skaidrs, ka personas lietā atro-
das arī informācija, kurai nav arhīviska vērtība, bet tai var būt nozīme kādā 
informācijas apstrādes procesā. Tāpēc arī tehniski jāvērtē, kāds izskatīsies 
dokuments, kurā topošais darbinieks norāda ziņas par sevi, lai, izbeidzot 
darba tiesiskās attiecības, nepieciešamo informāciju varētu dzēst, tādējādi 
sasniedzot personas datu uzglabāšanas mērķi un lietderību.

Līdz ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu, darbinieka personas lie-
ta kļūst par arhivējamo dokumentu kopu, un šajā situācijā ir jāizvērtē  
12 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību 

un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi: Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 733 (pieņemti 07.07.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 110 (209, 14. jūlijs).
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personas lietā uzglabājamo dokumentu un uzglabājamo personas datu ap-
joms. Jautājums – vai visi personas lietā esošie dokumenti ir uzskatāmi 
par arhīviski nozīmīgiem – ir diskutējams. No praktiskās puses tas ir laik-
ietilpīgs process – izvērtēt personas lietu, saglabājot dokumentus ar arhī-
visko vērtību. Svarīgākais, ka, iznīcinot personālvadības dokumentu, ne-
pieciešams veikt tiesisku tā iznīcināšanas procesu atbilstoši normatīvajiem  
aktiem.13

Personālvadībā izstrādātie dokumenti
Kā jau tika minēts iepriekš, dokumentus ir jāuzkrāj un jāuzglabā, lai 

nodrošinātu nepieciešamos dokumentus personu tiesību īstenošanai vai li-
kumisko interešu aizstāvībai. Autors jau norādīja, ka pirms kāda laika Lat-
vijas Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē bija publiskots  personāla tipveida 
dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts, kas bija labs palīgs lietu 
nomenklatūras izstrādē un dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanā.

Iestāde vai uzņēmums nevar visus personālvadības dokumentus iznīci-
nāt uzreiz nākamajā gadā pēc to izmantošanas. Tas tiek pamatots ar faktu, 
ka, vērtējot dokumentu uzglabāšanas termiņu noteikšanu kā pierādījumu, 
tas jāvērtē atbilstoši arī tiesību aktos noteiktajam termiņam par to apstrīdē-
šanu. Darba likuma14 31. panta pirmajā daļā ir noteikts prezumējošais ter-
miņš, ka visi prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, noilgst 
2 gadu laikā, ja likumā nav noteikts īsāks noilguma termiņš. Minētajam 
termiņam varētu atbilst ļoti daudzi personālvadībā izstrādātie dokumenti 
un arī to pamatojuma dokumenti, jo tie veido vienotu dokumentu kopumu. 
Tomēr daļa no personālvadības dokumentiem ir nesaraujami saistīti ar dar-
ba samaksas aprēķinu – dažādas piemaksas, darba laika uzskaites tabele 
(virsstundu skaits, nakts stundas) u.tml. Šāda veida dokumentiem glabā-
šanas termiņu noteikšana ir jāvērtē papildus arī no grāmatvedības puses.

Valsts Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē ir ievietots Grāmatvedības tip-
veida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts,15 tomēr tajā norādīto 
dokumentu glabāšanas  ilgumu ir nepieciešams vērtēt arī no Grāmatvedības 
likuma16 puses, kas ar 2022. gada 1. janvāri ir stājies spēkā jaunā redakcijā. 
Šā likuma 28. pantā ir noteikts grāmatvedības dokumentu glabāšanas laiks.
13 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 748 (pieņemti 06.11.2012.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 177 (2012, 8. novembris).
14 Darba likums (pieņemts 20.06.2001.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 105 (2001, 6. jūlijs).
15 Grāmatvedības tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts.– https://www.arhivi.gov.

lv/lv/dokumentu-glabasanas-termini-un-paraugnomenklaturas/.– (Resurss apskatīts 29.11.2021.).
16 Grāmatvedības likums (pieņemts 10.06.2021.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 121B (2020, 28. jūnijs).
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Lūk, viens piemērs, kurš prasa vērtēt dokumentu glabāšanas termiņu no 
vairākiem normatīvajiem aktiem – rīkojums un iesniegums par ikgadējā ap-
maksātā atvaļinājuma piešķiršanu. Saskaņā ar Darba likuma 31. panta pirmo 
daļu, kas nosaka prasījuma termiņa noilgumu un 149. panta trešo daļu, kas 
nosaka, ka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu pieļaujams pārcelt uz nā-
kamo gadu, pēc Darba likuma ieskata šādu rīkojumu ar iesniegumu varētu 
glabāt 3 gadus. Tomēr papildus jāskatās, ko saka grāmatvedības nozare, kura 
veic atvaļinājuma naudas aprēķinu. Grāmatvedības likuma 28. panta 4. pun-
kta b) apakšpunktā noteikts, ka samaksas dokumenta par piešķirtā atvaļinā-
juma laiku un neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšanu ar 
sadalījumu pa gadiem un mēnešiem ir 10 gadi no dienas, kad izbeigtas darba 
tiesiskās attiecības ar konkrēto uzņēmumu kā darba devēju.

Šeit ir viena nianse, jo termiņš skaitāms no darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas dienas, tas nozīmē, ka atvaļinājuma iesniegumi būtu jāuzglabā 
ilgāk nekā 10 gadi, atkarībā no tā, cik ilgi pastāv darba tiesiskās attiecī-
bas. Tāpēc arī rodas jautājums – vai jāuzglabā pats dokuments, dokumentu 
reģistrācijas žurnāls ar atšifrētu prombūtnes informāciju vai informācijas 
sistēmā esošā informācija. Šī prasība ir pamatota saskaņā ar Civillikuma17 
1895. pantā noteikto, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas 
no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termi-
ņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā. Tas nozīmē, 
ka darba devējam jāveic minēto dokumentu uzglabāšana ļoti ilgu laiku, lai 
nodrošinātos pret situācijām, kad mantinieki var vērsties tiesā un norādīt, 
ka nav izmaksāta naudā visa neizmantotā atvaļinājuma daļa. Protams, šeit 
jāvērtē, vai ir jāuzglabā atvaļinājuma iesniegumi vai arī to pamatojuma 
dokumenti (darba samaksas aprēķins), kurā būtu redzams, par cik ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma dienām ir veikta apmaksa.

Interesanti būtu pavērot, kā praksē tas tiktu realizēts un kā tiktu uzgla-
bāti šādi dokumenti vai dati: lietu nomenklatūrā tos izdalot kā atsevišķu 
lietu, vai iesniegumus par atvaļinājuma piešķiršanu ievietojot darbinieku 
personas lietā, kura, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, regulāri tiktu 
pārskatīta, lai konstatētu, ka kādam dokumentam jau ir iestājies glabāšanas 
noilgums, u.c. No iepriekšminētā secināms, ka iesniegumi par ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu būtu jāuzskata par ilgtermiņa glabāja-
miem dokumentiem un gandrīz vai pielīdzināmi arhīviskajiem dokumen-
tiem. Tomēr šis jautājums paliek atvērts praktiskajiem risinājumiem.

17 Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības (pieņemts 28.01.1937.)// Valdības Vēstnesis.– Nr. 46 
(1937, 26. februāris).
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 Ir vēl viens atvaļinājuma dokuments, kuram glabāšanas termiņš būtu 
nosakāms 10 gadi – rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķirša-
nu un to pamatojošais iesniegums. Šajā gadījumā kopsakarā jāvērtē Darba 
likuma 156. panta pirmajā daļā noteiktais termiņš darbinieka tiesību iz-
mantošanai – minēto atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pus-
otru gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu. Ja darbi-
nieks pilnā apmērā nav izmantojis bērna kopšanas atvaļinājumu, tad viņam 
ir tiesības to izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam. Tātad, fakts, ka bērna 
kopšanas atvaļinājums ir izmantots daļēji, un lai varētu aprēķināt un pie-
šķirt neizmantoto atvaļinājumu apmēru, būs pierādāms tikai tajā gadījumā, 
ja šādu rīkojumu un iesniegumu uzglabāsim 10 gadus – darbinieka tiesība 
izmantot atvaļinājumu 8 gadu periodā un papildus prasījuma noilgums –  
2 gadi. 

Ņemot vērā, ka visi plānotie prombūtnes dokumenti glabājas 3 gadus, 
tad šim dokumentu veidam racionāli būtu lietu nomenklatūrā nodefinēt at-
sevišķu lietu, nevis tos ievietot visus vienā lietā kopā ar rīkojumiem par 
ikgadējiem atvaļinājumiem, un, pienākot termiņam, ar kuru uzsākam do-
kumentu atlasi iznīcināšanai, sākt šo dokumentu šķirošanu.

Secinājumi un priekšlikumi
Izstrādājot lietu nomenklatūru un nosakot dokumentu glabāšanas ter-

miņus, nepieciešams ņemt vērā arī personas datu apstrādes mērķi un datu 
glabāšanas ilgumu, kas vienlaikus skaidri jādefinē arī darbinieku anketā. 
Personas datiem, kuri primāri nav nepieciešami darba līguma izstrādei, jā-
būt ar norādi, ka darbinieks piekrīt/nepiekrīt, lai nodrošinātu pierādījumu 
esamību.

Nosakot dokumentu glabāšanas termiņus, ir ļoti rūpīgi jāizvērtē uzņē-
muma organizatoriskā struktūra, t.sk., iekšējā/ārējā audita esamība, lai no-
drošinātu dokumentu kā pierādījumu saglabāšanu. Vienlaikus dokumentu 
glabāšanas termiņu noteikšanā jāņem vērā dažādos tiesību aktos noteiktie 
dokumentu uzglabāšanas termiņi, t.i., Civillikumā, Darba likumā, Grāmat-
vedības likumā u.tml.

Autors rosina veikt plašāku izpēti un uzsākt diskusiju par Civillikuma 
1895. pantā noteikto prasījuma termiņu (10 gadi) un darba tiesisko attie-
cību regulējošo dokumentu uzglabāšanu. Latvijas Valsts arhīva izstrādāto 
personālvadības dokumentu glabāšanas termiņu paraugsarakstu nepiecie-
šams atjaunināt, lai uzņēmumiem būtu iespēja nekļūdīgi noteikt attiecīgā 
dokumenta glabāšanas termiņu.
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Nosakot dokumentu glabāšanas termiņus, jāizvērtē dokumentā esošo 
personas datu uzglabāšanas mērķis un ilgums atbilstoši Eiropas Parlamen-
ta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību at-
tiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Dokuments vizuāli jāizstrādā tā, lai, dzēšot (anonimizējot) tajā ietverto 
informāciju, netiktu bojāta pārējā informācija, kurai ir būtiska nozīme tie-
sību īstenošanai vai likumisko interešu aizstāvībai.
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THE RETENTION PERIODS OF PERSONNEL 
MANAGEMENT DOCUMENTS: PROBLEMS

Summary
The article will look at the retention periods of personnel management 

documents from various aspects – from the Labour Law, accounting, the 
purposes of personal data storage for personal purposes, to ensure the avai-
lability of the document. 

The state has set general retention periods of documents by law, but 
in a situation where a document nomenclature needs to be created or the 
retention periods need to be reassessed, make sure that the document is 
available as element of proof.
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IEKŠĒJĀ KONTROLE  
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪBAS  

ILGTSPĒJĪGAI NODROŠINĀŠANAI
INTERNAL CONTROLS  

FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT  
OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

Atslēgvārdi: iekšējā kontrole, ilgtspēja, pašnovērtējums, standarti un vad-
līnijas.
Keywords: internal control, sustainability, self-assessment, standards and 
guidelines.

Uzņēmumā, organizējot un vadot tā darbību, izvirzīto mērķu sasnieg-
šanai un ilgtspējīgai darbības nodrošināšanai liela nozīme ir uzņēmuma 
darbības novērtējumam un kontrolei. 

Izglītības iestādes galvenais uzdevums ir izglītības programmu īsteno-
šana un izglītības vadībā viena no vadības funkcijām ir kontrole. Tā sniedz 
informāciju ne tikai par izglītības procesa norisi, bet tai pat laikā aptver 
arī iekšējos un ārējos procesus, kas kopumā ietekmē izglītības iestādes 
sasniedzamo mērķi. Iekšējie faktori galvenokārt ir saistīti ar uzņēmuma 
(izglītības iestādes) darbības nosacījumiem un faktoriem, kas veidojas kā 
uzņēmuma (izglītības iestādes) vadīšanas rezultāts. Savukārt ārējie faktori 
ir neatkarīgi no vadības un ietekmē uzņēmuma darbību. 

Iekšējās kontroles būtība
Kontrole – jebkura organizācijas darbība, kas veicina nosprausto mēr-

ķu sasniegšanu.1 Ekonomikas vārdnīcā termins kontrole tiek skaidrots kā 
darbība, kurai ir noteikta ietekme uz uzņēmuma vadību, kā tiesības, kas 
balstītas uz likumiem un līgumiem, kuri ietver īpašumtiesības uz visu 
īpašumu vai tā īpašumu.2 Daudz definīciju un variāciju par kontroles un  
1 Reid C. D. Encyclopedia of Business and Finance.– Emerald Publishing Limited, 2007.
2 Black J., Hashimzade N., Myles G. Dictionary of Economic/ 2 ed.– Oxford: Oxford University 

Press, 2005.– p. 624.
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vadības tēmu iespējams atrast ārvalstu zinātnieku publikācijās un informā-
cijas avotos, kur vadība (management) tiek definēta kā: 

•	 vadības akts vai vadīšanas māksla, kaut kā (piemēram, biznesa) 
vadīšana vai uzraudzība; 

•	 saprātīga līdzekļu izmantošana mērķa sasniegšanai;
•	 cilvēku grupa, kas kontrolē vai vada uzņēmumu.3 
Savukārt, B. Trūdels (B. Trudell) kontroli definē kā nepieciešamību 

pēc nepārtrauktas sasniegto rezultātu kontroles un korektīvām darbībām, ja 
radušās novirzes no ieplānotā, bet R. Linkolns (R. Lincoln) to saista ar visu 
plānoto lēmumu īstenošanas lietderību. Tai pat laikā L. Sojers (L. Sawyer) 
kontroli definē kā visu sagatavoto līdzekļu izmantošanu, lai veicinātu, va-
dītu, atturētu, pārbaudītu un pārvaldītu organizācijas darbību un nodroši-
nātu mērķu īstenošanu. Ē. Glems (E. Gleim) par kontroli runā plašāk, at-
tiecinot to uz ikvienu  organizācijas vadības veiktu darbību, kas vērsta uz 
varbūtības paaugstināšanu, ka organizācijas noteiktie mērķi tiks sasniegti.

Vārds kontrole bieži vien izsauc negatīvas emocijas, raisot asociācijas 
ar dažādiem ierobežojumiem.4 Definīcija jau pasaka, ka kontrole ir saistīta 
ar procesu, kurš nodrošina uzņēmumu mērķu sasniegšanu. Tādējādi uzņē-
muma veiksmīgas darbības nodrošināšanai tā ir svarīga. 

Kontroles nepieciešamību uzņēmumā nosaka vairāki faktori:
1) pārmaiņas uzņēmumā – ar kontroli vadītāji var laikus atklāt 

problēmas ražošanas procesos, mārketinga un finanšu jomā;
2) ārējā vides mainība – tirgus svārstības, jaunu produktu parādīša-

nās, jaunu likumu un noteikumu ieviešana;
3) kļūdas – neveiksmīgi noteiktas cenas, tiek pieļautas kļūdas uzņē-

muma vadībā;
4) atbildība, pilnvaru deleģēšana – katram uzņēmuma darbiniekam 

jāzina sava atbildība un pilnvaras, kā arī tas, kā viņa darbs tiek 
novērtēts.5

Par kontroli kā par pārbaudes mehānismu tika runāts jau ap 1600. gadu. 
Šajā laikā tā vairāk tika definēta kā “atskaišu kopija” un bija organizēta kā 
ierēdņu valsts reģistrs, kuru varēja pārbaudīt cits ierēdnis.

Kontroli var iedalīt divos veidos: iekšējā un ārējā kontrole. Iekšējā 
kontrole ietver augstāko uzņēmuma vadību un uzņēmuma akcionārus, sa-
vukārt ārējo kontroli var definēt kā varu tirgū, konkurences vidi vai valsts 
3 Management. – https://www.merriam-webster.com/dictionary/management.– (Resurss apskatīts 

27.01.2022.).
4 Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana. – Rīga: Jumava.– 144. lpp.
5 Mazā biznesa kurss.– Rīga: Jumava, 2006.– 195. lpp.
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uzņēmējdarbības regulējumu.6 Iekšējās kontroles kā individuālas uzņēmuma 
sistēmas vēsturiskā attīstība nav tik plaša kā citu vadības sfēru zinātnes vir-
zieni. Iekšējās kontroles definīciju pirmo reizi 1949. gadā iesniedza AICPA  
(Association of International Certified Professional Accountants).7 Tā 
definēja iekšējo kontroli kā plānu un citus koordinētus uzņēmuma veidus, 
kā saglabāt savus aktīvus, pārbaudīt datu slēpšanu un ticamību, palielināt to 
efektivitāti un nodrošināt sakārtotu vadības politiku. Šī kontroles jēdziena 
definīcija ir nepārtraukti uzlabota un mūsdienās pastāv diezgan plašs priekš-
statu kopums, kas norāda šo sistēmu kā vienu no vadības līdzekļiem uzņē-
muma aktīvu drošības un uzņēmuma regulāras attīstības nodrošināšanai. 

1992. gadā parādījās COSO (The Committee of Sponsoring Organiza-
tions) modelis, kur analīzē tika nošķirti riska un iekšējās kontroles jēdzie-
ni. Iekšējās kontroles jēdziens ietvēra ne tikai grāmatvedības kļūdas un 
to novēršanas līdzekļu ieviešanu, bet arī mūsdienīgu attieksmi, kas varētu 
identificēt kontroles vadības un procesu sfēras, kā arī motivētu to detalizē-
tas analīzes izstrādi.8 Modeļa iekšējā kontroles sistēma sastāv no pieciem 
elementiem: kontroles vides, risku novērtējuma, kontroles aktivitātēm, 
informācijas un komunikācijas, uzraudzības. Iekšējās kontroles jēdziena 
analīze un tās interpretācija ir būtiska, lai novērtētu iekšējās kontroles sis-
tēmu, jo kontroles koncepcija tiek plaši izmantota ne tikai zinātniskos pētī-
jumos, bet arī uzņēmuma ikdienas darbībās. Vienai un tai pašai koncepcijai 
varētu būt daudz dažādu nozīmju un interpretāciju. 

1.tabula
Iekšējās kontroles sistēmas elementi (COSO)

Kontroles vide Risku novērtējums Kontroles 
aktivitātes

Informācijas 
un komunikācijas Uzraudzība

1. Stratēģija (mērķi, 
attīstības virzieni).
2. Funkciju izpildes 
plāni, budžeti.
3. Organizācijas 
pārvaldība.
4. Organizatoriskā 
struktūra.
5. Personāla vadība. 
6. Uzvedības  
noteikumi.

1. Riska pieļautā 
novirze.
2. Riska 
identificēšana.
3. Riska pārvaldība.
4. Krāpšanas 
gadījumu 
pārvaldība.

1. Noteikumi, 
instrukcijas, 
procedūras.
2. Operacionālās 
pārbaudes.
3. Konfliktējošo 
funkciju nošķiršana.
4. IT vispārējā  
kontrole.
5. Krāpšanas  
kontrole.

1. Informācijas 
plūsma.
2. Datu kvalitāte.
3. Informācijas 
uzkrāšana.
4. Konfidenciālās 
informācijas 
aizsardzība.
5. Personas datu 
aizsardzība.

1. Regulāra 
ziņošana par 
rezultātiem un 
mērķu sasniegšanu.
2. Procesu darbības 
novērtējums.
3. Ziņojumi (iekšējā 
audita un citu 
novērtējumu).
4. Ārējo partneru 
uzraudzība.

6 Walsh J., Seward J. On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms// 
Academy of Management Review.– Vol. 15, No. 3 (1990), p. 423.

7 Lakis V., Lukas G. The concept of internal control system// Ekonomika.– Vol. 91 (2012), p. 146.
8 Turpat.
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Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana
Uzņēmuma darbības ilgtspējas nodrošināšana, nenoliedzami, ir cieši 

saistīta un “atkarīga” no uzņēmuma darbības kontroles.  Kā viens no uzņē-
muma iekšējās kontroles vides elementiem ir uzņēmuma stratēģija – mēr-
ķi, uzņēmuma attīstība. 

Ilgtspējīgai attīstībai definīcijas ir vairākas, visbiežāk tiek izmantota 
definīcija, kas atrodama Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) 
Pasaules Vides un attīstības komisijas  1987. gada ziņojumā (saukts arī 
par Bruntlandes komisijas ziņojumu) “Mūsu kopējā nākotne”. Ziņojumā 
teikts, ka ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību 
apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināša-
nai.9 

Ilgtspējīga attīstība sastāv no vismaz trim dimensijām, jeb sfērām – 
sociālās, ekonomiskās un vides dimensijas, taču dažos avotos tiek minē-
tas arī četras un pat vairākas dimensijas, pievienojot iepriekš minētajām 
arī politisko dimensiju un atsevišķi izceļot kultūras dimensiju. Visas tās 
ir viena no otras atkarīgas un savstarpēji cieši saistītas, tās iedarbojas cita 
uz citu, proti, izmaiņas vienā no dimensijām izraisa izmaiņas arī pārējās.10 
Sistēmiska pieeja ilgtspējīgas attīstības konceptam prasa paplašinātu pie-
eju ilgtspējīgas attīstības ietekmējošo faktoru izpratnē. Attīstības plānoša-
nas dokumentos arvien vairāk sāk dominēt cilvēciskais faktors,  nosaucot 
to par cilvēkresursu vai cilvēkkapitāla ilgtspējīgu attīstību.

1992. gadā notikušajā Riodežaneiro ANO vides un attīstības kon-
ferencē (to mēdz dēvēt arī par Pasaules samitu), kurā piedalījās 178  
valstu pārstāvji, tika izstrādāts Rīcības plāns 21. gadsimtam (Agenda 21) un 
formulētas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes.11 Pavisam tās ir 27, kas  
iekļautas Rio vides un attīstības deklarācijā.12 Politiskā dokumenta galve-
nās pamatnostādnes paredz: 

•	 cilvēka lomas nozīmīgumu ilgtspējīgajā attīstībā; 
•	 dabas resursu saglabāšanu, sadarbojoties likumdevējiem, iedzīvo-

tājiem, valdībai; 

9 Report of the World Commission on Environment and Development.– http://www.un-documents.
net/wced-ocf.htm.– (Resurss apskatīts 20.01.2022.).

10 Dimensions of sustainable development.– http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_a/
mod02/uncom02t02.htm.–  (Resurss apskatīts 20.01.2022.).

11 Earth Summit.– http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html.–  (Resurss apskatīts 02.05.2009.).
12 Rio Declaration on Environment and Development: United Nation Enviroment programme 

(UNEP).–  http://www. un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/
docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.– (Resurss apskatīts 20.01.2022.).
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•	 pasaules valstu valdību savstarpējo sadarbību ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanai; 

•	 nabadzības apkarošanu; 
•	 sabiedrības, jo īpaši jaunatnes un sieviešu līdzdalību vides un attīs-

tības jautājumos. 
Pamatojoties uz Rio  vides un attīstības deklarācijā ietvertajām ilgt-

spējīgas attīstības pamatnostādnēm, tika izstrādāti Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķi.13 Tie nosaka, ka Latvijai jāveido labklājības sabiedrība, 
stabila tautsaimniecība, droša un veselību neapdraudoša vide, jānodro-
šina pietiekami pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, jāat-
tīsta atbildīga attieksme pret dabas resursiem, jāpalielina vides politikas 
loma citās nozaru politikās. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz  
2030. gadam ilgtspējīga attīstība tiek raksturota kā rīcība, lai apmierinātu 
esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un 
ekonomiskās attīstības intereses, nodrošinot vides prasību ievērošanu un 
dabas daudzveidības saglabāšanos, lai nemazinātu nākamo paaudžu vaja-
dzību apmierināšanas iespējas. Kā prioritātes ir izvirzītas:

1) sadarbība –  ilgtspējas modelis, kurš prasa integrēti risināt ekono-
mikas, vides un sociālos jautājumus;

2) līdzdalība –  vienlaikus ar līdzsvarotu ekonomikas, sociālo un vi-
des aspektu ievērošanu, ilgtspējīga attīstība prasa arī zināmu at-
tieksmes un paradumu maiņu, kā arī sabiedrības aktīvu iesaisti.

Šobrīd ekspertu grupas Latvijā ir uzsākušas Nacionālā attīstības plāna 
2021.–2027. gadam rūpīgu un detalizētu analītisko darbu pie esošās situā-
cijas, globālo tendenču, izaicinājumu un esošā Nacionālā attīstības plā-
na (līdz 2020. gadam) izvērtēšanas, precizējot  Nacionālā attīstības plāna 
2021.–2027. gadam (NAP 2027) prioritātes. 

2015. gada 25.–27. septembrī Ņujorkā (ASV) ANO Ilgtspējīgas attīs- 
tības samits apstiprināja Dienaskārtību 2030 ilgtspējīgai attīstībai, kas ir 
globāla vienošanās nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības vei-
cināšanai laikposmā līdz 2030. gadam. Dienaskārtībā 2030 ir ietverti  
17 ilgtspējīgas attīstības mērķi un 169 saistītie apakšmērķi, kas integrēti 
sabalansē visas trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas: vides, sociālo un eko-
nomisko attīstības dimensiju.14 
13 Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm.–   http://www.biblioteka.lv/ka-latvija-isteno-

ilgtspejigas-attistibas-merkus/.– (Resurss apskatīts 20.01.2022.).
14 ANO Ilgtspējīgas attīstības samits.– ANO Ilgtspējīgas Attīstības Samitā apstiprina pasaules 

ilgtspējīgas attīstības mērķus nākamajiem piecpadsmit gadiem | Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (varam.gov.lv).– (Resurss apskatīts 26.01.2022.).
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Viens no 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir nodrošināt kvali-
tatīvu izglītību, tai skaitā nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību, 
kā arī veicināt mūžizglītības iespējas.

1. attēls
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi15

Attēla avots: UNESCO LNK

2019. gadā UNESCO Ģenerālajā konferencē pieņēma globālo rīcības 
programmu  “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2030” (ESD for 2030), kas  
aicina veidot ciešāku saikni starp izglītību un ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķiem un izcelt izglītības nozīmi visu globālo mērķu sasniegšanā. 

Latvijā ir izstrādātas Izglītības attīstības pamatnostādnes – vidēja ter-
miņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka vienotu valsts politiku 
un attīstības stratēģiju izglītībā no 2021. gada līdz 2027. gadam. Pamat- 
nostādnēs norādīts izglītības politikas virsmērķis un mērķi, galvenie rīcī-
bas virzieni un uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, politikas rezultāti 
un rezultatīvie rādītāji. Pamatnostādnes aptver visus izglītības veidus un 
pakāpes. Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam virsmēr-
ķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā, 
lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas 
sabiedrībā un tautsaimniecībā. Pamatnostādņu virsmērķis atbalsta Nacio-
nālā attīstības plāna 2027 redzējumu par Latviju kā nacionālu valsti, kuru 
15 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.– https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-

ilgtspejigas-attistibas-merki.– (Resurss apskatīts 31.01.2022.).
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raksturo kultūrvēsturiskā identitāte, savstarpēji saistītas pārmaiņas tehno-
loģijās, valsts pārvaldē, sabiedrības organizācijā dažādās nozarēs un valsts 
attiecībās ar iedzīvotājiem, kā arī – vienlīdzīgas tiesības un mūsdienu pra-
sībām atbilstoša dzīves kvalitāte, zināšanu sabiedrība un atbildīga pieeja 
klimata un demogrāfisko jautājumu risināšanai.

Lai tiktu nodrošinātas kvalitatīvas izglītības iespējas un ilgtspēja, iz-
glītības  vadības sistēmai ir jābūt orientētai uz pārmaiņām un attīstību, kur 
izglītības vadība ir mērķtiecīgi izvēlēts darbību kopums, kas tiek plā-
nots, organizēts, virzīts un kontrolēts, lai sasniegtu izglītības institūcijas 
mērķus.16

Augstākās izglītības telpā kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā ir 
saistoši vairāki būtiski normatīvie akti: Ministru kabineta noteikumi  
Nr. 793 (11.12.2018.) “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas notei-
kumi”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 794 (11.12.2018.) “Augstskolu 
un koledžu akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 795 
(11.12.2018.) “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”, kuri izdoti sa-
skaņā ar Izglītības likumu un Augstskolu likumu. Visu minēto normatīvo 
aktu vienojošais elements ir pašnovērtējuma ziņojums, kur minētais ziņo-
jums ir veiktā pašnovērtējuma rezultāts. 

                                                                                                       2. attēls
Pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējums ir metode, kas sastāv no procesa, kurā cilvēks pats 
sevi novērtē, t.i., identificē un nosver savu sniegumu noteikta uzdevuma 
vai darbības izpildē vai situācijas risināšanas veidā.17 Pašnovērtējumam 
ir atrodamas dažādas definīcijas, kur galvenokārt uzsvars ir likts uz sevis 
paša novērtēšanu. Vebsterna vārdnīcā pašnovērtējums tiek skaidrots kā se-
vis vai savas darbības analīzes un novērtēšanas darbība vai process, sevis 

16 Izglītības vadība.– https://enciklopedija.lv/skirklis/2062-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-vad%C4% 
ABba.– (Resurss apskatīts 31.01.2022.).

17 Kas ir pašnovērtējums.– https://lv.about-meaning.com/11033864-meaning-of-self-assessment.– 
(Resurss apskatīts 31.01.2022.).
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novērtējums.18 Savukārt, kompānija “Deloitte” pašnovērtējumu definē kā 
paņēmienu, ko izmanto organizācijas, kuras vēlas iegūt labāku iekšējās 
kontroles vides pārraudzību.19 

Pašnovērtējuma ziņojums tiek sagatavots kā analītisks izziņas mate-
riāls, tas sastāv no kritēriju un prasību raksturojuma un analīzes, kas pama-
toti ar konkrētiem piemēriem. Pašnovērtējuma ziņojumā ietvertie kvanti-
tatīvie rādītāji papildina augstskolas/ koledžas veikto kvalitatīvo analīzi.20 
Pašnovērtējuma procesa mērķis augstskolā/ koledžā, savukārt, ir iegūt vis-
pusīgu un padziļinātu augstskolas/ koledžas analīzi, kas izmantojama turp-
mākai tās darbības pilnveidei. Pašnovērtējuma procesa laikā augstskola/ 
koledža veic analītisku un kritisku savas darbības izvērtējumu. 

Minētie normatīvie akti, nosakot pašnovērtējuma ziņojumus augstākās 
izglītības telpā, galvenokārt akcentu liek uz izglītības procesa nodrošināša-
nu. Piemēram, Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes 
vadlīnijas (31.12.2019.) izdala sekojošas pašnovērtējuma pozīcijas: 

1) augstskolas/ koledžas mērķi un pārvaldība; 
2) iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma; 
3) resursi; 
4) mācībspēki; 
5) zinātne, pētniecība vai mākslinieciskā jaunrade; 
6) sadarbība un internacionalizācija; 
7) studējošo pašpārvaldes darbība; 
8) augstskolas/ koledžas darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām. 
Šajā pašnovērtējumā galvenā vērība tiek pievērsta tam, lai  iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas sistēma būtu izveidota, ievērojot Standartus 
un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā 
(turpmāk – ESG). Izglītības iestādes vadība un kvalitatīva studiju procesa 
nodrošināšana neaprobežojas tikai ar pašu izglītības procesu, tā ir organi-
zējama atbilstoši izglītības vadības jēdzienam, tas ir mērķtiecīgi izvēlēts 
darbību kopums, kas tiek plānots, organizēts, virzīts un kontrolēts, lai 
sasniegtu izglītības institūcijas mērķus.

Uzņēmuma praktiskajā darbībā un kontrolē piemērojami arī saistošie 
starptautiskie kvalitātes standarti. Standarts ir dokuments, par kuru ir pa-
18 Self – assessment.– https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-assessment.– (Resurss 

apskatīts 31.01.2022.).
19 Control self – assessment.– https://www2.deloitte.com/au/en/pages/risk/solutions/control-self-

assessment.html.–  (Resurss apskatīts 31.01.2022.).
20 Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas.– http://aika.lv/wp-content/

uploads/2019/05/Augstskolu-vai-koledzu-pasnovertejuma-zinojuma-izstrades-vadlinijas_2019.
pdf.–  (Resurss apskatīts 31.01.2022.).



143

nākta vispārīga vienošanās, un ko ir apstiprinājis pilnvarots Standartu or-
gāns. Pielietojot standartus, organizācijas var nodrošināt savu produktu 
un pakalpojumu nepārtrauktību, konkurētspēju, drošību un efektivitāti.21  

Atsevišķas augstākās izglītības iestādes praksē jau izmanto ISO 9001 
(International Organization for Standardization) standartu, kā arī Lielbri-
tānijas kvalitātes standartu Investors in Excellence,  kas ir nākamā pakāpe 
pēc ISO 9001 kvalitātes standarta ieviešanas. Tas veidots, ietverot svarī-
gākos EFQM (European Foundation for Quality Management) principus, 
un ir pasaulē noteicošais izcilas vadības modelis, jo sniedz elastīgu pieeju 
nepārtrauktai organizācijas pilnveidošanai visās tās galvenajās sfērās.

Augstākās izglītības iestādēm nepieciešams pievērst lielāku uzmanību 
iekšējai kvalitātes kultūrai, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu darba pilnvei-
došanu un arī atvieglojot ārējo akreditāciju.22 

21 Vasilevska D. Kvalitātes nodrošināšanas vadība.– Rīga: Juridiskā koledža, 2017.– 183. lpp.
22 Rauhvargers A. Latvija Boloņas procesā.–https://www.lu.lv/materiali/biblioteka/es/pilnieteksti/

izglitiba/Latvija%20Bolonas%20procesa%20-%20Zinojums%20par%20Latvijas%20augstakas 
%20izglitibas%20reformu%20gaitu,%20virzoties%20uz%20Eiropas.pdf.– (Resurss apskatīts 
31.01.2022.).
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INTERNAL CONTROLS  
FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT  

OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION
Summary

In each company, the assessment and control of the company’s activi-
ties is important when organizing and managing activities to achieve ob-
jectives and to ensure sustainable performance. The primary role of an 
educational institution is implementation of education programs, and one 
of the management functions is control. It provides information not only 
on the development of the educational process in the educational establish-
ment, but at the same time also covers the internal and external processes 
which, in general, affect the objectives pursued by the educational estab-
lishment. 

Internal factors are mainly related to the conditions for the operation 
of an institution (educational establishment) and the factors that arise as a 
result of the management of the institution (educational establishment). On 
the other hand, external factors are independent from the management and 
influence the performance of the company.



145

Mg. iur. Ruta Mekša

SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJA  
DARBĪBA VALSTS AIZSARDZĪBAS JOMĀ

ACTIVITIES OF THE CONSTITUTION  
PROTECTION BUREAU IN THE FIELD  

OF NATIONAL DEFENCE
Atslēgvārdi: Eiropas Savienība, NATO, valsts drošības iestādes, Satver-
smes aizsardzības birojs, valsts noslēpums, izlūkošana, pretizlūkošana.
Keywords: European Union, NATO, national security institutions, Consti-
tution Protection Bureau, state secret, intelligence, counter-intelligence.

Valsts drošības iestādes ir valsts institūcijas, kuras nacionālās drošības 
sistēmai noteikto uzdevumu īstenošanas ietvaros veic izlūkošanas, pret-
izlūkošanas darbības un operatīvās darbības pasākumus. Valsts drošības 
iestāžu kopumu veido:

1) Satversmes aizsardzības birojs;
2) Militārās izlūkošanas un drošības dienests;
3) Valsts drošības dienests.1 
Latvijā izveidoto un darbojošos valsts drošības iestāžu uzdevums ir 

nosargāt valsts neatkarību, tās konstitucionālo iekārtu un teritoriālo neaiz-
skaramību pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem.

Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtie-
cīgu pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts ne-
atkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, sabiedrības 
brīvas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte. Nacionālās drošības 
garantēšana ir valsts pamatpienākums.2

Satversmes aizsardzības birojs
Satversmes aizsardzības birojs (turpmāk – SAB) tika izveidots 1995. ga- 

dā, saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimā pieņemto Satversmes aizsardzī- 
1 Nacionālās drošības likums (pieņemts 14.12.2000.), 15. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 473/476 

(2000, 29. decembris).
2 Turpat, 1. pants.
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bas biroja likumu. SAB ir Latvijas Republikas Ministru kabineta pārrau-
dzībā esoša valsts drošības iestāde, kas likumā noteiktajā kārtībā veic izlū-
košanas un pretizlūkošanas darbību, iegūst, apkopo, uzkrāj, uzglabā, ana-
lizē un izmanto ar valsts drošību, aizsardzību un ekonomisko suverenitāti 
saistīto informāciju, lai nosargātu valsts konstitucionālo iekārtu, valstisko 
neatkarību un teritoriālo neaizskaramību pret ārējiem un iekšējiem ap-
draudējumiem, kā arī aizsargātu valsts militāro, ekonomisko, zinātnisko 
un tehnisko potenciālu un valsts noslēpumus.3 SAB savas kompetences 
ietvaros veic izlūkošanas, pretizlūkošanas darbības un ir operatīvās darbī-
bas subjekts.

Izlūkošana ir īpaši pilnvarotu valsts iestāžu darbība, kuras nolūks ir 
iegūt informāciju par ārvalstu valdību, to institūciju, organizāciju vai atse-
višķu personu nodomiem un darbību (rīcību), kas vērsta vai var tikt vērsta 
pret Latvijas Republiku, tās vitāli svarīgām valsts interesēm.

Pretizlūkošana ir īpaši pilnvarotu valsts iestāžu darbība, kuras nolūks 
ir nodrošināt valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās neatkarības, valsts 
ekonomiskā, zinātniskā, tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpumu 
un vitāli svarīgu valsts interešu un drošības aizsardzību pret spiegošanu, 
diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida apdraudējumiem, kā 
arī veikt īpašus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai, izbeigšanai vai 
to izraisīto seku likvidēšanai. Izlūkošanas un pretizlūkošanas darbības vei-
camas saskaņā ar katrai valsts drošības iestādei likumā noteikto kompe-
tenci un pamatojoties uz valsts drošības iestādes amatpersonas lēmumu 
un to darbību saturu nosaka attiecīgās valsts drošības iestādes nolikums. 
Minētās darbības veicamas, gan izmantojot savas specifiskās valsts drošī-
bas iestādes izlūkošanas, pretizlūkošanas darbības saskaņā ar izlūkošanas, 
pretizlūkošanas darbību nolikumu, gan veicot Operatīvās darbības likumā 
noteiktos operatīvās darbības pasākumus. 

Operatīvā darbība ir Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā un 
ar likumu īpaši pilnvarotu valsts institūciju amatpersonu atklātas un slepe-
nas tiesiskas darbības, kuru mērķis ir aizsargāt personu dzīvību un vese-
lību, tiesības un brīvības, godu, cieņu un īpašumu; nodrošināt Satversmi, 
valsts iekārtu, valstisko neatkarību un teritoriālo neaizskaramību, valsts 
aizsardzības, ekonomisko, zinātnisko un tehnisko potenciālu un valsts no-
slēpumus pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem.4

3 Satversmes aizsardzības biroja likums (pieņemts 05.05.1994.), 1. panta 1. daļa// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 59 (1994, 19. maijs).

4 Operatīvās darbības likums (pieņemts 16.12.1993.), 1. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 131 (1993, 
30. decembris). 
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Satversmes aizsardzības birojs kā Latvijas Republikas nacionālā drošī-
bas iestāde veic un kontrolē NATO un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 
klasificētās informācijas aizsardzību valsts institūcijās, kurās notiek darbs ar 
NATO un Eiropas Savienības klasificēto informāciju. Satversmes aizsardzī-
bas birojs ir arī drošības akreditācijas institūcija, kas akreditē elektronisko 
informācijas nesēju sistēmas, kurās notiek darbs ar valsts noslēpumu saturo-
šu informāciju. Satversmes aizsardzības birojs veic kriptogrāfiskās sistēmas 
kontroli un izstrādā kriptogrāfiskās atslēgas.5 Lai novērstu ārvalstu organi-
zāciju vai atsevišķu personu draudus Latvijas drošībai un nacionālajām inte-
resēm, Satversmes aizsardzības biroja darba mērķis ir iegūt un izmantot pēc 
iespējas ātrāk un veiksmīgāk izlūkošanas un pretizlūkošanas informāciju.

Satversmes aizsardzības biroja darbības tiesiskais regulējums
Satversmes aizsardzības biroja darbību regulē Latvijas Republikas 

Satversme, Nacionālās drošības likums, Valsts drošības iestāžu likums, 
Operatīvās darbības likums, Latvijas Kriminālprocesa likums, Satversmes 
aizsardzības biroja likums, citi likumi un normatīvie akti, starptautiskie 
līgumi un konvencijas, kurus jautājumos par nacionālo drošību noslēgusi 
vai kuriem pievienojusies Latvijas Republika pēc 1990. gada 4. maija.

Satversmes aizsardzības biroja uzdevumi
Satversmes aizsardzības birojs darbu organizē un veic likumos noteik-

tajā kārtībā, ievērojot vispārējās cilvēka tiesības (aizliegts nodarīt perso-
nām fizisku vai materiālu kaitējumu, apdraudēt cilvēku dzīvību un veselī-
bu, draudēt pielietot vai lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus). Satversmes 
aizsardzības biroja amatpersonas un darbinieki par savu darbību ir atbildīgi 
likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi, li-
kumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.6 SAB darbība 
tiek vērsta uz Latvijas drošības garantēšanu, neapdraudot citu valstu dro-
šību, kā arī tā darbības veidam, apjomam un intensitātei ir jāatbilst valsts 
drošības apdraudējuma veidam un bīstamības pakāpei. Satversmes aizsar-
dzības biroja likumā noteikti SAB galvenie uzdevumi:

•	 ar valsts drošības, aizsardzības, ekonomiskās suverenitātes un 
ekoloģiskajiem apdraudējumiem saistītās informācijas iegūšana,  

5 Satversmes aizsardzības biroja likums (pieņemts 05.05.1994.), 1. panta 2. daļa// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 59 (1994, 19. maijs).

6 Latvijas Republikas Satversme (pieņemta 15.02.1922.), 89. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 43 
(1993, 1. jūlijs).
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saņemšana, apkopošana, uzkrāšana, uzglabāšana, analīze un iz-
mantošana likumā noteiktajā kārtībā;

•	 valsts drošības apdraudējumu prognozēšana, to novēršana vai  
neitralizācija atbilstoši savai kompetencei;

•	 priekšlikumu un programmu izstrāde valsts drošības jautājumos 
atbilstoši savai kompetencei;

•	 valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju un to atbildīgo amat-
personu savlaicīga un pilnīga informēšana par valsts drošības ap-
draudējumiem;

•	 valsts noslēpuma aizsardzība šajā likumā un likumā “Par valsts no-
slēpumu” noteiktās kompetences ietvaros;

•	 informācijas un materiālu iesniegšana prokuratūrai vai attiecīgajai 
izziņas iestādei par noziedzīgiem nodarījumiem un personām, ku-
ras var tikt apsūdzētas to izdarīšanā;

•	 atsevišķu Ministru kabineta rakstveidā dotu uzdevumu izpilde vai 
izpildes organizēšana savas kompetences ietvaros;

•	 Valsts apdraudējuma analīzes sagatavošana sadarbībā ar Valsts 
drošības dienestu un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu.

Neviens, izņemot amatpersonas, kuras tam īpaši pilnvarojis likums, 
nav tiesīgs iejaukties valsts drošības iestāžu un to amatpersonu darbībā, ja 
vien tā nav pretlikumīga.

Darbības pret Latviju veic vairāku valstu specdienesti. Krievijas izlū-
košanas un drošības dienestu īstenotās aktivitātes ir agresīvas un rada bū-
tisku apdraudējumu gan NATO un Eiropas Savienības dalībvalstu intere-
sēm un kolektīvajai drošībai, gan arī Latvijas valsts nacionālajai drošībai. 
Citu valstu specdienestu pret Latviju vērstās aktivitātes aizvadītajā gadā 
Satversmes aizsardzības birojs kopumā vērtē kā mērenas, tās neradīja tiešu 
apdraudējumu valsts drošībai.7 Liela interese ārvalstu specdienestiem ir 
par Latvijas lomu NATO un Eiropas Savienībā, par Latvijas ārlietu un dro-
šības politiku, par sociālekonomisko situāciju Latvijā, kā arī par stratēģis-
ki svarīgām nozarēm (tranzīts, enerģētika). Piemēram, viens no Krievijas 
īstenoto dezinformācijas aktivitāšu Baltijas valstīs un Polijā virzieniem ir 
viltus ziņu kampaņas, kuru mērķis ir panākt, lai Krievijas puses sagatavotā 
melīgā informācija tiek publicēta minēto valstu medijos. Šīm viltus ziņām 
publiskajā telpā dots apzīmējums rēgu rakstnieka (Ghostwriter) kampaņa, 
un ir pamats uzskatīt, ka tas ir Krievijas specdienestu projekts. To uzde-

7 SAB 2020. gada darbības pārskats.– https://www.sab.gov.lv/files/2020_parskats.pdf.– (Resurss 
apskatīts 01.01.2021.).
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vums ir rādīt NATO paplašinātās klātbūtnes spēkus kā apdraudējumu uz-
ņemošo valstu drošībai, radīt šaubas par NATO gatavību aizsargāt reģiona 
valstis jebkuros apstākļos, parādīt NATO kā patieso agresoru reģionā, kā 
arī šķelt NATO vienotību un partneru uzticību.8

Satversmes aizsardzības birojs strādā cieši kopā ar Valsts drošības die-
nestu (Valsts drošības iestāde), kurš analizē globālās tendences, kas varētu 
atstāt negatīvu iespaidu uz Latvijas pretizlūkošanas režīmu. Valsts dro-
šības dienesta ieskatā ārvalstu specdienesti tuvākā nākotnē arvien vairāk 
koncentrēsies uz zinātnisko izlūkošanu, kuras mērķis ir iegūt informāciju 
par NATO valstīs izstrādātajām tehnoloģijām. Krievijas specdienestiem 
šis virziens būs nozīmīgs, jo tas izriet no Kremļa stratēģiskās sāncensības 
ar NATO un nepieciešamības attīstīt militāro rūpniecību, apejot Krievijai 
starptautiski piemērotos stratēģiskas nozīmes preču importa liegumus.9

Satversmes aizsardzības birojs uzskata, ka drošības izaicinājumi sagla-
bāsies augsti arī turpmāk.

Satversmes aizsardzības biroja struktūra 
Satversmes aizsardzības biroja struktūra izveidota atbilstoši iestādes 

uzdevumiem. Birojs un tā struktūrvienības darbojas pēc vienvadības prin-
cipa. SAB direktoru amatā uz pieciem gadiem ieceļ un atbrīvo no amata 
Saeima pēc Nacionālās drošības padomes priekšlikuma. Par Satversmes 
aizsardzības biroja direktoru var būt persona, uz kuru neattiecas Valsts dro-
šības iestāžu likuma 20. pantā noteiktie ierobežojumi, kurai ir augstākā iz-
glītība un kura ir saņēmusi pirmās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts 
noslēpumam.10 SAB direktors atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs par 
valsts drošības apdraudējumu savlaicīgu atklāšanu, un viņa pienākums ir 
nekavējoties ziņot par to Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, Saei-
mas Nacionālās drošības komisijai un Nacionālās drošības padomei. Par 
personāla atlases un iecelšanas jautājumiem ir atbildīgs valsts drošības ies-
tādes vadītājs. 

Valsts drošības iestādes amatpersona ir valsts varas pārstāvis. Likumī-
gās prasības un rīkojumi, ko tā izvirzījusi vai devusi, pildot dienesta pie-
nākumus, amatpersonām ir obligāti. SAB amatpersonu tiesības, šo tiesību 
8 SAB 2020. gada darbības pārskats.– https://www.sab.gov.lv/files/2020_parskats.pdf.– (Resurss 

apskatīts 01.01.2021.).
9 Valsts drošības dienests. 2020. gada publiskais pārskats.– file:///C:/Users/XxX/AppData/Local/

Temp/VDD-2020-gada-parskats.pdf.– (Resurss apskatīts 01.01.2021.).
10 Satversmes aizsardzības biroja likums (pieņemts 05.05.1994.), 5. panta 1. daļa// Latvijas 

Vēstnesis.– Nr. 59 (1994, 19. maijs).
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ierobežojumi un atbildība ir noteikta Valsts drošības iestāžu likumā. Valsts 
drošības iestāžu personāla skaitliskais sastāvs, iekšējā struktūra, amatu sa-
raksti, finanses un tehniskais aprīkojums ir valsts noslēpums.

Valsts noslēpuma jēdziens un informācijas aizsardzība
Valsts noslēpums ir tāda militāra, politiska, ekonomiska, zinātniska, 

tehniska vai cita rakstura informācija, kura iekļauta Ministru kabineta 
apstiprinātajā sarakstā un kuras nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana 
var nodarīt kaitējumu valsts drošībai, ekonomiskajām vai politiskajām 
interesēm. Valsts noslēpuma subjekti ir valsts institūcijas, to amatpersonas 
un darbinieki, kā arī citas personas, kuras sakarā ar amata (dienesta) 
vai darba pienākumu veikšanu rada, iegūst, uzglabā vai izmanto valsts 
noslēpuma objektus.11 

Valsts noslēpuma objekts ir informācija (ziņa, ziņu kopums) jebkurā 
tehniski iespējamā tās fiksēšanas veidā, kura saskaņā ar šo likumu ir atzīta 
vai var tikt atzīta par valsts noslēpumu, kā arī materiāls objekts, priekš-
mets, viela vai elektromagnētiskais lauks, kas ietver, uzglabā, uzkrāj vai 
atspoguļo informāciju, kura likumā noteiktajā kārtībā atzīta par valsts 
noslēpumu. Valsts noslēpuma statuss pilnībā attiecināms uz Ziemeļatlan-
tijas līguma organizācijas (NATO), Eiropas Savienības (ES), ārvalstu un 
starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju, un šīs 
informācijas aizsardzība nodrošināma atbilstoši tās klasifikācijas pakāpei, 
ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.12 2004. gada 6. janvāra Lat-
vijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 21 “Valsts noslēpuma, 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu in-
stitūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”, nosaka vienotu 
valsts noslēpuma un klasificētās informācijas aizsardzības režīmu un se-
višķās lietvedības kārtību, speciālo apzīmējumu un kodu lietošanas kārtī-
bu, kā arī slepenības režīma uzraudzības un dienesta izmeklēšanas kārtību.

Informāciju, kas ir valsts noslēpums, pēc svarīguma klasificē sevišķi 
slepenā, slepenā un konfidenciālā informācijā. Dienestam (darbam) ar 
valsts noslēpumu speciālās atļaujas izsniedz uz noteiktu termiņu, bet ne 
ilgāku par pieciem gadiem. Speciālās atļaujas iedala trijās kategorijās. Per-
sonas pieeja sevišķi slepenai informācijai atļauta ar pirmās kategorijas spe-
ciālo atļauju, slepenai informācijai – ar otrās kategorijas speciālo atļauju, 
11 Par valsts noslēpumu (pieņemts 17.10.1996.), 2. panta 1., 2. daļa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 181 

(1996, 29. oktobris).
12 Turpat, 2. panta 3., 4. daļa.
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konfidenciālai informācijai – ar trešās kategorijas speciālo atļauju.13 Valsts 
drošības dienests izsniedz otrās (slepeni) un trešās (konfidenciāli) katego-
rijas speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu. Satversmes aizsardzī-
bas birojs izsniedz pirmās (sevišķi slepeni)  kategorijas speciālās atļaujas 
darbam ar valsts noslēpumu.

Katras iestādes vadītājs nosaka amatus, kuru pienākumus pildot, ne-
pieciešama pieeja valsts noslēpumam, NATO vai Eiropas Savienības kla-
sificētai informācijai. Amatu saraksti tiek saskaņoti ar atbildīgo valsts dro-
šības iestādi. Tiesības izmantot valsts noslēpumu katrai konkrētai personai 
ierobežo termiņš, uz kādu tai izsniegta speciālā atļauja, kā arī speciālās 
atļaujas anulēšana. Tas attiecas uz jebkuru personu, kurai izsniegta speciā-
lā atļauja pieejai valsts noslēpumam.

SAB uzskata, ka jautājumi par pieeju valsts noslēpumam un speciālo 
atļauju ir jāskata nevis kā personas tiesības pretendēt uz šādu pieeju vai 
piekļūt valsts noslēpumam, bet gan caur valsts noslēpuma aizsardzības 
prizmu.14 Atbildība par valsts noslēpuma tīšu vai netīšu izpaušanu pare-
dzēta Krimināllikuma 94. pantā un 95. pantā. 

94. pants. Valsts noslēpuma apzināta izpaušana. Par valsts noslēpuma 
apzinātu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta par valsts 
noslēpuma neizpaušanu, turklāt šim nodarījumam nav spiegošanas pazīm-
ju, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu 
brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot 
tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz 
laiku līdz pieciem gadiem.15

95. pants. Valsts noslēpuma izpaušana aiz neuzmanības. Par valsts no-
slēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, ja to izdarījusi persona, kura bijusi 
brīdināta par valsts noslēpuma neizpaušanu, vai par valsts noslēpuma ob-
jekta nozaudēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai valsts noslēpuma objekts 
bija uzticēts, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemša-
nu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.16

13 Par valsts noslēpumu (pieņemts 17.10.1996.), 11. panta 1., 2. daļa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 181 
(1996, 29. oktobris).

14 Par likuma “Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 
106. panta pirmajam teikumam: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums (pieņemts 
10.02.2017.), 11. punkts// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 33 (2017, 13. februāris).

15 Krimināllikums (pieņemts 17.06.1998.), 94. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 199/200 (1998,  
8. jūlijs).

16 Turpat, 95. pants.
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Likumā “Par valsts noslēpumu” noteikts, ka valsts drošības iestādes lē-
mumu par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam atteikumu vai anu-
lēšanu persona var apstrīdēt ģenerālprokuroram, kura lēmumu iespējams 
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Speciālo atļauju izsniegšanas un 
anulēšanas process ir veicams saskaņā ar likumu “Par valsts noslēpumu”. 
Svarīgi ir kam nodota lēmuma par speciālo atļauju anulēšanu tiesiskuma 
kontrole. SAB direktors uzskata, ka speciālās atļaujas anulēšanas procesā 
runa ir nevis par personas vainu vai nevainīgumu, bet gan par valsts dro-
šības riskiem, kurus valsts drošības iestādes izvērtē, lemjot par speciālās 
atļaujas anulēšanu vai neanulēšanu.17

Likumā noteiktais pārsūdzēšanas mehānisms par lēmuma par speciālās 
atļaujas anulēšanas pārsūdzēšanu SAB direktoram un ģenerālprokuroram ir 
konstitucionāls. Lai novērstu valsts noslēpumu saturošas informācijas ne-
likumīgu izpaušanu un izmantošanu, Satversmes aizsardzības birojs kopā 
ar Valsts drošības dienestu un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu 
2020. gadā turpināja veikt pasākumus valstiski svarīgās informācijas aiz-
sardzībai. Tā kā valsts noslēpuma nonākšana valstij nelojālu personu rīcībā 
var radīt neatgriezenisku kaitējumu nacionālās drošības interesēm, valsts 
drošības iestādes veic rūpīgu informācijas pārbaudi par ikvienu personu, 
kurai amata pienākumu veikšanai ir nepieciešams iepazīties vai strādāt ar 
valsts noslēpumu saturošu informāciju. Ja pārbaudes gaitā tiek konstatēts 
pamats šaubām par personas uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpu-
mu, speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam netiek piešķirta.

Lai nodrošinātu valsts noslēpuma aizsardzību, būtiska ir ne tikai kla-
sificētai informācijai piekļūstošo personu uzticamība un disciplinētība 
aizsardzības prasību ievērošanā, bet arī slepenības režīma nodrošināšana 
telpās, kur notiek darbs ar valsts noslēpumu saturošu informāciju. Tādēļ 
viens no nozīmīgākajiem valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem ir 
darba apstākļu atbilstības pārbaude klasificētas informācijas aizsardzības 
prasībām.18 

Arī citās demokrātiskajās valstīs, tostarp NATO dalībvalstīs, personām 
tiek izvirzītas augstas prasības speciālo atļauju saņemšanai darbam ar kla-
sificēto informāciju. Tā NATO dokumenta Nr.C-M(2002)49 “Vienošanās 

17 Par likuma “Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 
106. panta pirmajam teikumam: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums (pieņemts 
10.02.2017.), 11. punkts// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 33 (2017, 13. februāris).

18 Valsts drošības dienests. 2020. gada publiskais pārskats.– file:///C:/Users/XxX/AppData/Local/
Temp/VDD-2020-gada-parskats.pdf.– (Resurss apskatīts 01.01.2021.).
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starp Ziemeļatlantijas bloka valstīm par informācijas drošību” (Agreement 
between the parties to the North Atlantic treaty for the security ofinformation)  
11. pantā noteikts, ka “personāla izvēles process jāplāno tā, lai varētu izvēr-
tēt, vai kādai personai – ņemot vērā tās lojalitāti un uzticamību – var piešķirt 
tiesības uz sākotnēju un arī ilgstošu piekļūšanu klasificētajai informācijai, lai 
nerastos nevajadzīgs risks”.19 Par telpu drošības un klasificētās informācijas 
aprites jautājumiem Satversmes aizsardzības birojs konsultē valsts iestāžu un 
komersantu darbiniekus. Latvijai nodotās NATO un ES klasificētās informā-
cijas aizsardzību kontrolē  Satversmes aizsardzības biroja Centrālais reģistrs.

Industriālā drošība
Industriālās drošības sertifikāts (IDS) ir SAB izsniegts dokuments, kas 

apliecina komersanta gatavību un spēju veikt darbu, kas saistīts ar valsts 
noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO), Eiropas Sa-
vienības vai ārvalstu klasificētās informācijas izmantošanu un komersan-
ta spēju nodrošināt šāda veida informācijas aizsardzību.20 Komersantam 
Industriālais drošības sertifikāts ir nepieciešams, ja tas vēlas piedalīties 
valsts iestāžu iepirkumos, kuros pasūtītājs šādu prasību ir izvirzījis un kuru 
izpildes gaitā komersanta darbiniekiem nepieciešams iepazīties, radīt vai 
apsargāt valsts noslēpumu, NATO, ES vai ārvalstu klasificēto informāciju 
vai iekļūt telpā, telpu grupā un tai apkārt esošajā teritorijā, kurā noteikts 
specifisks drošības režīms.21

Satversmes aizsardzības birojs 2004. gadā izsniedza pirmo Industri-
ālās drošības sertifikātu. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi  
Nr. 417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” nosaka industriālās 
drošības sertifikāta pieteikuma iesniegšanas kārtību, iesniedzamo doku-
mentu sarakstu, termiņus, sertifikāta izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, 
kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtību, kā arī valsts noslēpuma aizsardzī-
bas organizāciju sertifikāta izmantošanas laikā.22 Lai izsniegtu Industriālās 
drošības sertifikātu darbam ar valsts noslēpumu, komersantu pārbaudes veic 
Valsts drošības dienests, Militārās izlūkošanas un drošības dienests un Sat-
19 Par likuma “Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas un Ministru kabineta 1997.gada 25. 

jūnija noteikumu Nr.226 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” XIV nodaļas 3. punkta atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums 
(pieņemts 23.04.2003.), secinājumu daļa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 62 (2003, 24. aprīlis).

20 Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības birojs.– https://www.sab.gov.lv/?a=s&id=24.– 
(Resurss apskatīts 09.12.2021.).

21 Industriālā drošība.– https://www.sab.gov.lv/?a=s&id=24.– (Resurss apskatīts 09.12.2021.).
22 Industriālās drošības sertifikātu noteikumi: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi  

Nr. 417 (pieņemti 10.07.2018.), 1. punkts// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 138 (2018, 13. jūlijs). 
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versmes aizsardzības birojs. Lēmumu par izsniegšanu  pieņem Satversmes 
aizsardzības birojs. SAB veic arī komersantu pārbaudes, lai izsniegtu Indus-
triālās drošības sertifikātu darbam ar NATO un ES klasificētu informāciju.

Industriālās drošības sertifikātu var izsniegt komersantam:
1) kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
2) kurš ir dibināts vismaz pirms diviem gadiem un veic komercdarbību;
3) kurš noteiktā termiņā valsts drošības iestādei iesniedzis visus nor-

matīvajos aktos noteiktos speciālajai pārbaudei nepieciešamos do-
kumentus un norādījis pamatojumu, kas apliecina nepieciešamību 
saņemt industriālās drošības sertifikātu;

4) kurš ir piekritis, ka valsts drošības iestāde veiks komersanta un ar 
to saistītu personu pārbaudi.23

Likumā “Par valsts noslēpumu” noteikts, kādos gadījumos atsaka vai 
anulē Industriālās drošības sertifikāta izsniegšanu: par komersantu pārbau-
des gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tā uzticamību un spē-
ju saglabāt valsts noslēpumu, komersants ir atteicies ievērot vai pārkāpis 
valsts drošības iestādes norādījumus saistībā ar valsts noslēpuma aizsar-
dzību vai sniedzis nepatiesas ziņas, komersantam pēdējo piecu gadu laikā 
ir piemērots Krimināllikumā noteiktais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. 
Tāpat likums nosaka, ka sertifikāta izsniegšanu var atteikt vai anulēt, ja 
komersanta darbībā konstatēts valsts noslēpuma objektu aizsardzības no-
teikumu pārkāpums un komersantam ir nodokļu parāds.

Satversmes aizsardzības biroja pieņemto lēmumu par Industriālās drošī-
bas sertifikāta atteikumu vai anulēšanu, komersants var apstrīdēt ģenerālpro-
kuroram, kura lēmumu tad iespējams pārsūdzēt Administratīvajā apgabal-
tiesā. Lai saņemtu Industriālās drošības sertifikātu komersants piecus gadus 
pēc galīgā nolēmuma spēkā stāšanās var atkārtoti pretendēt uz tā saņemšanu.

Satversmes aizsardzības biroja darbības  
kontrole un pārraudzība

Spēkā esošajā Latvijas likumdošanā pār Satversmes aizsardzības biro-
ja darbu ir noteikts visaptverošs, piecu dažādu līmeņu kontroles un pārrau-
dzības mehānisms.

Parlamentārā kontrole. SAB ir pakļauts parlamentārajai kontrolei, ko 
realizē Saeimas Nacionālās drošības komisija un sadarbojas ar Saeimas 
Nacionālās drošības komisijas deputātiem. 
23 Par valsts noslēpumu (pieņemts 17.10.1996.), 9.1 panta 2. daļa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 181 

(1996, 29. oktobris).
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Ministru kabineta pārraudzība. SAB kā izpildvaras institūcija atrodas 
Ministru kabineta pārraudzībā. Satversmes aizsardzības birojs Ministru 
kabinetam sniedz plašu un detalizētu ziņojumu par gada laikā paveikto, 
kā arī izklāsta un saskaņo ar valdību nākamajā gadā veicamos prioritāros 
uzdevumus. Ministru kabinets ir tiesīgs valsts drošības iestādēm uzdot at-
sevišķu uzdevumu izpildi.

Tiesas kontrole. Visas trīs valsts drošības iestādes, tai skaitā Satversmes 
aizsardzības birojs, ir pakļautas vienotam tiesu kontroles mehānismam pār 
sevišķā veidā veicamajiem operatīvajiem pasākumiem. Sevišķā veidā vei-
camo operatīvo pasākumu nepieciešamību un pamatotību izvērtē Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvaroti Augstākās tiesas tiesneši. 

Ģenerālprokuratūras uzraudzība. Satversmes aizsardzības biroja darbī-
bas, jo īpaši sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības, pasākumu likumī-
bu regulāri pārbauda ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori. 
Veicot uzraudzību, ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori var 
iepazīties ar valsts drošības iestāžu rīcībā esošajiem dokumentiem, mate-
riāliem un iegūto informāciju. 

Finanšu kontrole. Satversmes aizsardzības birojam piešķirto valsts fi-
nanšu līdzekļu izlietojuma likumību un pamatotību ik gadu likuma “Par 
valsts kontroli” kārtībā pārbauda Valsts kontroles amatpersonas, bet ope-
ratīvo līdzekļu izlietojuma atbilstību likumam pārbauda Valsts kontrolieris 
personīgi.

Secinājumi un priekšlikumi
Satversmes aizsardzības birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša 

valsts drošības iestāde. SAB darbība organizējama un veicama pamato-
joties uz likumību, ievērojot vispārējās cilvēka tiesības, sadarbojoties ar 
pilsoņiem un iedzīvotājiem, balstoties uz viņu palīdzību.

Satversmes aizsardzības biroja darbība ir vērsta tikai uz Latvijas Re-
publikas drošības garantēšanu, un tā nedrīkst apdraudēt citu valstu drošību.

Neizpaužot valsts noslēpumu, Satversmes aizsardzības birojam būtu 
vairāk jāsadarbojas ar sabiedrību. Lai uzlabotu sadarbību ar valsts drošības 
iestādēm, Satversmes aizsardzības biroja pārstāvim nepieciešams būtu pie-
dalīties katras valsts drošības iestādes veiktā darba apkopojuma sanāksmēs 
(pusgada, gada). SAB vajadzētu gādāt par ikviena valsts drošības iestādes 
darbinieka profesionālās kvalifikācijas celšanu, t.sk. piedalīties jautājumu 
risināšanā un īstenošanā sekmējot Policijas akadēmijas atjaunošanu.
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ACTIVITIES OF THE CONSTITUTION  
PROTECTION BUREAU IN THE FIELD  

OF NATIONAL DEFENCE
Summary

National security authorities are state institutions that carry out intel-
ligence, counter-intelligence and operational activities in the implementa-
tion of the tasks assigned to the national security system.

The national security authorities consists of:
1) Constitution Protection Bureau;
2) Military Intelligence and Security Service;
3) State Security Service.
The Law on State Security Institutions prescribes the set of state secu-

rity institutions, their tasks and division of competence, uniform conditions 
for service in state security institutions, duties, rights and responsibilities 
of the personnel of state security institutions, as well as the procedure for 
financing, supervision and control of state security institutions.

The Constitution Protection Bureau is a state security institution un-
der the supervision of the Cabinet of Ministers, which performs intelligen-
ce and counter-intelligence activities in accordance with the procedures 
prescribed by law, obtains, compiles, accumulates, stores, analyses and 
uses information related to national security, defence and economic sove-
reignty.
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Bc. iur. Oļegs Nikolajevs

MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
INSOLVENCY PROCEEDINGS

Atslēgvārdi: maksātnespēja, bankrots, maksātnespējas procesa adminis-
trators.
Keywords: insolvency, bankruptcy, insolvency process administrator.

Maksātnespējas process ar katru gadu ieņem arvien lielāku nozīmi ga-
dījumos, kad parādnieks nespēj pildīt savas saistības. Lai gan maksātne- 
spējas procesa gaita ir pietiekami detalizēti regulēta Maksātnespējas liku-
mā (06.07.2010.), prakse tomēr rāda, ka personām iesaistoties maksātnes-
pējas procesā, šajā gadījumā – parādniekam, nākas saskarties ar vairākiem 
šķēršļiem. Statistika liecina, ka ar katru gadu palielinās saņemto protestu 
skaits par tiesas nolēmumiem, kas stājušies spēkā. Līdz ar to arī Latvi-
jas Republikas Ģenerālprokuratūra kā vienu no 2021. gada prioritātēm ir 
noteikusi, ka nepieciešams “[..]veicināt sadarbību ar Maksātnespējas kon-
troles dienestu viedokļu apmaiņas nolūkā, lai novērstu identificētās prob-
lēmas administratoru darbā”.1

Maksātnespējas procesa būtība galvenokārt ir saistīta ar mērķi veicināt 
finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, 
maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tie- 
siskos risinājumus. Izvēloties “iet maksātnespējas procesa ceļu”, tas ir 
saistāms arī ar vairākiem citiem būtiskiem apsvērumiem: parāda apjoms 
vairs neaug, bankas konts netiks bloķēts, minimālā darba alga tiks sagla-
bāta, parāda maksājumi būs jāveic tikai noteiktā termiņā, rodas iespēja tikt 
atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. 

Bankrota institūta vēsture
Vārds bankrots cēlies no latīņu vārdiem bancus (no latīņu vārda – sols) 

un ruptus  (latīņu valodā – salauzts). Sākotnēji banka bija publiskās vietās 
(piemēram, tirgos un gadatirgos) ierīkots stends, pie kura naudas mijēji un 
1 Ziņojums par prokuratūrā paveikto 2020. gadā un darbības prioritātēm 2021. gadam.– http://

www.prokuratura.gov.lv/lv/noderigi/gada-zinojumi.– (Resurss apskatīts 04.01.2022.).
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augļotāji veica savus darījumus un noformēja dokumentus. Pēc tam, kad 
bankas īpašnieks bankrotēja, viņš savu soliņu salauza.2

Nepieciešamība pēc normatīva regulējuma situācijai, kurā parādnieks 
nav spējis pildīt savas naudas saistības, ir atzīta kopš seniem laikiem. Sā-
kotnēji parāda nemaksāšana tika plaši uztverta kā nelikumīga un sodāma 
darbība.3

Vecā Derība norāda uz nepieciešamību piedot parādus visiem ebrejiem 
katru septīto kalendāro gadu. Katru piecdesmito gadu parādi tika atlaisti 
visiem iedzīvotājiem, arī ne-ebrejiem, un visas personas, kas krita parādu 
verdzībā, neatkarīgi no viņu tautības, tika atbrīvotas.

Senajā Grieķijā gadījumā, ja ģimenes tēvs (jo viņam vienīgajam liku-
mīgi piederēja īpašums) nespēja nomaksāt parādus, tad šajā parādu verdzī-
bā iekrita visa ģimene, arī sieva, bērni un kalpi. Šī verdzība beidzās, kad 
tika nolemts pilnībā kompensēt kreditora zaudējumus ar parādnieku paša 
fizisko darbu. Daudzās Grieķijas pilsētvalstīs parādu verdzība bija ierobe-
žota līdz pieciem gadiem, bet pašiem vergiem – garantēta fiziskā veselība.

Kā lasāms Makrizi hronikā, tad saskaņā ar  Čingishana Jasa likumu 
kodeksu, personai, kura trīsreiz neatmaksāja parādus saviem kreditoriem, 
tika piespriests nāvessods.

Bankrota institūcija visspēcīgāk bija attīstīta romiešu tiesībās, kas 
lika pamatus modernām parādnieka maksātnespējas pasludināšanas pro-
cedūrām lielākajā daļā mūsdienu valstu. XII tabulu likumos bija norāde 
uz kreditora tiesībām savu maksātnespējīgo parādnieku sagriezt gabalos. 
Romas impērijas pilsonis bija atbildīgs par savām saistībām ar visu savu 
īpašumu, personīgo brīvību un arī ģimenes locekļu brīvību. Vardarbība un 
pakļaušanās kreditoram (latīņu – manus inictio un secum dictio) – tās bija 
metodes, ar kurām kreditors varēja panākt saistību izpildi.

Tirdzniecības attīstība noveda pie tā, ka klasiskajā romiešu tiesību pe-
riodā (I gadsimts p.m.ē. – III gadsimts) maksātnespējīga parādnieka krimi-
nālsods kļuva sekundārs, salīdzinot ar viņa īpašuma ieķīlāšanas procedū-
rām. Tika nodefinēti parādnieka mantas apķīlāšanas noteikumi, ņemot vērā 
visu kreditoru intereses, kā arī noregulēta mantas pārdošanas kārtība izsolē 
(latīņu – bonorum venditio). Šajā laikā romiešu juristi sāka šķirot parādnie-
kus, t.i., parādnieki, kuri nevēlējās atmaksāt savus parādus un parādnieki, 
kuri nespēja to izdarīt, kas arī ved pie mūsdienu bankrota juridiskās insti-
tūcijas pamata izveides. 
2 История института банкротства.– http://npsgau.ru/istoriya-instituta-bankrotstva.php.– (Resurss 

apskatīts 04.01.2022.).
3 Turpat.
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Ja tika konstatēts, ka parādnieka īpašuma vērtība nav pietiekami lie-
la visu kreditoru prasījumu apmierināšanai, pretors iecēla parādnieka 
bankrota mantas pārvaldnieku (latīņu – magister bonorum), kurš pārde-
va šo parādnieka īpašumu un sadalīja saņemtos līdzekļus starp kredito-
riem. Pārvaldnieka kompetencē ietilpa arī parādnieka darījumu izpēte, lai 
identificētu tajos ļaunticību attiecībā pret kreditoriem.

Parādnieka darbības, kas kaitē kreditoriem (latīņu – in fraudem credi-
torum), tika uzskatītas par spēkā neesošām. Ja konstatēja, ka mantas parāda 
segšanai nepietiek, parādnieks nonāca apcietinājumā, kas ne tikai atņēma 
viņam godu un cieņu, bet arī tas deva laiku mantas konfiskācijas procesa 
uzsākšanai, kā arī izslēdza parādnieka mēģinājumus bēgt un slēpties no 
kreditoriem. Senajā Romā pirmo reizi radās mierizlīgumu  slēgšanas prak-
se starp kreditoru un parādnieku (t.sk. saistību izpildes atlikšana), kas tika 
veicināta visos procesa posmos.

Viduslaiku Eiropā, kas pieņēma romiešu tiesību pamatus, parādnieks, 
kurš nebija izpildījis savas saistības, sākotnēji tika saukts pie kriminālat-
bildības. Viduslaikos bankrota institūcija tika attīstīta, pateicoties bankrota 
procedūras mantojuma rakstura ieviešanai, sākotnēji tā attiecās gan tikai 
uz tirgotājiem un pārpircējiem.

Laika gaitā bankrota procedūra ieguva arvien skaidrākus procesuālos 
noteikumus. No 1543. gada Anglijā maksātnespējas apstiprināšanai bija 
nepieciešams pierādīt maksājumu pārtraukumu, kā arī tika noteikts laik-
posms parādnieka ekonomiskā stāvokļa noskaidrošanai. 17.–19. gadsimtā, 
Eiropā attīstoties tirdzniecībai un rodoties privātīpašumam, paplašinājās 
bankrota procedūru attiecināšana uz visiem sabiedrības slāņiem. Tikai  
18. gadsimta sākumā Anglijas tiesību sistēmā pirmo reizi pasaulē radās iz-
pratne, ka labticīgais bankrotētājs, veicot iespējami pilnīgāku  zaudējumu 
atlīdzināšanu kreditoram, var paļauties uz nesamaksāto parādu piedošanu, 
kas likumdošanas ceļā tika nostiprināta 1705. gada statūtos. Kopš tā laika 
kriminālatbildība par netīšu bankrotu ir atcelta.

Vēlāk daudzu Eiropas valstu likumdošanā jau tiek nostiprinātas ban-
krota procedūru gaitā izmantotās sanācijas (reorganizācijas) vai sanācijas 
procedūras.4

Maksātnespējas procesa būtība
Maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, lai 

atjaunotu maksātnespējas subjekta maksātspēju un aizsargātu kreditoru  
4 История института банкротства.– http://npsgau.ru/istoriya-instituta-bankrotstva.php.– (Resurss 

apskatīts 04.01.2022.).
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kopuma intereses, piemērojot izlīgumu vai sanāciju un aizsargātu kredi-
toru kopuma intereses, piemērojot bankrota procedūru.5 Tas ir veids, kā 
izkļūt no uzkrātajiem parādiem, un pēc tam turpinātu dzīvot bez parādsais-
tībām. Maksātnespēju var iesniegt jebkurš – gan uzņēmums, gan arī fiziska 
persona, kā arī kreditors vai administrators, kurš atbildīgs par parādnieku. 

Maksātnespējas gadījumā tiek realizēti divi pasākumi, lai atjaunotu 
maksātspēju – pirmais posms ir bankrota procedūra, kuras laikā tiek pār-
dota visa personai piederošā manta, bet otrais – saistību dzēšanas proce-
dūra, kuras laikā (lielākoties tie ir 3,5 gadi) maksātnespējas subjekts pēc 
administratora noteikumiem un savām iespējām atmaksā savas kredītsais-
tības. Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir nepieciešams veikt obligātās 
iemaksas – samaksāt valsts nodevu, kā arī vienreizējo atlīdzību maksātne- 
spējas administratoram. 

Laika periodā no 2008. gada līdz 2021. gadam ir ierosinātas 28797 mak- 
sātnespējas lietas, t.sk., 14678 fizisko personu lietas un 14119 juridisko 
personu lietas.

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes:
1) piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt 

tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;
2) parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrī-

ba – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pa-
matparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 eiro un kurām 
ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši 
vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu 
brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksāt-
nespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc 
brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu 
vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;

3) parādnieks – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no 
kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 eiro 
un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir 
izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja ap-
maksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas 
maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu lai-
kā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis 
parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;

5 Juridiskie pakalpojumi.– https://www.juridiskie-pakalpojumi-gramatvediba.lv/.– (Resurss apska-
tīts 04.01.2022.).
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4) parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, 
kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arod-
slimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas, ja darba līgumā 
nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī die-
na ir nākamā mēneša pirmā darbdiena;

5) parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, 
kurām iestājies izpildes termiņš;

6) saskaņā ar likvidācijas sākuma finanšu pārskatu parādniekam ne-
pietiek aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasīju-
mus, vai arī šis apstāklis atklājas likvidācijas gaitā.6

Juridiskās personas maksātnespējas procesu piemēro attiecībā uz ju-
ridisko personu, personālsabiedrību, individuālo komersantu, ārvalstī re-
ģistrētu personu, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā, un šajā 
likumā noteiktiem speciāliem subjektiem jeb parādniekiem.7

 1. diagramma

Kā rāda “Lursoft” dati, trešā daļa no visiem uzņēmumiem, kam 2021. ga- 
dā ir ierosināta maksātnespēja, saistīti ar tirdzniecības nozari. Starp no-
zarēm, kurās maksātnespēja šai gadā ierosināta biežāk nekā citu jomu 
6 Maksātnespējas likums (pieņemts: 26.07.2010.), 57.pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 124, (2010, 

6. aug.).
7 Juridiskās personas maksātnespēja.– https://www.mkd.gov.lv/.– (Resurss apskatīts 06.01.2022.).
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uzņēmumiem, ierindojas arī būvniecība un izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumi. Nozares, kurās 2021. gadā ierosināts visvairāk maksātnespē-
ju: mazumtirdzniecība; ēdināšanas pakalpojumi; vairumtirdzniecība; ēku 
būvniecība; specializētie būvdarbi. Pēc “Lursoft” apkopotās informācijas, 
uzņēmumu, kuriem 2021. gadā ierosināta maksātnespēja, vidējais darbības 
ilgums ir septiņi gadi, taču starp maksātnespējīgajiem nonākuši arī uzņē-
mumi, kas reģistrēti vien pirms nepilna gada. 

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmes:
1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies iz-

pildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro;
2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams no-

kārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parād-
saistības kopā pārsniedz 10000 eiro.8

Statistikas dati liecina, ka ierosināto fizisko personu maksātnespējas 
procesu skaits ir audzis līdz 2015. gadam, pēc tam nedaudz samazinājies 
un strauju kāpumu atkal sasniedzis 2021. gadā. Ievērojams skaits ierosinā-
to fizisko personu maksātnespējas lietu skaits ir bijis 2015. gadā – 1632 lie- 
tas. Statistikas dati apstiprina tendenci, ka fiziskās personas maksātnespē-
jas procesa regulējuma izmantošana ir aktuāla un tāda tā būs arī nākotnē.

2. diagramma9

8 Maksātnespējas likums (pieņemts: 26.07.2010.), 57. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 124, (2010, 
6. aug.).

9 Ierosināto MNP lietu skaits pēc MNP rakstura.–  https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_
LSTAT&stat_id=546.– (Resurss apskatīts 12.01.2022.).
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Visā maksātnespējas procesā lielu lomu spēlē maksātnespējas proce-
sa administrators, t.i., fiziska persona, kura ir iecelta administratora amatā 
un kurai ir Maksātnespējas likumā noteiktās tiesības un pienākumi. Amata 
darbībā administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām. Maksātnespējas 
procesa administratora darbībā saistoša ir arī Eiropas Parlamenta un Pado-
mes 2015. gada 20. maija regula (ES) Nr. 2015/848 par maksātnespējas 
procedūrām. Svarīgi atzīmēt, ka parādnieks pats nevar izvēlēties maksāt-
nespējas administratoru. Latvijā pašlaik maksātnespējas procesa adminis-
trēšanā ir iesaistīti 164 maksātnespējas procesa administratori.10 

Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process dod iespēju at-
brīvoties no parādiem, taču tam ir arī negatīvas sekas, kas reizēm neatsver 
ieguvumus no maksātnespējas procesa vai pat padara to neizdevīgu. Tikai 
zinot gan pozitīvās, gan negatīvās maksātnespējas procesa sekas, var izvēr-
tēt, vai šis process ir piemērotākais parādu risinājums.  Īpaša uzmanība te 
ir pievēršama maksātnespējas procesa administratoru tiesiskajai darbība, 
kur bieži vien nākas saskarties ar savu pilnvaru pārsniegšanu. Saskaņā ar 
Maksātnespējas likumu administratoram, ar dažiem izņēmumiem, ir pie-
nākums pārdot visu parādniekam piederošo mantu, tikai reālās situācijas 
praksē bieži vien liecina par to, ka administrators objektīvi nav izvērtējis 
visus lietas apstākļus, pirms pieņēmis lēmumu par mantas atsavināšanu.  
2020. gadā maksātnespējas kontroles dienests ir pieņēmis 82 lēmumus, 
ar kuriem iestāde atzinusi pārkāpumus administratora rīcībā, kas ir par 
19% vairāk nekā 2019. gadā, kad tika pieņemti 69 lēmumi.11  2021. gadā 
pārkāpumi ir konstatēti 32% administratoru darbībā.12 Vērtējot adminis-
tratoru rīcībā konstatēto pārkāpumu raksturu, secināms, ka būtiskākie, 
vienlaikus arī biežāk konstatētie pārkāpumi ir parādnieka darījumu un 
pārvaldes institūciju un dalībnieku atbildības par zaudējumu nodarīšanu 
neizvērtēšana vai nepilnīga izvērtēšana un neziņošana tiesībsargājošajām 
institūcijām, nepamatota maksātnespējas procesa izmaksu segšana no pa-
rādnieka (tostarp fiziskās personas) naudas līdzekļiem, normatīvo aktu 
pārkāpumi saistībā ar parādnieka mantas atsavināšanu, kā arī tas, ka admi-
nistratori juridisko personu maksātnespējas procesos bez jebkāda tiesiska 
10 Uzraudzības stratēģija.– https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/MKD-2022-gadu-uzsak-ar-jaunu-

uzraudzibas-strategiju.– (Resurss apskatīts 12.01.2022.).
11 Pieaudzis konstatēto pārkāpumu skaits.–  https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/2020gada-

palielinajies-sodito-maksatnespejas-procesa-administratoru-un-parkapumu-skaits.– (Resurss ap-
skatīts 12.01.2022.).

12 Pārkāpumi administratora darbībā.– https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/pern-parkapumi-
konstateti-32-maksatnespejas-administratoru-darbiba.d?id=53938841.– (Resurss apskatīts 
12.01.2022.).
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pamata no parādnieka norēķinu konta ir veikuši naudas pārskaitījumus uz 
saviem privātajiem norēķinu kontiem.13

Ierosināto fizisko personu  maksātnespējas procesu lietu skaits reāli 
praksē varētu būt lielāks nekā tas ir pašlaik  (sk. 2. diagrammu). Kā viens 
no bremzējošajiem faktoriem ir maksātnespējas procesa depozīts. Maksāt-
nespējas procesa administrators par pienākumu veikšanu fiziskās personas 
maksātnespējas procesā saņem vienreizēju atlīdzību no maksātnespējas 
procesa depozīta, ko iemaksā parādnieks, un no parādnieka mantas. Fizis-
kās personas maksātnespējas procesa depozīta apjomu nosaka Maksātnes-
pējas likums un to sastāda divas minimālās mēnešalgas, kas uz šo brīdi ir 
1000 eiro. Saskaņā ar Maksātnespējas likumu trešo daļu fiziskās personas 
maksātnespējas procesa depozīts izmantojams, lai segtu administratora at-
līdzību un pievienotās vērtības nodokli, ja administrators reģistrēts Valsts 
ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. Šeit 
svarīgi atzīmēt, ka apstākļi un cēloņi parādnieka maksātnespējai var būt 
dažādi, piemēram, “ekonomiskā krīze”, veselības problēmas, darba tiesis-
ko attiecību uzteikums no darba devēja puses, darba algas samazinājums, 
laulības šķiršana u.c. Līdz ar to šī depozīta apmērs  ir uzskatāms par diskri-
minējošu pret mērķauditoriju, uz ko maksātnespējas process ir attiecināms, 
t.i., finansiālās grūtībās nonākusi fiziska persona, jo tas nonāk pretrunā ar 
Maksātnespējas likuma mērķi – veicināt finansiālās grūtībās nonākuša pa-
rādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, pie-
mērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. 

Secinājumi un priekšlikumi
Fiziskās maksātnespējas process nav paredzēts mērķauditorijai, kuras 

rīcībā nav brīvu līdzekļu vismaz 1070 eiro apjomā, radot ierobežojumus 
visiem, kuriem tas ir nepieciešams, vienlīdzīgi iesniegt fiziskās personas 
maksātnespējas pieteikumu.  Kā viens no risinājumiem varētu tikt piedā-
vāts šo depozīta summu ietvert parādnieka saistību dzēšanas plānā vai arī 
to ņemt no bankrota procedūras atgūstamiem līdzekļiem.

Pietiekami lielais ierosināto disciplinārlietu skaits pret maksātnespē-
jas procesa administratoriem daļēji ir saistāms ar to, ka līdz 2022. gada  
1. janvārim kā obligāta prasība administratoriem nebija prasība pēc aug-
stākās izglītības tiesību zinātnē, bet gan tika prasīta ne mazāk kā triju gadu 
13 Konstatēti būtiskākie pārkāpumi.– https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/2020gada-palielinajies-

sodito-maksatnespejas-procesa-administratoru-un-parkapumu-skaits.– (Resurss apskatīts 
12.01.2022.).
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praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības 
institūcijās un izpildinstitūcijās. Līdz ar to šiem administratoriem tika no-
teikts pārejas periods līdz 2022. gada 1. janvārim, lai iegūtu nepieciešamo 
izglītību.14 

No 2022. gada 1. janvāra atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas no-
teikumu 7. punktam prasība par augstāko izglītību tiesību zinātnē piemē-
rojama visiem maksātnespējas procesa administratoriem.

14 Stājas spēkā prasības par augstāko izglītību.– https://www.mkd.gov.lv/.– (Resurss apskatīts 
06.01.2022.).
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INSOLVENCY PROCEEDINGS
Summary

The purpose of  insolvency proceedings is to promote the honouring of 
the obligations of a debtor in financial difficulties and, where possible, the 
renewal of solvency, applying the principles and lawful solutions specified 
in the Law. Insolvency proceedings shall apply to two category of persons: 
a legal person or to a natural person. 

Insolvency proceedings of a legal person are an aggregate of measu-
res of a legal nature within the scope of which the claims of creditors are 
settled from the property of a debtor in order to promote the honouring of 
the debtor’s obligations. Insolvency proceedings of a natural person are an 
aggregate of measures of a legal nature the objective of which is to satisfy 
the claims of creditors as much as possible from the property of a debtor 
and provide the opportunity for a debtor whose property and income is in-
sufficient to cover the entire obligations to be released from the obligations 
which have not been honoured and to restore solvency.
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Sanija Baraka
Zinātniskā vadītāja: Mg. iur. Zane Vorslava

FONDĒTO PENSIJU TIESISKĀ REGULĒJUMA 
UN FAKTISKĀS IZMANTOŠANAS  

KORELĀCIJA
FUNDED PENSIONS LEGAL FRAMEWORK 

AND CORRELATION OF ACTUAL USE
Atslēgvārdi: valsts fondētā pensija, pensiju sistēma, Valsts fondēto pensi-
ju likums, sociālās iemaksas, finanšu līdzekļi, uzkrājums, finanšu līdzekļu 
pārvaldītāji.
Keywords: state funded pension, pension system, Law on State Funded 
Pensions, social contributions, financial funds, accruals, financial fund 
managers.

Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikts, ka katra darbspējī-
ga persona, kura veic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas – noteik-
tu procentu daļu no strādājošo ienākumiem – speciālā valsts budžetā, ir tie-
sīga saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Viens no šiem sociālās 
apdrošināšanas veidiem ir iespēja iegūt valsts pensiju, lai nezaudētu savu 
labklājības līmeni mūža beigās. 

Latvijā ir izveidota trīs līmeņu pensiju sistēma, kas dod papildu iespēju 
palielināt savu pensijas kapitālu un nodrošinātu pensiju sistēmas stabilitāti. 
Bez pensiju 1. līmeņa, kurā iesaistās visi veicot sociālās iemaksas, pastāv 
arī pensiju 2. un 3. līmenis. 1. līmenī veiktās iemaksas tiek reģistrētas katra 
personīgajā kontā un izmaksātas jau esošajiem pensionāriem, bet pensiju 
2. līmenī (valsts fondētā pensija) daļa no sociālajām iemaksām tiek novir-
zīta kādā ieguldījumu plānā pēc katra paša izvēles un vēlāk tiek izmaksāta 
katram individuāli. 

Pensiju 2. līmenis ietver valsts fondēto jeb uzkrājošo pensiju shēmu, 
kas dod iespēju veidot papildu uzkrājumus 1. līmeņa nodrošinātajai vecu-
ma pensijai. Fondētās pensijas mērķis ir palielināt katra nodokļa maksātāja 
pensiju kapitālu un potenciālās pensijas lielumu, kā arī daļu no sociālajām 
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iemaksām uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū – dažādos vērtspa-
pīros, kā arī citos noguldījumos. Iemaksas fondēto pensiju shēmā tiek veik-
tas automātiski no bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām. Tālāk tās 
tiek ieguldītas izvēlētā ieguldījumu plāna naudas kontā turētājbankā. Fon-
dēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu veic līdzekļu pārvaldītājs ar turētājbankas 
starpniecību, pārvaldītājs finanšu līdzekļus iegulda saskaņā ar ieguldīšanas 
noteikumiem, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.1

Valsts fondētā pensija jeb valsts vecuma pensijas 2. līmenis
Valsts fondēto pensiju likuma 2. pantā ir noteikts, ka “valsts fondētā 

pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensi-
jas kapitāls. Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts iemaksu veikšanas, 
iemaksāto līdzekļu administrēšanas, pensiju izmaksas un fondētās pensijas 
kapitāla izmantošanas pasākumu kopums, kas, nepalielinot kopējo iemaksu 
apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt papildu pensijas kapitālu, daļu no 
iemaksām vecuma pensijām ieguldot finanšu instrumentos un citos aktīvos”.2

Fondētās pensijas mērķis ir palielināt katra nodokļu maksātāja pensiju 
kapitālu un potenciālās pensijas lielumu, kā arī daļu no sociālajām iemak-
sām uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū – gan vērtspapīros, gan 
arī cita veida noguldījumos. Sasniedzot pensijas vecumu, ieguldītā nauda, 
kā arī tās kapitāla pieaugums tiek izmantots pensijai, kas dod papildu ienā-
kumus vecumdienās.3

Valsts vecuma pensijas līmeņi atšķiras ar to, ka nauda, kas tiek iemak-
sāta pensiju 1. līmenī, tiek izmaksāta jau esošajiem pensionāriem, kā arī 
uzkrāta katra pensijai vēlāk, bet pensiju 2. līmenī (fondētā pensija) un arī 
pensiju 3. līmenī ieskaitītā nauda, tieši pretēji – tiek izmantota tikai katra 
paša pensijas kapitāla uzkrāšanai, palielināšanai un izmaksai.4

Valsts fondētā pensija saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimā pieņem-
to Valsts fondēto pensiju likumu savu darbību uzsāka ar 2001. gada 
1. jūliju, un to administrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(turpmāk – VSAA). Fondētās pensijas mērķis ir, nepalielinot kopējo 
sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi valsts vecuma pensijām, iegūt 
1 Pensiju 2. līmenis.– https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-2-limenis/2-pensiju-limenis/.– 

(Resurss apskatīts 25.05.2020.).
2 Valsts fondēto pensiju likums (pieņemts 17.02.2000.), 2.pants // Latvijas Republikas Saeimas un 

Ministru Kabineta Ziņotājs.– Nr. 7 (2000, 6. aprīlis).
3 Pensiju 2. līmenis.– https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-2-limenis/2-pensiju-limenis/.– 

(Resurss apskatīts 25.05.2020.).
4 Atšķirības starp pensiju līmeņiem.– https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-sistema/atskiribas-

starp-pensiju-limeniem/.– (Resurss apskatīts 28.05.2020.).
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pensijas palielinājumu, daļu no šīm iemaksām ieguldot finanšu kapitāla 
tirgū. Iestājoties fondētās pensijas shēmā, nav jāveic papildu sociālās 
apdrošināšanas iemaksas, kopējais iemaksu apjoms pensiju kapitālam pa-
liek nemainīgs. Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku var būt ik- 
viens sociāli apdrošinātais, ja shēmas darbības sākumā (2001. gada 1. jūlijā) 
tas nebija vecāks par 50 gadiem. Piedalīšanās pensiju 2. līmenī ir obligāta 
visiem, kuri līdz 2001. gada 1. jūlijam nebija sasnieguši 30 gadu vecumu 
(dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija). Ar laiku pensiju 2. līmenī tika iesaistīti 
visi strādājošie. Personas, kuras pensiju 2. līmeņa fonda sākumā bija  
30 līdz 49 gadu vecumā (dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada  
1. jūlijam ieskaitot) tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi.5 Pēc 
autores domām, šāda sadale starp sociālo iemaksu veicējiem nav taisnīga. 
Lai arī fondētās pensijas mērķis ir ieguldīt līdzekļus ilgākam laika pos-
mam, tomēr arī visi, kuri bija sasnieguši 50 gadu vecumu fondētās pensijas 
darbības sākumā, maksā sociālās iemaksas un maksās tās vēl līdz vecuma 
pensijas piešķiršanai. Jebkurā gadījumā tādējādi būtu iespēja uzkrāt papil-
du kapitālu vecuma pensijai.

Iemaksas fondēto pensiju shēmā un 
pensiju plāna pārvaldīšana

Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no faktiski veiktajām iemak-
sām valsts pensiju apdrošināšanai, izņemot obligātās iemaksas no sociālās 
apdrošināšanas speciālajiem budžetiem un valsts pamatbudžeta. Iemaksu 
likme fondēto pensiju shēmā ir 6% no iemaksu objekta, kā tas noteikts li-
kumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un Solidaritātes nodokļa likumā.6

Iemaksas fondēto pensiju shēmā tiek veiktas automātiski no bruto 
algas kā daļa no sociālajām iemaksām. Tālāk tās tiek ieguldītas izvēlētā 
ieguldījumu plāna naudas kontā turētājbankā. Uzkrātā fondētās pensijas 
kapitāla apmērs būs atkarīgs no ikmēneša algas, spēkā esošās iemaksu lik-
mes, ieguldījumu peļņas un dalības ilguma fondētajā pensijā pirms vecuma 
pensijas pieprasīšanas.7 

Fondētās pensijas kapitāls tiek ieguldīts dažādos vērtspapīros, akcijās 
ar mērķi gūt peļņu un tādējādi vairot pensijas kapitālu. Šos ieguldījumus 
5 Pensiju politika.– http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/sociala-apdrosinasana/pensiju-

politika.– (Resurss apskatīts 12.06.2020.).
6 Valsts fondēto pensiju likums (pieņemts 17.02.2000.), 4. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 78/87 

(2000, 8. marts).
7 Pensiju 2. līmenis.– https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-2-limenis/2-pensiju-limenis/.– 

(Resurss apskatīts 25.05.2020.).
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veic līdzekļu pārvaldītājs saskaņā ar izvēlētā ieguldījumu plāna noteiku-
miem.8 Finanšu līdzekļus drīkst ieguldīt valsts, pašvaldību un starptautisko 
finanšu institūciju vērtspapīros, komercsabiedrību akcijās vai parāda vērts-
papīros, noguldījumos kredītiestādē, ieguldījumu fondos. Akcijās atļauts 
ieguldīt ne vairāk kā 75% no kopējiem līdzekļiem. Līdz 20% atļauts iegul-
dīt ārvalstu valūtās. Šie ierobežojumi ir noteikti rūpējoties par ieguldījumu 
drošību.9

Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzību veic Labklājības minis-
trija. Saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu Labklājības ministrijai ir 
tiesības pieprasīt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras gada pārskatu 
par fondēto pensiju shēmas darbību un līdzekļu pārvaldītāju iesniegtos 
ziņojumus par fondēto pensiju shēmas darbību, kā arī pieprasīt un saņemt 
no apdrošinātājiem reizi ceturksnī ziņojumus par dzīvības apdrošināšanas 
(mūža pensijas) pakalpojumiem, dalībnieku skaita dinamiku un mūža pen-
sijas apmēriem.10

Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) 
un citu aktīvu pārvaldīšanu veic fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldī-
tājs, kas drīkst sākt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu tikai pēc 
reģistrācijas fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru 
uztur un aktualizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Fondēto pensiju 
shēmas līdzekļus drīkst pārvaldīt Latvijā reģistrēta ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrība vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī 
reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle Latvijā, kas ir tiesīga 
sniegt ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus.11 

Autoresprāt, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības tiek regulētas pietieka-
mi, jo pastāv vairāki normatīvie akti, kas regulē un uzrauga to darbību. 
Valsts izdod normatīvos aktus, kas garantē šo līdzekļu pārvaldītāju 
uzraudzību, nodrošina līdzekļu pārvaldītāju darba kontroli. Lai netiktu 
veiktas kādas nelikumīgas darbības ar finanšu līdzekļiem, tad Labklājības 
ministrijai ir tiesības pieprasīt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
gada pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību. Turklāt arī katrs fondēto 
pensiju shēmas dalībnieks var izvēlēties savu līdzekļu pārvaldītāju, kas 
8 Kur tiek ieguldīts pensijas kapitāls?.– https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-sistema/kur-tiek-

ieguldits-pensijas-kapitals/.– (Resurss apskatīts 21.06.2020.).
9 Ieguldījumu plānu riska līmenis.– https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-2-limenis/ieguldijumu-

planu-risku-limenis/.– (Resurss apskatīts 25.05.2020.).
10 Valsts fondēto pensiju likums (pieņemts 17.02.2000.), 9. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 78/87 

(2000, 8. marts).
11 Valsts fondēto pensiju shēmas.– https://www.fktk.lv/licencesana/pensiju-fondi/valsts-fondeto-

pensiju-shemas/.– (Resurss apskatīts 17.06.2020.).
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nozīmē, ka nepieciešams sekot līdzi tam, cik liela pieredze ir izvēlētajam 
līdzekļu pārvaldītājam, un vai tā darbībā nav konstatēti būtiski pārkāpumi. 

Fondētās pensijas uzkrātā kapitāla izmantošana
Valsts fondēto pensiju likuma 7. pantā noteikts, ka “Fondēto pensiju 

shēmas dalībnieks, pieprasot vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi), iz-
vēlas vienu no šādām iespējām:

1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas 
kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju saskaņā ar likumu “Par 
valsts pensijām”;

2) par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdroši-
nāšanas (mūža pensijas) polisi”.12 

Sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai 
pensionējoties vēlāk, topošajam pensionāram ir iespējams izvēlēties 
saņemt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, pievienojot to pensiju 1. līmeņa 
kapitālam, vai noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzkrāto 
kapitālu uzticot kādai no dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, un regulāri 
saņemt pensiju savā bankas kontā. Mūža pensijas apdrošināšana ir valsts 
noteikta alternatīva pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanā. Perso-
na, kura izveidojusi uzkrājumu pensiju 2. līmenī jeb Valsts fondēto pensiju 
shēmā, var saņemt regulāras mūža pensijas izmaksas līdz mūža pensijas 
beigām. Mūža pensijas iegādei nav nepieciešami papildu līdzekļi, jo tās 
nodrošināšanai tiks izmantots uzkrājums pensiju 2. līmenī.13

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl 
nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots tā 
pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas 
piešķiršanai. Fondētās pensijas dalībnieks var izvēlēties savu uzkrāto kapi-
tālu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā, pievienot norādītās personas 
fondētās pensijas kapitālam, kā arī nodot mantošanai Civillikumā noteikta-
jā kārtībā. Par savu izvēli ir jāpaziņo VSAA, iesniedzot speciālu iesniegu-
mu. To var izdarīt arī attālināti www.latvija.lv portālā.  Izvēloties pensiju 
2. līmenī uzkrāto kapitālu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā, kā arī 
gadījumos, kad izvēle nav izdarīta vai pensijas dalībnieks izvēlējies nodot 
uzkrāto kapitālu citas personas 2. līmeņa kapitāla papildināšanai vai man-
tošanai Civillikuma noteiktajā kārtībā, bet nāves dienā uzkrātais kapitāls 
12 Valsts fondēto pensiju likums (pieņemts 17.02.2000.), 7. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 78/87 

(2000, 8. marts).
13 Mūža pensijas apdrošināšana.– https://www.laa.lv/klientiem/apdrosinasanas-veidi/muza-pensijas- 

apdrosinasana/.– (Resurss apskatīts 12.06.2020.).
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nav sasniedzis 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, tad 
šis kapitāls tiek ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka pensiju ģimenes locek-
ļiem, kuriem uz to ir tiesības. Ja mirušajam nav ģimenes locekļi, kam ir 
tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, tad uzkrāto kapitālu izmantos 
pensiju izmaksai esošajiem pensionāriem.14

Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks izvēlas fondētās pensijas uzkrā-
to kapitālu pievienot pensiju 1. līmenim, tad aprēķina (pārrēķina) vecu-
ma pensiju saskaņā ar  likumu “Par valsts pensijām”. Turklāt VSAA slēdz 
valsts fondētās pensijas shēmas dalībnieka kontu.15

Ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks būs izvēlējies, ka viņa uzkrāto pensiju 
kapitālu mantos Civillikumā noteiktajā kārtībā, tad tā likumiskie manti-
nieki manto to pēc zināmas kārtības, kas pamatota pa daļai uz radniecības 
veidu, pa daļai uz tās pakāpju tuvumu. Pēc radniecības veida dažādi 
radinieki var būt vienādās un dažādās radniecības pakāpēs. Mantošanas 
kārtības ziņā mantinieki sadalīti šķirās, turklāt zemākās šķiras mantinieki 
nemanto, kamēr ir dzīvs kāds augstākās šķiras mantinieks. Tā likumiski 
visi lejupējie (bērni, bet, ja kāds no bērniem miris, viņa bērni) manto bez 
pakāpju tuvuma izšķirības. Mantojot no augšupējā, attālākie lejupējie 
iestājas sava, pirms mantojuma atstājēja mirušā vecāka vietā. Šādi, izman-
tojot pārstāvības tiesību, mazbērni manto sava vecāka mantojumu daļu, 
kādu būtu mantojis vecāks, ja būtu mantojuma atstājēju pārdzīvojis un pats 
mantojis.16 Autore uzskata, ka šāda mantošanas kārtība ir atbilstoša, ja pen-
siju 2. līmeņa dalībnieks izvēlējies, ka tā uzkrāto pensiju kapitālu mantos 
Civillikumā noteiktajā kārtībā. Tāpat kā mantojot jebko citu, piemēram, 
īpašumu, mantojuma atstājēja naudu, katrs manto zināmā kārtībā, un kat- 
ram mantiniekam ir noteikta tā mantojamā daļa. Šajā gadījumā mantinieki 
varēs saņemt lielāku mantojuma daļu, kas veidosies arī no uzkrātā pensiju 
2. līmeņa kapitāla.  Gadās, ka fondēto pensiju shēmas dalībniekam, ja tas 
nomirst pirms iespējas izmantot savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, 
paliek partneris, kurš mirušo ir pārdzīvojis. Ja Civillikums paredz, ka man-
tojuma daļu kā likumiskais mantinieks var saņemt tikai oficiālais laulātais, 
tad nereti ir gadījumi, kad dažādu iemeslu dēļ vai pašu partneru nevēlēšanās 
rezultātā, laulība nav noslēgta oficiāli, bet ir bijusi ilglaicīga kopdzīve. Šis 
14 Pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējas.– https://www.vsaa.gov.lv/kampensiju/komuser/.– 

(Resurss apskatīts 28.05.2020.).
15 2. pensiju līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošana pieprasot vecuma pensiju.–https://www.vsaa.

gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/2-pensiju-limenis/2-pensiju-limena-uzkrata-kapitala-
izmantosana/.– (Resurss apskatīts 12.06.2020.).

16 Gencs Z. Mantošana: Zinātniski praktisks komentārs.– Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2002.–  
104.–105. lpp.
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ir gadījums, kad pārdzīvojušais partneris nav tiesiski pasargāts un man-
tojumu nesaņem. Lai tā nenotiktu, pēc autores domām, vajadzētu veikt 
grozījumus Civillikumā vai izstrādāt Partnerattiecību regulējumu, kas 
aizsargātu mirušā partneri, ja tie nav iepriekš noslēguši laulību Civiltiesis- 
kā kārtā.

Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu var uzzināt pie 
zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas vai noskaidrojot VSAA 
mirušā izvēli par uzkrātā kapitāla izmantošanu. Šo mantojamo pensiju  
2. līmeņa kapitāla daļu mantinieki var pieprasīt 10 gadu laikā no mirušās 
personas nāves dienas. Uzsākot kārtot mantojuma lietas, zvērināts notārs 
pieprasa VSAA informāciju par mirušās personas mantojamā pensiju  
2. līmeņa kapitāla apmēru un iespējamām parādsaistībām pret VSAA. 
Tiklīdz ir saņemta mantojuma apliecība, mantiniekam (fiziskai perso-
nai) jāaizpilda iesniegums, kurā jānorāda sava izvēle mantotās summas 
saņemšanai: pārskaitīt bankas kontā (izmaksu VSAA veic eiro) vai arī 
pievienot viņa pensiju 2. līmeņa kapitālam. Gadījumā, ja mantinieks ir ju-
ridiska persona, mantoto summu ir iespējams saņemt tikai bankas kontā. 
Tomēr jāņem vērā, ja VSAA konstatē, ka mirušais pensiju 2. līmeņa 
dalībnieks ir parādā VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad pirms mantojuma 
izmaksas VSAA šo parādu ietur no visa atstātā kapitāla.17

Autoresprāt, pensijas mantošana var būt nozīmīgs iemesls atteikties 
no aplokšņu algām, ierobežot ēnu ekonomiku, jo, maksājot nodokļus, 
krājot savai nākotnes pensijai, tas var uzlabot katra paša labklājības līmeni 
vecumdienās, bet priekšlaicīgas nāves gadījumā – nodrošināt atbalstu 
ģimenei. Pensiju shēmas dalībnieka priekšlaicīgas nāves gadījumā, man-
tojot šo aizgājēja pensiju, ģimenes locekļiem ir iespēja atvieglot ikdienas 
dzīvi, saņemot papildus naudas līdzekļus, kas tiek izmaksāti no pensijas 
kapitāla, atbilstoši katra likumiskā mantinieka mantojuma daļai. 

Secinājumi un priekšlikumi
Lai nodrošinātu pensiju sistēmas stabilitāti un dotu papildu iespēju 

palielināt savu pensijas kapitālu, Latvijā ir izveidota trīs līmeņu pen-
siju sistēma. Pensiju 1. līmenī iesaistās visi sociālās apdrošināšanas  
iemaksu veicēji, veiktās sociālās iemaksas izmaksā pensiju jau esošajiem 
pensionāriem. Pastāv arī 2. pensiju līmenis jeb uzkrājošā pensiju shēma, 
kuras pensiju kapitāls tiek ieguldīts, un 3. līmenis – privātā brīvprātīgā 
17 Pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējas.– https://www.vsaa.gov.lv/kampensiju/komuser/.– 

(Resurss apskatīts 28.05.2020.).
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pensiju shēma, kur iespējams veikt papildus iemaksas. Cita starpā Valsts 
fondētā pensija ir vecuma pensijas daļa, kura sastāv no uzkrātā fondētās 
pensijas kapitāla.

Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no faktiski veiktajām iemaksām 
valsts pensiju apdrošināšanai, un tās tiek veiktas automātiski no bruto algas, 
kur minētās sociālās iemaksas fondēto pensiju shēmā tiek ieguldītas katra 
izvēlētā ieguldījumu plāna turētājbankā, kā rezultātā līdzekļu pārvaldītāji 
pensiju līdzekļus iegulda dažādos vērtspapīros, akcijās, kā arī ieguldījumu 
fondos ar mērķi gūt peļņu un tādējādi vairot potenciālās pensijas kapitālu, 
uzlabojot savu labklājības līmeni vecumdienās.

Tā kā piedalīšanās pensiju 2. līmenī ir obligāta visiem, kuri līdz 2001.ga- 
da 1. jūlijam nebija sasnieguši 30 gadu vecumu (dzimuši pēc 1971. gada 
1. jūlija), pārējie, kuri pensiju 2. līmeņa fonda sākumā bija 30 līdz 49 gadu 
vecumā (dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam ies-
kaitot), tai var pievienoties brīvprātīgi. Lai ievērotu taisnīguma principu 
starp Latvijas iedzīvotājiem, autore rosina izvēli pievienoties fondētajai 
pensiju shēmai atstāt katra paša ziņā pēc brīvprātības principa, līdz ar to 
izdarīt grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā. Pēc autores domām, 
šāda sadale starp sociālo iemaksu veicējiem nav taisnīga. Lai arī fondētās 
pensijas mērķis ir ieguldīt līdzekļus ilgākam laika posmam, tomēr perso-
nas, kuras  bija sasniegušas 50 gadu vecumu fondētās pensijas darbības 
sākumā, arī maksā sociālās iemaksas un turpinās to darīt līdz vecuma 
pensijas piešķiršanai. Jebkurā gadījumā tādējādi būtu iespēja uzkrāt papil-
du kapitālu vecuma pensijai. 

Fondēto pensiju shēmas dalībnieks, pieprasot vecuma pensiju var 
izvēlēties pievienot uzkrāto fondētās pensijas kapitālu nefondētajam pen-
sijas kapitālam vai iegādāties mūža pensijas polisi, tādējādi apdrošinātājs, 
ar kuru noslēgts līgums par mūža pensijas polisi, apņemas maksāt pensiju 
līdz pat klienta mūža galam, neatkarīgi no tā, cik ilgi cilvēks nodzīvos.

Lai uzlabotu Latvijas iedzīvotāju zināšanas un informētību par pensiju 
sistēmu Latvijā, kā arī fondētās pensijas kapitāla izmantošanas iespējām, 
autore ierosina izstrādāt mācību materiālus par pensiju sistēmu Latvijā un 
izvietot tos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu 
dienesta filiālēs, arī VSAA un VID tīmekļa vietnēs, gan arī veidot info-
grafikas sociālajos tīklos.
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FUNDED PENSIONS LEGAL FRAMEWORK 
AND CORRELATION OF ACTUAL USE

Summary
In the Republic of Latvia every employee who makes compulsory so-

cial insurance contributions is entitled the possibility of getting a state old-
age pension. The state old-age pension is based on a three-tier pension 
system. In addition to the first tier, the second tier – state funded pension 
consists of mandatory social insurance contributions which are invested by 
an intermediary (a bank) in the financial market. The profits earned remain 
as part of the accrued pension. The funded pension is mandatory for all 
social insurance contributors born after 1 July 1971. Persons born between  
2 July 1951 and 1 July 1971 can voluntarily join the funded pension sche-
me which is defined in the Law on State Funded Pensions.

Financial funds shall be invested mainly in the stock exchange traded 
securities and bank deposits. Pension capital fund management is transfer-
red to professional managers – specifically licensed investment companies, 
the investment of funds is carried out by the fund manager.

The receiver of the old-age pension will be able to choose whether the 
accumulated capital of the funded pension scheme adds to the accumulated 
pension capital of the 1st pension tier, and to receive the two pensions toge-
ther, or, to purchase a life pension insurance policy. An insurance company 
will pay the accrued pension of the funded pension scheme each month. 
From 1 January 2020, a participant of the funded pension who has not 
yet applied for an old age pension has the right to choose how the capital 
accumulated of his or her pension will be used if he dies before the old age 
pension is granted – bequeath in accordance with the procedures specified 
in the Civil Law, to add another person’s pension to the 2nd tier capital or to 
transfer the state pension to the special budget.

SANIJA BARAKA
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Zinātniskā vadītāja: Mg. iur. Līga Mizovska

ZAĻAIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS
GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Atslēgvārdi: vispārējie tiesību principi, zaļais publiskais iepirkums, pārti-
kas un ēdināšanas iepirkums, publisko iepirkumu principi.
Keywords: general principles of law, green public procurement, food and 
catering procurement, public procurement principles.

Publisko iepirkumu likums iemieso vispārējos tiesību principus un 
nosaka pasūtītāja rīcību veicot iepirkumu procedūras. Rakstā tiek sniegts 
priekšstats par zaļo prasību piemērošanu pārtikas un ēdināšanas iepirku-
mos un prasību atbilstību un ietekmi uz publisko iepirkumu norisi un iepir-
kumu atbilstību vispārējiem tiesību principiem. 

No vispārējiem tiesību principiem un publisko iepirkumu principiem 
izriet, ka pasūtītājam ir jānodrošina vienlīdzība, taisnīga attieksme, caur-
skatāmība, samērīgums, lietderīgums un godīga konkurence. Zaļais pub-
liskais iepirkums ir ar specifiskām iepirkuma prasībām apveltīts iepirkums, 
kuru piemērošanai pasūtītāji iepirkumos un piegādātāji piedāvājumos, vei-
do savas interpretācijas. Rezultātā šis iepirkums veidojas dažbrīd pretēji 
vispārējiem un publisko iepirkumu principiem, jo pasūtītāji lielāku nozī-
mi piešķir zaļo prasību ietveršanai iepirkumā nekā prasībām, kas izriet no 
publisko iepirkumu principiem. 

Vispārējie tiesību principi publisko iepirkumu regulējumā
Vispārējie tiesību principi Latvijas tiesību sistēmā pieder pie patstāvī-

gajiem tiesību avotiem un parādās ne tikai kā tiesību normas, par kurām 
tiek runāts teorētiski, bet vispārējo tiesību principu pielietošana jeb pie-
mērošana ir ikdiena tiesību normu izpratnes veicināšanā. Vispārējo tiesību 
principu ievērošana tiek piesaukta pie jebkuru normas tulkošanas, jo tikai 
gramatiska normu iztulkošana nevar dot skaidru priekšstatu par normas bū-
tību un jēgu. Vispārējiem tiesību principiem ir augstāks spēks nekā rakstī- 
tajai tiesību normai un ne bez iemesla, jo tie ir vispārsaistoši un tieši pie-
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mērojami. Tāpat būtiski norādīt, ka vispārējiem tiesību principiem nav sav-
starpējās hierarhijas, juridiskā ziņā tie ir vienā līmenī.1 Vispārējie tiesību 
principi ir jāsaista ar jebkuru normu, t.sk. arī ar Publisko iepirkumu likumu 
(turpmāk – PIL) un Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem, un 
nav pieļaujams, ka ar iepirkumiem saistītās normas neiemiesotu vispārējos 
tiesību principus.

Vispārējo tiesību principu ievērošana būtu jāpielieto jau pie pašu nor-
mu izstrādes ne tikai tulkojot to saturu. Latvijā tiesību normu piemērošanas 
procesā vispārējo tiesību principu nozīme ir pieaugusi un liela nozīme tiek 
pievērsta tieši instrumentāli formulētajiem vispārējiem tiesību principiem, 
kuri attiecas uz tiesību normu piemērošanas procesu.2 Latvija ir demokrā-
tiska valsts, kas ir Latvijas tautas lēmums un Latvijas tiesiskās sistēmas 
pamatnorma. No šīs pamatnormas arī tiek atvasināti vispārējie tiesību prin-
cipi un tās ir nerakstītas tiesību normas. Tiesību normām piemīt impera-
tīvs raksturs. Tas nozīmē, ka katra no tām uzliek juridisku pienākumu un 
atbilstoši piešķir subjektīvu tiesību.3 Noteikti uz likumdošanas procesu ir 
jāraugās kā darbības kopumu un nevar kādu principu izvirzīt augstāk, jo 
tas veicinātu nepareizu lēmumu pieņemšanu. Kā jau tika norādīts iepriekš, 
vispārējie tiesību principi, kas tiek atvasināti no dabiskajām tiesībām, tie-
siskā valstī funkcionē kā nerakstītas tiesību normas. Tiek pieņemts, ka šie 
principi norāda mūsu augstākās vērtības, kas sasaucas ar konstitūciju, no-
sakot kā institūcijām ir jāpiemēro tiesību normas, kā tās ir jāinterpretē. 

Autore vispārējo tiesību principu piemērošanu publiskajos iepirkumos 
apskatīs Publisko iepirkumu likuma ietvaros un konkrēti caur pašvaldī-
bu vai pašvaldību kapitālsabiedrību iepirkumiem. PIL 2. pantā ir noteikts 
mērķis, t.i., nodrošināt iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkuren-
ci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, un pasūtītāja līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku.4  Likuma mērķī jau 
tiek skaidri definēti vispārējie tiesību principi – atklātums jeb caurskatā-
mība, brīva konkurence, vienlīdzīga un taisnīga attieksme. Papildus PIL  
19. pantā tiek piesaukts zaļā publiskā iepirkuma princips.5 

1 Labas pārvaldības tiesību principi.– https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/laba-
parvaldiba/laba-parvaldiba-tiesibu-principi/.– (Resurss apskatīts 11.02.2021.).

2 Turpat, 70. lpp.
3 Tiesiskās drošības un paļāvības princips – būtiski tiesiskas valsts principa elementi.– http://blogi.

lu.lv/tzpi/files/2016/09/REZEVSKA_D_TEZEs.pdf/. – (Resurss apskatīts 11.02.2021.).
4 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 245 (2016,  

29. decembris).
5 Turpat.
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Nosaukto vispārējo principu ievērošanai publisko iepirkumu procedūrās 
tiek izmantoti dažādi instrumenti. Viens no tiem ir Iepirkumu uzraudzības 
birojs (turpmāk – IUB), kas kontrolē, lai iepirkumu procedūras tiktu veiktas 
atbilstoši likumam. Papildus instruments ir arī Publisko iepirkumu komisi-
jas, kuras izveido pasūtītājs, lai īstenotu iepirkumu procedūru atbilstoši PIL. 
Iepirkumu komisijas darbības pamatprincipus regulē PIL 25. pants, kurā var 
saskatīt arī vispārējo tiesību principus. Lai veidotos godīga konkurence un 
lai nerastos šaubas par pretendentu izvēli, iepirkumos izvirzīto prasību ob-
jektivitāti, iepirkumu komisijas loceklim ir jābūt neitrālam un tas nedrīkst 
būt saistīts ar kandidātu vai pretendentu.6 Ne velti šādi tas tiek izcelts, jo 
interešu konflikta situācijas var veidoties ne tikai iepirkuma veidošanas pro-
cesā, bet arī vērtēšanas procesā. Līdz ar to ir būtiski, lai iepirkumu komisijas 
pieņemtos lēmumus neapšaubītu un neapstrīdētu IUB vai Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ikvienā publiski tiesiskā attiecībā, arī publisko iepirkumu procedū-
rās, jāievēro samērīgums. Samērīguma principa ievērošana paredz to, lai 
veidojot iepirkumus, prasības attiecībā uz kandidātu vai pretendentu tiktu 
noteiktas, balstoties uz objektīviem iemesliem. Autoresprāt ar izvirzītajām 
prasībām nevar apgrūtināt pretendenta vai kandidāta dalību iepirkumā. PIL 
vairākkārtīgi ir pieminēts samērīguma princips – piedāvājumu iesniegša-
nas laiks jānosaka samērīgi, piedāvājuma nodrošinājuma termiņš un sum-
ma jānosaka samērīgi, prasības attiecībā uz pieredzi jānosaka samērīgi un 
ņemot vērā iepirkuma priekšmeta apjomus utt. Samērīguma prasība palīdz 
īstenoties vispārējo tiesību principiem – taisnīga un vienlīdzīga attieksme. 
Iepirkumos pretendentiem ir jābūt vienlīdzīgiem, prasībām ir jāattiecas uz 
visiem, tās nevar mainīt iepirkumam noslēdzoties. Visam procesam jābūt 
caurskatāmam. Pretendents vai kandidāts atbilstoši PIL 40. panta ceturta-
jai daļai var pieprasīt pasūtītājam šā panta trešajā daļā minēto dokumentu 
izsniegšanu triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas 
dienas.7 Tas tikai apstiprina, ka iepirkumu process ir pārskatāms. Pārska-
tāmības princips garantē, ka nepastāv pasūtītāja favorītisma un patvaļības 
risks, kā arī palīdz kontrolēt publisko iepirkumu procedūru objektivitāti. 

Iepriekš nosauktie un PIL pieminētie principi ir ietverti Eiropas Sa-
vienības direktīvās, kas nosaka, ka publisko līgumu slēgšanas tiesību pie-
šķiršanai ir jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību principiem 
un jo īpaši brīvas preču aprites principam, brīvībai veikt uzņēmējdarbību 

6 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 245 (2016,  
29. decembris).

7 Turpat.
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un pakalpojumu sniegšanas brīvībai, kā arī no tiem izrietošajiem princi-
piem, proti, vienlīdzīgai attieksmei, bez diskriminācijas, savstarpējai at-
zīšanai, proporcionalitātei un pārredzamībai.8 Lai ievērotu vispārējos tie-
sību principus (vienlīdzīga attieksme, taisnīga attieksme, pārskatāmība, 
samērīgums, brīva konkurence) ir jārada tādi apstākļi jeb, pasūtītājam jau 
veidojot iepirkumu nolikumu, ietverot prasības, ir jāpiemēro vispārējie 
tiesību principi, līdzīgi kā likumdevējam veidojot tiesību normu. Publis-
kās procedūras nosacījumi un kārtība ir nepārprotami skaidri jānoformulē 
un vienlaicīgi visi par iepirkumu procedūru jāinformē. Kā noteikts PIL  
36. pantā, pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektro-
nisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus ne-
pieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju piegādātājiem iepazīties uz 
vietas ar iepirkuma papildus dokumentiem.9 

Pēc autores domām, PIL nepārprotami iemieso vispārējos tiesību prin-
cipus, kas noteikti ne tikai likuma mērķī, bet arī katrā prasībā attiecībā uz 
pasūtītāja rīcību veicot publisko iepirkumu procedūru. PIL ir radīts kā me-
hānisms, kas palīdz publisko iepirkumu procedūrās ievērot vispārējo tie-
sību principus un noteikti jāatzīst, ka taisnīgums ir ne vien likuma mērķis, 
bet arī likuma spēkā esamības pamats. Piemēram, Ministru kabineta notei-
kumu “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19. punkts 
nosaka, ka, ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirku-
ma komisija sagatavo, un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā 
pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas 
un samērīgas.10 Šāds mehānisms paredz pasūtītājam vēlreiz izvērtēt, vai 
izteiktās prasības iepirkumā ir bijušas samērīgas, vai tās nav konkurenci 
ierobežojošas un cik izvirzītās prasības ir bijušas objektīvas. Savukārt, ja 
iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases pra-
sības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 
procedūru. Kā kontroles mehānisms tas lieliski strādā, tomēr jāsaprot arī, 
ka veicot iepirkumu, pasūtītājs nevar ietekmēt pretendentu vai kandidātu 
dalību iepirkumā, un lai gan prasības ir bijušas samērīgas un objektīvas, un 
ir ievēroti iepirkumu organizēšanā vispārējie tiesību principi, tas ne vien-
mēr palīdz iepirkumā iegūt lielāku piedāvājumu skaitu. Te autore vēlas ak-
8 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES ( 2014. gada 26. februāris) par publisko 

iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK Dokuments attiecas uz EEZ. 1. daļa.– https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj/?locale=LV.– (Resurss apskatīts 11.02.2021.).

9 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 245 (2016,  
29. decembris).

10 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība: Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 107 (pieņemti 28.02.20217.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 45 (2017, 1. marts).
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centēt, ja arī pašos iepirkumu dokumentos nav tiešas norādes par vispārējo 
tiesību principu piemērošanu iepirkumos, tad tas nenozīmē, ka pasūtītājs 
var tos neievērot. Likums un vispārējie tiesību principi ir saistoši ikvie-
nam pasūtītājam, pretendentam vai kandidātam. Pēc autores ieskatiem – tā 
tomēr būtu labā prakse, ja pasūtītāji iepirkumu dokumentos atsauktos uz 
vispārējo tiesību principu piemērošanu. 

Kā vispārējo tiesību principu ievērošanas mehānisms jāatzīmē Elektro-
nisko iepirkumu sistēma. Saskaņā ar PIL pircēja profils ir publiski pieejama 
pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un 
pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmāka-
jiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, 
noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citos normatīva-
jos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju. Lasot pircēja profila 
skaidrojumu, var manīt, kā tas iemieso sevī vispārējo tiesību principu –  
pārredzamību. Autore publisko iepirkumu jomā strādā kopš 2018. gada, 
kad piedāvājumu iesniegšana notika aizzīmogotās aploksnēs un informāci-
ju publicēja pasūtītāja mājas lapā. Elektronisko iepirkumu sistēma noteikti 
iepirkumu procesu ir padarījusi pārskatāmāku un jāatzīmē arī, ka šī sistēma 
veicina lielāku uzticību, ka pasūtītājs ievēro vienlīdzību un taisnīgumu. 
Tāpat būtiski uzsvērt, ka pārmaiņas uz e-iepirkumiem ir būtisks devums 
korupcijas apkarošanai, jo iepirkumu sistēma ir automatizēta un liedz 
kādai no pusēm veikt jebkādus labojumus attiecībā uz veikto iepirkumu. 

Zaļais publiskais iepirkums
Jēdzienam zaļais publiskais iepirkums (turpmāk – ZPI) PIL pirmā pan-

ta 34. punktā tiek dots skaidrojums: “tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu 
iepirkums, kuru ietekme uz vidi to aprites ciklā ir mazāka nekā precēm, pa-
kalpojumiem un būvdarbiem ar tādu pašu lietojuma mērķi, kas iegādāti, ne-
piemērojot zaļā publiskā iepirkuma principus”.11 Tātad ZPI ir piemērojams 
noteiktu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos, kuriem var noteikt 
ietekmi uz vidi to aprites ciklā. Savukārt aprites cikls tiek definēts sekojoši: 
“visi secīgi un savstarpēji saistīti posmi, kas ietver cita starpā pētniecību un 
attīstību, ražošanu, pārdošanu un tās nosacījumus, pārvadāšanu, lietošanu, 
apkopi, kas attiecas uz visu preces vai būves pastāvēšanas vai pakalpojuma 
sniegšanas laiku no izejvielu ieguves vai resursu ražošanas līdz atkritumu 
aizvākšanai, nojaukšanai un pakalpojuma izbeigšanai vai izmantošanai”.12 
11 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 245 (2016,  

29. decembris).
12 Turpat,  1. panta 2. punkts. 
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Tiesību subjektiem, kuriem jāpiemēro PIL regulējums, veidojot iepirku-
mus, ir jāņem vērā arī ZPI prasības. Viens no minētā pasūtītāju loka ir 
pašvaldības vai tās kapitālsabiedrības. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldību 
iestādēm, veicot konkrēto preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumus, 
ir obligāti jāpiemēro ZPI prasības. Obligāti piemērojamas ZPI prasības ir: 
biroja papīra, drukas iekārtu, datortehnikas un informācijas un komunikā-
ciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT) infrastruktūras, pārtikas un ēdināšanas 
pakalpojumu, tīrīšanas līdzekļu un pakalpojumu, iekštelpu apgaismojuma, 
ielu apgaismojuma un satiksmes signālu iepirkumos.13 Autore uzsvaru liek 
uz pārtikas un ēdināšanas pakalpojuma iepirkumiem un izvirzītajām ZPI 
prasībām un to piemērošanu iepirkumos, jo valsts un pašvaldību iestādēm 
obligāti jāpiemēro ZPI principi minētajos iepirkumos. Līdz ar to turpmāk  
tiks skatīts zaļais publiskais iepirkums caur pārtikas un ēdināšanas pakal-
pojuma nozari.

ZPI ir instruments, lai panāktu videi draudzīgāku preču vai pakalpo-
juma iepirkumus, tas nozīmē, ka vērtē ne tikai produkta zemāko cenu, bet 
arī saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kur vērtēts tiek produkta dzīves 
cikls. Respektīvi, nosaka, cik produkta ražošana izmaksā procesā, nevis 
kāda cena tam tiek uzlikta. IUB skaidro, ka tas ir sistemātiskas vides (arī 
sociālu) nosacījumu integrēšana visās preču vai pakalpojumu iepirkumu 
saistītās darbībās un viens no vides politikas instrumentiem, ar kuru pa-
līdzību var samazināt ietekmi uz vidi, veicināt sociālus uzlabojumus un 
panākt ietaupījumus budžetā. Tas ir process, kura ietvaros valsts un paš-
valdības iestādes cenšas iepirkt preces, kuras atstāj mazāku ietekmi uz vidi 
visās tās aprites cikla stadijās, tajā pašā laikā vērtējot gan preces vai pa-
kalpojuma cenu, gan cikla izmaksu novērtējumu.14 No vienas puses ZPI 
prasības ir jāpiemēro pasūtītājam, taču tas pavisam noteikti ietekmē arī 
piegādātāju, jo ir jāiesniedz atbilstošs piedāvājums un vēlāk arī jānodro-
šina izpilde atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. Tātad piegādātājam ir 
jāizpilda ZPI prasības, kas ir vairāku rādītāju kopums. Ja ZPI prasības tiek 
iekļautas iepirkuma dokumentācijā, tas kļūst par zaļo iepirkumu, tomēr 
paliek atklāts jautājums – vai zaļais iepirkums tiešām ir “zaļš” un kā šo PIL 
un MK noteikumu izvirzītās prasības attiecībā uz zaļo iepirkumu realizējas 
izpildes procesā. 
13 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība: Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 (pieņemti 20.06.2017.), 1. pielikums// Latvijas Vēstnesis.– 
Nr. 129 (2017, 30. jūnijs).

14 Zaļais publiskais iepirkums.– https://www.iub.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums/.– (Resurss 
apskatīts 20.05.2021.).
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Ņemot vērā to, ka pasūtītājam ir grūtības veikt līguma izpildes kon-
troli, ar PIL 19. panta otro daļu dots deleģējums MK noteikt kontroles 
kārtību publiskā iepirkuma līgumā noteikto prasību izpildei, tādējādi 
ļaujot kontrolējošām iestādēm (pārtikas un ēdināšanas jomā – Pārtikas un 
veterinārajam dienestam) izlases kārtībā veikt iepirkuma līgumu nosacīju-
mu pārbaudes, samazinot risku, ka noslēgto iepirkuma līgumu izpildes lai-
kā tiek piegādāti neatbilstoši produkti un neefektīvi izlietoti valsts budžeta 
līdzekļi.15 Tātad arī likumdevējs ar ZPI definēšanu centās panākt, lai zaļais 
iepirkums nebūtu tikai “uz papīra”, bet lai īstenotos arī faktiski. Tomēr kā 
norāda Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD) 2019. gada sā-
kumā no 184 veiktajām pārbaudēm neatbilstības ZPI prasībām konstatēja 
100 uzņēmumos, kur nepieciešamo produktu vietā tiem piegādāti tādi, kas 
neatbilst iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.16

Publiskais iepirkums veido vairāk nekā 14% no Eiropas Savienības 
(turpmāk – ES) iekšzemes kopprodukta un likums to regulē, lai maksimā-
li palielinātu izdevīgumu publiskajam sektoram un nodrošinātu atbilstību 
trim galvenajiem principiem: vienlīdzīga attieksme, nediskriminācija un 
pārredzamība. Lai uzņēmumiem radītu vienlīdzīgus konkurences apstāk-
ļus visā Eiropā, ES tiesību akti nosaka obligātos saskaņotos publiskā iepir-
kuma noteikumus. Tie regulē veidu, kā valsts iestādes un daži komunālo 
pakalpojumu operatori iegādājas preces, darbus un pakalpojumus. Eiropas 
Komisijas (turpmāk – EK) publiskā iepirkuma stratēģija ir izstrādāta, lai 
kopīgi uzlabotu ES publiskā iepirkuma praksi, sadarbojoties ar valsts ies-
tādēm un citām ieinteresētajām personām.17

Eiropas Savienībā visas publiskā iepirkuma procedūras īsteno pamato-
joties uz valsts noteikumiem, taču iepirkumos var piedalīties arī citu valstu 
piegādātāji. Piegādātājam ir tiesības:

1) piedalīties publiskā iepirkuma konkursā citā ES valstī, netiekot 
diskriminētam;

2) lietot valsts izsniegtus apliecinošus dokumentus (sertifikātus, dip-
lomus u.tml.);

3) neatkarīgi no tā, kurā ES valstī esat reģistrēts, piekļūt visai infor-
mācijai par konkursiem tāpat, kā tai var piekļūt pārējie kandidāti;

15 Publiskā iepirkuma likuma likumprojekts un anotācija.– http://titania.saeima.lv/LIVS12/
SaeimaLIVS12.nsf/0/7D0A717033CEF737C2257FF5004267AF?OpenDocument/.– (Resurss 
apskatīts 20.05.2021.).

16 Zaļā publiskā iepirkuma jomā joprojām pārkāpumi.– https://www.zm.gov.lv/partikas-un-
veterinarais-dienests/jaunumi/zala-publiska-iepirkuma-joma-joprojam-parkapumi?id=10135 /.– 
(Resurss apskatīts 20.05.2021.).

17 Public procurement.– https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_
area/public_procurement/index_en.htm/.– (Resurss apskatīts 12.07.2021.).
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4) izmantot attiecīgajā valstī pieejamās pārskatīšanas procedūras.18

Līdz ar publisko iepirkumu direktīvu 2014/24/ES un 2014/25/ES pār-
ņemšanu nacionālajā likumdošanā radīts tiesiskais pamats zaļā iepirkuma 
organizēšanai. Atbilstoši publiskā iepirkuma direktīvām un nacionālajiem 
tiesību aktiem, pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji publiskajos 
iepirkumos izvirza vides prasības piegādātāju spējām, iekļaujot tās iepir-
kuma priekšmetu tehniskajās specifikācijās, tostarp izmatojot attiecīgus 
standartus un ekomarķējumus, kā arī iekļauj vides un energoefektivitātes 
faktorus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijos. EK, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē ZPI 
kritērijus, ko dalībvalstis var izmantot kā piemēru iepirkumu veikšanā. 
Kritēriji tiek regulāri pārskatīti un aktualizēti, ņemot vērā tehnoloģiju at-
tīstību un iegūto pieredzi. Eiropas Komisijas tīmekļvietnē pieejama infor-
mācija par pārskatīšanas procesā esošajiem kritērijiem, kā arī iespējams 
iesaistīties kritēriju izstrādē.19 

Atbilstoši MK noteikumu “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam 
un to piemērošanas kārtība” 4. punktā noteiktajam, atbildīgā iestāde par 
zaļā iepirkuma piemērošanas kārtību, īstenošanu, uzraudzību un novērtē-
šanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk –  
VARAM).20 Atbildīgā iestāde izstrādā zaļā iepirkuma vadlīnijas, kurās  
iekļauj katrai preču un pakalpojumu grupai atbilstošo zaļā iepirkuma prasī-
bu un kritēriju formulējumu, metodes prasību un kritērijus atbilstības pār-
baudei, kā arī citu nepieciešamo informāciju zaļā iepirkuma piemērošanai 
un nodrošina to pieejamību savā tīmekļvietnē. Tātad par ZPI atbildīga ir 
VARAM un tās tīmekļa vietnē ir atrodama informācija par zaļo iepirkumu –  
izstrādātās vadlīnijas, atbildes uz jautājumiem, sadarbības piemēri u.c. in-
formācija.21 IUB savā tīmekļa vietnē atgādina, ka prasības un ieteikumi  
attiecībā uz ZPI ir piemērojami, vienlaikus rūpīgi ievērojot publisko  
iepirkumu norisi regulējošo tiesību aktu prasības.22 Noteikumi par prasī-
bām ZPI un to piemērošanas kārtību stājās spēkā līdz ar Publisko iepirku-
ma likumu, kas bija 2017. gadā. MK noteikumi “Prasības zaļajam publis-
18 Publiskā iepirkuma noteikumi.– https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-

contracts/public-tendering-rules/index_lv.htm/.– (Resurss apskatīts 12.07.2021.).
19 Zaļais publiskais iepirkums.– https://www.iub.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums/.– (Resurss 

apskatīts 20.05.2021.).
20 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība: Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi Nr.353 (pieņemti 20.06.2017.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 129 (2017, 
30. jūnijs).

21 Zaļais publiskais iepirkums.– https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums/.– 
(Resurss apskatīts 21.05.2021.).

22 Turpat.
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kajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” stājās spēkā nedaudz vē-
lāk. VARAM, izstrādājot MK noteikumu projektu, ir ņēmusi vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/24/ES par 
publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, kas pārņemta 
Latvijas tiesību aktu sistēmā ar Publisko iepirkumu likumu.23

Viena no VARAM funkcijām ir arī apkopot ikgadēji informāciju par 
ZPI. Apskatot informatīvos ziņojumus par ZPI īstenošanu 2018.–2020. ga-
dā var secināt, ka ZPI iepirkumu īpatsvars pieaug. Piemēram, 2017. gadā 
pārtikas preču iepirkumi kopumā veikti 266, no kuriem 161 bija ar ZPI 
prasībām, un ēdināšanas pakalpojuma iepirkumi kopumā 164 un no tiem 
ar ZPI prasībām – 146 iepirkumi.24 Savukārt 2020. gadā pārtikas un ēdinā- 
šanas pakalpojumu iepirkumi kopumā ir 489, no kuriem ZPI prasības ir 
bijušas 405 iepirkumos. 2020. gadā ZPI iepirkumi pārtikas un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumos kopumā veido 82,8%.25 

Kā jau iepriekš tika norādīts, ZPI kritēriju izstrādē Latvijā par pamatu 
tiek ņemti EK izstrādātie ZPI kritēriji, kas ES dalībvalstīm pagaidām ir jā-
piemēro brīvprātīgi. VARAM, pārņemot ZPI kritērijus, adaptē un izvērtē tos 
atbilstoši Latvijas situācijai, ņemot vērā finansiālo ietekmi, tirgus gatavību, 
kā arī citus kritērijus. Konkrēti pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirku-
mos, lai veicinātu vietējās izcelsmes produktu noietu un mazinātu transpor-
tēšanas laikā radītās emisijas noteiktas stingrākas prasības attiecībā uz biolo-
ģiskās pārtikas iegādi. Izlasot noteikumus, nešķiet, ka būtu kādi pārkāpumi 
vai ka būtu grūtības noteikumus izpildīt, tomēr mēģinot izpildīt EK ZPI vad-
līnijas, būtu jāņem vērā Latvijas tirgus un arī tas, cik iespējami pasūtītājam 
ir izpildīt likuma normas. Piemēram, bioloģiskā piena un kefīra pārstrādātāji 
Latvijā ir tikai četri.26 Protams, palielinoties pieprasījumam, palielināsies arī 
piedāvājums, taču esošajā situācijā jautājums – vai četri uzņēmumi var no-
drošināt visu pašvaldības iestāžu vajadzību pēc piena produktiem un vēl pa-
pildus programmai “Skolas piens”– ir diskutējams jautājums. Šādā situācijā 
pasūtītājs paliek ķīlnieka lomā, nezinot vai vajadzība būs gana interesanta 

23 Noteikumu projekts “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”.–
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412067/.– (Resurss apskatīts 21.05.2021.).

24 Par zaļā iepirkuma īstenošanas valsts pārvaldē gaitu 2018. gadā: Informatīvais ziņojums, 6. lpp.– 
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/info_zinojums_zpi_2018-1.pdf/.– 
(Resurss apskatīts 21.05.2021.).

25 Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2020. gadā: Informatīvais ziņojums, 10. lpp.– 
https://www.varam.gov.lv/lv/media/25745/download/.– (Resurss aprakstīts 21.05.2021.).

26 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija: bioloģiskā piena Latvijā ir vairāk nekā 
nepieciešams “Skolas pienam”.– https://www.lbla.lv/biologiska-piena-latvija-ir-vairak-neka-
nepieciesams-skolas-pienam/.– (Resurss apskatīts 12.07.2021.).
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piegādātājam. Arī attiecībā uz Nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu jeb Lat-
vijā audzētiem produktiem ar kvalitātes zīmi nosacījumi var palikt neizpildī-
ti, jo noteiktā prasība par kritērija īpatsvaru noteikumos samazina potenciālo 
piegādātāju skaitu un palielina arī iepirkumu cenu. Rodas situācija, ka lai 
arī ir plānots iegādāties atbilstoši ražotus produktus, tas nedod garantiju, ka  
iepirkuma rezultāts būs atbilstošs. Tas tādēļ, ka nepiesakās pretendenti, 
vai tie, kas piesakās, neatbilst prasībām, un pasūtītājs ir izvēles priekšā, kā 
rīkoties tālāk. Nereti veidojas situācija, kad  prasības pret ierobežotu piegā-
dātāju skaitu ļauj noteikt augstas un nekonkurējošas cenas.

Pasūtītājs iepirkumus dala daļās jeb lotēs, kur grupē nepieciešamību 
pēc produktu veidiem. Saskaņā ar IUB un ZPI vadlīnijām arī MK noteiku-
mi par ZPI prasību piemērošanu būtu jāatbilst katrai daļai, tomēr veidojas 
situācija, kad pasūtītājs nevar piemērot ZPI prasības, piemēram, nesezonas 
augļu un dārzeņu produktiem vai eksotiskiem augļiem. Izvērtējot uzņēmu-
mus pēc iepirkumu daļu skaita, var redzēt, ka nozīmīgākie uzņēmumi ir 
pārtikas produktu izplatītāji.27 Tas parāda to, ka iepirkumos nepiedalās paši 
uzņēmumi, bet vairumā gadījumu uzņēmums – pārtikas produktu izplatī-
tājs, kurš slēdz sadarbības līgumus un startē iepirkumos, un tajos uzvar, jo 
savāc punktus ar noslēgto sadarbības partneru sertifikātiem. Protams, šis 
apgalvojums var būt ir pārdrošs, taču vairākkārtīgi praksē ir nācies saskar-
ties, ka ražotājam vieglāk ir ražot nevis censties realizēt savu produkciju, 
pašam piedaloties iepirkumos. Savukārt šeit var atkal atgriezties pie līgu-
ma kontroles jautājuma, vai tiešām gala patērētājam tiek piegādāts pro-
dukts, kas tika norādīts iepirkumā.

Būtiski pieminēt, ka centrālo iepirkumu institūcija, kuru administrē 
Valsts reģionālā attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) nodrošina videi 
draudzīgu preču un pakalpojumu e-katalogu jeb “zaļo” katalogu izveidi 
un patstāvīgu darbību. Respektīvi, EIS e-pasūtījumu katalogos ir aptverta 
arī daļa pārtikas produktu: bakaleja, olas, saldumi u.c. Veidojot e-katalogu 
centralizētā iepirkumu institūcija izvirza precēm/produktiem ZPI prasības. 
Tātad pēc būtības pasūtītājs var iegādāties preces, kurām jau veikts at- 
bilstošs iepirkums.

VARAM ir izstrādājis vadlīnijas ZPI pārtikas un ēdināšanas pakalpoju-
miem. Vadlīniju mērķis ir mazināt barjeras ZPI veicināšanā, sniegt praktis-
ku, kompaktu galveno problēmjautājumu apskatu un detalizētu informāci-
ju par ZPI kritēriju iekļaušanu iepirkuma dokumentācijā un izmantojamām 

27 Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2020. gadā: Informatīvais ziņojums.– https://www.
varam.gov.lv/lv/media/25745/download/,15. lpp.– (Resurss apskatīts 21.05.2021.).
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šo kritēriju atbilstības pārbaudes (verifikācijas) metodēm.28 Vadlīnijas ir 
papildinošs dokuments noteikumiem par ZPI piemērošanu, kas apkopo ar 
konkrētās preču/pakalpojumu grupas ZPI prasībām un kritērijiem saistīto 
informāciju. Vadlīnijās ir apkopotas MK noteiktās ZPI prasības un kritē-
riji konkrētam iepirkuma posmam (tehniskās specifikācijas/piedāvājumu 
izvērtēšanas kritēriji/līguma izpildes noteikumi). Aiz katras ZPI prasības 
un kritērija seko tam atbilstoša verifikācijas jeb atbilstības pārbaudes me-
tode.29 Vadlīnijas ir publiski pieejamas jebkuram pasūtītājam, lai varētu 
kvalitatīvi īstenot pārtikas un ēdināšanas iepirkumus, tomēr gan pasūtītājs, 
gan arī piegādātājs prasības interpretē atšķirīgi. 

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana praksē
Latvijas pārtikas ražotāji aizvien mazāk iepirkumos piedalās paši, bet 

sadarbojas ar vairumtirgotājiem, ko apstiprina VARAM un IUB statikas 
dati. Diemžēl VARAM un IUB veic vienkāršus statistikas uzskaitījumus, 
pēc paziņojuma publicēšanas un atzīmes tajā par ZPI prasību piemērošanu, 
taču nav kontroles, kā tieši iepirkumi tiek veidoti – netiek analizēts 
iepirkumu saturs un atbilstība. Tomēr kontroli veic paši piegādātāji, kuri 
pamanot iespējamo pārkāpumu reaģē, iesniedzot iesniegumu IUB. Iepir-
kuma prasību atbilstības izskatīšanu un to, vai lēmums iepirkumā pieņemts 
tiesiski, IUB veic tikai pēc iesniegumu saņemšanas, kur tiek skatīti iesnie-
dzēja un pasūtītāja argumenti par prasību piemērošanu.

No Ministru kabineta noteikumiem par ZPI prasību piemērošanu izriet, 
ka jāpieprasa paaugstinātas kvalitātes produkti, tas nozīmē, ka katrā iepir-
kuma daļā jāparedz nedaudz bioloģiskie produkti, un jāpērk integrētie pro-
dukti, ja attiecināms. Ja nav iespējams piemērot integrētos produktus, tad 
vajag piemērot Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (turpmāk – NPKS) 
prasību, kas nozīmē, ka 45% no iepirkuma daļas masas vai cenas ir jābūt 
NPKS produktiem. Principā, ja šādas prasības netiek norādītas dokumen-
tos, uzskatāms, ka ZPI prasības nav piemērotas.30 Taču vismaz 45% NPKS 
produktu prasība ievērojami samazina potenciālo piegādātāju skaitu un pa-
lielina iepirkumu cenu un daļā kategoriju to nav iespējams izpildīt.

Autoresprāt, viens no būtiskākajiem pēdējā laika IUB iesniegumu iz-
skatīšanas komisijas lēmumiem ir Nr. 4-1.2/21-2, kur sēdē izskatīja iesnie-

28 Zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas pārtikas un ēdināšanas pakalpojumiem.– https://www.varam.
gov.lv/lv/media/6223/download/, 23. lpp.– (Resurss apskatīts 13.07.2021.).

29 Turpat, 1. lpp.
30 Turpat, 33. lpp.
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dzēja SIA “Saldus maiznieks” iesniegumu par VSAC “Kurzeme” rīkoto 
atklātu konkursu “Pārtikas produktu piegāde VSAC “Kurzeme” filiālēm”. 
Iesniedzēja norādīja, ka tam kā maizes izstrādājumu ražotājam ir liegta 
iespēja būt par pretendentu konkursā, proti, ka konkursa 3. daļā ir nepama-
toti un neloģiski apvienoti tādi izstrādājumi kā saldēti pārtikas produkti, 
maize un konditoreja, zivju izstrādājumi un zivju konservi, putnu gaļas 
produkti. Līdz ar to jau sākotnēji paredzot, ka šajā daļā var piedalīties ti-
kai vairumtirdzniecības bāzes, bet maizes ražotāji, savukārt, ir izslēgti no 
dalības konkursā. Pasūtītājs savos rakstveida paskaidrojumos norādīja, 
ka “MK noteikumu Nr. 353 1. pielikuma 4. punkts noteic, ka pārtikai un 
ēdināšanas pakalpojumiem zaļais iepirkums ir obligāts. Lai izpildītu zaļā 
publiskā iepirkuma ZPI prasības, jāpiemēro vismaz divas prasības no gru-
pas “Pārtikas produktu kvalitātes” prasībām un vismaz divas prasības no 
grupas “Videi draudzīgas piegādes un sezonāli pārtikas produkti” prasī-
bām. Grupā “Pārtikas produktu kvalitātes” ir trīs prasības: 1) produkti, kuri 
ražoti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm (turpmāk – BL);  
2) produkti, kuri ražoti saskaņā ar integrētās ražošanas kritērijiem (turp-
māk – LPIA); 2) produkti, kuriem jāatbilst Latvijas Nacionālās pārtikas 
kvalitātes shēmas prasībām. Sekojoši katrā iepirkuma daļā pasūtītājiem ir 
pienākums piemērot vismaz divas prasības un tiem ir tiesības izvēlēties, 
kuras divas no trim prasībām tiks piemērotas.” Tika norādīts, ka ZPI prasī-
bas ir piemērojams katrā daļā atsevišķi, tādējādi, lai izpildītu šos ZPI nosa-
cījumus, ir izvirzītas noteiktas prasības par produktiem. Pasūtītājs uzsvēra, 
ka, sagatavojot konkursa nolikumu, tam ir pienākums ievērot noteiktās ZPI 
prasības un kritērijus.  

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2013. gada 1. jūlija 
spriedumā lietā Nr. SKA-368/2013 norāda, ka iepirkuma priekšmeta apvie-
nošanas tiesiskums var tikt pamatoti apšaubīts, nekonstatējot apvienošanas 
ekonomiskos vai citus saimnieciski lietderīgos iemeslus. Minēto pārtikas 
produktu grupu apvienošanai nav saskatāms pamatojums, jo maize un kon-
ditorejas izstrādājumi ir atsevišķa pārtikas grupa un pilnīgi atšķirīga no 
citām 3. daļā iekļautajām pārtikas produktu grupām. Līdz ar to iesniedzēja 
pamatoti apšauba iepirkuma priekšmetā apvienotās pārtikas produktu gru-
pas. No pasūtītāja paskaidrojumiem secināms, ka pasūtītājs centās konkur-
sa nolikumā ievērot ZPI prasības, interpretējot MK noteikumus Nr. 353, ka 
tie attiecināmi uz visām iepirkumu daļām. Līdz ar ko maizes izstrādājumi 
iekļauti iepirkuma 3. daļā, lai uz šo iepirkuma daļu varētu attiecināt ZPI 
kvalitātes prasības (par graudaugiem). Tomēr, kā lēmumā norāda iesniegu-
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mu izskatīšanas komisija, no MK noteikumiem Nr. 353 nav konstatējams, 
ka to 1. pielikuma 4. daļas 4.1. punkta “ZPI prasības un kritēriji pārtikas 
produktu piegādēm” tabulas sadaļas “Tehniskās specifikācijas” 1.1. apakš-
punktā noteiktās prasības pārtikas produktu kvalitātei būtu attiecināmas 
pilnīgi uz visiem pārtikas produktiem vai pārtikas produktu grupām un bez 
jebkādiem izņēmumiem. Respektīvi, iepirkuma daļās, kurās objektīvi nav 
iespējams piemērot ZPI prasības, šīs prasības nav izvirzāmas. 

Attiecībā uz pārtikas iegādi ar paaugstinātu kvalitāti arī ir sastopamas 
interpretācijas iepirkumu nolikumos un piedāvājumu vērtēšanā. Tā IUB  
iesniegumu izskatīšana komisija 2020. gada 29. decembrī izskatīja SIA 
“Vecā maiznīca” iesniegumu par VSAC “Latgale” rīkoto atklāto konkursu 
“Pārtikas produktu piegāde VSAC “Latgale” filiāļu vajadzībām”, kur iesnie-
dzējas ieskatā nav pamatots iepirkuma komisijas vērtējums jeb piešķirtais 
punktu skaits par piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes lī-
meni īpatsvaru. Iepirkumu komisija nebija ņēmusi vērā to, ka no tehniskā 
piedāvājuma izriet, ka piedāvāto paaugstinātas kvalitātes produktu skaits ir 
lielāks kā finanšu piedāvājumā norādītais skaits. Iepirkumu komisijai bija 
jāņem vērā tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija un jālabo produktu 
skaits finanšu piedāvājumā, jo komisijas vērtējuma nepilnības un trūkumi ir 
būtiski, un varēja ietekmēt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķirša-
nu. Tas parāda, ka iepirkumu komisijas kompetencē ir izvērtēt piedāvājumus  
atbilstoši PIL un nolikuma prasībām. Komisijai jābūt kompetentai konsta-
tēt, ka tehniskajā piedāvājumā iesniegtie sertifikāti aptver plašāku produktu 
loku, nekā pretendents norāda savā piedāvājumā. 

Pēc nejaušības principa izvēlētajos iepirkumu nolikumos autore kon-
statē – Talsu novada pašvaldības iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir no-
rādīts, ka pienam un kefīram ir jābūt ražotam Latvijā, kas principā diskri-
minē iepirkumā piedalīties, piemēram, citu valstu ražotājus. No nolikumā 
ietvertajām prasībām vadoties, piegādātājs sagatavo savu piedāvājumu. 
Nolikuma prasības interpretācijas priekšmets ir prasības teksts. Plašāka 
prasības izpratne, kas neatbilst prasības vārdiskajam tvērumam, novestu 
pie vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpuma, jo ir jāņem vērā, ka citi 
potenciālie pretendenti apsvēra savu piedalīšanos konkursā, ņemot vērā 
to, ko noteic nolikuma teksts. Nolikuma prasības ir iztulkojamas tā, lai 
tās pilnīgi iegūtu savu praktisko iedarbību, un interpretācijas rezultātam ir 
jāatbilst prasības jēgai.31 

31 Tiesu prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās, 57. lpp.– https://www.iub.gov.lv/lv/
media/1173/download/.– (Resurss apskatīts 01.09.2021.). 
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Ikdienā strādājot iepirkumu jomā, ir ļoti jāseko līdzi tiesību normu iz-
maiņām un skaidrojumiem par to piemērošanu. MK noteikumu Nr. 353 
“Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” gro-
zījumi stājās spēkā 2020. gada 12. septembrī, taču vadlīnijas – kā piemērot 
normas – tika publicētas tikai 2021. gada 29. janvārī. Vadlīnijas ir šo MK no-
teikumu papildinošs dokuments, taču tas pasūtītājiem bija pieejams gandrīz 
ar piecu mēnešu nokavējumu. Papildus tam jāsaka, ka vadlīnijās prasības 
(skaidrojumi par pārtikas produktu kvalitāti) ir vieglāk piemērot un saprast 
pārtikas iepirkumos, jo pasūtītājs zina plānoto preču apjomu, vai plānoto 
līgumcenu, no kuras var aprēķināt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību. 
Savukārt, ēdināšanas iepirkumos to ir grūtāk piemērot, jo pasūtītājs nezina 
cik, piemēram, piena un kefīra ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs izmantos 
pakalpojuma nodrošināšanas laikā. Tas nozīmē, ka principā pasūtītājs var 
pieņemt piegādātāja apliecinājumu iepirkumā, ka vismaz 50% no piena un 
kefīra masas vai vērtības būs ražots bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. 
Līdz ar to ZPI prasību ievērošana ir nevis iepirkuma sagatavošanas posmā, 
bet tieši saistību izpildes posmā. Pasūtītājiem ir jāizstrādā līguma nosacīju-
mi, kas palīdz veikt kontroli pār piegādātāju, ieviešot ceturkšņa atskaites par 
pārtikas produktu izmantošanu atbilstoši iepirkuma nosacījumiem.

 
Videi draudzīga piegāde

Papildus paaugstinātas kvalitātes prasībām produktiem attiecīgi tiek 
piemērotas arī videi draudzīgas piegādes un sezonālu pārtikas produktu 
prasībās norādot, ka piegādes attālums nebūs lielāks par 250 km un tiks 
piegādāts ar transportlīdzekļiem EURO 5 vai V. 

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija (lēmums Nr. 4-1.2/19-163) iz-
skatīja SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” iesniegumu par Liepājas pilsētas 
pašvaldības rīkoto atklāto konkursu “Pārtikas produktu piegāde Liepājas 
Līvupes pamatskolai – attīstības centram atbilstoši Zaļā publiskā iepirku-
ma kritērijiem”, (id. Nr. LPP 2019/106).  Iesniedzējs norādīja, ka nolikuma 
nosacījumos produktiem kategorijās “Citi izstrādājumi”, “Gaļa”, “Gaļas 
izstrādājumi” un “Putnu gaļa” cita starpā noteiktais, ka tiem jābūt piegā-
dātiem 250 km attāluma robežās no pārtikas produktu izcelsmes (audzēša-
nas/ražošanas) vietas līdz piegādes vietai, izslēdz visus pretendentus, kuru 
ražošanas uzņēmumi atrodas ārpus Kurzemes reģiona robežām, un netiek 
nodrošināta piegādātāju konkurence. Iesniedzēja ieskatā izvirzītā prasība 
ir pretrunā ar PIL 2. pantā nostiprināto likuma mērķi un principiem. IUB 
iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka piegādes attāluma noteikšana 
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konkursā ir nepieciešama ievērojot ZPI prasības. Konkursa nolikuma pra-
sību noteikšana ir pasūtītāja rīcības brīvība.32 

Arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments savā 2016. gada 
17. maija rīcības sēdes lēmumā lietā Nr. SKA-108/2016 ir atzinis, ka kon-
kursa nolikuma prasību noteikšana ir pasūtītāja rīcības brīvība un tā ir vērsta 
uz to, lai piedāvājums atbilstu pasūtītāja iecerēm un tas saņemtu iepirku-
ma priekšmetam atbilstošu un kvalitatīvu izpildījumu. Tādēļ pretendentu 
un arī tiesas vērtējums par to, ka attiecīgo pakalpojumu, iespējams, var 
izpildīt arī ar zemāku vai ar citu kvalifikāciju, lielā mērā būtu spekulatīvs un 
ārpus to kompetences. Citiem vārdiem, pretendents nevar pasūtītājam diktēt 
noteikumus, ar kādu kvalifikāciju apveltītiem jābūt pretendentiem vai to at-
bildīgajām personām kvalitatīva pakalpojuma saņemšanas nodrošināšanai. 
Arī tiesa, to darot, iejauktos pasūtītāja kompetencē. Nenoliedzami, šāda ies-
tādes brīvība nevar pārkāpt nepieciešamās robežas, kas attaisno nevis atbils-
toša pakalpojuma saņemšanu, bet citas intereses.33 

Eiropas Savienības Tiesa norāda, ka izvēloties saimnieciski visizdevī-
gāko piedāvājumu, pasūtītājs var ne tikai brīvi izvēlēties līguma piešķirša-
nas kritērijus, bet arī noteikt to sadalījuma koeficientus, ar nosacījumu, ka 
tie ļauj īstenot kopēju vērtējumu kritērijiem, kas tiek piemēroti, lai identi-
ficētu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.34 Videi draudzīgs pārtikas 
produktu piegādes kritērijs, ir noteikts MK noteikumos par ZPI prasību 
piemērošanu. Par atbilstīgu tiek uzskatīta tāda produktu piegāde, kura tiks 
veikta ar transportlīdzekļiem, kas atbilst vismaz EURO 5 vai V atgāzu 
emisijas standartiem un/vai pārtikas produktu piegāde tiks veikta noteiktā 
pasūtītāja paredzēta attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (ti-
kai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai/piegādes 
adresei ne vairāk kā 250 km ietvaros, kā arī sezonas produktu piegāde.35 

32 Iepirkumu uzraudzības birojs, iesniegumu izskatīšanas lēmums 11.11.2019. Nr. 4-1.2/19-163, 
4. lpp.– https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/P%C4%80RTIKA/pt/complaint/.– (Resurss apskatīts 
13.07.2021.).

33 Nozīmīgākās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta atziņas publisko iepirkumu 
tiesību piemērošanas jomā 2016. – 2017. gadā.– https://zurnalsiepirkumi.lv/nozimigakas-
augstakas-tiesas-administrativo-lietu-departamenta-atzinas-publisko-iepirkumu-tiesibu-
piemerosanas-joma-2016-2017-gada/.– (Resurss apskatīts 13.07.2021.).

34 Eiropas Savienības Tiesas spriedums. 27.10.2005. Lieta Nr. C-234/03, 68. punkts.– https://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=D595B748ACB5888DCCE982184DE6A570?text=&do
cid=58083&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1357355/.– 
(Resurss apskatīts 14.07.2021.). 

35 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība: Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 (pieņemti 20.06.2017.), 4.1. punkts// Latvijas Vēstnesis.– 
Nr. 129 (2017, 30. jūnijs).
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Pārtikas un ēdināšanas  
iepirkumu līgumi

Kā norādījusi tiesa, piegādātāju tiesības uz brīvu konkurenci un vien-
līdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem aizskar ne tikai neatbilstoša piedā-
vājuma vērtēšana, bet arī pēcāk neatbilstošas preces pieņemšana. Pārtikas 
iepirkumu līgumos process ir skaidrs, ka pasūtītājs pie preču saņemšanas 
var veikt pārtikas produktu atbilstības pārbaudi – novērtējot produkta vi-
zuālo stāvokli un pārliecinoties, ka tam ir atbilstošs marķējums. Cits jau-
tājums ir par to, vai pasūtītāja pārstāvis ir ieinteresēts iepirkuma līguma 
atbilstošā izpildē, jo PVD pārbaudēs ir konstatēti pārkāpumi pie iepirku-
ma līguma izpildes. Kā publiskajā telpā norādījusi PVD pārstāve, ietverot 
nosacījumus iepirkumos, jāparedz kontrole pie līguma izpildes, lai zaļā 
publiskā iepirkuma nosacījumu ievērošanu pasūtītājiem un arī PVD būtu 
iespējams maksimāli ērti kontrolēt. Nosakot kritērijus, būtu svarīgi, lai tie 
ir tādi, kurus ir vienkāršāk pārbaudīt, piemēram, atsevišķos iepirkumos, 
kur noteikts, piemēram, ka no visas produktu grupas 20% gada laikā ir 
jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.  Pasūtītājam ir 
jāskaita līdzi, cik šādu produktu saņemts. Kā norāda PVD pārstāve, droši 
vien vienkāršāk būtu, ja ir noteikti konkrēti periodi vai konkrēti produk-
ti, kuriem ir jāatbilst šīm prasībām.36 Šādu jautājumu noteikti var risināt 
katrs pasūtītājs iekšēji, piemēram, ar rīkojumu par konkrētu darbu izpildi: 
uzskaiti, pārbaudi. 

Autoresprāt, sarežģītāka situācija ir pie ēdināšanas iepirkumiem, kur 
tiek veikts iepirkums ēdināšanas pakalpojumam. No vienas puses, pasū-
tītājs izvirza pārtikas produktiem kvalitātes prasības un konkrētu pārtikas 
produktu piegādes attālumus, taču pasūtītājs nav iesaistīts pie preču sa-
ņemšanas un arī pārbaudes. Tas nozīmē, ka principā pasūtītājam nav īsti 
rīcības brīvības pār kontroli ZPI prasību ievērošanu. Viena no iespējām 
ir iepirkumu līgumos paredzēt kontroles mehānismu, kad reizi ceturksnī 
pakalpojuma sniedzējs iesniedz atskaiti par produktu iepirkšanu, taču vai 
šāda atskaite nav vērtējama kā līdzīgi kā pašdeklerācija, kad pasūtītājam 
ir jāuzticas piegādātāja godprātībai strādāt atbilstoši iepirkuma līgumam. 
Lai varētu veikt līgumu kontroli, jebkurā gadījumā, pasūtītājam ir jābūt 
ieinteresētam to darīt vai jāmotivē darbinieki. Līdzšinējā pieredze rāda, ka 
trūkst sasaistes iepirkumiem ar to faktisko izpildi. 

36 Zaļais iepirkums iestrēgst prasībās.– https://news.lv/Latvijas_Avize/2021/01/25/zalais-iepirkums- 
iestregst-prasibas/.– (Resurss apskatīts 03.09.2021.).
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Dalīšana vienas iepirkuma procedūras ietvaros
Kā tika norādīts iepriekš, iepirkumus var sadalīt daļās. Attiecībā uz 

ēdināšanas pakalpojuma iepirkumiem dalīšana daļās var izpausties tikai 
tādā mērā, ka tiek izdalītas iestādes, kurām šāds pakalpojums ir nepiecie-
šams, vai tās grupējot pa reģioniem. Piemēram, apskatītais Rīgas domes 
ēdināšanas iepirkums ir veidots trīs daļās.37 Pārtikas piegādes iepirkumos 
dalīšana daļās notiek pēc preču grupām. PIL ļauj pasūtītājam nepiecieša-
mo pārtikas preču klāstu sadalīt daļās, vadoties no iepirkumā iekļautajiem 
produktu veidiem un/vai piegādes vietas. Iepirkumā dalījums daļās pēc 
produkta veidiem ļauj pārtikas produktu piegādātājam iesniegt savus pie-
dāvājumus vienā vai vairākās iepirkumu daļās, kurās iekļautais produktu 
klāsts ir konkrētā pārtikas produktu ražotāja/tirgotāja šaurā specializācija.38 
Klasiski pārtikas iepirkumos tas veidojas pēc preču grupas: piena produkti, 
gaļas produkti, augļi un dārzeņi utt. Veidojot daļas, pasūtītājam jāņem ir 
vērā tirgus situācija, tas nozīmē, ka daļā nevar iekļaut produktus, kurus 
ražo tikai konkrēti piegādātāji, jo tad neveidojas veselīga konkurence starp 
ražotājiem.

PIL 11. panta septītajā daļā norādīts: “Ja paredz iepirkt līdzīgas pre-
ces, vienlaikus slēdzot vairākus publiskus piegādes līgumus tā, ka tie ir 
iepirkuma līgumi par daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu 
kopējo summu. Pasūtītājs šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu 
kopējā summa ir vienāda ar attiecīgajām šā likuma 8. panta ceturtajā daļā 
minētajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka. Attiecībā uz tām daļām, 
kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 80000 eiro, pasūtītājs ir tiesīgs 
veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši 
šā likuma 8. vai 9. pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir 
mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas. Ja 
šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 10000 eiro, pasūtī-
tājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu.”39 No minētā 
izriet, ka pasūtītājs var piemērot:

1) iekšējo kārtību daļai vai daļām, kuru līgumcena kopā ir mazāka par 
10000 eiro;

37 Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā 
esošo izglītības iestāžu vajadzībām: Nolikums, 3. lpp.– https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Procurement/60138/.– (Resurss apskatīts 01.09.2021.).

38 Skaidrojums par pārtikas produktu iepirkumu dalīšanu daļās, 2. lpp.– https://www.iub.gov.lv/lv/
media/559/download/.– (Resurss apskatīts 01.09.2021.).

39 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 245 (2016,  
29. decembris).
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2) vai ja kopumā pasūtītājam ir pārtikas produktu piegādes iepirkums 
par 52000 eiro, kādai daļai var piemērot un rīkot iepirkumu 9. pan-
ta kārtībā;

3) vai ja kopumā pasūtītājam ir jārīko atklāts konkurss virs ES sliekš-
ņa, tad kādai daļai var piemērot zem sliekšņa atklātu konkursu.

No vienas puses šķiet, ka likumdevējs ir paredzējis atvieglojumu ar 
iespēju iepirkumu dalīt daļās, tomēr praksē to realizēt ir apgrūtinoši. Iespē-
jams, lielās pašvaldībās nav problēmas veikt iepirkumu un tā rezultātā no- 
slēgt iepirkuma līgumu, taču pašvaldībās ar izglītības iestādēm lauku teri-
torijās, līdz ar to maziem apjomiem, tā ir problēma. Piemēram, pašvaldībai 
ar plānoto līgumcenu pārtikas iegādei 150000 eiro ir jārīko virs sliekšņa 
atklāta procedūra par pārtikas produktu piegādi. No šīs summas pilsētas 
bērnudārzam kopējā līgumcena ir 95000 eiro. Tas nozīmē, ka 55000 eiro ir 
uz pagastu skolām. Šajā gadījumā arī skolu apvienošana uz pārtikas grupas 
daļu nav risinājums, jo loģistika, kas jāplāno piegādātājam, ir pa visu nova-
da teritoriju. Ja piegādātājs neuzvar visās plānotajās daļās, kurās iesniedza 
savu piedāvājumu, pretendents to atsauc. Gala rezultātā pasūtītājs iepirku-
ma daļā paliek bez piegādātāja un nākas šo daļu pārtraukt. 

PIL 19. panta trešajā daļā ir paredzēts izņēmums, proti pasūtītājs ir 
tiesīgs nepiemērot šā likuma 9. panta noteikumus, ja tiek slēgts iepirkuma 
līgums par pārtikas produktu piegādi, tā paredzamā līgumcena ir zemāka 
par 42000 eiro un tiek ievērotas Ministru kabineta noteiktās zaļā publiskā 
iepirkuma prasības attiecībā uz pārtikas produktu piegādēm.40 Autoresprāt, 
šī daļa ir piemērojama tikai gadījumos, kad iepirkumi netiek veikti centra-
lizēti pašvaldībā, jo līgumcena līdz 42000 eiro kopumā par pārtikas pro-
duktu piegādi varētu realizēties decentralizētā iepirkumā, kad iepirkumu 
veic iestāde. Lai veiktu kontroli pār šādu līgumu slēgšanu MK noteikumu 
Nr. 353 13. punkts, paredz, ka pasūtītājam reizi ceturksnī ir jāiesniedz IUB 
pārskats par pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas iepriekšējā ceturk-
snī noslēgti piemērojot PIL 19. panta trešo daļu.41 

Secinājumi un priekšlikumi 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās zaļā 

publiskā iepirkuma vadlīnijas pārtikai un ēdināšanas pakalpojumam ir ar 
40 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 245 (2016,  

29. decembris).
41 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība: Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 (pieņemti 20.06.2017.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 129 (2017, 
30. jūnijs).
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mērķi mazināt barjeras zaļā publiskā iepirkuma veicināšanā, sniegt praktis-
ku, kompaktu galveno problēmjautājumu apskatu un detalizētu informāciju 
par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju iekļaušanu iepirkuma dokumentācijā 
un izmantojamām šo kritēriju atbilstības pārbaudes (verifikācijas) meto-
dēm. Diemžēl pēc apskatītajiem Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu 
izskatīšanas komisijas lēmumiem un pasūtītāju iepirkumiem, secināms, ka 
pasūtītājiem un arī piegādātājiem nav pilnībā izprotamas izvirzāmās pra-
sības. Konkursa nolikuma prasību noteikšana ir pasūtītāja rīcības brīvība 
un vērsta uz to, lai piedāvājums atbilstu pasūtītāja iecerēm un tas saņemtu 
iepirkuma priekšmetam atbilstošu un kvalitatīvu izpildījumu, tomēr zaļā 
publiskā iepirkuma prasības to ierobežo. 

Vietējie ražotāji neveic savu produktu sertifikācijas, lai tie atbilstu no-
teiktajiem standartiem par zaļo publisko iepirkumu. Prasību noteikšana 
iepirkumos ietekmē arī tirgus dalībnieku iespējas manipulēt ar cenu. Pie-
mēram, gaļas un gaļas izstrādājumu un piena un piena pārstrādes ražošanas 
uzņēmumi noteiktā Latvijas teritorijā kļūst praktiski vienīgie piegādātāji, 
tādējādi samazina konkurenci un veicina cenu pieaugumu. Zinot, kuri ra-
žotāji atbilst ZPI prasībām, pasūtītājiem nereti nākas pieņemt lēmumu – 
slēgt līgumu ar piegādātāju, kas neatbilst, jo ir izveidojusies situācija, ka 
atbilstošais piegādātājs nemaz nepiedalās konkursā. 

Pēc būtības prasības, kas nav viennozīmīgi saprotamas un var būt vēr-
tējamas dažādi, noved pie neatbilstoša iepirkuma rezultāta, tātad neatbils-
toša administratīvā lēmuma, kas nav atbilstošs Publisko iepirkumu likuma 
jēgai un būtībai. Vispārējo tiesību principu neievērošana var veidoties ne 
tikai iepirkuma procesā, bet vēlāk arī iepirkuma līguma izpildē. Tas nozī-
mē, ka pasūtītājiem ir jāpievērš uzmanība ne tikai uz ZPI prasību ietverša-
nu nolikumā, bet arī iepirkuma līguma izpildē jeb kontrolē. 

Izvērtējot situāciju, izvirzāmi vairāki priekšlikumi vispārējiem tiesī-
bu principiem, Publisko iepirkumu likumam un zaļā publiskā iepirkuma 
principiem. Valstij jānodrošina atbalsts pasūtītājiem iepirkumu nolikumu 
veidošanā. Izstrādātās zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas pārtikas un ēdi-
nāšanas pakalpojumiem pasūtītājiem nesniedz nepieciešamo atbalstu no-
likumu izstrādē. Pasūtītāji iepirkumus veido atbilstoši savai vajadzībai, 
līdz ar to grupē iepirkumu daļās. Ņemot vērā, ka katrā daļā prasības ir 
izvirzāmas pēc iespējas, kā to norāda arī Iepirkumu un uzraudzības birojs, 
tad priekšlikums būtu – noteikt iepirkumu daļas un tajā iekļaujamos pro-
duktus, kurām piemērojams zaļā publiskā iepirkuma prasības. Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijai jāveic izlases kārtībā pārtikas 
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piegādes un ēdināšanas iepirkumu pārbaudes, kuru rezultātā pasūtītājam 
jāsniedz priekšlikumi vai norādījumi iepirkumu uzlabošanai, jo iepirkumi 
ir ikgadēji.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai Zemkopības 
ministrijai jāveicina zaļās politikas domāšana pārtikas audzētāju/ražotāju 
vidū, rosinot un palīdzot sakārtot produktu atbilstības sertifikātus, kā arī jā-
veicina konkurence specifisku produktu ražošanā, jo gaļas un gaļas izstrā-
dājumu, piena un piena pārstrādes ražošanas uzņēmumi  noteiktā Latvijas 
teritorijā kļūst praktiski vienīgie piegādātāji, tādējādi samazina konkuren-
ci un veicina cenu pieaugumu. Risinājums – palielināt piegādes attālumu 
produktu grupās vai atvieglot prasības.  

Autore rosina zaļo publisko iepirkumu prasībās nenoteikt īpatsvaru na-
cionālas pārtikas kvalitātes shēmas produktiem vai samazināt tā apjomu 
no 45% uz 20%, jo pretējā gadījumā prasība var būt neizpildām, tā ievē-
rojami samazina potenciālo piegādātāju skaitu. Vēlams samazināt piena 
un kefīra masas vai vērtības apjomu  MK noteikumu Nr. 353 “Prasības 
zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 4. punkta,  
4.1. apakšpunktā, nosakot to vismaz 20% apmērā. Pasūtītājam tas ļautu 
pašam izvērtēt iespēju, kuru bioloģisko produkciju iegādāties, līdz ar to 
paredzot iespēju arī procentuālo apjomu noteikt lielāku.

Pārtikas iepirkums tiek dalīts daļās pēc produktu grupām, tāpēc autore 
iesaka papildināt Publisko iepirkumu likuma 11. panta septīto daļu, kas 
paredz, ka attiecībā uz daļām, kur iepirkuma līgums tiek slēgts par pārtikas 
produktu piegādi, un kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 42000 eiro, 
pasūtītājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot PIL. Priekšlikums –  
papildināt  Publisko iepirkumu likuma 19. pantu ar ceturto daļu, nosakot, 
ka pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā likuma 8. pantā pirmajā daļā minēto 
procedūru, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par pārtikas produktu piegādi 
daļai vai daļām, kur paredzamā līgumcena ir zemāka par 42000 eiro un 
tiek ievērotas Ministru kabineta noteiktās zaļā publiskā iepirkuma prasības 
attiecībā uz pārtikas produktu piegādēm.

LITA KALNIŅA
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GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Summary

 The Public Procurement Law embodies the general principles of 
law and determines the actions of the contracting authority when perfor-
ming procurement procedures. The article examines the application of green 
requirements in food and catering procurement, the compliance of these 
requirements and the impact on the procurement process, and the compli-
ance of procurement with general principles of law.

It follows from the general principles of law and the principles of pub-
lic procurement that there must be equality, fair treatment, transparency, 
proportionality, efficiency and fair competition. In turn, green public pro-
curement is a procurement endowed with specific procurement require-
ments, for the application of which, customers in procurements and sup-
pliers in tenders form their own interpretations. As a result, green public 
procurement is sometimes the opposite of general and public procurement 
principles, as contracting authorities attach more importance to the inclu-
sion of green requirements in procurement than to requirements arising 
from public procurement principles.

Investigating the procurement of food and catering services, the author 
has come to a conclusion that the procurement of this group restricts com-
petition among suppliers, lacks proportionality and transparency, there is 
no common understanding of the nature of the requirements, which have 
led to non-compliance with green public procurement criteria, as well as 
with the requirements of the Public Procurement Law.
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PUBLISKIE IEPIRKUMI 

BŪVNIECĪBAS JOMĀ
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 Latvijas Republikā publisko iepirkumu jomu reglamentē Publisko  
iepirkumu likums (turpmāk – PIL)1 un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likums (turpmāk – SPSIL).2 Latvijā publiskais iepirkums ir sīki 
reglamentēts jau no 1857. gada – vēl no tiem laikiem, kad Baltijā bija spē-
kā Krievijas impērijas Civillikums.3

Ievērojot to, ka Publisko iepirkumu sistēma Latvijā attīstās un pilnvei-
dojas jau kopš valsts pastāvēšanas pirmsākumiem, t.sk. nepārtraukti tiek 
pilnveidots iepirkumu procesu norises tiesiskais regulējums, kas ir viens 
no svarīgākajiem iepirkuma procedūras posmiem, nereti sabiedrībā tiek 
izteikts viedoklis, ka publiskie iepirkumi Latvijā notiek negodīgi un iepir-
kumu līgumi ir slēgti izvirzītajiem mērķiem neatbilstoši. 

Pastāv trīs publisko līgumu veidi, kuriem piemēro Direktīvu 2004/18/
EK: publiski būvdarbu līgumi, publiski piegādes līgumi un publiski pakal-
pojumu līgumi. Publiski būvdarbu līgumi ir publiski līgumi, kuru mērķis 
ir vai nu tādu būvdarbu realizācija, vai projektēšana un realizācija, kas 
saistīti ar kādu no darbībām Direktīvas 2004/18/EK I pielikumā. Būve ir 
vispārīgās celtniecības vai inženiertehnisko būvdarbu kopējais iznākums, 
1 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 254 (2016,  

29. decembris).
2 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (pieņemts 02.02.2017.)// Latvijas 

Vēstnesis.– Nr. 36 (2017, 16. februāris).
3 Kā rīkot labāku publisko iepirkumu?.– https://zurnalsiepirkumi.lv/ka-rikot-labaku-publisko-

iepirkumu/.– (Resurss apskatīts 26.12.2020.).
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kas pats par sevi spēj pildīt kādu saimniecisku vai tehnisku funkciju, pie-
mēram, ceļš vai notekūdeņu iekārta.

Atbilstoši definīcijai Būvniecības likumā būvniecība ir visu veidu būv-
ju projektēšana un būvdarbi.4 Būvniecības nozare ir cieši saistīta ar valsts 
vispārējo ekonomisko attīstību un tas ir septītais lielākais Latvijas taut-
saimniecības sektors. Būvniecības un ceļu būves nozares Latvijā ir vienas 
no apjomīgākajām un cieši saistītas ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 
fondu finansējumu. Šīs nozares arī bieži minētas starp politizētākajām un 
dažādiem skandāliem apvītajām.5

Iepirkumu pamatprincipi
Gan Publisko iepirkumu likumā,6 gan Sabiedrisko pakalpojumu snie-

dzēju iepirkumu likumā7 ir iestrādātas Eiropas Savienības direktīvas pub-
lisko iepirkumu jomā. No minētajiem normatīvajiem aktiem izriet publis-
kā iepirkuma pamatprincipi: iepirkuma procedūras atklātums, piegādātāju 
brīva konkurence un vienlīdzīga attieksme pret tiem, kā arī valsts un paš-
valdību līdzekļu efektīva izmantošana.

Atklātības princips ir viens no svarīgākajiem publisko iepirkumu prin-
cipiem. Atklāts – tāds, ko neslēpj, nemaskē; tāds, kas pieejams plašākai 
sabiedrībai; tāds, kur var piedalīties plašāka sabiedrība; publisks.8 Publisks 
(latīņu – publicus – sabiedrisks), t.i., atklāts, atklātībai pieejams.9 Savu-
kārt angļu valodā vārds transparent nozīmē caurspīdīgs, skaidrs, nepār-
protams, atklāts, vaļsirdīgs,10 transparency nozīmē caurredzamību.11 Līdz 
ar to atklātības princips sevī ietver vairākus aspektus, īpaši, ja ņem vērā 
tulkojumu no angļu valodas.

Publisko iepirkumu tiesību pamatjēga ir nodrošināt iepirkuma priekš-
meta piešķiršanā vienlīdzīgu attieksmi, kas izslēgtu starp pretendentiem 
negodīgu konkurenci, iepriekš zināmu priekšrocību piešķiršanu noteiktam 

4 Būvniecības likums (pieņemts 09.07.2013.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 146 (2013, 30. jūlijs).
5 Gunvaldis S. Politiskā neitralitāte – priekšrocība iepirkumos. Iepirkums būvniecībā// Iepirkumi.– 

Nr. 3 (2019), 28.–31. lpp.
6 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.), 2. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 254 (2016, 

29. decembris).
7 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (pieņemts 02.02.2017.), 2. pants// Latvijas 

Vēstnesis.– Nr. 36 (2017, 16. februāris).
8 Bāliņa R., Ēdelmane I., Grase I. Latviešu valodas vārdnīca.– Rīga: Avots, 1987.– 88. lpp.
9 Lokšina S., Ļohins I., Petrovs F. Svešvārdu vārdnīca.– Rīga: Liesma, 1978.– 595. lpp.
10 Grabe Ā., Kalniņa Dz., Purviņš A. Angļu-latviešu vārdnīca.– Rīga: Avots, 2002.– 728. lpp.
11 Daugavvanags A., Kļimoviča N. Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca.– Rīga: Avots, 2008.– 

458. lpp.
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pretendentam iepretim citiem konkurentiem. Tādējādi tiek panākts pub-
liskā iepirkuma regulējuma galvenais mērķis – ietaupīt publiskā budžeta 
līdzekļus.12 

Kā var secināt no tiesu prakses, arī pašiem iepirkumu dalībniekiem 
ir jāatturas no tādām darbībām, kas virzītas uz savstarpējas konkurences 
ierobežošanu vai izslēgšanu.13 PIL 45. pantā paredzētās pasūtītāja tiesības 
lūgt precizēt vai izskaidrot piedāvājumā ietverto informāciju Senāta prak-
sē tiek saistītas ar nepieciešamību novērst pretendentu izslēgšanu vienīgi 
formālu iemeslu dēļ un ievērot samērīguma principu.

Vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma princips, kā arī 
pienākums nodrošināt pārskatāmību nepieļauj nekādas sarunas starp lī-
gumslēdzēju iestādi un kādu no pretendentiem publiskā iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras laikā, kas nozīmē, ka principā 
piedāvājums pēc tā iesniegšanas vairs nevar tikt grozīts ne pēc līgumslē-
dzējas iestādes, ne pēc pretendenta ierosmes.14

Iepirkumu procedūras
Saskaņā ar PIL 8. panta otro un trešo daļu, 49. panta ceturto daļu un 

57. pantu ir izdoti Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi  “Iepir-
kuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”,15 un saskaņā ar PIL  
7. panta pirmo daļu – “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemēro-
šanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Minētie noteikumi nosa-
ka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras 
piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts PIL  6. pantā, no 
saviem līdzekļiem vai no ES politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu 
palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kas ir 
pasūtītājs PIL izpratnē.16

Noteikumi attiecas uz jebkuru personu, kas saskaņā ar ES fondu ies-
tādes lēmumu, citas ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcijas vai 
12 Aktualizēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās. Tiesu prakses 

apkopojums 2005. gada februāris – 2020. gada jūnijs.– http://at.gov.lv/lv/jaunumi/par-notikumiem/
aktualizets-augstakas-tiesas-prakses-apkopojums-publisko-iepirkumu-lietas-8451/.– (Resurss 
apskatīts 27.12.2020.).

13 Turpat.
14 Turpat.
15 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība: Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 107 (pieņemti 28.02.2017.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 45 (2017, 1. marts).
16 Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 (pieņemti 28.02.2017.)// 
Latvijas Vēstnesis.– Nr. 45 (2017, 1. marts).
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apsaimniekotāja lēmumu, vai tādas personas lēmumu, kura ir pasūtītājs 
PIL izpratnē, finansējumu līguma izpildei saņem no ES politiku instru-
mentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts vai 
pašvaldību budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensā-
cija. Finansējuma saņēmējs piemēro šajos noteikumos paredzēto iepirku-
ma procedūru, lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu ar 
piegādātāju.17

Saskaņā ar PIL 12. pantu un SPSIL 15. pantu ir izdoti MK “Noteikumi 
par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”18. Tie nosaka publisko 
iepirkumu līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz ES starptautiskajām 
saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam 
un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.19

Līgumcenu robežvērtības ir sliekšņi, atkarībā no kuriem nosaka, vai 
iepirkuma procedūra ir veicama tiesību aktos reglamentētajā kārtībā, kā 
arī kādas publisko iepirkumu regulējošās tiesību normas ir vai nav obli-
gāti piemērojamas konkrētajam iepirkumam. Ja paredzamā līgumcena ne-
sasniedz robežvērtību (pakalpojuma līguma gadījumā ir zem 42000 eiro, 
bet publiska būvdarbu līguma gadījumā – 170000 eiro), tad pasūtītājs var 
nepiemērot attiecīgo iepirkuma procedūru vai attiecīgās tiesību normas. 
Pakalpojumu un preču iegādei no 10000 līdz 42000 eiro un būvdarbu iepir-
kumam no 20000 līdz 170000 eiro piemēro vienkāršotu iepirkumu kārtību, 
ko paredz PIL 9. pants.20

Zaļais publiskais iepirkums

Īstenojot ES fondu līdzfinansētus projektus, viens no horizontālajiem 
principiem ir ilgtspējīga attīstība un tam viens no darbības programmas 
uzraudzības rādītājiem ir zaļais publiskais iepirkums (turpmāk – ZPI), kas 
attiecīgi tiek iekļauts vairāku specifisko atbalsta mērķu atlases kritērijos. 
Ministru kabinets nosaka zaļā publiskā iepirkuma principus, prasības un 
to piemērošanas kārtību, preču, pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām  

17 Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 
projektiem: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 (pieņemti 28.02.2017.)// 
Latvijas Vēstnesis.– Nr. 45 (2017, 1. marts).

18 Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām: Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 105 (pieņemti 28.02.2017.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 45 (2017, 1. marts).

19 Turpat.
20 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 254 (2016,  

29. decembris).
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piemēro zaļā publiskā iepirkuma prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritē-
rijus, iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību.21

ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas  
iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi,  
ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienā-
du primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams:

•	 samazināt ietekmi uz vidi;
•	 veicināt sociālus uzlabojumus;
•	 panākt ietaupījumus budžetā.
Katru gadu ES dalībvalstis kopumā publiskā iepirkuma mērķiem tērē 

vidēji 19% no iekšzemes kopprodukta. Latvijā publiskais iepirkums veido 
17% no iekšzemes kopprodukta. Šāda ietekme uz preču un pakalpojumu 
tirgu ir nozīmīga, tāpēc, iekļaujot vides prasības publiskajā iepirkumā  
(veicot zaļo publisko iepirkumu), ir iespējams ne vien veicināt videi drau-
dzīgu preču un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu tirgū, bet arī panākt  
finansiālus un sociālus uzlabojumus. ZPI ir viens no ES vides, klimata  
un enerģijas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacīju- 
mu iekļaušana iepirkumu specifikācijās, kļūst prioritārs uzdevums arī  
Latvijā.22 

ZPI kritēriju piemērošanas obligātums ir atkarīgs no iepirkuma priekš-
meta. MK noteikumi “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība”23 nosaka, kuros gadījumos un kādi zaļā iepirku-
ma kritēriji ir jāparedz obligāti un kuros gadījumos pasūtītājam ir izvēles  
iespējas:

•	 obligāti – iekštelpu un ielu apgaismojuma projektēšanas, renovāci-
jas, uzstādīšanas iepirkumos (izņemot tuneļu, autostāvvietu, sporta 
laukumu apgaismojumu);

•	 izvēles – biroju ēku būvdarbiem.24

Būvdarbu publiskajā iepirkumā var izmantot arī citas zaļā iepirkuma 
prasības un kritērijus, ja tie attiecināmi uz būvdarbiem, nodrošinot vienā-
das iespējas piegādātājiem, atklātību un prasību samērību un nepieļaujot 
diskrimināciju.
21 Publisko iepirkumu likums 19. panta 2. daļa (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.–  

Nr. 254 (2016, 29. decembris).
22 Zaļais publiskais iepirkums.– https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums.– 

(Resurss apskatīts 28.12.2020.).
23 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība: Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 (pieņemti 26.06.2017.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 129 (2017, 
30. jūnijs).

24 Turpat, 1., 2. pielikums.
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Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas posmi un termiņi
Iepirkuma procedūras dokuments ir jebkurš dokuments, kuru sagatavo-

jis vai uz kuru atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai 
iepirkuma procedūras elementus, t.sk. paziņojums par līgumu, paziņojums 
par izmaiņām vai papildu informāciju, tehniskā specifikācija, aprakstošie 
dokumenti, iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras nolikums un 
papildu dokumenti.25

Iepirkuma procesam ir trīs galvenie posmi:
1) iepirkuma komisijas izveidošana un nepieciešamo ekspertu pie-

saiste;
2) iepirkuma dokumentu sagatavošana (t.sk. vajadzības apzināšana 

un tirgus izpēte);
3) iepirkuma norise.
Katram no šiem posmiem nepieciešams laiks. Lai gan normatīvie akti 

nosaka iepirkumam piemērojamo iepirkuma metodi, iepirkuma posmus un 
termiņus (piedāvājumu gatavošanai, līgumu slēgšanai utt.) tie neregulē: cik 
ilgi tiek gatavoti iepirkuma dokumenti, cik ilgi lemj par iepirkuma komisi-
jas sastāvu un ekspertu nepieciešamību, nedz arī, cik daudz laika vajadzētu 
pircējam, lai izvērtētu iesniegtos piedāvājumus un pieņemtu lēmumu.

Neatkarīgi no tā, kāda iepirkuma metode tiks piemērota konkrētā  
iepirkuma veikšanai, pirmais darbs ir noteikt, kāda ir pasūtītāja vajadzība, 
ko nosaka, gan aptaujājot personas, gan veicot tirgus izpēti, proti, veicot 
visus priekšdarbus, lai varētu kvalitatīvi sagatavot iepirkuma dokumentus. 
Galvenokārt uzmanība jāpievērš iepirkuma priekšmeta aprakstam – tehnis-
kajām specifikācijām un līguma projektam. Šie dokumenti ir nepieciešami, 
uzsākot jebkuru iepirkumu. To, cik detalizēti vai cik lielā apjomā ir izvirzā-
mas kvalifikācijas prasības un dokumenti, kādi var būt vērtēšanas kritēriji, 
nosaka piemērojamās iepirkuma metodes noteikumi.

Definējot priekšmetu, pasūtītājs var brīvi izvēlēties, ko tas vēlas iepirkt, 
ar nosacījumu, ka tas tiek darīts, nekropļojot tirgu. Parasti tiek aprakstīti 
būvdarbi, taču definīcijā var iekļaut ari darbības rezultātus vai funkcionālas 
prasības. Pēc līguma priekšmeta definēšanas tas jāprecizē tehniskajās speci-
fikācijās, kas ir ietvertas iepirkuma dokumentos. Visām tehniskajām specifi-
kācijām jābūt saistītām ar līguma priekšmetu. Ja nepieciešams, var precizēt 
ekoloģiskos raksturlielumus, kā arī konkrētus materiālus un ražošanas meto-
des. Specifikācijas var attiekties uz ikvienu aprites cikla posmu, piemēram, 

25 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 254 (2016,  
29. decembris).
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izejvielu ieguvi, apstrādi, iepakošanu, piegādi utt. Tehniskie standarti, mar-
ķējumi, kā arī ES un valstu ZPI kritēriji ir vērtīgi informācijas avoti, izstrādā-
jot specifikācijas. Ja jūs vēlaties pieprasīt, lai pretendenti uzrāda marķējumu, 
piemēro īpašus nosacījumus, ir jāatzīst līdzvērtīgi marķējumi.

Nolikums ir tiesību akts, uz ko tiek balstīta turpmākā iepirkuma pro-
cedūra un kas līdztekus normatīvajam regulējumam (vienlaikus tam atbil-
stoši) reglamentē iepirkuma procedūras norisi. Tajā ietvertie noteikumi, 
tostarp kritēriji, kurus pasūtītājs vērtē, piešķirot līguma slēgšanas tiesības, 
ir saistoši līdz pat brīdim, kad tiek izpildīts vai ir kļuvis neapstrīdams lē-
mums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Nolikums pēc savas tiesis-
kās dabas galīgi nenoregulē tiesiskās attiecības iepirkumu procesā un nav 
uzskatāms par administratīvo aktu, bet par tā pieņemšanas un līguma no-
slēgšanas vispārīgiem “spēles noteikumiem” (Augstākās tiesas 2012. gada 
17. augusta lēmums lietā Nr. SKA-850/2012 (A420456612)).26

Tehniskās specifikācijas ietver pasūtītāja prasības attiecībā uz sniedza-
majiem pakalpojumiem vai preču piegādēm – sākot ar būvdarbos izmanto-
jamajiem materiāliem un beidzot ar noteikumiem par vides aizsardzību un 
klimata pārmaiņu novēršanas veicināšanu.27 Saskaņā ar PIL17. panta pirmo 
daļu tehniskajām specifikācijām jānodrošina vienādas iespējas visiem pre-
tendentiem, un tās nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus konkurencei.28 

Minētā norma atspoguļo publiskā iepirkuma tiesību pamatprincipu, 
no kura izriet prasība nodrošināt iepirkuma priekšmeta piešķiršanā vien-
līdzīgu attieksmi, kas izslēgtu starp pretendentiem negodīgu konkurenci,  
iepriekš zināmu priekšrocību piešķiršanu noteiktam pretendentam iepre-
tim citiem konkurentiem. Tādējādi tiek panākts publiskā iepirkuma re-
gulējuma galvenais mērķis – ietaupīt budžeta līdzekļus (Augstākās tiesas  
2013. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. SKA-58/2013 (A420603010)).

Dokumentos ietvertajām prasībām, novērtēšanas kritērijiem un kār-
tībai ir jāatbilst likumdevēja mērķiem (Augstākās tiesas 2012. gada  
17. augusta lēmums lietā Nr. SKA-850/2012 (A420456612)). Nozīme ir 
tam, vai pasūtītāja izveidotais iepirkuma priekšmeta apraksts nepiešķir ne-
pamatotas priekšrocības vienam, faktiski iepriekš zināmam pretendentam 
iepretim citiem, piemēram, vai pretendentiem nav radīti mākslīgi vai pār-
26 Aktualizēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās. Tiesu prakses 

apkopojums 2005. gada februāris – 2020. gada jūnijs.– http://at.gov.lv/lv/jaunumi/par-notikumiem/
aktualizets-augstakas-tiesas-prakses-apkopojums-publisko-iepirkumu-lietas-8451/.– (Resurss 
apskatīts 27.12.2020.).

27 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.), 17. panta 2., 3. daļa// Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 254 (2016, 29. decembris).

28 Turpat, 17. panta 1. daļa.
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mērīgi šķēršļi piegādāt prasīto preci un tiem nav bijuši šķēršļi pieaicināt 
apakšuzņēmējus (Augstākās tiesas 2013. gada 11. janvāra sprieduma lietā 
Nr. SKA-58/2013 (A420603010)). Vienlaikus jāņem vērā, ka likums iz-
slēdz tikai nepamatotus, nevis jebkurus ierobežojumus konkurencei (Aug-
stākās tiesas 2013. gada 18. decembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-
1033/2013 (A42718408)).

Visām prasībām, kurām jāatbilst piedāvājumam, un arī piedāvājumu 
vērtēšanas kārtībai ir jābūt paredzētai iepirkuma procedūras dokumentā-
cijā (Augstākās tiesas 2013. gada 18. septembra spriedums lietā Nr. SKA-
772/2013 (A420377912)).

 Nolikumā ietverams iepirkuma priekšmeta apraksts. Tam ir jābūt pie-
tiekami skaidram. Neskaidra iepirkuma priekšmeta noteikšana var būtiski 
ietekmēt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, un pati par sevi 
ir būtisks procedūras pārkāpums (Augstākās tiesas 2007. gada 8. februāra 
spriedums lietā Nr. SKA-30/2007).29

Saskaņā ar PIL 46. panta pirmo daļu piedāvājuma izvēles kritēriji ir ze-
mākā cena vai saimnieciskais izdevīgums. Atbilstoši minētā panta trešajai 
daļai saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā pasūtītājs 
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos norāda visus 
vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju īpatsvaru un skaitlis-
kās vērtības, kā arī iepirkuma procedūras dokumentos norāda piedāvājuma 
izvēles algoritmu saskaņā ar šiem kritērijiem un aprakstu, kā tiks vērtēts 
katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Kritērijiem piešķirtās skait-
liskās vērtības var norādīt noteiktā diapazonā.30 Cita starpā PIL paredz, 
ka būvniecības iepirkumos ir jāievēro saimnieciskā izdevīguma princips. 
Tomēr nereti ģenerāluzņēmēji zemākas cenas meklējumos pieļauj darba 
algas nodokļu “optimizāciju” un paviršības darba drošības noteikumu  
ievērošanā no apakšuzņēmēju puses.31

Iepirkuma dokumentiem ir jāpievieno līguma projekts, lai visi preten-
denti piedalītos iepirkuma procedūrā ar vienādiem nosacījumiem. Atklā-
tajā un slēgtajā procedūrā nedrīkst notikt sarunas par līguma detaļām pēc 
tam, kad ir pieņemts lēmums, kurš piedāvājums tiks izraudzīts (to darot 
29 Aktualizēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās. Tiesu prakses 

apkopojums 2005. gada februāris – 2020. gada jūnijs.– http://at.gov.lv/lv/jaunumi/par-notikumiem/
aktualizets-augstakas-tiesas-prakses-apkopojums-publisko-iepirkumu-lietas-8451/.– (Resurss 
apskatīts 27.12.2020.).

30 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.), 46. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 254 
(2016, 29. decembris).

31 VNĪ, VID un IUB sadarbosies būvniecības pasūtījumu uzraudzībā: Iepirkums būvniecībā// 
Iepirkumi.– Nr. 5 (2019), 26.–27. lpp.
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tiktu pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips). Saskaņā ar PIL 61. panta 
trešās daļas 3. punktu būtiskus iepirkuma līguma grozījumus var veikt, ja 
tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja pa-
redzēt.32 PIL 13. pantā ir noteikts – pasūtītājs pieprasa no pretendenta tikai 
tādu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas un pie-
dāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar no-
teiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem,33 bet praksē diezgan bieži 
secinām, ka pasūtītājs pretendentiem izvirza nepamatotas prasības, līdz ar 
to noslogojot piedāvājumu sagatavošanas daļas speciālistu ar nevajadzīgu 
administratīvo slogu.

Neņemot vērā to, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) ir 
publicējis vairākus paraugnolikumus,34 katrs pasūtītājs iepirkumu nolikumus 
sastāda pēc saviem ieskatiem un formām, tādējādi pretendentam, gatavojot 
ikvienu piedāvājumu, visi dokumenti ir jāsagatavo no jauna, gan ņemot vērā 
nolikumā ietvertās prasības, gan arī ievērojot katra pasūtītāja norādījumus un 
nolikumam pievienotās formas pretendenta spēju apliecināšanai.

Iepirkuma norises posmi
Publiskā iepirkuma norisei ir vairāki posmi:
•	 iepirkuma izsludināšana;
•	 piedāvājumu sagatavošanas laiks;
•	 piedāvājumu saņemšana;
•	 piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un lēmuma pieņemšana;
•	 iepirkuma līguma slēgšana;
•	 iepirkuma līguma vadība.
Saskaņā ar PIL 36. panta pirmo daļu, kā arī MK 2017. gada 28. feb-

ruāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 
kārtība” 8., 31., 68., 108. un 143. punktu pasūtītājam piekļuve iepirkuma 
procedūras dokumentiem savā pircēja profilā jānodrošina, sākot ar attie-
cīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi (t.i., dienu, kad paziņojums par līgu-
mu publicēts IUB tīmekļvietnē). Attiecībā uz iepirkumiem, kuru paredza-
mā līgumcena ir virs ES robežvērtībām, jāņem vērā, ka saskaņā ar PIL  
34. panta trešo daļu IUB paziņojumu par līgumu publicē pēc tam, kad sa-
32 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 254 (2016,  

29. decembris).
33 Turpat.
34 Jauni paraugnolikumi pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem.– https://www.

iub.gov.lv/lv/jaunums/jauni-paraugnolikumi-pasvaldibu-vai-citu-pasutitaju-organizetiem-
iepirkumiem/.– (Resurss apskatīts 01.01.2021.).

LIENE KLINTSONE



208 II  ABSOLVENTU UN STUDENTU RAKSTI

ņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu ES Oficiālajā Vēstnesī 
(turpmāk – ES OV) vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts ES OV apstip-
rinājums par paziņojuma saņemšanu. Līdz ar to var rasties situācija, ka 
paziņojums par līgumu IUB tīmekļvietnē tiek publicēts brīvdienā.

MK 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 ”Iepirkuma proce-
dūru un metu konkursu norises kārtība” ir noteikti šādi minimālie termiņi 
pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai dienās, atklātā konkursa proce-
dūras gadījumā:

Paredzamā  
iepirkuma  

līguma cena

Ja publicēts 
iepriekšējs 
informatīvs 
paziņojums

Steidzamības 
gadījumā

Elektroniska 
piedāvājumu 
iesniegšana

Pēc grozījumu 
izdarīšanas

Virs
5350000 eiro 15 15 30

Vismaz puse 
no sākotnējā 

termiņa, bet ne 
mazāk par 7 

dienām

170000 –
5350000 eiro 15 15 15

Plānošanas posmā ir jāsagatavo reālistisks laika grafiks visam iepir-
kuma procesam, tostarp potenciālām tiesiskās aizsardzības procedūrām, 
līdz pat līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un izpildes posmam. Pārāk 
optimistiski laika grafiki ir sastopami bieži un izraisa kļūdas turpmākajos 
izpildes posmos. Piemēram, to rezultātā var neizdoties iepirkuma process 
vai rasties nopietnas izpildes problēmas, jo piedāvājumu sagatavošanai 
atvēlēts nereālistisks laikposms un tādējādi sarūk piedāvājumu skaits un 
krītas to kvalitāte. Minimālos termiņus attiecīgā gadījumā var pagarināt, 
piemēram, līguma sarežģītā priekšmeta dēļ. Nereti pasūtītāji nepievērš 
uzmanību tam, ka noteiktais minimālais piedāvājumu sagatavošanas laiks 
tiek  definēts dienās, nevis darba dienās, tāpēc pretendentiem  nereti  ir jā-
paveic neiespējamais gadījumos, ja  kalendārajā mēnesī ir vairākas svētku 
dienas. Piemēram,  ja iepirkums tiek izsludināts 18.12.2020. un noteiktais 
piedāvājums ir jāiesniedz līdz 19.01.2021., tad reālais piedāvājumu saga-
tavošanas laiks ir tikai 17 darba dienas.

Būvdarbu publiskais iepirkums, kas ietver Eiropas strukturālo un in-
vestīciju fonda dotācijas, bieži vien notiek  ar ES dotācijām finansēta lielā-
ka projekta kontekstā, kuru īsteno koordinējot vairākus līgumus. Kavējumi 
vienā līgumā var skart pārējo līgumu izpildi. Dotāciju apstiprināšanas un 
maksājumu laiks var ietekmēt budžeta apstiprinājumus un vispārējo līgu-
mu slēgšanas procesu, un tas līgumslēdzējai iestādei ir jāņem vērā. ES do-
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tācijas var ietekmēt arī termiņus saistībā ar līguma izdevumu attiecināmību 
un attiecīgi to atmaksu.

Piedāvājumu vērtēšana un kvalifikācijas prasības
Vērtēšanas komisijas pirmais uzdevums ir pārbaudīt visus piedāvāju-

mus, lai nodrošinātu, ka tie atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām, kā arī 
kvalifikācijas atlases prasībām, ka pretendenti ir burtiski ievērojuši tiem 
domātās instrukcijas. Ja instrukcijas nav ievērotas, tad piedāvājumi ir tūlīt 
jānoraida kā neatbilstoši, un ir jāpaskaidro pretendentam, kāpēc piedāvā-
jums ir noraidīts. Jaunais PIL par  galveno piedāvājumu vērtēšanas kritē-
riju nosaka ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu. Līgumslēdzēja iestāde 
to nosaka, ņemot vērā izmaksas vai cenu, izmaksu un kvalitātes kritērijus, 
vai tikai cenu. PIL teikts, ka pasūtītājs joprojām ir tiesīgs cenu izmantot 
tikai kā etalonu piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai gadījumos, ja 
tehniskās specifikācijas ir detalizētas un citi kritēriji nav nozīmīgi piedā-
vājuma izvēlē. 

Apkopojot publicētos atklātos konkursus būvniecībā 2020. gadā, seci-
nāms, ka 85% no visiem publicētajiem iepirkumiem  vērtēšanas kritērijs 
joprojām ir zemākā cena.

Senāta 2020. gada 25. februāra lēmumā lietā SKA 948 /2020 ir no-
rādīts, ka pasūtītāja rīcības brīvība attiecībā uz personāla kvalifikācijas 
prasību izvirzīšanu ir aplūkojama kopsakarā ar publisko iepirkumu pamat-
principu nepieciešamību nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī 
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Tāpēc pasūtītāja rīcības brīvība 
nav neierobežota un pasūtītājs ir saistīts ar to, ka ir pieļaujams izvirzīt ti-
kai tādas prasības, kuras objektīvi ir nepieciešamas līguma izpildei un nav 
nesamērīgas. No minētā secināms, ka gadījumā, ja ir pārsūdzēta nolikuma 
norma, argumentējot, ka tajā izvirzītās prasības ir nepamatotas un nesamē-
rīgi ierobežo konkurenci, pasūtītājam jāspēj racionāli pamatot, kā konkrētā 
prasība ir saistīta ar iepirkuma līguma kvalitatīvu izpildi, proti, kāpēc tā 
nepieciešama.35

Nereti IUB lēmumos par pretendentu iesniegtajām sūdzībām par iepir- 
kumu nolikumos izvirzītajām nesamērīgajām kvalifikācijas prasībām, cita 
starpā tiek minēts Senāta 2015. gada 13. maija rīcības sēdes lēmums lie-
tā SKA 299/2015, ka pretendents nevar pasūtītājam diktēt noteikumus, ar 
35 Aktualizēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās. Tiesu prakses 

apkopojums 2005. gada februāris – 2020. gada jūnijs.– http://at.gov.lv/lv/jaunumi/par-notikumiem/
aktualizets-augstakas-tiesas-prakses-apkopojums-publisko-iepirkumu-lietas-8451/.– (Resurss 
apskatīts 27.12.2020.).
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kādu kvalifikāciju apveltītiem jābūt pretendentiem vai to atbildīgajām per-
sonām kvalitatīva pakalpojuma saņemšanas nodrošināšanai.

Kvalitātes vadības standarti.
Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Robežvērtībām vai 

lielāka, atbilstoši PIL 47. pantam, nolikumā var pieprasīt, lai pretendentam 
būtu tāda kvalitātes nodrošināšanas sistēma, ko ir apstiprinājusi akreditēta 
institūcija, piemēram, ISO kvalitātes standarts. Ja pasūtītājs vēlas noteikt 
kvalitātes vadības prasības iepirkumos, kuru paredzamā līgumcena nesa-
sniedz Robežvērtības, tas ir tiesīgs to darīt, pamatojoties uz PIL 46. panta 
trešās daļas 3. punktu.36 Pasūtītājs drīkst prasīt, piemēram, paša preten-
denta veidotu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu, ņemot vērā 
iepirkuma priekšmeta būtību un specifiku.

Vides vadības standarti.37

Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Robežvērtībām vai 
lielāka, atbilstoši PIL 48. pantam nolikumā var pieprasīt, lai pretendentam 
būtu tādi vides vadības standarti, ko ir apstiprinājusi akreditēta institūcija. 
Līdzīgi kā attiecībā uz kvalitātes kontroli, ja pasūtītājs vēlas noteikt pra-
sības par vides vadības standartiem iepirkumos, kuru paredzamā līgum-
cena nesasniedz Robežvērtības, tas ir tiesīgs to darīt, pamatojoties uz PIL  
46. panta trešās daļas 8. punktu.38 Pasūtītājs drīkst prasīt, piemēram, paša 
pretendenta veidotu vides vadības standartu aprakstu, ņemot vērā iepirku-
ma priekšmeta būtību un specifiku.

Kā atzīts judikatūrā, gan pasūtītājs, gan IUB pārstāv valsti plašākā 
nozīmē un īsteno valsts (sabiedrības) interesi pēc iespējas efektīvāk iz-
mantot budžeta līdzekļus, iegādājoties preces vai saņemot pakalpojumus 
savu publisko funkciju īstenošanas vajadzībām. Nav pamatots viedoklis, 
ka pasūtītājs iepirkuma procesā ir biroja izdotā administratīvā akta adre-
sāts. Tieši pasūtītājs izdod administratīvo aktu – lēmumu par to, ar kuru 
piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju slēdzams līgums (Augstākās tie-
sas 2008. gada 13. jūnija lēmums lietā Nr. SKA-446/2008 6. punkts un  
2006. gada 23. maija lēmums lietā Nr. SKA-306/2006.).39 

36 Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 254 (2016,  
29. decembris).

37 Turpat.
38 Turpat.
39 Aktualizēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās. Tiesu prakses 

apkopojums 2005. gada februāris – 2020. gada jūnijs.– http://at.gov.lv/lv/jaunumi/par-
notikumiem/aktualizets-augstakas-tiesas-prakses-apkopojums-publisko-iepirkumu-lietas-8451.– 
(Resurss apskatīts 27.12.2020.).
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Pēc IUB vadītājas (līdz 09.20.2020.) Daces Gailes viedokļa, nesen pub-
licēts Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) paziņojums par to, kā pilnveidot 
iepirkumus Eiropas Savienībā, kas rāda – ne tikai mēs Latvijā cīnāmies ar 
grūtībām iepirkumu sistēmas sakārtošanā. Eiropas Savienības iepirkumu 
eksperti ir neapmierināti, ka publiskie iepirkumi ir kļuvuši ļoti “juridiski”. 
Proti, pasūtītājam vissvarīgākais ir pievilkt ķeksi par iepirkuma procedūras 
formālu īstenošanu atbilstoši likuma prasībām, lai gan vajadzīgais iepirkuma 
rezultāts nav sasniegts. EK paziņojumā iekļauta atsauce uz pētījumu, kurā 
konstatēts – vien 17% nelietderīgi izlietotu resursu iepirkumos ir korupcijas 
dēļ, bet 83% – dēļ neprofesionāli rīkota iepirkuma. Kā godīgi veidot bizne-
su? Diemžēl publisko iepirkumu tiesiskais regulējums darbojas lieliski, ja 
visi iepirkuma procesa dalībnieki darbojas godīgi. Likuma normas neglābj, 
ja tiek strādāts kādu grupu interešu vārdā, nevis labākā rezultāta sasniegša-
nai. Procedūra situāciju neglābj, ja visā procesā nav godaprāta.

Nereti pašvaldības sūdzas, ka publiskais iepirkums sadārdzina pirku-
mu. Jāsaprot, ka atklātība un laba reputācija nav lēta. Publiskajā iepirkumā 
ir jāmaksā arī par atklātību, proti, par to, ka ir jānodrošina konkurence, 
nevis jāuzvar radinieka firmai. Uzvarēt var firmas, kas nomaksājušas visus 
nodokļus, legāli nodarbina darbiniekus.40

Lai aizsargātu, saglabātu un attīstītu brīvu, godīgu un vienlīdzīgu kon-
kurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs, ierobežojot 
tirgus koncentrāciju, uzliekot par pienākumu izbeigt konkurenci regulējo-
šajos normatīvajos aktos aizliegtas darbības un normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā saucot pie atbildības vainīgās personas, 2001. gada 4. oktobrī 
Saeima pieņēma  un Valsts prezidents izsludināja Konkurences likumu.41 
Saskaņā ar minētā likuma 4. pantā noteikto, Konkurences padome (turp-
māk – KP) ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu un 
citiem normatīvajiem aktiem. KP izveido Ministru kabinets, un tā ir Ekono-
mikas ministrijas padotībā, kuru realizē pārraudzības formā.42 2020. gada 
1. janvārī Latvijā stājās spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas aizliedz 
publiskām personām – valstij, pašvaldībām un tām piederošām kapitāl-
sabiedrībām – pārkāpt vienlīdzīgas konkurences principus, nepamatoti  
ierobežojot vai pat liedzot privātajiem uzņēmējiem iespēju darboties tirgū.

Publisku personu radīti konkurences kropļojumi var izpausties dažādos 
veidos, tomēr visbiežāk publiskas personas savā darbībā neievēro konku-
40 Kā rīkot labāku publisko iepirkumu?.– https://zurnalsiepirkumi.lv/ka-rikot-labaku-publisko-

iepirkumu.– (Resurss apskatīts 26.12.2020.).
41 Konkurences likums (pieņemts 04.10.2001.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 151 (2001, 23. oktobris).  
42 Turpat.
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rences neitralitātes principu un diskriminē privātos uzņēmējus. Piemēram, 
publiska persona, izmantojot administratīvo varu, īpašu labvēlību izrāda 
savai kapitālsabiedrībai, tādējādi nepamatoti ierobežojot privāto uzņēmēju 
iespējas piedāvāt līdzvērtīgus pakalpojumus.43

Secinājumi un priekšlikumi
Latvijas Republikas Satversme ietver normas, no kurām atvasināma 

gan informēšana, gan tālāk izrietošas līdzdalības darbības, kas pilnībā 
nodrošina personas līdzdalību būvniecības publiskajā procesā. Līdzdalības 
mehānisms veidojas apvienojot pamattiesības, kas nostiprinātas kā tiesības 
uz vārda brīvību (Satversmes 100. pants), sapulču brīvība  (102. pants), tie-
sības vērsties ar iesniegumiem valsts un pašvaldību iestādēs (104. pants), 
tiesības zināt savas tiesības (90. pants), tiesības uz izglītību  (112. pants), 
tiesības uz īpašumu (105. pants), tiesības uz labvēlīgu vidi (115. pants).44

Viena no lielākajām iepirkumu problēmām Latvijā ir stingras iepirku-
ma likumdošanas aktu ieviešanas kontroles trūkums. Konkurences padome 
uzver, ka publisku personu radīti konkurences kropļojumi ir viena no no-
zīmīgākajām konkurences vides problēmām Latvijā, par ko KP ceļ trauk-
smi jau no 2012. gada. Arī iestādes reizi divos gados rīkotās sabiedriskās 
domas pētījuma rezultāti apliecina, ka publisku personu radīti konkurences 
kropļojumi būtiski ietekmē godīgas uzņēmējdarbības vidi Latvijā. 

Kā norāda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, neatbilstība ir jebkurš 
Latvijas Republikas vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Regulas  
Nr. 1303/2013 2. panta 36. punktam, proti, tiesību akta pārkāpums, kas 
noticis tāda ekonomikas dalībnieka darbības vai bezdarbības dēļ, kurš ir 
iesaistīts ES fondu īstenošanā, un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES 
budžetam.

Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepir-
kumu likuma mērķis ir nodrošināt iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu 
konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem un pasūtītāja 
līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku, kas saistīti ar 
Direktīvas 2014/24/ES 18. pantā norādītajiem iepirkumu principiem.

Praksē konstatējams, ka reizēm jau sākotnēji netiek veikta atbilstoša 
projekta aktivitāšu plānošana vai kavējas iepirkuma līguma noslēgšana, 
43 Konkurences likuma grozījumi.– https://lvportals.lv/dienaskartiba/311866-stajies-speka-

jaunais-konkurences-tiesibu-regulejums-pret-valsts-un-pasvaldibu-raditiem-konkurences-
kroplojumiem-2020.– (Resurss apskatīts 04.01.2021.).

44 Latvijas Republikas Satversme (pieņemta 15.02.1922.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 43 (1993,  
1. jūlijs).
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kas ietekmē projekta ieviešanu – nav reāli projekta īstenošanas termiņā 
pabeigt plānotās darbības un iespējams pilnībā vai daļēji zaudēt projekta 
finansējumu. Var būt dažādas ar iepirkumu saistītas situācijas, kas apdraud 
projekta norisi: iepirkumā vispār nav iesniegti piedāvājumi, iesniegti neat-
bilstīgi vai nepiemēroti piedāvājumi,  tiek saņemti pārāk dārgi piedāvājumi 
vai kavējas līguma izpilde.

Svarīgas veiksmīga iepirkuma sastāvdaļas ir:
1) kompetenta komisija un piesaistītie speciālisti;
2) pietiekami ilga laika ieplānošana iepirkuma dokumentācijas sa-

gatavošanai, norisei (ņemot vērā iespējamās sūdzības) un līguma 
izpildei;

3) tirgus izpēte;
4) ieinteresēto piegādātāju sanāksmes organizēšana;
5) izvirzīto kvalifikācijas prasību un līguma nosacījumu samērīguma 

izvērtēšana;
6) pasūtītāja vajadzībām un Publisko iepirkumu likumam atbilstošas 

tehniskās specifikācijas sagatavošana;
7) kvalitatīva līguma projekta sagatavošana.
Pasūtītājam veiksmīga iepirkuma norisei ir jāizprot arī iepirkuma eko-

nomiskie aspekti, pretējā gadījumā tā izvirzīto nosacījumu dēļ piegādātāji 
var vai nu izvēlēties vispār nepiedalīties, vai arī iesniegt piedāvājumus, 
kuros paredzētais nav izpildāms. Ir ļoti būtiski jau līguma projektā pare-
dzēt iespējamos līguma grozījumus, t.sk. iespēju pagarināt līguma izpildes 
termiņu. Tāpat jāņem vērā – ja tas ir noteikts kā piedāvājuma vērtēšanas 
kritērijs, līguma termiņu nevarēs pagarināt. Lai gan PIL un SPSIL ir ietver-
ti ļoti stingri nosacījumi attiecībā uz piegādātāju –pretendentu, tomēr vēl ir 
daudz kas darāms, lai novērstu korupciju un ierobežotu birokrātiju. 

Lai pasūtītājiem nerastos  iespēja pieļaut nolikumos tādas prasības, 
kuras, pirmkārt, sašaurina pretendentu loku un, otrkārt, ir nesamērīgas at-
tiecībā pret pašu iepirkuma līguma priekšmetu, kā arī, lai sakārtotu valstī 
publisko iepirkumu sistēmu būvniecībā, ir nepieciešams izstrādāt standarta 
nolikumu un ar likumu noteikt, ka tas ir saistošs visām personām, uz kurām 
ir attiecināms PIL un SPSIL. Ministru kabineta  2017. gada 28. februāra 
noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtī-
ba” noteiktie minimālie termiņi piedāvājumu sagatavošanai, pirmkārt, būtu 
jāpārskata,  otrkārt, būtu jānosaka to sagatavošanas periods darba dienās.

Ņemot vērā zaļā publiskā iepirkuma galveno pamatprincipu – samazi-
nāt būvniecības procesa ietekmi uz vidi, PIL attiecībā par kvalitātes vadī-

LIENE KLINTSONE
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bas standartu un vides vadības standartu esamību pretendentu uzņēmumos 
(PIL 47. pants un 48. pants) ir jānosaka obligāta prasība iepirkumiem, kuru 
paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgum-
cenu robežvērtībām vai lielāka (būvdarbiem virs 170000,00 eiro).

Par obligātu izvēles kritēriju ir jānosaka saimnieciski izdevīgākais pie-
dāvājums, atļaujot pasūtītājam zemākās cenas kritēriju vien noteikt “ma-
zajos iepirkumos”, t.i., līdz 170000,00 eiro, nepieļaujot atrunu, ka pasū-
tītājam ir tiesības noteikt izvēles kritēriju “zemākā cena”  ar nosacījumu, 
ka  sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav 
būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē (PIL 51. panta ceturtā daļa).
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CONSTRUCTION PROCUREMENT
Summary

The public procurement system in Latvia has been developed and im-
proved since the beginning of the country’s existence, including the con-
tinuous improvement of the legal regulation of procurement processes, 
which is one of the most important stages of the procurement procedure.

There is an opinion in Latvian society that public procurement in Lat-
via is unfair and the contracting authority does not reach the objective of 
the procurement procedure.

The European Commission recently published a statement on how to 
improve procurement in the European Union, which shows that there are 
difficulties not only in Latvia in arranging the procurement system. Europe-
an Union procurement experts are not satisfied that public procurement has 
become very “legal”. Namely, the most important thing for the contracting 
authority is to attain a check mark for the formal implementation of the 
procurement procedure in accordance with the regulations of the law, alt-
hough the required procurement result has not been achieved. The Europe-
an Commission’s statement includes a reference to a study which found 
that only 17% of wasted resources in procurement were due to corruption 
and 83% due to unprofessionally organized procurement procedures.

On 1 January 2020 amendments to the Competition Law entered into 
force in Latvia, which prohibits public persons - the state, local govern-
ments and capital companies owned by them - from violating the princip-
les of equal competition, unreasonably restricting or even denying private 
entrepreneurs the opportunity to operate in the market.

The Whistleblowing Law, which entered into force on 1 May 2019, 
gives everyone the right to “blow the whistle” in the public and private 
sectors about a threat to the public interests observed in the work environ-
ment.

 Whistleblowing - an opportunity for everyone to promote the legiti-
mate, honest, open and transparent operation of the institution through the 
right to freedom of expression.

LIENE KLINTSONE
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Elīna Leijere
Zinātniskā vadītāja: Mg. iur. Līga Mizovska

NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU 
LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA UN 

PROLIFERĀCIJAS FINANSĒŠANAS 
NOVĒRŠANAS LIKUMA PIEMĒROŠANA

MONEY LAUNDERING AND  
THE APPLICATION OF THE LAW  

ON THE PREVENTION OF TERRORISM AND 
PROLIFERATION FINANCING

Atslēgvārdi: noziedzīgi iegūti līdzekļi, likuma subjekti, iekšējās kontroles 
sistēma, aizdomīgs darījums, ziņošanas pienākums, klienta izpēte.
Keywords: proceeds of crime, subjects of law, internal control system, 
suspicious transaction, reporting obligation, client investigation.

Noziedzīgi iegūti līdzekļi ir manta un/vai finanšu līdzekļi, kuri 
iegūti tādu noziedzīgu darbību rezultātā, par kuru izdarīšanu iestājas 
kriminālatbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un terorisma 
finansēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai mantas tieša 
vai netieša vākšana vai nodošana teroristu grupas vai atsevišķa tero-
rista rīcībā.1 Masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, 
pārvietošanas, lietošanas vai izplatīšanas (turpmāk – proliferācijas) finan- 
sēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai 
netieša vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks 
pilnīgi vai daļēji izmantoti, lai finansētu proliferāciju.2

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFN li-
kums) 4. panta nosacījumiem par noziedzīgiem līdzekļiem ir atzīstami visi 
1 Terorisma finansēšanas novēršana.– https://www.fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/terorisma-

finansesanas-noversana.– (Resurss apskatīts 02.05.2021.).
2 Proliferācijas finansēšanas novēršana.– https://www.iaui.gov.lv/lv/sakums/nilltpfn/2-

uncategorised/278-proliferacijas-finansesanas-noversana.– (Resurss apskatīts 02.05.2021.).
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tieši vai netieši noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūti līdzekļi (noziedzīgi 
iegūta manta, finanšu līdzekļi), atbilstoši 5. pantam par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu ir uzskatāma noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana 
citās vērtībās vai to izcelsmes, piederības mainīšana, lai maskētu vai slēptu 
to izcelsmi, šādu līdzekļu atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, patiesās 
izcelsmes vai piederības mainīšana un citas personas noziedzīgi iegūtu lī-
dzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, apzi-
noties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.3

2018. gada 23. augustā oficiāli publicēja Eiropas Padomes Moneyval 
komitejas savstarpējās novērtēšanas 5. kārtas ziņojumu par Latviju, kurā 
tika novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizā-
cijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Ziņojumā tika detalizēti anali-
zēti Latvijā spēkā esošie gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un te-
rorisma finansēšanas (turpmāk NILL/TF) novēršanas normatīvie akti, gan 
prakse NILL/TF novēršanā un apkarošanā. Ziņojumā tika norādīts: ”Šo-
brīd Moneyval novērtēšanas procedūras ir striktākas nekā jebkad iepriekš. 
Būtiskākais uzdevums Latvijas valdībai un visam sektoram kopumā ir 
uzlabot NILL/TF novēršanas sistēmas efektivitāti. Lai turpinātu Latvijas 
kā atpazīstama finanšu centra attīstību, ir nepieciešams efektīvi pārvaldīt 
visus riskus, kas saistīti ar šo nozari”.4 Pēc minētā ziņojuma tika aktualizēti 
jautājumi par finanšu noziegumu, terorisma finansēšanu, naudas atmazgā-
šanas apkarošanu, pretējā gadījumā Latvijai būtu jārēķinās ar ekonomis-
kajām sankcijām. Lai to nodrošinātu, ir noteikta stingra likuma prasību 
uzraudzība un noteiktas soda sankcijas likuma neievērošanas gadījumā. 
Kā viens no mehānismiem, lai to nodrošinātu, kopš 2008. gada ir spēkā 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēr-
šanas likums, taču 2019. gada 29. jūnijā stājās spēkā likuma grozījumi un 
tika mainīts likuma nosaukums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. Taču vēl  
10 gadus iepriekš spēkā bija likums “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega-
lizācijas novēršanu”. Minētajos likumos noteiktais bija jāievēro jau vairāk 
kā desmit gadus atpakaļ, taču lielākā daļa finanšu iestāžu un sabiedrību šim 
likumam netika pievērsuši vajadzīgo uzmanību, vai labākajā gadījumā,  
tikai formāli sagatavoja nepieciešamos dokumentus. 
3 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 

likums (pieņemts 17.07.2008.), 4. un 5. pants// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotājs.– Nr. 16 (2008, 28. augusts).

4 Moneyval publicē ziņojumu par Latviju.– https://www.fid.gov.lv/lv/aktualitates/moneyval-
publice-zinojumu-par-latviju.– (Resurss apskatīts 02.05.2021.).
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Iekšējās kontroles sistēma
NILLTPFN likuma 3. panta pirmajā daļā ir uzskaitīti saimniecisko vai 

profesionālo darbību veicēji, kuri ir šī likuma subjekti. Taču autore norāda 
uz to, ka NILLTPFN likums attiecas ne vien uz likuma subjektiem, bet uz 
ikvienu Latvijas iestādi, banku, uzņēmumu , arī uz juridiskām un fizis-
kām personām. No tā izriet, ja rodas pamatotas aizdomas par noziedzīgiem 
finanšu darījumiem, tad jebkuram ir pienākums par to ziņot attiecīgajai 
iestādei. Rodas jautājums, kāpēc ir noteikti likuma subjekti, ja pienākums 
ziņot par aizdomīgiem darījumiem gulstas uz ikvienu? Personām, kas nav 
likuma subjekti, attiecīgi ir pienākums ziņot par aizdomīgu darījumu, taču 
NILLTPFN likuma subjektiem, papildus tiek uzlikts par pienākumu izvei-
dot iekšējās kontroles sistēmu (turpmāk – IKS). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšē-
jās kontroles sistēma jeb AML (saīsinājumā no angļu valodas anti-money 
laundering) ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes no-
drošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot 
darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma un proliferācijas finansē-
šanā. No iepriekš minētā ir secināms, ka ziņošanas pienākums attiecas uz 
visiem, bet IKS izstrāde un piemērošana gulstas uz likuma subjektiem.

Iekšējās kontroles sistēma tiek izstrādāta un individualizēta atbilsto-
ši katram likuma subjektam. Lai to nodrošinātu, likuma subjektam tiek 
noteikts par pienākumu nozīmēt atbildīgo darbinieku. Ja sabiedrības īpaš-
nieks un/vai valdes loceklis ir arī tās darbinieks, kurš nodrošina uzņēmu-
ma vadības funkciju, tad par atbildīgo darbinieku tiek iecelta šī persona. 
Atbildīgai personai ir nepieciešams uzrādīt sertifikātu, kas apliecina iegū-
tās zināšanas par AML. Vadoties pēc iekšējās kontroles sistēmas, katram 
klientam tiek veikta klienta iekšējā kontrole, kas ietver:

1) kārtību, kādā identificē klientu (gan fiziskās, gan juridiskās perso-
nas identifikācija);

2) kārtību, kādā novērtē ar klientu saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas risku;

3) kārtību, kādā veic klienta izpēti;
4) kārtību, kādā veic klienta padziļināto izpēti;
5) kārtību, kādā identificē aizdomīgu darījumu pazīmes;
6) kārtību, kādā identificē aizdomīgu darījumu pazīmes nodokļu 

jomā saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 222. panta  
trešo daļu;
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7) atbildīgā darbinieka tiesības, pienākumus un atbildību, pildot liku-
ma prasības.5

Atbilstoši IKS tiek veikta risku identificēšana, risku novērtēšana (seg-
mentēšana), risku pārvaldīšana un risku mazināšana. Vienlaikus likuma 
subjektam ir rūpīgi jāattiecas pret viņam nodotās informācijas izmanto-
šanu, apstrādi un glabāšanu, kā arī jāievēro konfidencialitāte. Šajā gadī-
jumā par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta jebkāda informācija par  
klientu, kas nav publicēta internetā un plašsaziņas līdzekļos. Tā, piemē-
ram, lai izstrādātu atbilstošu IKS ārpakalpojumu grāmatvedības sniedzē-
jiem, šim likuma subjektiem, kā minumus būtu nepieciešams balstīties uz 
šādiem normatīvajiem aktiem:

• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferā-
cijas finansēšanas novēršanas likums;

• Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 392 “Kārtība, kādā 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas no-
vēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju”;

• Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “No-
teikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem da-
rījumiem”;

• Latvijas Republikas likums “Par nodokļiem un nodevām”.
Tāpat jāvērš uzmanība, ka nereti likuma subjekti iegādājas jau gata-

vas IKS, taču šāda sistēma nav balstīta uz katru komersantu individuāli, 
tādējādi likuma subjekts pats to neapzinoties var neizpildīt visas likumā 
noteiktās normas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novērtēšanas principi
Iekšējās kontroles sistēmā tiek ietverts pasākumu kopums, kas paredz 

darbības, lai izpildītu normatīvo aktu prasības un lai pēc iespējas novērstu 
likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, tero-
risma finansēšanā, proliferācijā vai to mēģinājumos. Pamatojoties uz IKS 
likuma subjektam ir jānovērtē, vai viņa klienta veiktie darījumi ir aizdomī-
gi, iespējams saistīti ar terorisma vai proliferācijas finansēšanu, vai korup-
ciju (turpmāk – aizdomīgi darījumi). 

Ja likuma subjekts konstatē aizdomīgu darījumu, tad nekavējoties 
par to ir pienākums ziņot attiecīgajai institūcijai. Likumā ir paredzēti 
5 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novērtēšanas 

likums (pieņemts 17.07.2008.), 7. pants// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotājs.– Nr. 16 (2008, 28. augusts).
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vairāki ziņošanas pienākumi un iespējas, proti, NILLTPFN likuma  
30. pantā ir noteikts, ka likuma subjektam ir pienākums nekavējoties zi-
ņot Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID) par katru aizdomīgu 
darījumu. Ziņošanas kārtību šajā gadījumā regulē 2019. gada 17. decem-
bra Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā 
sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”. Ziņojumu var iesniegt 
elektroniski FID mājas lapā. 

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 pantu likuma 
subjektiem ir pienākums ziņot Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – 
VID) par tādu personu, kuras reģistrācijas (rezidences) valsts ir Latvijas 
Republika, tiklīdz tiek konstatēts aizdomīgs darījums nodokļu jomā. No-
teikumus un kārtību, kā VID jāziņo par aizdomīgiem darījumiem nodokļu 
jomā, regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 162 “Noteikumi par kārtību, 
kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem 
darījumiem”. Arī šajā gadījumā ziņojumu var iesniegt elektroniski, proti, 
VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā. Likuma subjektam, pamatojoties 
uz savu profesionālo spriedumu, ir pienākums patstāvīgi izvērtēt un pie-
ņemt lēmumu vai tas ir aizdomīgs darījums. 

Par aizdomīgiem darījumiem uzskata tādus klienta veiktos darījumus, 
kuri rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai šādu dar-
bību mēģinājumu, vai ar tām saistītu citu noziedzīgu nodarījumu. Katrs 
darījums, kuru likuma subjekta atbildīgā persona un darbinieki nolemj 
izvērtēt vai klasificēt par aizdomīgu, vērtējams individuāli, vadoties pēc 
vispārīgām pazīmēm. Darījuma aizdomīguma pazīmju uzskaitījums nav 
izsmeļošs un likuma subjektam patstāvīgi jāspēj izvērtēt aizdomīgus darī-
jumus. Par darījumu aizdomīgumu var liecināt, piemēram, sekojošas pazī-
mes (un ne tikai):

1) klients ir saistīts ar personām, ar kurām Latvijas bankās ir pārtrauk-
ta sadarbība;

2) klients darbojas kā aizsegs citas personas darījumam;
3) problēmas ar klienta identifikāciju, klients nevēlas sniegt identifi-

kācijas informāciju, vai sniedz to minimālos apjomos;
4) klients veic sarežģītus vai neparastus darījumus un darījums ir 

klientam netipisks;
5) klients dod priekšroku vienkāršiem darījumu veidiem, kuri neprasa 

identifikācijas darbības vai ziņošanu;
6) pārtraukta sadarbība ar klientu.



221

Konstatējot, ka klients veic, konsultē, paredz, apstiprina, piesaka aiz-
domīgus darījumus, ir pienākums nekavējoties, sniegt ziņojumu attiecīga-
jai institūcijai un svarīgi ir ievērot to, ka iesniedzot informāciju likuma 
subjektam nav tiesību informēt klientu vai trešo personu par to, ka ziņas 
par šo klientu vai tā darījumu ir iesniegtas. 

Finanšu izlūkošana ir datu apkopošana un analīze par personu veik-
tiem finanšu darījumiem un to mērķis ir izprast finanšu darījumu būtību, 
lai identificētu prettiesiskas darbības, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzek-
ļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, korupciju vai kādu citu 
noziedzīgu nodarījumu. Informāciju par aizdomīgiem darījumiem iegūst 
no juridiskām un fiziskām personām aizdomīgu darījumu ziņojumu for-
mā, ziņojumu veidā no ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem un veicot 
stratēģisko analīzi. Pētījumā par latento noziedzību konstatēts, ka poten-
ciālie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas rezultātā radītie zaudējumi  
28 Eiropas Savienības dalībvalstīs (Apvienotā Karaliste izstājās no  
Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī) svārstās no 109 līdz 237 mil-
jardiem eiro. Pievienotās vērtības nodokļa krāpšana katru gadu dalībval-
stīm rada zaudējumus 60 miljardu eiro apmērā. No 2014. gada 2018. ga- 
dam tikai kriminālstatistikā uzskaitītie noziedzīgi iegūtu līdzekļu le-
galizācijas gadījumi liecina par 3,6 miljardu eiro legalizēšanu. Latvijā 
gada laikā nonāk vidēji 1,8 miljardi eiro nelegāli iegūtu līdzekļu.6 Kon-
troles dienests, tagad Finanšu izlūkošanas dienests, kura mērķis ir no-
vērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai 2017. gadā iesal-
dēja 45,6 miljonus eiro, 2018. gada ietvaros iesaldēja aktīvu apjomu –  
101,48 miljonus eiro, no kā vairāk nekā trešdaļu veidoja noguldījumi lik-
vidējamā AS “ABLV Bank”, 2019. gadā tika iesaldēti 345,98 miljoni eiro 
un 2020. gada ietvaros tie bija 429,412 miljoni eiro, kur vairāk kā 80% no 
kopējā iesaldēto līdzekļu apjoma sastādīja pamatdarbību apturējušo kredīt-
iestāžu līdzekļu iesaldēšana.7 Finanšu līdzekļu apturēšana jeb iesaldēšana 
ir veikta gan pamatojoties uz no NILLTPFN likuma subjektiem saņemtās 
informācijas, proti, ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, gan pēc Fi-
nanšu izlūkošanas dienesta iniciatīvas, t.i., pēc pamatotām aizdomām par 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, kā arī pēc citā veidā saņemtās informācijas 
no starptautiskajiem sadarbības partneriem. 
6 PwC’s Academy. Kā sagatavoties VID AML pārbaudei? 13.02.2020.– (Nav publicēts).
7 Finanšu izlūkošanas dienests. 2020. gada pārskats.– https://www.fid.gov.lv/uploads/files/

Dokumenti/Gada%20pārskati/FID_2020.%20gada%20pārskats.pdf.– (Resurss apskatīts 
03.05.2021.).
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Ja darījums saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, teroris-
ma, proliferācijas finansēšanu, vai ir pamatotas aizdomas par saistību ar 
to, likuma subjekts pieņem lēmumu par atturēšanos no darījuma veikšanas 
un nekavējoties par to ziņo. Ja likuma subjektam nav iespējams atturēties 
no aizdomīga darījuma veikšanas vai atturēšanās no šāda darījuma veik-
šanas var kalpot par informāciju, kas palīdz noziedzīgi iegūtu līdzekļu le-
galizācijā, terorisma vai proliferācijas finansēšanā iesaistītajām personām 
izvairīties no atbildības, tad likuma subjektam ir tiesības veikt darījumu, 
pēc tā veikšanas atbilstoši par to ziņojot. Būtiski ir tas, ka likuma subjekts 
nedrīkst veikt tikai formālu normatīvo aktu prasību izpildi un pieņemt lē-
mumu par darījuma attiecību uzsākšanu ar klientu, balstoties tikai uz tā 
formāli sniegtu informāciju. Klienta iesniegto informāciju un dokumentus 
vērtē pēc būtības, nodibinot darījuma attiecības un darījuma attiecību laikā.

Klienta izpētes rezultātu apkopojumu sagatavo, lai darījuma attiecī-
bu un gadījuma rakstura darījuma laikā, likuma subjekts varētu kvalitatīvi 
veikt klienta izpēti un tā veikto darījumu uzraudzību. Likuma subjekts no-
drošina galveno klienta izpētes un uzraudzības procesā gūto secinājumu 
dokumentēšanu, lai nodrošinātu ne tikai formālas izpētes veikšanu, bet arī 
tās kvalitatīvu veikšanu pēc būtības. Pēc FID vai VID pieprasījuma liku-
ma subjekts uzrāda šos dokumentus likuma prasību ievērošanas pārbaudei. 
Visu iegūto informāciju par klientiem tiek ieteikts dokumentēt ar datu-
miem, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams pierādīt, ka ir veikta 
pienācīga klientu izpēte. Šāda kontroles sistēmas izveide un ieviešana ir kā 
rīks, ko likuma subjekti vai jebkura cita persona, kura to ir ieviesusi, iz-
manto, lai kontrolētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodrošina, 
lai netiktu iekļauts noziedzīgu darījumu veikšanā.

Klienta izpētes nozīmīgums
Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros klienta izpēte nedrīkst aprobežo-

ties tikai ar tā identificēšanu un tādu dokumentu iegūšanu, pamatojoties uz 
kuriem veikta klienta identifikācija. Klienta izpēte ir komplekss pasākumu 
kopums, ko veic, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma mērķa sasniegšanu 
un izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības. Veicot klienta izpēti, ir 
jāiegūst tādu informācijas un dokumentu apjomu, lai jau sākotnēji, nodi-
binot darījuma attiecības ar klientu, būtu iespējams samazināt un novērst 
risku tikt iesaistītam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma vai 
proliferācijas finansēšanā. Informāciju un dokumentus par klientu iegūst 
tādā apjomā, lai izprastu klientu, tā saimniecisko vai personisko darbību 
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tādā mērā, kas ļauj ne tikai novērtēt viņam piemītošo noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku, bet 
arī nodrošināt efektīvu un klienta riska līmenim atbilstošu klienta un tā 
veikto darījumu uzraudzību darījuma attiecību laikā.

Lai spētu izvērtēt klientam piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega-
lizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku, ir nepieciešams 
iegūt informāciju par klienta finanšu līdzekļa izcelsmi, darījuma attiecī-
bu mērķi, klienta saimniecisko un personisko darbību, plānoto darījumu 
skaitu, apjomu un patieso labuma guvējus. Ja par klientu tiek konstatēta 
negatīva informācija un darījumam acīmredzami nav likumīga nolūka, vai 
arī potenciālais vai jau esošs klients ir likuma subjekts, kurš nav izpildījis 
likuma prasības, piemēram, sadarbojas ar politiski nozīmīgu personu bez 
padziļinātas izpētes, tad par šo personu jāsniedz ziņojums.

Ir trīs klientu izpētes veidi, proti, vienkāršotā, standarta un padziļinātā 
izpēte. Likuma subjekts izlemj, kādu izpētes veidu piemērot konkrētajam 
klientam, balstoties uz identificētajiem riskiem. Klienta izpēti ir jāveic gan 
uzsākot darījuma attiecības, gan arī sadarbības laikā. Vienkāršotas klien-
tu izpētes rezultātā, likuma subjekts netiek atbrīvots no pienākuma veikt 
klienta izpēti, tostarp noskaidrot klienta patiesā labuma guvēju, bet ļauj 
nepieciešamo informāciju iegūt riskam atbilstošā apjomā. Tas nozīmē, ka 
pastāvot zemākam riskam, likuma subjekts informāciju par klientu var  
iegūt mazākā apmērā. 

Visbiežāk piemērotā ir standarta klientu izpēte. To veic klientiem, ku-
riem nav konstatēts ne augsts, ne zems risks. Izplatīts izpētei nepiecieša-
mās informācijas iegūšanas veids ir klienta anketa, kuru likuma subjekts 
izmanto klienta privātpersonu iepazīšanai, bet datus var iegūt arī vairākos 
citos veidos. Izpētes rezultātā likuma subjekts noskaidro, ko klients dara, 
kāda ir viņa saimnieciskā darbība un ienākumu avots. Likuma subjekts arī 
pārliecinās vai klienta sniegtā informācija sakrīt ar publiskajās datu bāzēs 
pieejamo informāciju. Standarta izpēte tiek piemērota privātpersonām, ku-
rām ir skaidrs ienākumu avots, plānotie darījumi nav saistīti ar augstiem 
riskiem. 

Gadījumā, ja likuma subjekts konstatē kādu risku paaugstinošu fakto-
ru, tad ir nepieciešams veikt padziļinātu klienta izpēti, lai iegūtu informāci-
ju par tā darbību. Atšķirībā no standarta izpētes, šajā gadījumā ir nepiecie-
šams pārliecināties par ziņu patiesumu un iegūt detalizētāku informāciju 
par klienta darbības veidu, nozari un darbības nodrošināšanu (piemēram, 
saimnieciskās darbības vietu, darbinieku skaitu, apgrozījumu, preču un pa-
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kalpojumu izplatīšanas kanāliem), ne tikai no publiskajām datu bāzēm, bet 
iegūt dokumentus, kas apliecina klienta sniegto informāciju. 

Likuma subjektam klienta pārbaudi, tajā skaitā arī uzraudzību, esot 
darījumu attiecībās, ir jāveic gan anketējot, gan iegūstot informāciju no 
publiskajām datu bāzēm, gan arī, ja tas nepieciešams, pieprasot dokumen-
tāro pamatojumu no klienta. Šāds darbību kopums nepieciešams, jo pastāv 
riska faktori, kuru iestāšanās konstatējama pilnīgas klienta izpētes vai da-
rījumu uzraudzības ietvaros, līdz ar to likuma subjekts klientam var lūgt 
atbildēt uz jautājumiem vai sniegt informāciju. Šādas informācijas piepra-
sīšanas galvenais mērķis ir labāk izprast klientu un iespējamos riskus. 

Gadījumā ja klienta izpētes rezultātā netiek iegūtas klienta identificē-
šanai un izpētei nepieciešamā informācija un dokumentu apjoms, kas ļauj 
veikt pārbaudi pēc būtības, tad darījumu attiecības neuzsāk, izbeidz vai 
pārtrauc ar attiecīgo klientu.

Secinājumi un priekšlikumi
NILLTPFN likums savā sākotnējā versijā stājās spēkā jau 2008. gadā, 

taču Latvijā eksistē paradokss – likums ir, bet to ne vienmēr ievēro. Līdz 
ar to prasību ieviešanas brīdī trūka izpratnes par to, ko NILTTPFN likums 
nozīmē praksē. Jāievēro, ka likuma subjektiem ziņošanas kārtību likum-
devējs var mainīt, tāpēc jāseko līdzi grozījumiem likumā un Ministru  
kabineta noteikumos. Daudziem likuma subjektiem ir vienādas iekšējās 
kontroles sistēmas politikas, kas nozīmē, ka tās tiek kopētas, taču katra  
juridiska/fiziska persona ir atšķirīga un vienādām politikām nevajadzētu 
būt. Kopējot iekšējās kontroles sistēmas, rodas trūkumi un tie bieži ir cēlo-
nis būtiskiem NILLTPFN likuma pārkāpumiem.

Jebkurās darījumu attiecībās ir svarīgi pazīt savu klientu, lai izvairītos 
no riska tikt iesaistītiem nelegālos darījumos. Klienta izpētes laikā liku-
ma subjekts var iegūt informāciju no publiskiem, neatkarīgiem avotiem, 
tomēr tas neizslēdz pienākumu papildu informāciju lūgt klientam pašam. 
Par būtiskākajiem NILLTPFN likumu pārkāpumiem tiek uzskatīti klienta 
identifikācijas un izpētes neveikšana, klienta riska nenovērtēšana, neziņo-
šana par aizdomīgiem darījumiem.

Pamatojoties uz izpētes procesā iegūtajiem secinājumiem autore izvir-
za vairākus priekšlikumus. Labu laiku valstī nebija institūcijas, kas veidotu 
metodiskos materiālus un izskaidrotu, kā likuma subjektam ir jāveido NIL-
LTPFN iekšējās kontroles sistēma, kā ar to strādāt. Tāpēc valstij, pieņemot 
kādu likumu, ir nepieciešams nodrošināt sabiedrību ar pietiekamu infor-
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mācijas apjomu un sekot, ka tas tiek ievērots. NILLTPFN likuma prasības 
ir ļoti augstas un likuma subjekti ir pakļauti lielam riskam, tāpēc ir nepie-
ciešama izpratne par to, kas tiek darīts, kādi ir riski, kā arī nepieciešams 
nodrošināt, lai izveidotās politikas tiktu pielietotas.

NILLTPFN likumu prasību piemērošana ir balstīta uz risku izvērtēša-
nas pieeju. Ir jāizpēta, vai klients un tā veiktie darījumi pēc likuma subjek-
ta vērtējuma ir vai nav aizdomīgi, jāpārliecinās par aizdomīguma pazīmēm 
un jāvērtē, vai šīm klienta darbībām ir pamatojums. Tāpat likuma subjek-
tam ir jāspēj pamatot savus pierādījumus – kādi soļi tiek veikti, kāpēc da-
rījums nelikās aizdomīgs un nav ziņots VID un FID. Ir svarīgi dokumentēt 
visas veiktās darbības, pretējā gadījumā likuma subjekts var neizprast da-
rījuma būtību un tad tiks sodīts par neziņošanu.

Latvijas tiesību akti atļauj lielu interpretācijas iespēju, kā rezultātā 
būtisks ir jautājums par normatīvu izpratni un izskaidrošanu, tāpēc val-
stij ir jāsniedz likuma subjektiem pietiekami skaidrs NILLTPFN likuma 
tulkojums. Galvenais, kas ir jāsaprot katram likumu subjektam, – ir jābūt 
atbildīgiem, jāpazīst savi klienti un viņu darījumi. Ir jāatsakās sadarboties 
ar klientiem, kas likuma subjektam rada pārāk lielus riskus, kurus viņš ne-
spēj kontrolēt. Likuma subjektam ir jābūt skaidrai izpratnei, ka klients un 
veiktie darījumi neapdraud viņa paša darbību.
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MONEY LAUNDERING AND  
THE APPLICATION OF THE LAW  

ON THE PREVENTION OF TERRORISM AND 
PROLIFERATION FINANCING

Summary
The theme chosen by the author is topical, because money laundering 

poses a serious threat to the economy and adversely affects financial integ-
rity and changes the balance of economic power in certain sectors. Crime 
in itself causes material and non-material damage to third parties, indivi-
duals and society as a whole, and combating it is recognized as one of the 
priorities both in Latvia and elsewhere in the world. The fight against pro-
ceeds of crime is carried out to identify tax offenses, detect and confiscate 
the proceeds of crime and identify any suspicious transactions.

The article examines the Law on the Prevention of Money Laundering 
and Terrorism and Proliferation Financing, its aim, the subjects of the law 
and clarifies who has an internal control system and who is obliged to de-
velop it. It also explains what suspicious transactions are, who is obliged 
to report, in what form and to which authority. Customer research is impor-
tant and the author explains why it is necessary.
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DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU LĒMUMU 
PIEŅEMŠANA

DECISION MAKING  
OF APARTMENT OWNERS’

Atslēgvārdi: daudzdzīvokļu mājas, dzīvokļu īpašnieku kopība, lēmumu pie-
ņemšana, pārvaldīšana, sapulce, anketēšana.
Keywords: apartment houses, apartment owners’ unity, decision making, 
meeting, survey.

Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā tika pieņemti vairāki normatīvie 
akti, lai jaunajos tirgus ekonomikas apstākļos nodrošinātu nekustamā īpa-
šuma tiesisko statusu un tā pārvaldīšanu.1 Taču visi šie normatīvie akti ir 
pieņemti laikā, kad valsts līmenī vēl nebija noteikta vienota politika dzī-
vojamo māju pārvaldīšanas jomā, t.i., valsts nebija oficiāli noteikusi, kāds 
ir tās redzējums par minētās jomas attīstību nākotnē. Pirmais šāda veida 
dokuments tika pieņemts tikai 1996. gada 30. jūlijā, kad Ministru kabinetā 
tika apstiprināta “Mājokļu politikas koncepcija”.2 Šobrīd ir izveidojusies 
situācija, ka, lai gan koncepcija vēl ir spēkā, nav neviena aktuāla poli-
tikas plānošanas dokumenta, kas noteiktu, kā realizēt tajā noteikto. Tur-
klāt Valsts kontrole uzskata, ka šī koncepcija ir zaudējusi aktualitāti,3 tādēļ 
mērķtiecīga un ilgtspējīga daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana 
pašlaik nav iespējama pat teorētiski.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī to, ka Latvijā kopumā daudz-
dzīvokļu dzīvojamajās mājās dzīvo 68% Latvijas iedzīvotāju,4 daudzdzī-
1 Par dzīvokļa īpašumu: Likums (pieņemts 28.09.1995.)//Latvijas Vēstnesis.– Nr. 157 (1995,  

12. oktobris).
2 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 39, 38. § (pieņemts 30.07.1996.).– https://likumi.lv/ta/

id/217108.– (Resurss apskatīts 10.01.2020.).
3 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu 

prasībām.– http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-19_2015/vkontrole_
apsaimniekos--ana_03_2016-v04.pdf.– Resurss apskatīts 10.01.2020.).

4 Turpat.
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vokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana ir aktuāls jautājums lielākajai daļai 
Latvijas iedzīvotāju arī šobrīd.

Dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas  
tiesiskā regulējuma vispārīgs raksturojums

Kārtību, kādā persona var uzzināt savas oficiāli atzītās tiesības, nosaka 
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums.5 Saskaņā ar šo ofi-
ciālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis tiek publicēti ārējie normatīvie akti, 
t.i., informācija ir publiski ticama un saistoša.

Dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas tiesiskais regulējums laika 
gaitā ir attīstījies un līdz ar to arī mainījies. Viens no galvenajiem šo jau-
tājumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem pēc Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas ir 1995. gada 28. septembrī pieņemtais likums 
“Par dzīvokļa īpašumu”, kur 8. panta sākotnējā redakcija noteica tikai to, 
ka visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, un šim nolū-
kam dzīvokļu īpašnieki izveido dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai slēdz 
savstarpēju līgumu Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

2010. gada 28. oktobrī Saeima pieņēma Dzīvokļa īpašuma likumu.6  
Iepazīstoties ar tā anotāciju, redzams, ka viens no iemesliem, kāpēc bija 
nepieciešams jauns tiesiskais regulējums, bija fakts, ka likums “Par dzī-
vokļa īpašumu” tobrīd vairs nesekmēja tiesisko attiecību pilnveidošanu 
(t.sk. dzīvokļu īpašnieku savstarpējās attiecības un kopīgu lēmumu pie-
ņemšanu) daudzdzīvokļu mājās.7

Lēmumu pieņemšana nepārņemtajās mājās
Lai gan tiešā veidā neviens normatīvais akts nenosaka daudzdzīvok-

ļu dzīvojamo māju iedalījumu, raugoties no māju pārvaldīšanas aspekta, 
likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”8 netieši 
nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedalāmas divās daļās atka-
5 Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (pieņemts 31.05.2012.), 1. pants// Latvijas 

Vēstnesis.– Nr. 96 (2012, 20. jūnijs). 
6 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2010,  

17. novembris).
7 Dzīvokļa īpašuma likuma anotācija (pieņemta 28.10.2010.).– http://titania.saeima.lv/LIVS/ 

Saeima LIVS. nsf/0/12554E8BE0FC A174C2257237002A2F40?OpenDocument.– (Resurss 
apskatīts 10.01.2020.).

8 Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju: Likums (pieņemts 21.06.1995.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 103 (1995, 11. jūlijs).
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rībā no tā, vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, vai ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas-pieņemšanas aktu ir 
vai nav pārņēmusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Tiklīdz per-
sona ir izmantojusi savas tiesības iegūt īpašumā dzīvokli, t.i., kļuvusi par 
īpašnieku, tai rodas noteiktas saistības, kas noteiktas attiecīgajos tiesību 
aktos. Viens no dzīvokļa īpašnieka pienākumiem ir piedalīties dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanā.9

Dzīvokļa īpašuma likumā, apskatot dzīvokļu īpašnieku lēmumu pie-
ņemšanas jautājumu, tiek lietots jēdziens dzīvokļu īpašnieku kopība.  
Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir pār-
valdes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos un tās 
sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.10 Dzīvokļu 
īpašnieku kopības kompetence ir stingri reglamentēta un saskaņā ar Dzī-
vokļa īpašuma likuma 16. panta otro daļu nosaka, kādus lēmumus ir tiesīga 
pieņemt vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība. Likumdevēja ieskatā dzīvokļu 
īpašnieku kopībai pieņemot lēmumus ir jāievēro katra izlemjamā jautāju-
ma svarīgums, nepieciešamais “par” balstu skaits ir atšķirīgs un noteikts 
iepriekš minētajā likumā.

Lēmumu pieņemšana pārņemtajās mājās
Normatīvajos aktos noteiktais pienākums pārvaldīt kopīpašumā eso-

šo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļu, kā arī nodrošināt komfortablus 
dzīves apstākļus mājās, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvojamo un 
nedzīvojamo telpu īpašniekiem rada nepieciešamību organizēt savas mā-
jas pārvaldīšanas procesu. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība lēmusi pārņemt 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
process (tai skaitā arī lēmumu pieņemšanas saturs) kļūst nedaudz atšķirī-
gāks no iepriekšminētā. Dzīvojamās mājas lietu pārņemšanas kārtību re-
gulē Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. pants, kurā teikts, ka no 
pārvaldīšanas līguma izrietošās saistības un lietas nododamas atbilstoši 
nodošanas-pieņemšanas aktam, kas ir pārvaldīšanas līguma neatņemama 
sastāvdaļa. Šis akts apliecina, no kura brīža atbildība par mājas pārvaldīša-
nu pāriet citam tiesību subjektam.

Pārņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, dzīvokļu īpašumos sadalītajās 
mājās, dzīvokļu īpašniekiem kļūst saistoša Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
9 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 10. panta pirmās daļas 1. punkts// Latvijas 

Vēstnesis.– Nr. 183 (2010, 17. novembris). 
10 Turpat, 15. panta 1., 2. daļa.
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likuma norma, kas nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver arī ob-
ligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, saskaņā ar iepriekš minētā likuma  
6. panta otro daļu. Lai izlemtu jautājumu par to, kā risināt obligāti veicamās 
darbības, dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par pārvaldīšanas formu, t.i., par 
dzīvojamās mājas pārvaldnieku. Biežāk dzīvokļu īpašnieki kā pārvaldnieku 
pilnvaro juridisku personu, piemēram, biedrību. Vienlaikus jāņem vērā, ka 
biedrība juridiskās personas statusu iegūst ar brīdi, kad tā ir ierakstīta biedrī-
bu un nodibinājumu reģistrā,11 bet tiesības veikt pārvaldnieka funkciju – tikai 
tad, ja dzīvokļu īpašnieku kopība biedrību ir attiecīgi pilnvarojusi.

Dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma ga-
dījumā lēmumu pieņemšana saistībā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
būtiski atšķiras no iepriekš aprakstītās kārtības. Dzīvokļa īpašuma likuma 
2. panta trešā daļa nosaka, ka attiecībā uz dzīvokļa īpašumu, ciktāl to ne-
reglamentē šis likums, piemērojamas Civillikuma normas. Saskaņā ar Ci-
villikuma 927. pantu “īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība 
valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus”.12 Lai gan šajā 
tiesību normā ir noteikts īpašuma tiesību absolūtais raksturs, gan no Civil-
likuma, gan no citiem normatīvajiem aktiem izriet dažādi īpašuma tiesību 
aprobežojumi. Viens no izplatītākajiem īpašuma tiesību aprobežojumiem 
ir kopīpašums, kas visvairāk izpaužas tieši attiecībā uz nekustamajiem īpa-
šumiem. Civillikums nosaka, ka īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to 
pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās 
daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība.13 Tas nozī-
mē, ka kopīpašuma gadījumā ir divi vai vairāki īpašnieki vienam nekusta-
majam īpašumam un katram pieder nevis reālas nekustamā īpašuma daļas, 
bet domājamās daļas, t.i., sadalīts ir nevis pats nekustamais īpašums, bet 
īpašuma tiesības uz to. Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā 
arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, 
bet, ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet 
arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem 
ar to nodarīti.14 Neviens kopīpašnieks nedrīkst bez visu pārējo kopīpašnie-
ku piekrišanas apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām, atsavināt to 
visu vai pa daļām, jebkādā veidā to pārgrozīt.

11 Biedrību un nodibinājumu likums (pieņemts 30.10.2003.), 2., 3. pants// Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 161 (2003, 14. novembris).

12 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības (pieņemts 28.01.1937.), 927. pants// Valdības Vēstnesis.– 
Nr. 41 (1937, 20. februāris).

13 Turpat, 1067. panta pirmā daļa.
14 Turpat, 1068. panta pirmā daļa. 
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Katram kopīpašniekam ir tiesības iebilst pret viena vai visu pārējo kop-
īpašnieku rīcību, un šo tiesību viņam nevar atņemt ar balsu vairākumu. 
Katra kopīpašnieka domājamā daļa no nekustamā īpašuma pieder vienīgi 
viņam. Tas nozīmē, ka ikviens kopīpašnieks savu domājamo daļu drīkst 
atsavināt (pārdot, dāvināt, mainīt utt.), kā arī ieķīlāt, piemēram, saņemot 
kredītu bankā.

Dzīvojamo māju īpašnieku  
lēmumu pieņemšanas veidi

Dzīvojamo māju pārvaldīšana Latvijā kopš valsts neatkarības atjau-
nošanas ir attīstījusies lēni. Ņemot vērā to, ka bijušās Padomju Savienības 
laikā dzīvokļa īpašumtiesības nepastāvēja, un dzīvokļu nodošana plānvei-
da privatizācijai notika ļoti strauji, sabiedrībā neveidojās kvalitatīva izprat-
ne un atbildība par īpašumu, īpaši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Pama-
tojoties uz savu pieredzi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, 
autores ieskatā viens no iemesliem šīs kvalitatīvās izpratnes un atbildības 
neesamībai ir valsts nespēja vai nevēlēšanās:

• radīt kvalitatīvu (tai skaitā – potenciālajam dzīvokļa īpašniekam 
viegli saprotamu) tiesisko regulējumu;

• izskaidrot potenciālajam īpašniekam turpmāko atbildības nastu par 
īpašumu pēc tā iegūšanas.

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, 
ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārval-
dīšanā. Tas nozīmē, ka dzīvokļa īpašniekam, ja jau viņš ir viens no dzīvoja-
mās mājas kopīpašniekiem, ir jābūt savai attieksmei pret dzīvojamās mājas 
kopīpašuma daļas pārvaldīšanu un uzturēšanu. Jautājumus, kas saistīti ar 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība. Saska-
ņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes 
institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos, un tās sastāvā 
ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.15 Iepriekš minēto 
pienākumu dzīvokļu īpašnieks var realizēt, piedaloties dzīvokļu īpašnieku 
kopības organizētajos lēmumu pieņemšanas pasākumos, paužot savu vie-
dokli par šajā pasākumā izskatāmo jautājumu.

Kā minēts Dzīvokļa īpašuma likuma anotācijā, viens no Dzīvokļa īpa-
šuma likuma galvenajiem uzdevumiem ir noteikt dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas lēmumu pieņemšanas kārtību. Šobrīd šā likuma spēkā esošā redakcija 
15 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 18. panta pirmā un otrā daļa// Latvijas 

Vēstnesis.– Nr. 183 (2010, 17. novembris).
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nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jau-
tājumiem lēmumus var pieņemt tikai: 

1) dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē;
2) nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci – aptaujas veidā;
3) citādi savstarpēji vienojoties.16

Tāpat kā jebkurš process, arī kopsapulce ir process, kur savstarpēji 
saistītu mijiedarbīgu aktivitāšu kopuma rezultātā darbība pārvēršas rezul-
tātā. Kopsapulces sasaukšanu, norisi un lēmumu pieņemšanu var sadalīt 
pēc funkcijām četros posmos: plānošana, organizēšana, vadīšana, kontrole. 
Lai neradītu pamatu dzīvokļa īpašnieka pieteikuma iesniegšanai tiesā par 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, svarīgi 
ir ievērot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas kārtību. Dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai 
pārvaldnieka iniciatīvas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā.17 
No minētā izriet, ka trešās personas, kas nav dzīvokļa īpašnieks vai pār-
valdnieks, nav tiesīgas sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, ja vien dzī-
vokļu īpašnieku kopība nav deleģējusi šādas tiesības trešajām personām. 
Faktiski dzīvokļa īpašniekam nav saistošs trešās personas, kas nav pilnva-
rota, uzaicinājums uz kopsapulci.

Kā tika minēts iepriekš, dzīvokļu īpašnieku kopsapulci var sasaukt arī 
dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka šī kārtība 
būs savādāka nekā Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktā, bet jāņem vērā, ka 
līdz brīdim, kamēr šāds kopības lēmums nav pieņemts, ir jārīkojas atbilsto-
ši likumā noteiktajam. Dzīvokļu īpašnieku kopība, piemēram, var nolemt, 
ka uzaicinājumus sūta, izmantojot elektronisko e-pasta adresi. Jāņem vērā 
tas, ka ne visi gados vecāki cilvēki lieto internetu, līdz ar to, būtu jāparedz, 
ka dzīvokļa īpašnieks norāda gan faktisko adresi, gan e-pasta adresi, uz 
kuru nosūtāms uzaicinājums par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Pamatojo-
ties uz savu pieredzi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, autore 
uzskata, ka vienkāršākā kārtība būtu tāda, ja attiecīgo paziņojumu varētu 
noformēt rakstveidā un to piestiprināt pie kāpņu telpas paziņojuma dēļa vai 
kāpņu telpas durvīm.

Lai dzīvokļu īpašnieku kopsapulce būtu lemttiesīga, nepieciešams, lai 
tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzī-
vokļu īpašumiem. Pretējā gadījumā kopsapulce uzskatāma par nenotikušu.18 
16 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 18. panta pirmā// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 

(2010, 17. novembris)
17 Turpat, 19. panta pirmā daļa.
18 Turpat, 19. panta trešā daļa.
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Lai pierādītu to, cik dzīvokļu īpašnieki ir ieradušies uz kopsapulci, viņi re-
ģistrējas dalībnieku reģistrācijas sarakstā, kur jāietver informācija, kas ap-
stiprina (ļauj identificēt) kopsapulcē piedalījušos dzīvokļu īpašniekus. 

Uzsākot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, sākumā nepieciešams ievēlēt 
kopsapulces vadītāju un protokolētāju.19 No minētā izriet, ka kopsapulces 
norise ir jāprotokolē. Kopsapulces protokolētājs fiksē kopsapulces norises 
kārtību, izskatāmos jautājumus un cik dzīvokļu īpašnieki balso “par” katra 
lēmuma pieņemšanu.

Kā minēts iepriekš, Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka dzīvokļu 
īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulci, — aptaujas veidā.20 Viens no šādas normas nepieciešamības ie-
mesliem ir fakts, ka Latvijā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzī-
vokļu skaits sniedzas pat simtos. Šādās mājās ir grūti noorganizēt dzīvokļu 
īpašnieku kopības sapulci visiem vai maksimāli lielākai daļai pieņemamā 
laikā. Iemesli ir dažādi: dzīvokļu īpašnieki izbrauc no valsts darba vai pri-
vātās darīšanās, nedzīvo attiecīgajā dzīvojamajā mājā, nevar ierasties uz 
sapulcēm laika trūkuma dēļ vai citu iemeslu dēļ.

Ja tiek konstatēts, ka attiecīgais jautājums ir izlemjams aptaujas vei-
dā, tad saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta otro daļu dzīvokļa 
īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks 
katram dzīvokļa īpašniekam nosūta rakstveida lēmuma par izlemjamo jau-
tājumu projektu un dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu. Anali-
zējot šo likuma normu, autores ieskatā tā neveicina šā likuma vienveidīgas 
piemērošanas praksi, kas, savukārt, negatīvi ietekmē jau tā ne visai aktīvo 
dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Šaubas 
rada jēdziena nosūta izmantošana, lai gan reglamentējot dzīvokļu īpašnie-
ku kopsapulci, Dzīvokļa īpašuma likumā tiek izmantots jēdziens rakstvei-
da. Galvenais nosacījums – par aptaujas veikšanu ir jābūt informētam kat-
ram dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam, lai ikviens varētu izpildīt savu 
pienākumu, kas noteikts Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 
1. punktā – piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. 

Nosūtot dzīvokļu īpašniekiem lēmuma projektu, jānorāda arī termiņu, 
kādā dzīvokļa īpašnieks var rakstveidā balsot “par” vai “pret” attiecīgā 
lēmuma pieņemšanu. Likumdevējs ir noteicis, ka šis termiņš nedrīkst būt 
īsāks par divām nedēļām pēc lēmuma projekta nosūtīšanas.21 Autoresprāt, 

19 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 19. panta piektā daļa//Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 183 (2010, 17. novembris).

20 Turpat, 20. panta pirmā daļa.
21 Turpat, 20. panta otrā daļa.
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šī tiesību norma neveicina tās vienveidīgu pielietošanu. Šoreiz pārdomas 
rada jēdziens pēc lēmuma projekta nosūtīšanas, jo nav viennozīmīgi sapro-
tams, kurā brīdī sākas divu nedēļu termiņš. Aptaujas veicēja un sūtījuma 
adresāta viedokļi par šo jautājumu, visticamāk, atšķirsies. Tāpēc, lai izvai-
rītos no iespējamām domstarpībām par divu nedēļu termiņa ievērošanu, kā 
uzskata autore, aptaujas veicējam būtu jānosaka tāds atbildes sniegšanas 
termiņš, kas ir vismaz divas nedēļas plus septiņas dienas – tātad vismaz 
21 diena.

Saņemot minēto lēmuma projektu, dzīvokļa īpašniekam ir jāsniedz 
rakstveida atbilde. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta otro 
daļu, ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida at-
bildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu. 

Aplūkojot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas praksi 
vairākās Latvijas pašvaldībās, autore konstatē, ka tiek izmantots dzīvokļu 
īpašnieku aptaujas veids, kāds Dzīvokļa īpašuma likumā nav reglamentēts. 
Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “X”  tīmekļa vietnē norādīto, 
tā piedāvā vēl iepriekš nebijušu iespēju – pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas lēmumus elektroniskā veidā. Tātad minētā sabiedrība eksperimentē un 
vēl tikai cer (t.i., tai nav pārliecības), ka dzīvokļa īpašnieki atbalstīs šādu 
aptaujas veidu. Ja lēmums par aptaujas veikšanu elektroniski būtu bijis 
pieņemts Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta piektajā daļā noteiktajā kār-
tībā, tas, visticamāk, būtu arī norādīts (izdarīta atsauce) attiecīgajā rakstā, 
lai dzīvokļu īpašniekiem nerastos šaubas par šādas aptaujas tiesiskumu.

Autore kopumā atbalsta jaunu aptaujas veidu ieviešanu un to veikšanu 
atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, bet, izvērtējot viņas rīcī-
bā esošo informāciju, uzskata, ka iepriekš minēto elektroniskās aptaujas 
veidu par tiesisku uzskatīt nevar. Galvenais iemesls ir tas, ka saskaņā ar 
Dzīvokļa īpašuma likuma būtību dzīvojamās mājas pārvaldīšanā piedalās 
dzīvokļu īpašnieki nevis kāds cits tā lietotājs. Šāda elektroniskā aptauja 
būtu piemērojama, ja tiktu nodrošināta dzīvokļa īpašnieka droša identi-
fikācija elektroniskajā vidē, piemēram, izmantojot elektronisko parakstu. 
Iesnieguma likums nosaka, ka iesniegums iesniedzams, ja tas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu.22 Autores-
prāt, dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšana ir svarīgāks jautājums nekā  
iesnieguma iesniegšana, jo viena balss var mainīt ne tikai balsotāja, bet 
visu attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku tiesisko stāvokli. 

22 Iesniegumu likums (pieņemts 27.09.2007.), 2. panta trešā daļa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 164 
(2007, 11. oktobris). 
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Neatkarīgi no tā, kādā veidā dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumu pieņē-
musi, Dzīvokļa īpašuma likums ikvienam dzīvokļa īpašniekam ir piešķīris 
tiesību dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu apstrīdēt. Tiesa, pamatojoties 
uz dzīvokļa īpašnieka pieteikumu, var atzīt dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumu par spēkā neesošu, ja lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir 
pretrunā ar Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumiem. Prasību var celt trīs 
mēnešu laikā no dienas, kad attiecīgā persona uzzināja vai tai vajadzēja 
uzzināt par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, bet ne vēlāk par gadu no 
lēmuma pieņemšanas dienas.23

Secinājumi un priekšlikumi
Lai arī Dzīvokļa īpašuma likuma anotācijā norādīts, ka likums izstrā-

dāts, lai nodrošinātu dzīvokļu īpašnieku savstarpējo attiecību un dzīvokļu 
īpašnieku kopīgu lēmumu pieņemšanas procesa pilnveidošanu, atsevišķi 
tiesību normu analīzes gadījumi par šā likuma attiecīgo tiesību normu da-
žādas interpretēšanas iespēju liecina, ka Dzīvokļa īpašuma likumā noteik-
tais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs. Tā rezultātā dzīvokļu īpašniekiem 
var rasties pretēji viedokļi par termiņu, kas saistīti ar rakstisku dokumentu 
piegādāšanu adresātam, aprēķināšanas kārtību. Tas, savukārt, palielina ris-
ku, ka pieaugs tiesā iesniegto pieteikumu skaits par dzīvokļu īpašnieku 
kopības pieņemtajiem lēmumiem.

Problēma būtu risināma Dzīvokļa īpašuma likumā izdarot šādus gro-
zījumus:

19. pantā – papildināt otro daļu ar teikumu sekojošā redakcijā: “Ja 
rakstveida uzaicinājums noformēts kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms, 
ka adresātam tas paziņots ceturtajā dienā pēc tā nodošanas pasta komer-
santam”;

20. pantā – aizstāt   otrās   daļas   otrajā   teikumā   vārdu   “nosūtīšanas”   
ar   vārdu “paziņošanas” un papildināt otro daļu ar ceturto teikumu šādā 
redakcijā: “Ja šajā daļā minētais lēmuma projekts vai rakstveida atbilde 
noformēta kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms, ka adresātam tas pazi-
ņots ceturtajā dienā pēc tā nodošanas pasta komersantam”.

 Tiesu prakse liecina, ka tiesiskais regulējums pieļauj tādu gadījumu 
rašanos, kad vienam dzīvokļa īpašniekam, kas nav saņēmis dzīvokļu īpaš-
nieku kopības attiecīgu pilnvarojumu, ir relatīvi vienkārši noslēgt līgumu 
ar pakalpojuma sniedzēju, jo pēdējam nav pienākuma pārliecināties vai 
23 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 16. panta ceturtā daļa// Latvijas Vēstnesis.–  

Nr. 183 (2010, 17. novembris).
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līguma slēdzējs ir saņēmis attiecīgu pilnvarojumu. Arī šis jautājums būtu 
risināms, Dzīvokļa īpašuma likumā izdarot šādu grozījumu un izdodot Mi-
nistru kabineta noteikumus:

18. pantā – papildināt ar septīto daļu šādā redakcijā: “(7) Kārtību, kādā 
tiek reģistrētas ziņas par dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām perso-
nām, nosaka Ministru kabinets”.

Izdot  Ministru  kabineta  noteikumus,  pamatojoties  uz  Dzīvokļa  
īpašuma likuma 18. panta septīto daļu. Ministru kabineta noteikumos būtu 
nosakāms, ka tiek izveidota valsts informācijas sistēma, sistēmā ievadā-
mās un aktualizējamās informācijas kārtība, kā arī piekļuves iespēja sistē-
mā esošai informācijai. Tādējādi pakalpojuma sniedzējs varētu ātri piekļūt 
oficiālai informācijai un pārliecināties par personai doto pilnvarojumu.

Lai gan šādas informācijas sistēmas ieviešanai un uzturēšanai nepie-
ciešami finanšu līdzekļi, autoresprāt to izmantošana būtu objektīvi pama-
tota un samērīga. Tas tādēļ, ka šādas kārtības ieviešana mazinātu dzīvokļu 
īpašnieku kopības pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas tiesā gadījumu skai-
tu, kas, savukārt, veicinātu dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu  
realizēšanu, kā arī mazinātu tiesu noslodzi.

 Ņemot vērā to, ka dzīvojamo māju pārvaldīšanā praksē tiek izmantots 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veids, kas normatīvajos 
aktos nav ietverts, secināms, ka ar spēkā esošo tiesisko regulējumu dzī-
vojamo māju pārvaldīšanā iesaistītās puses nespēj risināt ar dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu saistītos jautājumus. Tas nozīmē, ka Dzīvokļa īpašuma 
likums ir novecojis un nepilnīgs, jo nepiedāvā jaunus lēmumu pieņemša-
nas veidus atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām. Ņemot vērā to, 
ka Latvijā elektroniskais paraksts ir atzīts oficiāli, autore rosina to izmantot 
arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesā, tādēļ Dzīvokļa  īpašuma liku-
mā būtu nepieciešams izdarīt šādus grozījumus:

18. pantā – papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā: “4) elektro-
niskās aptaujas veidā – balsojot, izmantojot elektronisko parakstu”.

Papildināt likumu ar 22. pantu, kurā būtu reglamentēta elektroniskās 
aptaujas veikšanas kārtība. Ņemot vērā to, ka elektroniskā paraksta iz-
mantošana tomēr ir saistīta ar nenoteikta līmeņa drošības apdraudējumu 
personas identitātes nodrošināšanas jomā, šajā normā būtu nosakāms arī 
tas, ka elektronisko aptauju neveic, ja nepieciešams pieņemt lēmumu par 
būtiskiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem.
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DECISION MAKING 
OF APARTMENT OWNERS

Summary
The focus of this article is to study the legal framework of apartment 

owners’ decision making. The goal of this article is to study all the decision 
making forms of apartment owners regulated by legal acts and to under-
stand the apartment owners’ rights and obligations when applying each 
form. To achieve this goal the following tasks are set: to determine what 
legal acts regulate decision making forms of apartment owners at the mo-
ment, the rights and obligations of apartment owners during the decision 
making process; to study the decision making forms of apartment owners 
set by legal acts; to come to conclusions and make suggestions.

The following methods are applied within the article: descriptive, com-
parative and analytical. The legal acts of Republic of Latvia, online sources 
and law cases are also used in the study. The result of this article is an 
obtained and collected information on the legal framework of apartment 
owners’ decision making and suggestions made on how to improve this 
legal framework.
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Aija Lorence
Zinātniskais vadītājs: Mg. iur. Normunds Grūbis

TALSU NOVADA DOMES 
2020. GADĀ PIEŅEMTO 

SAISTOŠO NOTEIKUMU ANALĪZE
ANALYSIS OF BINDING REGULATIONS  
ADOPTED BY TALSI COUNTY COUNCIL  

IN 2020
Atslēgvārdi: pašvaldības saistošie noteikumi, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija, Talsu novada dome, pašvaldības nolikums, juri-
diskā tehnika, tiesiskuma kontrole, normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi, tiesību aktu izstrāde.
Keywords: binding regulations of the municipality, the Ministry of Envi-
ronmental Protection and Regional Development, Talsi County Council, 
regulation of the municipality, legal technique, control of the rule of law, 
regulations for the preparation of draft regulatory enactments, develop-
ment of legal acts.

Pašvaldību tiesības izdot saistošos noteikumus nosaka likums “Par 
pašvaldībām”. Šī likuma 41. pants nosaka, ka pašvaldības dome pieņem 
ārējos normatīvos aktus – saistošos noteikumus. Saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto dome var pieņemt 
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, savukārt, pildot deleģētās valsts pārvaldes 
funkcijas un pārvaldes uzdevumus, dome var pieņemt saistošos noteiku-
mus tikai tad, ja tas paredzēts likumā vai Ministru kabineta noteikumos.1 

Administratīvā procesa likuma 15. panta otrajā daļā noteikts, ka ies-
tādes un tiesas ievēro šādu ārējo normatīvo tiesību aktu juridiskā spēka 
hierarhiju: 

1) Satversme; 
2) likums; 

1 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).
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3) Ministru kabineta noteikumi; 
4) pašvaldību saistošie noteikumi.2 
Pašvaldību saistošie noteikumi ir zemākā līmeņa ārējais tiesību akts. 

Tas nozīmē, ka to izdošana ir ierobežota. Ar saistošajiem noteikumiem ne-
drīkst regulēt jautājumus, kuri pēc būtības ir jau noregulēti citā ārējā nor-
matīvajā tiesību aktā ar augstāku juridisko spēku. Saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 45. pantu saistošie noteikumi ir saistoši un piemērojami vi-
siem tiesību subjektiem – fiziskām un juridiskām personām attiecīgās paš-
valdības administratīvajā teritorijā, kurā tie izdoti. Jānorāda, ka ne likumā, 
ne judikatūrā, ne tiesību doktrīnā nepastāv vienotas definīcijas pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem. 

Talsu novada dome 2020. gadā ir pieņēmusi 32 lēmumus par jaunu 
saistošo noteikumu apstiprināšanu vai spēkā esošo saistošo noteikumu 
grozīšanu. Tomēr jāsecina, ka tikai 26 saistošie noteikumi tikuši izsludināti 
un ir stājušies spēkā.3 Tas nozīmē, ka pēc Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinuma saņemšanas netika 
publicēti 8 saistošie noteikumi, t.i., viena ceturtā daļa no gada laikā Talsu 
novada domē izskatītajiem saistošajiem noteikumiem. No 26 publicēta-
jiem 6 saistošie noteikumi bija izstrādāti no jauna, bet pārējie – bija jau 
spēkā esošo saistošo noteikumu grozījumi.

Ņemot vērā, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
Pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās 
ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņem-
tos saistošos noteikumus un pieņem jaunus,4 autore secina, ka gan Talsu 
novada pašvaldībai, gan citām pašvaldībām aktuāls ir jautājums par kvali-
tatīvu saistošo noteikumu izstrādi, ko VARAM saskaņotu, nevis noraidītu 
labošanai, kas rada papildu administratīvo slogu.

Pašvaldības nolikums kā saistošie noteikumi
Likuma “Par pašvaldībām” 24. panta pirmā daļa nosaka, ka pašval-

dības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pie-
nākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas 
2 Administratīvā procesa likums (pieņemts 25.10.2001.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs.– Nr. 23 (2001, 13. decembris).
3 Talsu novada domes pieņemtie saistošie noteikumi.– www.likumi.lv.– https://likumi.lv/ta/veids/

talsu-novada-dome/saistosie-noteikumi.– (Resurss apskatīts 12.09.2021.).
4 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (pieņemts 10.06.2020.)// Latvijas Vēstnesis.– 

Nr. 119C (2020, 22. jūnijs).
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jautājumus.5 Pašvaldības saistošos noteikumus izstrādā, ievērojot likumā 
“Par pašvaldībām”6 noteikto regulējumu un Ministru kabineta noteikumos  
Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”7 noteiktās 
prasības normatīvo aktu izstrādei. Pašvaldībām saistošo noteikumu izdo-
šanas tiesiskais pamatojums ir definēts likuma “Par pašvaldībām” 23. un 
24. pantā. Šī likuma 21. panta pirmās daļas 1. punkts nostiprina domes 
kompetenci nolikuma izdošanā.8 

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 “Talsu novada pašvaldī-
bas nolikums”9 2020. gadā ir grozīti visvairāk – sešas reizes. Te jānorāda, 
ka pašvaldības nolikums tiek grozīts atbilstoši nepieciešamībai. Piemēram, 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24. panta otrās daļas 2. punktu do-
mes priekšsēdētāja vietnieku skaitu nosaka pašvaldības nolikumā.10 Mai-
not vietnieku skaitlisko sastāvu, nepieciešams veikt arī atbilstošus grozī-
jumus.11

Likuma “Par pašvaldībām” 24. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldī-
bas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, ja tajā nav 
noteikts cits spēkā stāšanās laiks.12 Jāuzsver, ka Oficiālo publikāciju un 
tiesiskās informācijas likuma 9. panta ceturtā daļa nosaka, ka normatīva-
jam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši pa-
redzētus gadījumus.13 Kā norādījusi VARAM, tas nozīmē, ka pašvaldība 
ir tiesīga noteikt tikai vēlāku nolikuma spēkā stāšanās laiku, nevis ātrāku 
par likumā noteikto.14 Minētā 24. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības 
nolikumu triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 
5 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).
6 Turpat.
7 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 

03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).
8 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).
9 Talsu novada pašvaldības nolikums: Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 (pieņemti 

09.07.2009.)// Talsu Novada Ziņas.– (2009, 1. augusts).
10 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).
11 Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Talsu novada 

pašvaldības nolikums”: Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 (pieņemti 13.07.2021.)// 
Latvijas Vēstnesis.– Nr. 134 (2000, 15. jūlijs).

12 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).

13 Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (pieņemts 31.05.2012.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 96 (2012, 20. jūnijs).

14 VARAM metodiskie norādījumi.– https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/data_content/
pasvaldibu_saistoso_noteikumu_izstrades_metodika.pdf .– (Resurss apskatīts 12.09.2021.).
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veidā nosūta VARAM zināšanai.15 Autore uzskata, ka šāda likuma norma ir 
zaudējusi savu aktualitāti. Oficiālās elektroniskās adreses likuma 2. pants 
nosaka likuma mērķi – nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektro-
nisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un 
privātpersonām.16 Saskaņā ar šo likumu valsts pārvaldes iestādēm savstar-
pēji ar dokumentiem jāapmainās, izmantojot iestāžu oficiālo elektronisko 
adresi. Arī valsts pārvaldes digitālās transformācijas politika, kas definēta 
vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentā “Digitālās transformācijas 
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, uzsver nepieciešamību ar datiem 
apmainīties elektroniskā veidā, nevis papīra formā.17

Spēkā esošais normatīvais regulējums, kas pašvaldībām uzliek par pie-
nākumu saziņai ar VARAM izmantot oficiālo elektronisko adresi, ir pret-
runā ar likuma “Par pašvaldībām” 24. panta trešo daļu.18 Autore norāda, 
ka šajā gadījumā saiklis “un” būtu jāaizstāj ar saikli “vai”. Tas nozīmētu, 
ka pašvaldība saistošos noteikumus VARAM nosūtītu elektroniskā veidā, 
piemēram, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nevis abos veidos, 
kā to paredz pašlaik spēkā esošais normatīvais regulējums. Iepazīstoties ar 
likumprojektu “Pašvaldību likums”,19 autore secina, ka minētā aktualitāti 
zaudējusī tiesību norma no jaunā normatīvā tiesību akta ir izņemta.

2020. gadā pašvaldības varēja izvēlēties – saistošos noteikumus un pa-
skaidrojuma rakstus publicēt oficiālajā izdevumā, vietējā laikrakstā vai bez-
maksas pašvaldības izdevumā. 2015. gada 6. novembrī stājās spēkā grozī-
jumi likumā “Par pašvaldībām”,  kur 45. pantā ir noteikts, ka novada dome 
pieņem saistošos noteikumus, kuros arī nosaka šo noteikumu publicēšanas 
vietu.20 Talsu novada dome ir noteikusi oficiālo izdevumu Latvijas Vēstnesis 
kā Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.21 

15 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).

16 Oficiālās elektroniskās adreses likums (pieņemts 16.06.2016.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 125 
(2016, 1. jūlijs).

17 Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam: Ministru kabineta rīkojums 
Nr. 490 (pieņemts 07.07.2021.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 133 (2021, 14. jūlijs). 

18 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).

19 Pašvaldību likums: Likumprojekts.– http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2020-02-
06&dateTo=2021-02-05&text=912&org=0&area=0&type=0.– (Resurss apskatīts 12.09.2021.).

20 Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”: Likums (pieņemts 08.10.2015.)// Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 208 (2015, 23. oktobris).

21 Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu: Talsu novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 3 (pieņemti 26.01.2017.)// Talsu Novada Ziņas; Latvijas Vēstnesis.– Nr. 32 (2017, 
10. februārī).
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Autore, analizējot jauno likumprojektu “Pašvaldību likums”, secina, 
ka tas paredz, ka turpmāk vienīgā pašvaldības saistošo noteikumu oficiā-
lā publikācija būs oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Likumprojekta 
anotācijā teikts, ka šāda kārtība nodrošinās vienkāršāku un ērtāku informā-
cijas pieejamību plašākam sabiedrības lokam, kā arī pašvaldību darbības 
uzraudzības institūcijām.22 

Jānorāda, ka ir veiktas izmaiņas arī citos tiesību aktos. Piemēram,  
2021. gada 1. janvārī stājās spēkā “Grozījumi Oficiālo publikāciju un 
tiesiskās informācijas likumā”, kas paredz, ka visiem informācijas  
iesniedzējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem 
un iedzīvotājiem nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā 
Latvijas Vēstnesis. Šāds lēmums nodrošina piekļuvi saistošo noteikumu 
konsolidētajām redakcijām un vēsturiskajām redakcijām.

 
Juridiskās tehnikas nozīme  

tiesību aktu izstrādē
Kvalitatīvu tiesību aktu projektu sagatavošana ir viens no efektīvas 

valsts pārvaldes stūrakmeņiem. Ja ārējais normatīvais akts nav pietieka-
mi skaidri izteikts, nav pareizs no valodniecības viedokļa, vai saturs ir tik 
nesaprotams vai pretrunīgs, ka var rasties pārpratums vai pat tikt maldinā-
ti adresāti, attiecīgais normatīvais akts var tikt atzīts par spēkā neesošu.23 
Par juridiskās valodas un juridiskās tehnikas svarīgumu tiek diskutēts arī 
Eiropas Savienības līmeņa diskusijās, piemēram, konferencēs “Skaidra 
rakstība Eiropai”24, “Runājoši likumi ES: skaidra rakstība, likuma noteiku-
mi un likumība Eiropas juridiskajā telpā”25 u.c., kur uzsvērts, ka jāveicina 
pareizas juridiskās valodas veidošana, lietojums, sadarbība labās prakses 
pārņemšanā un tiesību aktu izskaidrošanā sabiedrībai.

Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādātāju rokasgrāmatā ir norādīts, 
ka, izstrādājot tiesību aktu, jāņem vērā, ka tam jābūt skaidram, viegli sa-
protamam un nepārprotamam, vienkāršam, kodolīgam, bez nevajadzīgiem 
22 Pašvaldību likums: Likumprojekts.– http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2020-02-

06&dateTo=2021-02-05&text=912&org=0&area=0&type=0.– (Resurss apskatīts 12.09.2021.).
23 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012. gada  

16. novembra Spriedums lietā Nr.A42761508, SKA-555/2012. 
24 Clear writing for Europe, 05.12.2019.– https://ec.europa.eu/info/events/CWC2019_en. – (Resurss 

apskatīts 20.09.2021.).
25 Talking law in the EU: clear language, rule of law and legitimacy in the European legal space, 

21.–22.01.2021. – https://aces.uva.nl/content/events/events/2021/01/talking-law-in-the-eu.
html?cb&cb&cb&cb.– (Resurss apskatīts 20.09.2021.).
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elementiem, precīzam, lai lasītājam nerastos neskaidrības.26 Tātad, rakstot 
tiesību normu, nozīme ir visam: vārdu, gramatikas formu un konstrukciju iz-
vēlei, pieturzīmēm, nosaukumiem, teksta iedalījumam.27 Juridiskajā literatū-
rā jautājumu par normatīvo aktu sagatavotājiem nepieciešamajām prasmēm 
ir aktualizējuši Baiba Broka un profesors Stīvens Džohansens, norādot, ka 
jaunajiem speciālistiem ir svarīgas prasmes juridisko tiesību normu piemēro-
šanā, juridiskās argumentācijas veidošanā un korektu  juridisko dokumentu 
sastādīšanā.28 Autori norāda, ka juristam jābūt profesionālam rakstītājam, jo, 
izstrādājot dokumentu projektus, jāaizsargā klientu intereses, tādēļ tekstam 
jābūt pareizam, īsam, kodolīgam, skaidram, lai pasargātu savu reputāciju.29

Juridiskās tehnikas nosacījumi attiecībā uz saistošo noteikumu izstrā-
di tiek regulēti Ministru kabineta noteikumos Nr. 108 “Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi”30 (1., 3., 6. nodaļa), kas nosaka svarī-
gākās juridiskās tehnikas prasības, kuras tiešās pārvaldes iestādes, atvasi-
nātas publiskas personas un pastarpinātās pārvaldes iestādes ievēro, saga-
tavojot normatīvo aktu projektus. Lai atviegloto juridisko tekstu rakstītāju 
darbu, Valsts kanceleja ir sagatavojusi “Normatīvo aktu projektu izstrādes 
rokasgrāmatu”,31 par pamatu ņemot V. Krūmiņas un V. Skujiņas “Normatī-
vo aktu izstrādes rokasgrāmatu”. Juridiskās tehnikas prasību neievērošana 
var radīt tiesiskas un materiālas sekas normatīvā akta izstrādātājam.

Juridiskās tehnikas prasības saistošajos noteikumos
Saistošo noteikumu nosaukumam ir jābūt iespējami īsākam, saturam 

atbilstošam. To veido vārdi, kas atklāj noteikumu saturu, iekļaujot vārdus 
“saistošie noteikumi”. Ja nav iespējams izveidot stilistiski pareizu paš-
valdību saistošo noteikumu nosaukumu, nosaukumu sāk ar vārdu “par” 
un noslēdz ar vārdiem, kas atklāj pašvaldību saistošo noteikumu saturu.32  
26  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Kopējā praktiskā rokasgrāmata Eiropas Savienības 

tiesību aktu izstrādē iesaistītajām personām.– https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/LV-
Tiesibu-aktu-izstrades-rokasgramata.pdf.– (Resurss apskatīts 20.09.2021.).

27 Juridiskā tehnika un biežāk pieļautās kļūdas.– https://tai.mk.gov.lv/img/61fd42aa-aea6-40cd-
864e-33c310e0cf4e.pdf - (Resurss apskatīts 20.09.2021.).

28 Broka B., Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana/ 3., papildin. izd. – Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2008.– 7. lpp.

29 Turpat, 11.–12. lpp.,
30 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.108 (pieņemti 

03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).
31 Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata. Valsts kanceleja.– https://tai.mk.gov.lv/book/1/

chapter/23.– (Resurss apskatīts 24.09.2021.).
32 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 

03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).
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Ieteikums nav ņemts vērā, piemēram, izstrādājot Talsu novada domes 
16.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 “Kārtība, kādā Talsu novada paš-
valdība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”33 nosaukumu.

Ja saistošie noteikumi tiek sagatavoti, lai veiktu grozījumus citos sais-
tošajos noteikumos, tad to nosaukums sākas ar vārdu “Grozījumi” vai 
“Grozījums”. Ja ar grozījumu saistošajiem noteikumiem tiek veikts viens 
grozījums, tad arī nosaukumā tiek lietots vārds “grozījums” vienskaitlī, sa-
vukārt, ja tiek veikti divi vai vairāki grozījumi, tad grozījumu saistošo no-
teikumu nosaukumā tiek lietots vārds “grozījumi” daudzskaitlī.34 Jānorāda, 
ka Talsu novada domes 25.06.2020. saistošajos noteikumos Nr. 8 “Gro-
zījumi Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.23 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas statusa noteikšanu Talsu novadā””35 nosaukumā ir vārds “Gro-
zījumi”, lai gan saistošos noteikumu redakcijā minēts, ka tiek veikts tikai 
viens grozījums 2.2. apakšpunktā. Pirms pašvaldību saistošo noteikumu 
projekta nosaukuma paredz vietu norādei uz tās pašvaldības domes sēdes 
datumu, kurā apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi, kā arī protokola 
numuram un izskatītā jautājuma kārtas numuram.36 

Jāievēro prasība par izdošanas tiesisko pamatojumu. Aiz saistošo 
noteikumu nosaukuma norāda, uz kāda normatīvā akta pamata tie ir 
sagatavoti. Tiek norādīts gan augstāka juridiskā spēka normatīvais akts 
(likums vai Ministru kabineta noteikumi), gan konkrēta tā norma, kurā 
ietverts pilnvarojums saistošo noteikumu izdošanai. Tas var būt viens vai 
vairāki normatīvie akti, kā arī viena vai vairākas viena normatīvā akta 
normas.37 Izdošanas tiesiskais pamatojums sākas ar vārdiem “Izdoti saska-
ņā ar”, un secīgi tiek norādīts likumu un Ministru kabineta noteikumu vie-
nību uzskaitījums (attiecīgā locījumā). Ja likuma nosaukums sākas ar vārdu 
“par”, tad raksta vārdu “likumu” un attiecīgā likuma nosaukumu pēdiņās, 
savukārt norādes uz likuma pantu raksta ar cipariem, bet uz pantu daļām 
33 Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā: Talsu 

novada domes saistošie noteikumi Nr.13 (pieņemti 16.07.2020.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 186 
(2020, 25. septembris).

34 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.108 (pieņemti 
03.02.2009.) // Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).

35 Grozījumi Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par trūcīgas 
un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā”: 
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 (pieņemti 25.06.2020.)// Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 136 (2020, 17. jūlijs).

36 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 
03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).

37 Turpat.
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raksta ar vārdiem.38 Piemēram, Talsu novada domes 12.03.2020. saisto-
šajos noteikumos Nr. 3 “Par grozījumu Talsu novada domes 2019. gada  
28. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 “Sociālā atbalsta pakalpojumi Tal-
su novada pašvaldībā””39 nav lietoti vārdi “Izdoti saskaņā ar”, bet gan vārdi 
“Izdoti, pamatojoties uz [..]”.

Saistošajiem noteikumiem, ja nepieciešams, veido pielikumus. Ja pie-
likumā ietver tabulu, tabulas rindas numurē ar arābu cipariem. Ja saistoša-
jiem noteikumiem ir viens pielikums, to nenumurē. Ja ir vairāki pielikumi, 
tos numurē ar arābu cipariem, liekot aiz tiem punktu. Pēc vārda “pielikums” 
raksta attiecīgās pašvaldības domes lēmuma nosaukumu, numuru.40 Pie-
mēram, Talsu novada domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 
“Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt 
pabalstu mājokļa vides pielāgošanai”41 pielikums nav noformēts korekti –  
tikai ar vārdu “Pielikums”, bez atsauces uz saistošajiem noteikumiem. 

Saistošo noteikumu tekstu var iedalīt nodaļās un apakšnodaļās. Nodaļā 
parasti apvieno saistošo noteikumu punktus, kas attiecas uz vienu jautāju-
mu. Ja saistošos noteikumus veido ar nodaļām, tad tām jābūt vismaz trim. 
Taču šis noteikums neattiecas uz gadījumu, ja saistošo noteikumu divas no 
trim nodaļām ir “Vispārīgie jautājumi” un “Noslēguma jautājumi”. Tādā 
gadījumā saistošajos noteikumos kopā ir jābūt vismaz četrām nodaļām.42

Noslēguma jautājumi nosaka pārejas kārtību no pastāvošā tiesiskā re-
gulējuma uz jauno tiesisko regulējumu un tajā neietver normas, kas dar-
bojas pastāvīgi. Ja saistošie noteikumi ir iedalīti nodaļās, tad noslēguma 
jautājumus ietver nodaļā ar nosaukumu “Noslēguma jautājumi”. Ja tajā ir 
iekļauts tikai viens punkts, tad nodaļas nosaukums ir rakstāms vienskaitlī –  
“Noslēguma jautājums”. Līdzīga prasība ir arī, ja vispārīgais jautājums ir 
vienskaitlī. Viens punkts gan var būt tikai šajās divās saistošo noteiku-
mu nodaļās – “Vispārīgais jautājums” un “Noslēguma jautājums”. Pārējās 
saistošo noteikumu nodaļās ir jābūt vairāk kā vienam punktam. Arī apakš-
38 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 

03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).
39 Par grozījumu Talsu novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 “Sociālā 

atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā”: Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 
(pieņemti 12.03.2020.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 79 (2020, 23. aprīlis).

40 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 
03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).

41 Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides 
pielāgošanai: Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 (pieņemti 16.01.2020.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 35 (2020, 19. februāris).

42 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 
03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).
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nodaļas nevar sastāvēt tikai no viena punkta. Saistošo noteikumu nodaļas 
numurē ar romiešu cipariem, liekot aiz tiem punktu. Savukārt, ja saistošo 
noteikumu nodaļām ir apakšnodaļas, tad gan nodaļas, gan apakšnodaļas 
numurē ar arābu cipariem, liekot aiz tiem punktu.43

Autore secina, ka Talsu novada domes 25.06.2020. saistošo noteikumu 
Nr. 9 “Talsu novada noteikumi” visas nodaļas nav noformētas atbilstoši 
juridiskajai tehnikai, jo nodaļu numerācija minēta divreiz, gan kā “Pirmā 
nodaļa”, gan zem šī uzraksta tiek lietots “1.Vispārīgie noteikumi”. Tostarp 
saistošo noteikumu nodaļas nav numurētas ar romiešu cipariem, liekot aiz 
tiem punktu. Jānorāda, ka šiem saistošajiem noteikumiem pēdējās nodaļas 
nosaukumā nav lietots vārds “Noslēguma”, bet gan “Nobeiguma”.44

Saistošo noteikumu projektā, kas paredz grozīt kādus citus saistošos 
noteikumus jālieto tādi darbības vārdi kā – “izdarīt, izteikt, aizstāt, papil-
dināt, svītrot”.45 Autore secina, ka Talsu novada domes saistošo noteikumu 
izstrādē nav ievērots konsekvents stils un netiek izmantotas vienveidīgas 
teikumu konstrukcijas, izstrādājot grozījumu saistošo noteikumu projek-
tus. Tas būtu skaidrojums ar faktu, ka saistošo noteikumu projektus izstrā-
dā dažādi speciālisti. Visbiežākā kļūda ir darbības vārda “veikt” lietošanā 
tajās teikuma konstrukcijās, kur saskaņā ar normatīvo regulējumu būtu jā-
lieto darbības vārds “izdarīt”. 

Autore konstatēja, ka Talsu novada domes 27.08.2020. saistošo notei-
kumu Nr. 18 “Grozījumi Talsu novada domes 2020. gada 16. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 13 “Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””46 pielikumā ir iesnieguma veid-
lapa, kuras tekstā minēts, ka iesniegums jāiesniedz, pamatojoties uz Talsu 
novada domes 13.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Kārtība, kādā 
Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.47 
Jānorāda, ka pieņemot minētos saistošos noteikumus Nr. 18, spēku zaudēja 
43 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 

03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).
44 Talsu novada noteikumi: Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 (pieņemti 25.06.2020.)// 

Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2020, 22. septembris).
45 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 (pieņemti 

03.02.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 26 (2009, 17. februāris).
46 Grozījumi Talsu novada domes 2020. gada 16. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Kārtība, 

kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”: Talsu novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 18 (pieņemti 27.08.2020.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 186 (2020, 
25. septembris).

47 Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā: Talsu 
novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 (pieņemti 13.03.2014.)// Talsu Novada Ziņas.– Nr. 7 
(2014, 16. aprīlis).
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iesnieguma veidlapas tekstā norādītie saistošie noteikumi. Lai izvairītos 
no šādām tehniskām kļūdām, veidlapās, kuras apstiprina ar saistošajiem 
noteikumiem, nevajadzētu iekļaut atsauces uz saistošajiem noteikumiem, 
jo sasaiste ar attiecīgajiem saistošajiem noteikumiem jau ir norādīta pieli-
kuma noformējumā.

Saistošo noteikumu izdošanas un tiesiskuma kontrole
Valsts pārvaldes likuma 8. panta ceturtajā daļā minēts, ka pašvaldība, 

pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās auto- 
nomā kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā “Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā.48 Tomēr jānorāda, ka pašval-
dības autonomo funkciju izpildē nozaru ministrijām ir ierobežotas tiesī-
bas iejaukties, tās var tikai norādīt uz noteiktu tiesisku rīcību.49 Savukārt 
pašvaldību institucionālā padotība ir noteikta likuma “Par pašvaldībām” 
5. panta piektajā daļā – pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga 
VARAM.50 Runājot par pašvaldību pārraudzības saturu, izdala pašvaldības 
amatpersonu (institūciju) darbības tiesiskuma izvērtēšanu un pašvaldības 
lēmuma tiesiskuma izvērtēšanu.51 Pašvaldības lēmumu tiesiskuma izvērtē-
šanu nosaka likuma “Par pašvaldībām” 49. pants – vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs var izvērtēt nelikumīgu domes izdoto sais-
tošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu darbību, 
izņemot minētā likuma 47. panta kārtībā pieņemto lēmumu darbību, un ar 
motivētu rīkojumu tos atcelt.52

Likuma “Par pašvaldībām” 47. pantā noteikts, ka domes izdotos ad-
ministratīvos aktus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Savukārt pašval-
dības administrācijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt pašvaldī-
bas ietvaros. Likumā noteiktajos gadījumos administratīvos aktus apstrīd 
tajā tiešās pārvaldes iestādē, kuras padotībā ir pašvaldība, pildot attiecī-
go deleģēto valsts pārvaldes funkciju vai pārvaldes uzdevumu.53 Tā kā  
48 Valsts pārvaldes iekārtas likums (pieņemts 06.06.2002.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 94 (2002,  

21. jūnijs).
49 Stucka A. Administratīvās tiesības/ 2., pārstr. un papildin. izd.– Rīga: Juridiskā koledža, 2009.–

188. lpp.
50 Par pašvaldībām (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).
51 Stucka A. Administratīvās tiesības/ 2., pārstr. un papildin. izd.– Rīga: Juridiskā koledža, 2009.– 

199. lpp.
52 Par pašvaldībām: Likums (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).
53 Turpat.
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pašvaldības saistošie noteikumi ir ārējs normatīvs tiesību akts, kas ir sais-
tošs attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tad ir nepieciešams veikt šo no-
teikumu tiesiskuma kontroli. Ņemot vērā to, ka pašvaldības saistošie notei-
kumi ietilpst normatīvo aktu hierarhijas zemākajā līmenī, tiem ir jāatbilst 
augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem. Šī atbilstība ir saistīta ne 
tikai ar piešķirtā deleģējuma apjomu un interpretāciju, bet arī ar izmanto-
tajiem jēdzieniem saistošajos noteikumos un precīzas juridiskās tehnikas 
lietošanu attiecīgās jomas tiesiskā regulējuma mērķiem.54

Likuma “Par pašvaldībām” regulējums paredz, ka dome saistošos no-
teikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to pa-
rakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai 
VARAM. Ministrijai ir jāsūta atbilstoši noformēti un parakstīti saistošie 
noteikumi kā atsevišķs ārējs normatīvais akts (nevis kā pašvaldības do-
mes lēmuma pielikums).55 Ja pašvaldības dome nepiekrīt ministrijas 
sniegtajam atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, domei, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, ir jāpieņem motivēts lē-
mums, kurā sniegta pašvaldības argumentācija, nevis savi argumenti un 
viedoklis jāizsaka vēstulē.56 Šī likuma norma jau savā būtībā paredz, ka, 
sniedzot argumentētu viedokli, pašvaldība var izsludināt arī tādus saistošos 
noteikumus, par kuriem VARAM nav sniedzis pozitīvu atzinumu.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 49. pantu nelikumīgu domes iz-
doto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu 
darbību ar motivētu rīkojumu aptur vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs. Autore secina, ka, saņemot VARAM atzinumu par Talsu no-
vada domes 16.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Kārtība, kādā 
Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,57 
pašvaldība ir ņēmusi vērā VARAM ieteikumus un apstiprinājusi saistošos 
noteikumus (Talsu novada domes 27.08.2020. saistošie noteikumi Nr.1858), 
ar kuriem izdarījusi redakcionālus precizējumus. Autore konstatēja, ka par 
54 VARAM metodiskie norādījumi.– https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/data_content/

pasvaldibu_saistoso_noteikumu_izstrades_metodika.pdf.– (Resurss apskatīts 12.09.2021.).
55 Par pašvaldībām (pieņemts 19.05.1994.)// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs.– Nr. 11 (1994, 24. maijs).
56 Turpat.
57 Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā: Talsu 

novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 (pieņemti 16.07.2020.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 186 
(2020, 25. septembris).

58 Grozījumi Talsu novada domes 2020. gada 16. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 “Kārtība, 
kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”: Talsu novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 18 (pieņemti 27.08.2020.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 186 (2020, 
25. septembris).
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Talsu novada domes 25.06.2020. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr. 9 “Talsu novada noteikumi”59 VARAM ir pašvaldībai sniegusi negatīvu 
atzinumu un lūgusi tos labot. Talsu novada dome nav piekritusi VARAM 
iebildumiem un 27.08.2020. pieņēmusi lēmumu Nr. 391 “Par Talsu novada 
domes 2020. gada 25. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Talsu nova-
da noteikumi””, ar kuru dome nolēmusi nepiekrist VARAM 30.07.2020. 
atzinumam Nr. 1-18/6913 “Par saistošajiem noteikumiem” un atstāt ne-
grozītus Talsu novada domē 25.06.2020. pieņemtos saistošos noteikumus 
Nr. 9 “Talsu novada noteikumi”. Tomēr šī lēmuma otrais punkts paredz, 
ka tiek uzdots Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt 
savstarpēji nesaistītu saistošo noteikumu nodalīšanu, izstrādājot attiecīgi 
jaunu saistošo noteikumu projektus trīs mēnešu laikā.60

Likuma “Par pašvaldībām” 43. pantā ir noteikti vairāki pilnvarojumi 
pašvaldības domei izdot saistošos noteikumus, un tie ir savstarpēji nošķirti, 
tādējādi arī saskaņā ar katru pilnvarojumu ir izdodami atsevišķi saistošie 
noteikumi. Pretējā gadījumā pastāv nenoteiktība par to, atbilstoši kuram 
pilnvarojumam, it īpaši, ja tie attiecas uz atšķirīgām jomām, ir noteikta 
kura saistošo noteikumu norma vai pat tās daļa. Ievērojot minēto, saisto-
šie noteikumi, kas apvieno savstarpēji nesaistītu, atšķirīgu tiesisko regu-
lējumu, nav skaidri un viegli uztverami, kas ietekmē Latvijas Republikas  
Satversmes 90. pantā noteiktās tiesības ikvienam zināt savas tiesības.61

59 Talsu novada noteikumi: Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 (pieņemti 25.06.2020.)// 
Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2020, 22. septembris).

60 Minētā lēmuma argumentācijā Talsu novada dome nepiekrīt VARAM, ka saistošie noteikumi 
Nr. 9, kas apvieno savstarpēji nesaistītu, atšķirīgu tiesisko regulējumu, nav skaidri un viegli 
uztverami. Tiek norādīts, ka līdzšinējā Latvijas pašvaldību prakse ir bijusi izdot saistošos 
noteikumus uz vairākiem likumos ietvertiem pilnvarojumiem vienlaicīgi vienos saistošajos 
noteikumos. Dome uzskata, ka līdzšinējā prakse, piemērojot Talsu novada domes 13.05.2010. 
saistošos noteikumus Nr.24 “Talsu novada noteikumi” (ir spēkā esoši un saskaņoti ar VARAM), 
kuri izdoti, pamatojoties uz tādu pašu likumu pamata, nav radījusi Talsu novada administratīvajā 
teritorijā tiesisko nenoteiktību un novada iedzīvotājiem noteikumi ir bijuši skaidri uztverami un 
saprotami. Tiek minēts, ka gan spēkā esošajiem noteikumiem, gan saistošajiem noteikumiem 
Nr. 9 ir attiecīgas nošķirtas sadaļas, un Dome uzskata, ka saistošo noteikumu apjomīgums 
neietekmē Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā noteiktās tiesības ikvienam zināt savas 
tiesības. Saistošajos noteikumos Nr. 9 iekļautas Administratīvās atbildības likuma prasības (stājās 
spēkā 2020. gada 1. jūlijā), lai Talsu novada pašvaldība par saistošo noteikumu neievērošanu 
(pārkāpumu) varētu piemērot administratīvo atbildību, līdz ar ko ir nepieciešamība tos publicēt. 
Vienlaikus tiek norādīts, ka ir ņemami vērā VARAM norādījumi, ka likuma “Par pašvaldībām” 
43. pantā noteiktie pilnvarojumi pēc savas būtības ir atšķirīgi un visi nav papildinoši, tad saistošie 
noteikumi būtu izdodami atsevišķi. Sk.: Talsu novada domes 27.08.2020. lēmums Nr. 391.– 
https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2020/08/23_protokols_dome_27.08.2020_mj..pdf.– 
(Resurss apskatīts 24.09.2021.).

61 VARAM metodiskie norādījumi.– https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/data_content/
pasvaldibu_saistoso_noteikumu_izstrades_metodika.pdf .–(Resurss apskatīts 12.09.2021.).
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Ievērojot šo juridiskās tehnikas prasību, Talsu novada dome 26.11.2020. 
ir pieņēmusi vairākus saistošos noteikumus,62 izdalot pa dažādu tēmu re-
gulējumiem, atbilstoši VARAM ieteikumiem, tomēr ministrija šos jaunos 
saistošos noteikumus nav saskaņojusi, līdz ar to joprojām spēkā ir Talsu 
novada domes 25.06.2020. pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 9 “Talsu no-
vada noteikumi”63.

Secinājumi un priekšlikumi
Pašvaldība ir vietējās publiskās varas un pārvaldes vienība, kurai ir bū-

tiska loma savas administratīvās teritorijas attīstības veicināšanā, finanšu lī-
dzekļu pārvaldībā un mērķtiecīgā to ieguldīšanā. Vietējo pašvaldību kompe-
tence un tiesības definētas arī starptautiskajos tiesību aktos. Piemēram, Eiro-
pas vietējo pašvaldību hartā minēts, ka “vietējās pašvaldības nozīmē vietējās 
varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt nozīmīgu 
valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs”.64 

Pašvaldību saistošie noteikumi ir zemākā līmeņa ārējais tiesību akts. 
Pašvaldības var izdot šos noteikumus par dažādām jomām, kas noteiktas 
normatīvajā regulējumā. Likuma “Par pašvaldībām” 43. pantā ir dots uz-
skaitījums, kādos jautājumos pašvaldība var izdot (pašvaldībai nav uzlikts 
pienākums izdot saistošos noteikumus) saistošos noteikumus, tai skaitā, 
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos. Pārraudzību veic VARAM likuma “Par pašvaldībām” ietvaros. 
Attiecībā uz pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem ir izdalāmi 
divi saistošo noteikumu tiesiskuma kontroles veidi. Pirmkārt, iekšējā 
kontrole, kuru pašvaldības darbības pārraudzības ietvaros realizē VARAM. 
Otrkārt, ārējā jeb konstitucionālā kontrole, kuru var realizēt Satversmes 
tiesas likumā noteiktie tiesību subjekti, vēršoties Satversmes tiesā ar 
pieteikumu vai konstitucionālo sūdzību par pašvaldības pieņemtajiem 
saistošajiem noteikumiem.
62 Talsu novada domes 26.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 

noteikumi Talsu novadā”; Nr. 25 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Talsu novadā”; Nr. 26 “Talsu 
novada ēku un būvju uzturēšanas, kopšanas un inženierbūvju aizsardzības noteikumi”; Nr. 27 
“Talsu novada administratīvās teritorijas kopšanas, apstādījumu uzturēšanas, aizsardzības un 
sanitārie noteikumi”; Nr.;28 “Sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, 
pārstrādes un noglabāšanas kārtība Talsu novadā”.– https://talsunovads.lv/wp-content/
uploads/2020/11/27_lemumi_Domes_sede-2020.pdf.– (Resurss apskatīts 21.09.2020.).

63 Talsu novada noteikumi: Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 (pieņemti 25.06.2020.)// 
Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2020, 22. septembris).

64 Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu: Likums (pieņemts 22.02.1996.)// 
Latvijas Vēstnesis.– Nr. 37 (1996, 28. februāris).
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Pašvaldībai ir tiesības nepiekrist VARAM atzinumam, sniedzot minis-
trijai rakstveida argumentētu viedokli un izsludinot saistošos noteikumus. 
Normatīvais regulējums paredz, ka arī VARAM ministrs var apturēt pret-
tiesisku saistošo noteikumu darbību, izdodot par to savu rīkojumu. Par paš-
valdību saistošajiem noteikumiem Satversmes tiesa veic konstitucionālo 
kontroli, ja saņemts pieteikums vai konstitucionālā sūdzība par pašvaldī-
bas pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem.

Saistošo noteikumu kā tiesību akta izstrāde ir sarežģīts process, tā iz-
strādātājam ir labi jāpārzina regulējamās nozares specifika un tiesību teo-
rijas pamati, jāmāk lakoniski un kodolīgi veidot tiesību normu saturu tā, 
lai tas būtu nepārprotams normatīvā akta adresātam un piemērotājam. 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavo-
šanas noteikumi” nosaka juridiskās tehnikas prasības, kas ir jāņem vērā, 
izstrādājot saistošo noteikumu projektus.

Autore ir analizējusi 32 Talsu novada domes 2020. gadā pieņemtos 
saistošos noteikumus, konstatējot, kādas kļūdas ir pieļautas un kādas juri-
diskās tehnikas prasības pašvaldība nav ievērojusi. Pamatojoties uz veikto 
izpēti un spēkā esošā normatīvā regulējuma prasībām, lai turpmāk piln-
veidotu Talsu novada pašvaldības darbu, nodrošinot kvalitatīvu saistošo 
noteikumu projektu izstrādi, autore ierosina izmantot saistošo noteikumu 
projekta atbilstības pārbaudes veidlapu, līdzīgu tai, kādu Valsts kanceleja 
ir izstrādājusi, lai veiktu izstrādāto likumprojektu tiesiskuma atbilstības 
kontroli.

Autore secina, lai sagatavotu kvalitatīvus saistošos noteikumus un ma-
zinātu kļūdīšanās iespējas, Talsu novada pašvaldībai būtu jāizstrādā tip-
veida saistošo noteikumu sagataves, kuras varētu izmantot dažādu jomu 
speciālisti, kas izstrādā tiesību projektus. Pašreizējā saistošo noteikumu 
analīze liecina, ka saistošos noteikumus izstrādā dažādi speciālisti un katrs 
to dara, izmantojot sev raksturīgās teikumu konstrukcijas, pat atšķirīgus 
darbības vārdus, lai formulētu saistošo noteikumu redakciju.

Ņemot vērā, ka Talsu novada domes sēdes tiek demonstrētas video 
tiešraidēs, palielinās sabiedriskā kontrole no novada iedzīvotāju puses, 
kuri var sekot līdzi savu ievēlēto deputātu rīcībai. Kvalitatīvu saistošo no-
teikumu izdošana var veicināt labvēlīgāku sabiedrības attieksmi pret Talsu 
novada pašvaldību un paļaušanos, ka valsts pārvalde (Talsu novada pašval-
dības personā) ir zinoša, strādā normatīvā regulējuma ietvaros, pieņemot 
tiesiskus un sabiedrības interesēs balstītus tiesību aktus.
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ANALYSIS OF BINDING REGULATIONS 
ADOPTED BY TALSI COUNTY COUNCIL 

IN 2020
Summary

Binding regulations of the municipalities are the lowest level of ex-
ternal legislation. Municipalities may issue binding regulations in various 
areas specified in the regulatory framework.

The article discusses the concept of binding regulations, control of 
adoption and legality by the Ministry of Environmental Protection and Re-
gional Development. The author describes the importance of legal tech-
nique in drafting legal acts, as well as analyses the legal technique in the 
binding regulations adopted by Talsi County Council in 2020, offering pro-
posals for self-control in Talsi Municipality.
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Pēteris Sarkans
Zinātniskā vadītāja: Mg. sc. Iveta Amoliņa

MODERNIZĒŠANAS IESPĒJAS 
ĒKU PĀRVALDĪŠANAS  UZŅĒMUMĀ 
MODERNIZATION OPPORTUNITIES  

IN A BUILDING MANAGEMENT COMPANY 
Atslēgvārdi: mājoklis, klients, modernizācija, digitalizācija, klientu 
apkalpošanas kvalitāte.
Keywords: housing, customer, modernization, digitization, customer ser-
vice quality.

Klients un bizness ir savstarpēji nedalāmas sastāvdaļas – tie nevar  pa-
stāvēt viens bez otra un, jo ciešāka sadarbība un labākas ir attiecības, jo 
abām pusēm patīkamāk. Tā kā pārvaldīšanas pakalpojumu tirgū sadarbība 
tiek veidota ilgtermiņā, tad šī sadarbība, lēmumu pieņemšana un saskaņo-
šana ir daudz veiksmīgāka, ja klienti ir apmierināti. Lai to sekmētu, svarīgi 
ir rūpēties, lai plaisa starp sagaidāmo un faktisko apkalpošanas kvalitāti 
būtu minimāla vai nepastāvētu vispār un klienti ar saņemtajiem pakalpo-
jumiem būtu apmierināti. Šajā ziņā noderīga būs pakalpojumu moderni-
zēšana, jo dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā nav iespējams atteikties 
no pamatpakalpojumiem, uzvaras atslēga slēpjas tieši esošo pakalpojumu 
pilnveidē, uzņēmumam tos padarot lētākus, bet klientiem – pievilcīgākus. 

Klientu pašapkalpošanās portāla izveide
Dzīvojot tehnoloģiju laikmetā un šajā straujajā dzīves ritmā, ātrums 

un pieejamība 24/7 kļūst par arvien biežāk sastopamu prasību. Klienti 
vēlas saņemt pakalpojumu nekavējoties, savā dzimtajā valodā, kā arī būt 
informēti par visiem notikumiem, lai pārliecinātos vai un kad pakalpojums 
ir saņemts. Tāpat viņi grib izteikt savu viedokli, neizejot no mājas, un sa-
tikties ar nevēlamiem kaimiņiem tikai galējas nepieciešamības gadījumā. 
Kontroles sajūta dod pārliecību par pakalpojuma kvalitāti.

PĒTERIS SARKANS
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Lai pašapkalpošanās portāls tiešām pildītu savu funkciju un klienti būtu 
gatavi to lietot, pēc autora domām pašapkalpošanās portālam ir jāatbilst 
vairākiem pamatkritērijiem:

• tam ir jābūt gan datora, gan mobilajai versijai vai aplikācijai;
• tam ir jābūt 3 valodās – latviešu, angļu, krievu;
• tam ir jābūt ērti un viegli lietojamam;
• tajā ir jābūt aktuālai informācijai;
• tam ir jānodrošina klientam nepieciešamās pamata lietas attiecībā 

uz mājokļu pārvaldīšanu.
Autors uzskata, ka pašapkalpošanās portālam vajadzētu sastāvēt no se-

kojošiem moduļiem:
1) pamatinformācija par mājokli;
2) pamatinformācija par klientu;
3) rēķini un maksājumi;
4) līgumi, protokoli, aptaujas un normatīvie akti;
5) skaitītāji;
6) meistaru pakalpojumi;
7) biežāk uzdotie jautājumi;
8) vērtīgi padomi, kā ietaupīt;
9) aktualitātes;
10)  ziņojumu dēlis.
Portālam nav jābūt pārmērīgi plašam, autors uzskata, ka optimāls 

būtu variants ar 10 moduļiem, jo lielāks moduļu skaits varētu to padarīt 
nepārskatāmu.

Pamatinformācija par mājokli – šajā modulī jāatspoguļo ēkas tehniskie 
parametri, komunikāciju plāni, informācija par pakalpojumu sniedzējiem, 
veicamo darbu grafiki. Uzskatāmībai vēlams pievienot arī foto fiksācijas. 
Modulim jāsatur detalizēta informācija par: 

• ēkas celšanas gadu, sēriju;
• kopējo mājokļa platību, kāpņu telpu un stāvu skaitu, dzīvokļu 

īpašumu skaitu;
• informāciju par ūdens un apkures sistēmu, vai dzīvokļu īpašumiem 

ir uzstādīti individuālā patēriņa skaitītāji, kur tie atrodas un kurš 
veic skaitītāju rādījumu nolasīšanu;

• pakalpojumu sniedzēju saraksts un kontaktinformācija;
• dažādi grafiki – uzkopšanas, atkritumu izvešanas, lifta tehniskās 

pārbaudes utt.;
• komunikāciju plāni;
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• ikgadējais ziņojums par ēkas tehnisko stāvokli;
• cita aktuāla informācija par mājokli.
Šī sadaļa būs īpaši noderīga jaunajiem īpašniekiem, kuriem bieži vien 

pēc īpašuma iegādes trūkst informācijas. Ievietojot šo informāciju klientu 
pašapkalpošanās portālā, tā būs pieejama jebkurā brīdī, un pārvaldniekam 
tādējādi tā nebūs jāsniedz telefoniski vai rakstiski, līdz ar to ietaupot laiku. 
Tā kā lielākā daļa informācijas šajā modulī ir nemainīga, tās uzturēšana 
pārvaldniekam neaizņems daudz laika.

Pamatinformācija par klientu – šajā modulī ir jābūt ziņām par klientu 
un viņam piederošajiem īpašumiem:

• īpašnieka vārds, uzvārds;
• kontaktinformācija;
• jānorāda saziņas valoda;
• informācija par visiem piederošajiem īpašumiem, tajā skaitā nolik-

tavu telpām, autostāvvietām;
• informācija par ģimenes locekļiem, ja viņi ir pilnvaroti saņemt 

informāciju par šo īpašumu, viņu kontaktinformācija;
• informācija par īrniekiem, viņu kontaktinformācija;
• informācija par noslēgtajiem līgumiem, vienošanām.
Klientu apmierinātību ietekmē ne tikai sniegtā pakalpojuma kvalitāte, 

bet arī tas, cik zinošs un draudzīgs ir personāls un cik pakalpojums 
ir pieskaņots tieši konkrētajam klientam. Jo labāk mēs pazīsim mūsu 
klientu, jo veiksmīgāku komunikāciju spēsim nodrošināt un klients būs 
apmierinātāks.

Rēķini un maksājumi – ļoti nozīmīgs modulis un, kā jau iepriekš tika 
minēts, visus jautājumus, kas saistīti ar naudu, klienti uztver ļoti sensitīvi, 
tādēļ šajā modulī informācijai ir jābūt pietiekamā apmērā, vienkārši un 
skaidri saprotamai. Pēc autora domām, šim modulim ir jāsatur sekojoša 
informācija:

• visi klienta rēķini, ar iespēju tos gan lejupielādēt, gan izdrukāt;
• maksājumu vēsture, pie katra maksājuma jābūt pieejamai arī 

informācijai par maksājuma mērķī norādītajiem datiem;
• aktuālajai bilancei, ar iespēju ērti un vienkārši veikt maksājumus;
• rēķina un rēķina pozīciju skaidrojumam, lai klientam, saņemot 

rēķinu, būtu skaidrs, kā veidojas katra no tur norādītajām pozīcijām 
un ko tā sevī ietver. 

Lai klientam rēķins būtu pilnībā skaidrs, pēc autora domām, ir jāsniedz 
arī katras rēķina pozīcijas skaidrojums – kā tiek aprēķināts koplietošanas 
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ūdens, elektrības vai siltumenerģijas maksājums, atbilstoši kuram līguma 
punktam tiek aprēķināta nokavējuma nauda un kā tā tiek rēķināta, kas ir 
pārvaldīšanas maksa. Tikai pilnībā izprotot visas rēķina pozīcijas, klients 
uzticēsies pārvaldniekam.

Līgumi, protokoli, aptaujas un normatīvie akti – klientu izglītošanai 
pārvaldīšanas jomā būtu jābūt vienam no pārvaldnieka pamatuzdevumiem, 
jo ar zinošu un izglītotu klientu ir daudz vienkāršāk strādāt. Šajā modulī 
tātad nepieciešams ievietot:

• pārvaldīšanas līgumu;
• pilnvarojuma līgumus;
• citus aktuālus līgumus;
• visus kopsapulču protokolus un protokolus par kopības pieņem-

tajiem lēmumiem;
• informāciju par aktuāliem un saistošiem normatīvajiem aktiem.
Papildus publicētajai informācijai, būtu svarīgi, ka šī moduļa aptau-

ju sadaļā kopīpašnieki varētu elektroniski nodot savu balsi par dažādiem 
ar kopīpašumu saistītiem jautājumiem. Ērtākais veids balsojumam būtu 
autorizācija ar internetbanku, jo esošais balsojuma veids ar rakstisku ap-
tauju nav gana efektīvs un vidi saudzējošs.

Skaitītāji – modulis, kurā ir informācija par kopējiem mājas skaitītājiem 
un visiem dzīvokļa īpašumam piesaistītajiem skaitītājiem. Bieži vien klien- 
tiem nav ticības, ka koplietošanas maksājumi par ūdeni, elektrību vai 
siltumenerģiju ir atbilstoši, tādēļ caurskatāmībai vajadzētu radīt lielāku 
uzticamību pārvaldniekam. 

Sadaļā par dzīvokļu individuālajiem skaitītājiem jāparedz iespēja 
paziņot skaitītāju rādījumus, sekot līdzi patēriņiem un verifikācijas 
termiņiem. Sistēmai automātiski vajadzētu atspoguļot datus par pēdējā 
gada patēriņiem, lai klientam ir iespēja sekot līdzi savu paradumu ten-
dencei. No sistēmas automātiski tiek nosūtīts atgādinājums par skaitītāju 
rādījumu iesniegšanu. Jābūt pieejamai informācijai par to, kā tiks aprēķināts 
patēriņš, ja skaitītāju rādījumi netiks iesniegti vai skaitītājiem būs beidzies 
skaitītāju verifikācijas termiņš.

Meistaru pakalpojumi – te ir jāatspoguļo informācija par pieteikumiem 
uz šo mājokli un pieteikumu izpildes statuss – jauns, meistars ir ceļā uz 
objektu, meistars veic pieteikumu, pieteikums paveikts. Svarīgi veikt pie- 
teikumu foto fiksāciju ar attēliem pirms un pēc darba izpildes. Ikviens šī 
mājokļa klients var redzēt visus pieteikumus – gan tos, kurus ir pieteikuši 
kaimiņi gan viņš pats, gan tos, ko ir pieteicis pārvaldnieks. Papildus 
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kopīpašumā veicamajiem darbiem, klientam ir jābūt iespējai pieteikt meis-
taru individuāli – dažādiem darbiem savā īpašumā. Par katru meistaru  
veido informācijas karti, ietverot sekojošas ziņas:

• vārds, uzvārds;
• specialitāte vai darbu saraksts, ko spēj paveikt;
• foto;
• saziņas valoda;
• darba laiks un pieteikumu kalendārs;
• cenrādis;
• darbinieka reitings;
• atsauksmes.
Iespēja katram klientam pašam izvēlēties sev vēlamo meistaru un pie-

teikuma laiku, uzņēmumam ietaupīs gan laiku, gan naudu. Rosinot klien-
tus pēc darba izpildes novērtēt gan meistaru, gan sniegtā pakalpojuma kva-
litāti, uzņēmums spēs pilnveidoties.

Biežāk uzdotie jautājumi – tā kā daļa klientu uzdoto jautājumu mēdz 
atkārtoties vai ir līdzīgi, rodas iespēja tos apkopot un savlaicīgi sagatavot 
atbildes, kas būtiski samazinātu ik dienas saņemto un manuāli apstrādāto 
pieteikumu skaitu.

Analizējot klientu pieteikumus, autors biežāk uzdotos jautājumus 
piedāvā sistematizēt 10 grupās:

• par rēķiniem un maksājumiem;
• par līgumiem;
• par pārvaldīšanas darbiem;
• par parādiem;
• par skaitītājiem un skaitītāju rādījumiem;
• par mājokļa uzkopšanu;
• par darbu veikšanu;
• par lēmumu pieņemšanu;
• par pārvaldīšanas atlīdzību;
• par komunikāciju.
Samazinot šos klientu jautājumus kaut vai par 50%, kopējais pietei-

kumu skaits samazināsies par gandrīz 30%, ļaujot uzņēmumam būtiski 
ietaupīt.

Vērtīgi padomi, kā ietaupīt, – kā jau iepriekš tika noskaidrots, klienti 
ļoti sensitīvi uztver jautājumus, kas saistīti ar izmaksām un no pārvaldnieka 
sagaida, ka viņš būs labs mājokļa saimnieks, tajā skaitā nemitīgi meklēs 
dažādus risinājumus izmaksu samazināšanai. Piemeklējot risinājumus, kā 
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samazināt izmaksas kopīpašumā, daļa no tiem ir pielietojama arī dzīvokļu 
īpašumos, tādēļ būtu vērtīgi dalīties šajās zināšanās un izglītot klientus, 
piemēram:

• kā pareizi šķirot atkritumus vai pievērsties bezatkritumu 
dzīvesveidam;

• kā izvēlēties energoefektīvas iekārtas, lai samazinātu elektroener- 
ģijas patēriņu īpašumā;

• kā nodrošināt optimālu siltumenerģijas padevi īpašumā;
• kā, izmantojot “gudras” iekārtas, samazināt ūdens patēriņu.
Šādu padomu publicēšana veido attiecības ar klientiem un veicina viņu 

uzticēšanos. Padomus vajadzētu publicēt atbilstoši sezonai un tā brīža ak-
tualitātei.

Aktualitātes ir izmaiņas, pēdējā brīža tendences, papildus lēmumi. Ne-
vienam nebūs patīkami atgriezties mājās, kur nav karstā ūdens, nestrādā lifts 
un nezināt, kad pakalpojums tiks atjaunots, vai – saņemt rēķinu ar papil-
dus pozīciju tajā un nezināt, kādēļ ir iekļauts tāds maksājums. Piemēram, 
nepieciešams pārvietot savu automašīnu autostāvvietas tīrīšanas laikā. Jo 
vairāk šādu situāciju, jo klienti neapmierinātāki, bet to ir iespējams novērst 
pavisam vienkārši – nodrošinot ar aktuālo informāciju. Šajā modulī būtu 
svarīgi publicēt visu aktuālo informāciju, kas skar kopīpašniekus un 
kopīpašumu:

• par pēkšņām izmaiņām pakalpojumos, atslēgšanas laiku un iemes-
liem;

• par papildus pozīcijām rēķinos, to iemesliem un aprēķināšanas 
kārtību;

• par kopīpašnieku sapulcēm un kopības pieņemtajiem lēmumiem;
• par sezonai aktuālām tendencēm;
• citas aktualitātes.
Jo klienti būs zinošāki un izglītotāki, jo labākas un harmoniskākas at-

tiecības tiem veidosies ar pārvaldnieku.
Ziņojumu dēlis – šis modulis ir paredzēts, lai kaimiņi savā starpā 

varētu sazināties: pirkt, pārdot, izīrēt lietas, organizēt talkas, pārrunāt citas 
ar kopīpašumu saistītas aktualitātes. 

Klientu pašapkalpošanās portālu iespējams izveidot, izmanto-
jot kādu bezmaksas tīmekļa vietnes veidošanas rīku, tādā gadījumā 
rēķinoties ar dažādiem tehniskiem ierobežojumiem. Vai arī veidot klientu 
pašapkalpošanās portālu, pilnībā nodrošinot visu uzņēmumam un klientam 
nepieciešamo funkcionalitāti.
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Digitālā dokumentu pārvaldība
Digitālā dokumentu pārvaldība uzņēmumā spēj ietaupīt gan laiku, 

gan finanses, tieši tādēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas, piemēram, vairs 
nepiegādāt rēķinus papīra formātā vai par to piegādi iekasēt papildus 
maksu, informāciju par aktualitātēm publicēt savā Instagram, Twitter un 
Facebook kontā, mājas lapā vai klientu pašapkalpošanās portālā. 

Digitalizācijas ietvaros būtu veicami sekojoši pasākumi:
• jānodrošina elektroniska skaitītāju rādījumu nodošana klientu 

pašapkalpošanās portālā;
• rēķinu pieejamības nodrošināšana klientu pašapkalpošanās portālā 

vai to nosūtīšana elektroniski;
• līgumu, paziņojumu (aktuālās informācijas), atbildes vēstuļu 

u.c. dokumentu pieejamības nodrošināšana elektroniski vai to 
nosūtīšana elektroniski;

• rēķinu un pavadzīmju saskaņošanas procesa nodrošināšana elek-
troniski.

Elektroniska skaitītāju rādījumu nodošana – lai samazinātu papīra 
formātā fiksēto skaitītāju rādījumu apmēru, tajā skaitā izmaksas par 
rādījumu atvešanu un ievadīšanu, ir nepieciešams ieviest elektronisku 
skaitītāju rādījumu iesniegšanas sistēmu. To iespējams realizēt  kā moduli 
integrējot klientu pašapkalpošanās portālā vai izvēlēties kādu alternatīvu 
un skaitītāju rādījumu iesniegšanas sistēmu izveidot neatkarīgi. Kā viens 
no šobrīd pieejamajiem risinājumiem tirgū ir Bill.me, kas ne tikai nodrošina 
iespēju bez maksas izmantot savu platformu skaitītāju rādījumu nodošanai, 
bet arī piedāvā pilnīgu API integrāciju ar grāmatvedības programmām 
un datu vākšanas/apstrādes sistēmām, samazinot manuālos procesus un 
optimizējot biznesa resursus.

Līdzīgi kā ar skaitītāju rādījumu iesniegšanu, arī rēķinu piegādei elek-
troniski ir iespējami vairāki varianti:

• rēķinu pieejamība klientu pašapkalpošanās portālā;
• rēķinu pieejamība kādā neatkarīgā elektroniskā vidē;
• rēķinu piegāde uz klienta norādīto e-pasta adresi;
• maksas rēķina piegāde papīra formātā.
Ja elektroniski rēķinus ievieto klientu pašapkalpošanās portālā, to ir 

nepieciešams integrēt kā atsevišķu moduli. Var izvēlēties kādu alternatīvu 
un nodrošināt elektroniski rēķinu pieejamību citā – neatkarīgā sistēmā, 
piemēram, izmantojot jau iepriekš pieminēto Bill.me platformu, kas šādu 
pakalpojumu piedāvā bez maksas, nodrošinot arī ērtu rēķinu apmaksas 
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sistēmu. Minētā platforma garantē nekļūdīgu rēķinu piestādīšanu un 
piegādi ar vienu klikšķi, kas ir ātri un ērti. Kā bezmaksas alternatīva pastāv 
rēķinu nosūtīšana elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi, tomēr 
tādā gadījumā svarīgi ņemt vērā visus GDPR nosacījumus.

Elektroniskie līgumi, paziņojumi (aktuālā informācija), atbildes 
vēstules u.c. dokumenti – lai klienti dokumentus un informāciju saņemtu 
iespējami īsā laika periodā, uzņēmumam ir jānodrošina iespēja tos saņemt 
elektroniskā veidā. Visas aktualitātes un jaunumus ir iespējams publicēt 
uzņēmuma tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, klientu pašapkalpošanās 
portālā vai arī kādā alternatīvā platformā informācijas publicēšanai.

Uzņēmuma tīmekļa vietni var izveidot izmantojot bezmaksas veidnes, 
arī sociālie tīkli un alternatīvas platformas informācijas publicēšanai ir 
lietojamas bez maksas. Piemēram, platforma Bill.me piedāvā “Personīgo 
kabinetu”, kas nodrošina plašas iespējas, vienkāršu izmantošanu un 
efektīvu tā lietošanu visām lietotāju kategorijām. “Personīgajā kabinetā” 
klientam būtu pieejams gan pārvaldīšanas līgums un atbildes vēstules, gan 
citi aktuālie dokumenti. No tā izriet, ka līgumu, atbildes vēstuļu un citu do-
kumentu publicēšanai var izmantot gan klientu pašapkalpošanās portālu, 
gan arī bezmaksas platformu.

Rēķinu un pavadzīmju digitālā saskaņošana – tirgū parādās arvien 
vairāk piedāvājumu uzņēmuma resursu vadībai, nodrošinot ne tikai rēķinu 
un pavadzīmju digitālu saskaņošanu, bet arī pierastās funkcijas finanšu 
grāmatvedībai, klientu pasūtījumu apstrādei, projektu uzskaitei un nolikta-
vas pārvaldībai.  Ieviešot resursu vadības sistēmu, uzņēmums spētu ietaupīt 
ne tikai naudu, bet arī laiku, uzlabojot ne tikai rēķinu un pavadzīmju 
saskaņošanas procesu, bet arī citus procesus uzņēmumā. Tirgū resursu 
vadības sistēmas piedāvā dažādi uzņēmumi – Hansaworld, Visma, Aletio 
u.c. Praktiski visi uzņēmumi piedāvā ERP pielāgot konkrētā uzņēmuma 
vajadzībām. Pastāv dažādi mīti par ERP sistēmām, ka tās ieviešana ir 
dārga, tā ir tikai grāmatvedības programma vai uzlabo tikai vadības līmeņa 
darbinieku ikdienu, bet tā nav tiesa. ERP sistēmas kļūst arvien pieejamākas 
un uzņēmums kopumā no tām tikai iegūst.

Secinājumi un priekšlikumi
Pārvaldīšanas procesā 40% no ikdienas darba aizņem mājokļa tehnis-

kā apkalpošana, bet 60% – darbs ar klientiem. Informācijas pieejamības 
trūkums par sava mājokļa pārvaldīšanu būtiski ietekmē klienta uzticību 
pārvaldniekam un pārvaldīšanas procesa attīstību. Modernizācijas procesā 
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lielu lomu spēlē ne tikai uzņēmums, bet arī klients. Ieviešot inovācijas, 
svarīgi ņemt vērā kā klienta, tā uzņēmuma vajadzības un rast jaunus risinā-
jumus jau esošajai uzvedībai.

 Mājokļu pārvaldīšanas procesā klienti ļoti sensitīvi uztver jautājumus, 
kas saistīti ar viņu finansēm. Tas rada būtiskus riskus uzņēmumam, tādēļ 
veicot modernizācijas pasākumus, nevajadzētu radīt papildus izmaksas 
klientam. Digitalizācijas trūkums un neefektīvi procesi mājokļu pārvaldī-
šanas jomā uzņēmumiem izmaksā ļoti dārgi, kā rezultātā sadārdzinās arī 
pārvaldīšanas atlīdzība.

Personām, kuras organizē dzīvojamo māju pārvaldību, nepieciešams 
nodrošināt klientu informētību par katra mājokļa pārvaldīšanu, pienā-
kumiem un atbildību, kā arī par pārvaldīšanas procesu kopumā. Autors  
ierosina papildināt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu ar obligātu pra-
sību pārvaldniekam nodrošināt klientu pašapkalpošanās portālu, kurā būtu  
ietverti vairāki klientam ērti lietojami moduļi.

Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pantu nepieciešams papildināt, paredzot, 
ka lēmumu pieņemšana, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, var 
notikt arī digitāli, dzīvokļa īpašniekam autorizējoties ar savas internetban-
kas starpniecību. Nepieciešams izvērtēt iespējas ieviest resursu pārval-
dības sistēmu, lai uzlabotu procesu efektivitāti un ilgtermiņā samazinātu 
mājokļu pārvaldīšanas izmaksas.
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MODERNIZATION OPPORTUNITIES  
IN A BUILDING MANAGEMENT COMPANY 

Summary
Being modern or to modernize means to comply with, obey the de-

mands and trends of one’s time. The 21st century is increasingly bringing 
the latest technology to everyday life and the terms modernize, technology, 
digitization are often used. Today’s fast-paced life makes both people and 
businesses change and adapt.

There are industries that make it easier, technology is changing rapidly 
and modernization takes place everywhere. For example, new, improved 
cell phone models are developed each year. They are used by everyone, 
without them our everyday life is unthinkable. Almost every household has 
appliances and devices that make people’s daily lives easier. In other sec-
tors, in turn, change is slow, with companies failing to fully meet customer 
expectations and overpaying for inefficient people’s work.

The topicality of the theme is related to the fact that the housing ma-
nagement industry is one of the areas where the modernization process is 
introduced very slowly. Businesses are not taking advantage of new tech-
nologies. By improving processes to meet the demands of today’s cus-
tomers and by doing so through the prism of efficiency, the industry and 
companies can benefit greatly.
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UZTURLĪDZEKĻU PIEDZIŅA
RECOVERY OF ALIMONY PAYMENTS

Atslēgvārdi: uzturlīdzekļi, uzturlīdzekļu garantiju fonds, bērna uztu-
rēšana, ikdienas aprūpe, laulība, uzturlīdzekļu apmērs, uzturlīdzekļu kal-
kulators.

Keywords: alimony, alimony guarantee fund, child maintenance, daily 
care, marriage, amount of alimony payments, alimony calculator.

Bērni ir nozīmīga sabiedrības daļa, un tas, kā viņi tiks izaudzināti, kā-
das iespējas jaunajai paaudzei tiks dotas, ir tiešs rādītājs tam, kāda būs 
nākotnes sabiedrība. Bērna iespējas dzīvē lielā mērā ir atkarīgas no vecā-
kiem, no tā vai vecāki pilda savu pienākumu un nodrošina bērnam nepie-
ciešamo finansiālo atbalstu, atbilstoši savām spējām. Izvērtējot izskatīto 
uzturlīdzekļu piedziņas lietu apjomu tiesās, kā arī bērnu skaitu, kādam Uz-
turlīdzekļu garantiju fonds izmaksā uzturlīdzekļus, autore secina, ka liela 
daļa vecāku savu pienākumu nepilda un arī, ja pilda, diemžēl to nedara 
labprātīgi, bet gan tādēļ, ka tā lemj tiesa. 

Šobrīd aktuāls jautājums sabiedrībā – uzturlīdzekļu piedziņas process 
pēc tiesas nolēmuma labprātīgas neizpildes. Vecāki, kuri izvairās no uztur-
līdzekļu maksāšanas un to piedziņa tiek veikta ar zvērinātu tiesu izpildītāju 
starpniecību, ir atzīti par sabiedrības daļu, kas ir potenciāli aplokšņu algu 
saņēmēji. 

Uzturlīdzekļu došanas pienākums bērnam sākotnēji izriet no Apvieno-
to Nāciju Organizācijas Bērna tiesību konvencijas 3. panta, kurā ietverts 
bērna vislabāko interešu princips.1 Tāpat uzturlīdzekļu došanas pienākums 
izriet no Latvijas Republikas Satversmes 110. panta, kurš nosaka, ka valsts 
aizsargā un atbalsta bērna tiesības,2 un no Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 24. panta, kurā noteikts, ka vecākiem ir pienākums sagatavot bērnu 
1 Bērnu tiesību konvencija (pieņemta 20.11.1989.), 3. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 237 (2014, 

28. novembris).
2 Latvijas Republikas Satversme (pieņemta 15.02.1922.),110. pants // Latvijas Vēstnesis.– Nr. 43 

(1993, 1. jūlijs).
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patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.3 Uzturlīdzekļu došanas pienākums ir nostip-
rināts Civillikuma 179. pantā, kas noteic, ka vecāku pienākums ir samērā 
ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu.4 Civillikuma 178. panta 
otrajā daļā ir noteikts, ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība tur-
pinās, taču bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura 
bērns dzīvo.5 Tātad, ja bērns dzīvo pie mātes, vienalga Latvijā vai kādā 
citā pasaules valstī, viņai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no bērna tēva, 
lai nodrošinātu bērna ikdienas aprūpi. 

Latvijas nacionālās tiesības neparedz visaptverošu uzturlīdzekļu bēr-
nam definīciju. Uzturlīdzekļi ir bērna ikmēneša uzturēšanas izdevumi, ku-
rus nodrošināt ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa spējām uzturēt 
bērnu un viņa mantas stāvokļa un kuru minimālo apmēru, pamatojoties uz 
Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets. Šādi termi-
nu uzturlīdzekļi definē likumdevējs Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 
1. panta trešajā punktā. 6 Autoresprāt šī definīcija nav pietiekama un neiz-
skaidro terminu uzturlīdzekļi bērnam pēc būtības. Civillikuma 179. pan-
ta pirmajā daļā nostiprināts, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu spē-
jām un mantas stāvokli uzturēt bērnu, savukārt šī paša panta piektajā daļā 
skaidri norādīts, ka valstī ir noteikts minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kuru 
katram no vecākiem ir pienākums nodrošināt bērnam neatkarīgi no viņa 
spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa.7 

Autores ieskatā nav korekti par termina uzturlīdzekļi skaidrojumu 
pieņemt Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 1. panta trešajā punktā pie-
dāvāto skaidrojumu, ja Civillikuma 179. pantā ir uzsvērta atšķirība starp 
uzturlīdzekļiem un valstī noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, tā-
dēļ ir pamats izdalīt terminus uzturlīdzekļi un valstī noteiktie minimālie 
uzturlīdzekļi.

Uzturlīdzekļu piedziņa tiesas ceļā
Uzturlīdzekļu došanas pienākums savā būtībā ir pašsaprotams un no-

stiprināts kā starptautiskajos, tā arī nacionālajos normatīvajos aktos. Vecāku 
3 Bērnu tiesību aizsardzības likums (pieņemts 19.06.1998.), 24. pants// Latvijas Vēstnesis.–  

Nr. 199/200 (1998, 8. jūlijs).
4 Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības (pieņemts 28.01.1937.), 179. pants// Valdības 

Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).
5 Turpat.
6 Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (pieņemts 01.12.2016.), 1. pants// Latvijas Vēstnesis.–  

Nr. 249 (2016, 21. decembris).
7 Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības (pieņemts 28.01.1937.), 179. pants// Valdības 

Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).



265

šķiršanās vai kopdzīves pārtraukšana nevienā brīdī nenozīmē vecāka un bēr-
na attiecību izbeigšanos. Vecākam, kurš ikdienā neturpinās kopdzīvi ar savu 
bērnu, ir pienākums turpināt uzturēt bērnu, proti, maksāt uzturlīdzekļus. Lai 
arī cik pašsaprotams uzturlīdzekļu došanas pienākums nešķistu autorei un 
pat neskatoties uz to, ka absolūtais vecāka pienākums uzturēt bērnu ir nostip-
rināts normatīvajos aktos, diemžēl daļai vecāku tas nav saprotams. Vecāki 
izšķiras, izbeidz kopdzīvi un jautājums par uzturlīdzekļu maksāšanu paliek 
neatrisināts. Vecākam kurš nodrošina bērna ikdienas aprūpi šādā situācijā 
ir divas iespējas – celt prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu, vai likumā 
noteiktos gadījumos vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, 
lūdzot valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēra izmaksu.

Brīdī, kad vecāki nolemj šķirt laulību vai izbeigt kopdzīvi, viņi savā 
starpā risina jautājumu par to, kurš no vecākiem nodrošinās bērna aprūpi 
un uzraudzību ikdienā. Šī jautājuma atrisināšanai ir būtiska nozīme runā-
jot par uzturlīdzekļu piedziņu, jo no Civillikuma 179. panta pirmās daļas  
izriet vecāku pienākums dot uzturlīdzekļus bērnam, un šī paša panta 
otrā daļa nosaka, ka pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, 
ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai 
abiem vecākiem.8 

Ja starp vecākiem ir pastāvējusi laulība un izbeidzot kopdzīvi viņi to 
vēlās šķirt, tad jautājums par uzturlīdzekļiem bērnam ir risināms obligāti, jo 
Civillikuma 77. panta pirmā daļa nosaka, ka tiesa laulību nešķir, ja laulātie 
nav vienojušies par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tie-
sību, bērna uzturlīdzekļiem, kopīgās mantas sadali vai attiecīgas prasības 
nav izšķirtas pirms laulības šķiršanas un netiek celtas kopā ar prasību par 
laulības šķiršanu. Savukārt, šī paša panta otrā daļa nosaka, ka notārs lau-
lību nešķir, ja laulātie nav apliecinājuši, ka laulība ir izirusi un nav vieno-
jušies par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesību, bērna 
uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.9 Tātad, šķirot laulību vecākiem 
vienlaicīgi jāvienojas par uzturlīdzekļiem bērnam. Ja par to nav iespējams 
vienoties savā starpā, tad saskaņā ar Civillikuma 179. panta pirmās daļas 
trešo teikumu – strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa.10 Šādās 
situācijās tiesā tiek celta prasība par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu pie-
dziņu. Nereti papildus vēl tiek celta arī prasība par atsevišķas aizgādības 
noteikšanu un saskarsmes tiesību noteikšanu. 
8 Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības (pieņemts 28.01.1937.), 179. pants// Valdības 

Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).
9 Turpat, 77. pants.
10 Turpat,179. pants.
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Prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu vecāks, kurš nodrošina bērna 
ikdienas aprūpi un uzraudzību, ir tiesīgs celt arī pēc laulības šķiršanas, ja 
to nav bijis nepieciešams celt šķirot laulību. Ja starp vecākiem nav pastāvē-
jusi laulība, bet gan tikai kopdzīve, kas tiek pārtraukta, gadījumā, ja rodas 
strīds par uzturlīdzekļiem vecāks, kurš nodrošina bērna ikdienas aprūpi un 
uzraudzību ir tiesīgs celt prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu. Situācijā, 
kad laulība nepastāvēja, var gadīties, ka bērna tēvs nav ticis ierakstīts bēr-
na dzimšanas apliecībā kā tēvs. Ja bērna dzimšanas apliecībā nav izdarīts 
ieraksts par bērna tēvu, uzturlīdzekļu piedziņa no tēva nav iespējama. Ci-
villikuma 158. pirmā daļa nosaka, ka prasību paternitātes noteikšanai tiesā 
var iesniegt bērna māte vai bērna aizbildnis, bērns pats pēc pilngadības 
sasniegšanas, kā arī persona, kas sevi uzskata par bērna bioloģisko tēvu.11 
No minētā izriet, ka bērna mātei ir nepieciešams celt tiesā prasību par pa-
ternitātes noteikšanu un tikai pēc tam par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam 
vai arī šos prasījumus ir iespējams apvienot vienā prasībā. Prasība par pa-
ternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu ir jāceļ pret personu, kura 
pēc prasības iesniedzēja domām uzskatāma par bērna tēvu. 

Ja vecāks, kurš veic bērna ikdienas aprūpi un uzraudzību uzskata, ka valstī 
noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs nav pietiekams bērna uzturēšanai, 
viņš ir tiesīgs celt prasību par tādu summu, kas ir, viņaprāt, nepieciešama, lai 
pilnvērtīgi veiktu bērna uzturēšanu. Šādā gadījumā potenciālajam prasītājam 
ir nepieciešams iesniegt tiesai aprēķinu par naudas līdzekļiem, kas tiek patē-
rēti bērna uzturēšanai mēneša griezumā, detalizēti uzskaitot izdevumu pozī-
cijas, kādās naudas līdzekļi tiek tērēti. Papildus nepieciešams arī pievienot 
pierādījumus, kas apliecina aprēķinā norādīto summu pamatotību. 

Saskaņā ar Civillietu departamenta 2014. gada 28. februāra spriedumu 
lietā Nr. SKC-1403, nosakot uzturlīdzekļu apmēru, tiesai ir izvērtē bērna 
vajadzības, abu vecāku mantas stāvoklis un spēja bērna uzturam nepiecie-
šamo summu maksāt, kā arī jāsadala nepieciešamā uzturlīdzekļu summa 
proporcionāli katra vecāka mantiskajam stāvoklim un ieguldījumam bērna 
uzturēšanā.12 Ir pierādījumi, kuru iesniegšanas nepieciešamība ir būtiska 
tiesai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, piemēram, pierādījumi par lietas 
dalībnieku mantisko stāvokli. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 97. panta 

11 Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības (pieņemts 28.01.1937.), 158. pants// Valdības 
Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).

12 /Pers. G/ prasībā pret /Pers. F/ par uzturlīdzekļu Ls 917,16 ik mēnesi piedziņu meitas /pers. H/, 
dzimušas/datums/, uzturam līdz bērna pilngadības sasniegšana 28.02.2014. Senāta Civillietu 
departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1403/2014.– https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/
nolemumi/pdf/149334.pdf.– (Resurss apskatīts 01.06.2020.).
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pirmo daļu, tiesa novērtē pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas 
pamatota uz tiesas sēdē vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierā-
dījumiem, pēc tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes 
atziņām un dzīvē gūtiem novērojumiem.13 

Uzturlīdzekļu apmērs nosakāms, ņemot vērā Civillikuma 177. pantā 
noteiktos kritērijus, kas saistīti ar bērna tiesībām uz pilnvērtīgiem dzīves 
apstākļiem. Turklāt uzturlīdzekļu apmērs ir atkarīgs no konkrētā bērna 
spējām, interesēm, veselības stāvokļa, individualitātes, garīgās un fiziskās 
attīstības un citiem apstākļiem, kā arī, bērnam pieaugot, viņa vajadzības 
palielinās. Civilprocesa likumā darbojās sacīkstes princips, tas nozīmē, ka 
pusēm pašām jāspēj izprast, kādi pierādījumi ir jāiesniedz tiesā, lai pārlie-
cinātu tiesu, ka tieši viņa teiktais ir patiesība. Tāpat saskaņā ar šo likumu 
darbojas patiesības paušanas pienākums – lietas dalībniekiem ir pienākums 
sniegt tiesai patiesas ziņas par faktiem un lietas apstākļiem.

Ir procesa dalībnieki, kuri godprātīgi ievēro Civilprocesa likuma prin-
cipus un saka tikai patiesību. Tomēr, ne vienmēr šie dalībnieki ir godprā-
tīgi un ievēro likumdevēja norādījumus. Ir prasītāji, kas ceļ prasību par 
uzturlīdzekļu piedziņu un prasības summa ir pārmērīgi augsta, pamatota 
ar apšaubāmiem maksājuma čekiem un tiesas sēdē nereti tiesa izdibina no 
prasītāja puses, ka prasības summa ir augstāka, nekā nepieciešams bērna 
uzturam un puses mantiskais stāvoklis ir apzināti slēpts, piemēram, pirms 
prasības celšanas tiesā pārrakstot sev piederošus īpašumus uz paziņu vār-
da, tādējādi cenšoties panākt tiesas pozitīvu nolēmumu. Tāpat nereti arī at-
bildētāja puse mēdz apzināti slēpt savus patiesos ienākumu. Šāda procesu 
dalībnieku attieksme lietas izskatīšanas gaitā ir tieša necieņas izteikšana 
pret likumdevēju, nemaz nerunājot par to, cik netaisna šāda vecāku rīcība 
ir pret bērnu. Protams, Civilprocesa likums paredz procesuālās sankcijas 
par nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai, bet uzturlīdzekļu piedziņas lietās pri-
māras ir bērna intereses un bērna interesēs ir saņemt uzturlīdzekļus, tādēļ 
tiesas lēmums par naudas soda piemērošanu kādam no procesa dalībnie-
kiem tikai samazinās naudas līdzekļu apmēru, kas ir vecākiem un varētu 
tikt veltīts bērna uzturēšanai.

Zināms, lai novērstu problēmu, ir jāsaprot tās cēlonis. Šķiroties starp 
vecākiem nereti pastāv neatrisinātas personīgās attiecības un aizvainojums 
vienam pret otru. Civilprocesā, nenoliedzami, valda sacīkstes princips, tas 
nozīmē, ka lietas izskatīšanas gaitā lietas dalībnieki cenšas par visām varī-

13 Civilprocesa likums (pieņemts 14.10.1998.), 97. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 326/330 (1998, 
3. novembris).
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tēm pierādīt savu taisnību un tādējādi aizvainojums vienam pret otru pie-
aug spēkā. Lai vai cik pārliecināts katrs no vecākiem nebūtu par to, ka viņš 
darbojās bērna interesēs, diemžēl ne vienmēr tā ir patiesība. 

Lai uzreiz neķertos pie sacīkstes principa pielietošanas, tiesai likum-
devējs ir devis uzdevumu vispirms censties panākt izlīgumu starp pusēm. 
Civilprocesa likuma 149. panta otrā daļa nosaka, ka sagatavojot lietu iz-
tiesāšanai, tiesnesis cenšas puses samierināt, kā arī piedāvā strīdu atrisi-
nāt, izmantojot mediāciju.14 Arī Civilprocesa likuma 151. panta trešā daļa 
nosaka, ka lietas iztiesāšanas gaitā tiesnesis cenšas puses samierināt, kā 
arī piedāvā strīdu atrisināt, izmantojot mediāciju.15 Tomēr tiesa nav tiesīga 
uzlikt par pienākumu lietas dalībniekiem izmantot mediācijas procesu, lai 
arī cik nepieciešams lietas izskatīšanai tas būtu. 

Autore secina, ka problēmu, kuras cēlonis ir personīgs aizvainojums, 
nav iespējams efektīvi atrisināt tiesas ceļā. Tādēļ būtu nepieciešama iespē-
ja strīdu par uzturlīdzekļu apmēru risināt pirms prasības celšanas tiesā, lai 
izvairītos no minētā sacīkstes principa. 

Autore uzskata, ka būtu vērtīgi portāla https://manas.tiesas.lv/ sada-
ļā – “Ārpustiesas ceļvedis” pievienot arī uzturlīdzekļu kalkulatoru, kurš 
darbotos pēc speciālistu izstrādāta matemātiska aprēķina. Aprēķins būtu 
balstīts uz katra vecāka ienākumiem, mantas, kas tiem pieder, vērtības, 
obligātajiem izdevumiem (kredīta maksājumi; dzīvesvietas izmaksas, ja 
tādas ir; izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu uz darbu; pārtikas iegāde; 
citu bērnu uzturēšanas izmaksas, ja kādam no vecākiem tādi ir; izmaksas, 
kas saistītas ar veselību; citas izmaksas, kas ir primāras). Tāpat aprēķinā 
tiktu iekļauts naudas līdzekļu apmērs, kas tiek patērēts bērna uzturēšanai, 
uzskaitot atsevišķi pa pozīcijām ar bērna uzturēšanu radušos izdevumus 
(pārtika, apģērbs, bērna attīstība un izklaide, izglītība, veselība), būtu ne-
pieciešams arī norādīt, cik bieži bērns dzīvo pie vecāka, kurš nenodrošina 
ikdienas aprūpi un uzraudzību. Šāds uzturlīdzekļu kalkulators būtu node-
rīgs gadījumos, kad abi vecāki apzinās un ir gatavi pildīt uzturlīdzekļu do-
šanas pienākumu, bet nespēj vienoties par apmēru. Aizpildot šādu kalkula-
toru, vecākiem būtu skaidri redzama matemātiskā aprēķina formula un tās 
aprēķins, kas balstīts uz vecāku ievadītajiem datiem. Tāpat pusēm nebūs 
pamata gūt neoficiālus ienākumus un slēpt sev piederošo mantu, jo uztur-
līdzekļu kalkulatoram nebūtu juridiska spēka, līdz ar to tas nedotu iespēju 
aprēķinā norādīto summu piedzīt ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību. 
14 Civilprocesa likums (pieņemts 14.10.1998.), 149. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 326/330 (1998, 

3. novembris). 
15 Turpat, 151. pants.
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Pieņemot nolēmumu lietā par uzturlīdzekļu piedziņu, uzturlīdzek-
ļu apmēru, kas nepieciešams bērnam, tiesa nosaka, vadoties no prasītāja  
iesniegtajiem pierādījumiem par bērna ikdienas vajadzību nodrošināša-
nai nepieciešamajiem izdevumiem, ņemot vērā arī prasītāja un atbildētāja 
materiālo stāvokli, kā arī viņu faktisko spēju nopelnīt (vecums, izglītība, 
darba pieredze, veselības stāvoklis, citi personu raksturojoši fakti), to visu 
vērtējot kopsakarā ar tiesneša dzīvē gūtiem novērojumiem.

Analizējot tiesu nolēmumus, secināms, ka tiesnešu personīgajā dzīvē 
gūtie novērojumi vienādos jautājumos mēdz atšķirsies. Daži no tiesnešiem 
varbūt pat nav vecāki, tādēļ uz lietām skatās citādāk. Problēmas risināšanai 
līdzētu vienotas vadlīnijas tiesnešiem, kas norādītu aptuveno naudas ap-
mēru, kāds tiek tērēts bērna uzturēšanai. Protams, vadlīniju izstrādei būtu 
nepieciešams veikt izpēti valsts līmenī, ņemot vērā vidējās cenas valstī, to 
tendenci uz paaugstināšanos, kā arī izpētot bērna reālās vajadzības dažādos 
vecuma posmos. 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda nozīme
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir Tieslietu ministrijas 

padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uzturlīdzekļus bērnam no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt, ja vecākam ir tiesas nolēmums 
par uzturlīdzekļu piedziņu un Uzturlīdzekļu garantiju fonds ir saņēmis 
paziņojumu no zvērināta tiesu izpildītāja, ka nolēmums par uzturlīdzekļu 
piedziņu netiek pildīts. Tāpat no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir iespē-
jams saņemt uzturlīdzekļus bez tiesas nolēmuma, ja to apmērs nepārsniedz 
valsts garantēto uzturlīdzekļu apmēru.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma grozījumi, kas stājas spēkā 
2020. gada 1. janvārī, paredz, ka valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs 
turpmāk tiks atsaistīts no valstī noteiktās minimālās algas un tas ir noteikts 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 616, kas nosaka, ka no Uzturlīdzek-
ļu garantiju fonda par pilnu kalendāra mēnesi izmaksā uzturlīdzekļus  
107,50 eiro apmērā katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu 
vecuma sasniegšanai; 129,00 eiro katram bērnam no septiņu gadu vecuma 
sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un pilngadīgai personai no 
18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.16

Sākotnēji Uzturlīdzekļu garantiju fondā vecāki vērsās tikai ar tiesas 
nolēmumu, bet sākot ar 2017. gada 1. aprīli situācija mainījās, jo tika veikti 
16 Noteikumi par uzturlīdzekļu apmēru, ko izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda: Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 616 (pieņemti 10.12.2019.)// Latvijas Vēstnesis.– 
Nr. 251 (2019, 13. decembris).
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grozījumi Civilprocesa likuma 250.19 pantā, no kuriem izriet, ka tiesa ne-
ierosina lietu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam Ministru kabineta noteik-
tajā minimālajā apmērā, ja nepastāv Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā 
minētie šķēršļi, kas liedz personai saņemt uzturlīdzekļus Ministru kabineta 
noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā procesa ietvaros no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda. 

Autore veica aptauju ar mērķi – noskaidrot, kāds ir vidējais naudas sum-
mas apmērs mēnesī, kas tiek patērēts bērna vajadzībām pa konkrētām po-
zīcijām. Pēc iegūtajiem rezultātiem redzams – vairums respondentu tomēr 
uzskata, ka valstī noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs nav pietiekams 
un to nepieciešams paaugstināt. Veicot katrai pozīcijai nepieciešamo summu 
aprēķinu, redzams, ka vairums respondentu bērna vajadzībām mēnesī tērē 
līdz 270,00 eiro. Ņemot vērā to, ka Valstī noteiktais minimālais uzturlīdzek-
ļu apmērs ir uzskatāms tikai kā puse no uzturlīdzekļu apmēra bērnam un 
otra puse jānodrošina vecākam, kurš saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda administrācijas, secināmas, ka respondentus apmierinātu, ja 
valstī noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs būtu 135,00 eiro. 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija no fonda izmaksātos uz-
turlīdzekļus regresa kārtībā atgūst no parādnieka. Lai veicinātu parāda 
atgūšanu, ir veikti Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma grozījumi, kas 
noteic vairākus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem – kriminālat-
bildības piemērošanu par izvairīšanos no bērna uzturēšanas pienākuma, 
transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas 
aizliegumu un šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu. 

Zvērināta tiesu izpildītāja nozīme
Zvērināti tiesu izpildītāji veic tiesu un citu institūciju nolēmumu izpil-

di, kā arī citas likumā noteiktās darbības.17 Ja persona ir vērsusies tiesā, tad 
tai ir tiesības saņemt no tiesas izpildu rakstu un ar to vērsties pie zvērināta 
tiesu izpildītāja, lai īstenotu piedziņas procesu. Saskaņā ar Uzturlīdzek-
ļu garantiju fonda likumu Uzturlīdzekļu garantiju fondam ir pienākums 
piedzīt no parādnieka uzturlīdzekļus, kurus parādniekam saskaņā ar fonda 
administrācijas lēmumu ir pienākums maksāt bērna uzturam un kuri viņa 
vietā izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, kā arī par tiem aprēķinā-
tos likumiskos procentus.18 Ja parādnieks parāda atmaksu Uzturlīdzekļu 
17 Tiesu izpildītāju likums (pieņemts: 24.10.2002.), 2. pants // Latvijas Vēstnesis.– Nr. 165 (2002, 

13. novembris).
18 Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (pieņemts 01.12.2016.), 5. pants// Latvijas Vēstnesis.–   

Nr. 249 (2016, 21. decembris).
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garantiju fondam neveic labprātīgi vai nav noslēdzis ar fonda adminis-
trāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem 
aprēķināto likumisko procentu maksājumus administrācijai, Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda administrācija Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā sagatavo izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei zvērinātam tiesu 
izpildītājam. Tāpat Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir tiesīga 
stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā, kas jau atrodas zvērināta tie-
su izpildītāja lietvedībā uz vecāka iesniegta izpildu dokumenta pamata.19  
Autores ieskatā, zvērināta tiesu izpildītāja darbība saistībā ar uzturlīdzekļu 
piedziņu darbojās sekmīgi un autore te nesaskata sistemātiskas problēmas. 

Tomēr, autore ir novērojusi, ka brīdī, kad izpildu raksts tiek iesniegts 
zvērinātam tiesu izpildītājam, uzturlīdzekļu nemaksātājs nonāk nelabvēlī-
gā situācijā. Uzturlīdzekļu garantiju fonds maksā vecākam, pie kura bērns 
atrodas ikdienā, zvērināts tiesu izpildītājs piedzen no uzturlīdzekļu parād-
nieka naudu par labu Uzturlīdzekļu garantiju fondam. Parādnieks ik mē-
nesi veic parāda atmaksu Uzturlīdzekļu garantiju fondam, bet tai pat laikā 
parāds turpina augt, jo parādnieks nespēj finansiāli atļauties maksāt vecā-
kam, pie kura bērs dzīvo ikdienā un vēl Uzturlīdzekļu garantiju fondam. 
Parādnieks izdara izvēli – maksāt Uzturlīdzekļu garantiju fondam, ņemot 
vērā, ka samaksu neveicot, tiek piemēroti dažādi aizliegumi, kas ietekmētu 
parādnieka ikdienu. Diemžēl pie juridiska risinājuma šai situācijai auto-
re nevarēja nonākt. Secināms, ka minētās situācijas rašanās ir paša uztur-
līdzekļu nemaksātāja vaina, varbūt uz priekšdienām uzturlīdzekļu nemak-
sātāji mācīsies no citu nemaksātāju pieredzes, tādēļ vienīgais risinājums 
šobrīd ir par autores aprakstīto problēmu runāt publiski, lai personas, kam 
tas ir aktuāli, to sadzirdētu.

Secinājumi un priekšlikumi
Likumā nav dots tiešs termina uzturlīdzekļi skaidrojums, bet gan tikai 

termina minimālie uzturlīdzekļi skaidrojums, kas nereti liek lietas dalīb-
niekiem šos terminus apvienot, lai gan ir likumā nostiprināts pamats tos 
atšķirt. Pastāv grūtības uzturlīdzekļu apmēra noteikšanā, kas saistītas ar 
vecāku attieksmi pret lietas izskatīšanas procesu, savu ienākumu un piede-
rošās mantas slēpšanu, kā arī vecāku neizprati par to, kas bērna uzturēšanā 
skaitās nepieciešamie izdevumi.

Vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu noteikts ikmēneša uzturlīdzekļu 
apmērs, kas jāmaksā otram vecākam, nereti nonāk netaisnīgā situācijā. 
19 Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (pieņemts 01.12.2016.), 5. pants// Latvijas Vēstnesis.–   

Nr. 249 (2016, 21. decembris).

DIĀNA KRISTA SIDEJA



272 II  ABSOLVENTU UN STUDENTU RAKSTI

Dažkārt bērns mēdz ilgāku laiku nodzīvot pie vecāka, kurš ir uzturlīdzekļu 
maksātājs (atvaļinājumos, skolas brīvlaikos),  bet tas neatbrīvo viņu no uz-
turlīdzekļu maksāšanas pienākuma, neskatoties uz to, ka maksājums vairs 
neveic savu uzdevumu pēc būtības, jo bērns lielu daļa laika nemaz neatra-
dās pie vecāka, kurš saņem uzturlīdzekļus.

Uzturlīdzekļu parādnieki ir riska grupa aplokšņu algu saņemšanā, jo 
ir tendēti slēpt ienākumus no zvērināta tiesu izpildītāja. Uzturlīdzekļu ap-
mērs, ko izmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds, ir nepietiekams.

Autore rosina izdarīt grozījumus Civillikumā, izsakot 179.1 pantu seko-
jošā redakcijā: “Uzturlīdzekļi bērnam ir bērna ikmēneša uzturēšanas izde-
vumi, ko bērna vecākiem vai vecvecākiem likumā noteiktajos gadījumos ir 
pienākums nodrošināt atbilstoši viņu spējām un mantas stāvoklim”. Nepie-
ciešams veikt pētījumu, kura rezultātā tiktu izstrādātas vienotas vadlīnijas 
tiesnešiem, kas norādītu aptuveno naudas apmēru bērna uzturēšanai. Mi-
nēto pētījumu ar vadlīnijām ievietot interneta vietnē  http://portals.ts.gov.
lv/, sadaļā “Mācību materiāli”.

Tīmekļa vietnē https://manas.tiesas.lv/, sadaļā “Ārpustiesas ceļvedis” 
autore iesaka izveidot uzturlīdzekļu kalkulatoru, kas dotu vecākiem iespē-
ju nevērsties tiesā, bet matemātiski aprēķinot uzzināt, kāds uzturlīdzekļu 
apmērs jāsedz katram no viņiem. Gadījumā, ja minētais priekšlikums par 
uzturlīdzekļu kalkulatora izveidi praksē darbojas sekmīgi, izdarīt grozīju-
mus Civillikuma 179. panta pirmajā daļā, izsakot to šādā redakcijā: “Vecā-
ku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. 
Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi 
apgādāt. Strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa. Pirms vēršanās 
tiesā vecākiem ir pienākums izmantot uzturlīdzekļu kalkulatoru.”

Autore iesaka izdarīt grozījumus Ministru kabineta noteikumos  
Nr. 616 “Noteikumi par izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda” nosakot, ka no Uzturlīdzekļu garantiju fonda par 
pilnu kalendāra mēnesi izmaksā uzturlīdzekļus 112,50 eiro apmērā kat-
ram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai; 
135,00 eiro katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 
gadu vecuma sasniegšanai un pilngadīgai personai no 18 gadu vecuma sa-
sniegšanas līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.
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RECOVERY OF ALIMONY PAYMENTS
Summary

The article deals with the possibilities and problems of procedural re-
covery of alimony payments. The author has studied the recovery of ali-
mony payments through the courts, the role of the Alimony Guarantee 
Fund in the recovery of alimony payments and the role of a sworn bailiff 
in the recovery process, as well as has conducted a survey to determine 
whether the national minimum amount of alimony payments is sufficient.

Recovery of alimony payments for the benefit of the child is a topical 
issue in society, as parents` divorce and do not always fulfil their obliga-
tions towards the child. This is evidenced by the facts summarised by the 
author on the cases for the recovery of alimony payments considered in the 
courts, as well as the amount of alimony paid each year by the Alimony 
Guarantee Fund.

It can be concluded that in order to improve the situation with alimony 
recovery, it is necessary to offer parents to resolve the dispute through me-
diation, because the adversarial principle that exists in civil proceedings 
is not effective in resolving family disputes. The author also puts forward 
proposals that could make the recovery process of alimony payments more 
efficient.
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Inita Šēpere
Zinātniskā vadītāja: Mg. iur. Līga Mizovska

KRĪZES AUDŽUĢIMENES PRAKTISKIE 
UN JURIDISKIE ASPEKTI

PRACTICAL AND LEGAL ASPECTS  
OF THE CRISIS FOSTER FAMILY 

Atslēgvārdi: bez vecāku gādības palikuši bērni, ārpusģimenes aprūpe, 
specializētā audžuģimene, krīzes audžuģimene, bērnu tiesības.
Keywords: children left without parental care, out-of-home care, speciali- 
sed foster family, crisis foster family, children’s rights.

Latvijas Republikas Satversmes 110. pants nosaka valsts palīdzību sa-
biedrības visneaizsargātākajai daļai – bērniem invalīdiem un bērniem, kuri 
palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.1 Diemžēl reālajā 
dzīvē joprojām ir ģimenes, kurās netiek ievērotas ne bērnu vajadzības, ne 
tiesības. Liela daļa no šīm ģimenēm piekopj antisociālu dzīvesveidu, kā 
rezultātā bērni tiek atstāti bez pienācīgas aprūpes, pamesti novārtā, cieš 
no emocionālas vai fiziskas, atsevišķos gadījumos arī no seksuālas var-
darbības. Statistikas dati rāda, ka 2020. gadā tikai 4,7% gadījumos bērna 
vecāku nāve bija ārpusģimenes aprūpes iemesls, bet vecāku slimības dēļ 
ārpusģimenes aprūpe tika noteikta 3,31% gadījumu.2 Lai risinātu bez ve-
cāku gādības palikušo bērnu problēmas, Latvijā ir izveidotas trīs juridiskās 
ārpusģimenes aprūpes formas, tie ir aizbildņi, audžuģimenes un institucio-
nālā aprūpe.3 

Raksta tapšanā ir izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti,  
iepriekš veiktie pētījumi, kā arī kvalifikācijas darba izstrādes laikā gūtās at-
ziņas un secinājumi par krīzes audžuģimenes ikdienas problēmsituācijām, 
kas būtu jāiekļauj normatīvajos aktos. 
1 Latvijas Republikas Satversme (pieņemta 15.02.1922.)// Valdības Vēstnesis.– Nr. 141 (1922,  

30. jūnijs). 
2 Oficiālā bāriņtiesu statistika.– https://www.bti.gov.lv/lv/oficiala-barintiesu-statistika.– (Resurss 

apskatīts 03.07.2021.).
3 Aizbildņi un audžuģimenes.– http://www.labiedriba.lv/lv/par-mums/aizbildni-un-audzugimenes.– 

(Resurss apskatīts 02.06.2021.).
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Krīzes audžuģimenes jēdziens un būtība
Audžuģimeņu kustība Latvijā aizsākās 2003./2004. gadā. Joprojām 

audžuģimeņu skaits ir nepietiekams, bet tas tiek vērtēts kā nosacīti stabils 
un ar nākotnes perspektīvu – pieaugt. Pirmās specializētās audžuģimenes 
Latvijā sāka darboties 2018. gadā un tām bija atšķirīgs statuss un funkci-
jas. Viens no specializēto audžuģimeņu veidiem ir krīzes audžuģimenes, 
kas aizvieto bērna nokļūšanu krīzes centrā.4 Audžuģimenes uzdevums ir 
nodrošināt aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģime-
niskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana ģimenē, līdz brīdim, 
kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adop-
tēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns tiek ievietots bērnu aprūpes 
iestādē.5 Krīzes audžuģimenes specializācija nosaka, ka tai ir jābūt gatavai 
jebkurā diennakts laikā uzņemt bērnu, kas šķirts no ģimenes, aizbildņa vai 
audžuģimenes,6 neskatoties uz to, vai tas ir zīdainis, no vardarbības cietu-
šais vai bērns ar funkcionāliem traucējumiem.7 

Par krīzes audžuģimeni var kļūt persona vai ģimene, kurā vismaz viens 
no laulātajiem ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kuram ir tie-
sības uzturēties Latvijas teritorijā ne mazāk kā divus gadus pēc iesnieguma 
iesniegšanas. Vismaz vienam no laulātajiem ir jābūt vecumā no 25 līdz 60 
gadiem, bet izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz statusa iegūšanu 
var pretendēt arī ģimene, kas neatbilst minētajam vecumam. Krīzes audžu-
ģimenei jābūt vismaz trīs gadu pieredzei bērnu aprūpē audžuģimenē.8 

Pirms pretendentu atzīšanas par piemērotiem audžuģimenes pienā-
kumu veikšanai, bāriņtiesa izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par 
audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, kā arī zināšanas un 
prasmes bērnu aprūpē. Tiek noskaidrots ģimenes materiālais stāvoklis, 
pārbaudīti dzīves apstākļi, sastādot dzīves apstākļu pārbaudes aktu, kā arī 
pieprasīta informācija no Sodu reģistra.9

4 Specializētās audžuģimenes ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā.– https://www.lps.
lv/uploads/docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf.– 
(Resurss apskatīts 06.06.2021.).

5 Bērnu tiesību aizsardzības likums (pieņemts 19.06.1998).// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 199/200 
(1998, 8. jūlijs).

6 Audžuģimenes noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 (pieņemti 26.06.2018.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 129 (2018, 29. jūnijs). 

7 Valdība atbalsta divu specializēto audžuģimeņu veidu ieviešanu.–  https://www.mk.gov.lv/lv/valdiba- 
atbalsta-divu-specializeto-audzugimenu-veidu-ieviesanu.– (Resurss apskatīts 07.06.2021.).

8 Audžuģimenes noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 (pieņemti 26.06.2018.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 129 (2018, 29. jūnijs).

9 Metodiskais materiāls bāriņtiesām par sadarbību ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem 
audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu jomā.– https://www.lm.gov.lv/lv/media/7405/
download.– (Resurss apskatīts 04.06.2021.).
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Krīzes audžuģimenes pretendentam bāriņtiesas sēdē ir jāuztur savs  
iesniegums, paskaidrojot motivāciju, iepriekšējo pieredzi, nodrošinājumu 
un iespējas veikt savus pienākumus. Pēc ģimenes (personas) piemērotības 
izvērtēšanas bāriņtiesa izsniedz pieņemto lēmumu, informē audžuģimeni 
par pienākumu noslēgt vienošanos ar atbalsta centru par atbalsta saņemšanu 
un iespēju veikt brīvprātīgo darbu bērnu aprūpes iestādē. Krīzes audžuģi-
mene var izvēlēties atbalsta centru, ar kuru turpināt savu sadarbību, noslē-
dzot vienošanos ar izvēlēto atbalsta centru par atbalsta sniegšanu. Tas ietver 
psihologa konsultāciju nodrošināšanu izpētes veikšanai un atzinuma snieg-
šanai par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai. 
Pēc lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu bāriņtiesa minētā lēmu-
ma norakstu desmit darba dienu laikā izsniedz audžuģimenei, ievada datus 
Audžuģimeņu informācijas sistēmā un informē par to atbalsta centru.10

Mācību nodrošināšana un prakses organizēšana paredz vismaz  
50 akadēmisko stundu mācību programmu un ne mazāk kā 16 stundu prak-
si (izņemot tās ģimenes, kurām ir pieredze bērnu aprūpē). Tomēr audžu-
ģimenes pēc apmācībām nejūtas pilnvērtīgi sagatavotas krīzē nonākuša 
bērna uzņemšanai ģimenē. Tas nozīmē, ka krīzes audžuģimenēm atbalsts 
problēmas risināšanā ir nepieciešams nekavējoties, jebkurā diennakts lai-
kā. Tā var būt psihologa, sociālā darbinieka vai kāda cita speciālista palī-
dzība, atkarībā no konkrētās situācijas krīzes audžuģimenē, kas pagaidām 
ne vienmēr ir sasniedzama uzreiz. 

Analizējot Latvijas tiesību aktus, saistībā ar bērniem, kuri palikuši bez 
vecāku gādības, var secināt, ka valsts mērķis ir panākt, lai bērni dzīvotu 
labvēlīgā, ģimenei pietuvinātā vidē, bet institucionālā aprūpe ir nodroši-
nāma tikai izņēmuma gadījumā. Tomēr 2019. gadā Latvijas Republikas 
Valsts kontrole divās bāriņtiesās konstatēja, ka bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem primāri nodrošināta institucionālā aprūpe, neveicot 
darbības potenciālā aizbildņa vai audžuģimenes atrašanai. Tas varētu būt 
izskaidrojams ar to, ka 2019. gadā darbojās tikai sešas krīzes audžuģime-
nes un piecas audžuģimenes bērnam ar funkcionālajiem traucējumiem.11  
2021. gadā Latvijā  darbojās 57 krīzes audžuģimenes, uzņemot bērnus no 
visiem Latvijas novadiem, kas vieš cerību, ka bērni nonāk viņu individu-
ālajām vajadzībām piemērotākajā krīzes audžuģimenē.
10 Rokasgrāmata bāriņtiesām. 2. sējums.– https://juristavards.lv/wwwraksti/JV/BIBLIOTEKA/

PRAKSES_MATERIALI/ROKASGRAMATA_BARINTIESAM_2%20SEJUMS.PDF.– 
(Resurss apskatīts 20.08.2021.).

11 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas plānotās pārbaudes bāriņtiesās 2019. gadā un biežāk 
konstatētās nepilnības bāriņtiesu darbībā.– https://www.bti.gov.lv/en/media/229/download.– 
(Resurss apskatīts 16.06.2021).



277

Lai tiktu rasts bērnam labākais risinājums, krīzes audžuģimene sniedz 
informāciju atbalsta centram par vēlamo bērnu vecumu, dzimumu un vien-
laicīgi ievietojamo bērnu skaitu, atbilstoši savas ģimenes individuālajai si-
tuācijai. Balstoties uz pieejamo informāciju, atbalsta centra darbinieks var 
rast bērnam piemērotāko krīzes audžuģimeni.12 Arī Iekšlietu ministrijas 
Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā tiek iekļautas iepriekš uzskaitītās 
ziņas par krīzes audžuģimenēm un informācija ir pieejama Valsts policijas 
darbiniekiem. Savukārt pašvaldības policijas darbiniekiem nav pieejas šai 
sistēmai un nākas sazināties ar bāriņtiesu vai atbalsta centru, ar kuru no-
slēgta vienošanās par krīzes situāciju risināšanu 24 stundas diennaktī. Pie-
mēram, Balvu pašvaldības policija krīzes situācijā sazinās ar Balvu novada 
bāriņtiesu, kura lemj par ārpusģimenes aprūpes formu, bet Valsts policija 
patstāvīgi sazinās ar krīzes audžuģimeni un nogādā bērnu. Tātad var seci-
nāt, ka Valsts policijas darbiniekiem ir iespēja operatīvāk veikt darbības, 
lai bērnu ātrāk nogādātu drošā vidē. 

Autore uzskata, ka valsts institūciju darbiniekiem, kuri ikdienas darbā 
saskaras ar krīzes situācijām, ir jābūt iespējai nepastarpināti piekļūt infor-
mācijai par krīzes audžuģimenēm, kad jāpieņem lēmums par bērna šķiršanu 
no ģimenes. Tādēļ Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai būtu jālemj 
par informācijas iekļaušanu kādā no bāriņtiesas un pašvaldības policijas 
datubāzēm par krīzes audžuģimenēm un to iespējām uzņemt bērnus.

Tiesiskais pamats nepilngadīgā ievietošanai  
krīzes audžuģimenē

ANO pamatnostādnēs par bērnu alternatīvo aprūpi ir norādīts, ka ģi-
mene ir sabiedrības pamatvienība un dabīgā vide bērna augšanai, labklā-
jībai un aizsardzībai, tādēļ jācenšas panākt, lai bērns paliktu vai atgrieztos 
savu vecāku vai, attiecīgā gadījumā, tuvu ģimenes locekļu gādībā.13 Latvi-
jas Republikas Civillikums nosaka, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns 
ir vecāku aizgādībā. Vecāku tiesības un pienākums ir rūpēties par bērnu un 
pārstāvēt viņu personiskajās un mantiskajās attiecībās.14 Tomēr galvenās 
grūtības krīzes audžuģimenēm bija un ir – iemācīt audžubērniem sadzīves 
12 Metodiskais materiāls bāriņtiesām par sadarbību ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem 

audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu jomā.– https://www.lm.gov.lv/lv/media/7405/
download.– (Resurss apskatīts 04.06.2021.).

13 Pamatnostādnes par bērnu alternatīvo aprūpi: Rezolūcija, ko pieņēmusi Ģenerālā asambleja 
64/142 (pieņemta 24.02.2010).– https://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Guidelines_for_
the_Alternative_Care_of_Children.doc.– (Resurss apskatīts 05.07.2021.).

14 Latvijas Republikas Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības (pieņemts 28.01.1937.)// Valdības 
Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 28. janvāris).

INITA ŠĒPERE



278 II  ABSOLVENTU UN STUDENTU RAKSTI

un elementārās higiēnas normas, kas būtu bijis jāizdara vecākiem. Vairums 
bērnu pieraduši pie visatļautības, zina savas tiesības, bet nezina un bieži 
vien pat negrib zināt savus pienākumus. Tas varētu būt izskaidrojams ar 
to, ka bērnam, kopš viņš spēj sevi apzināties kā personību, ir bijis jākļūst 
pieaugušam un jāpieņem lēmumi patstāvīgi. 

Krīzes audžuģimenes norāda, ka bērnam, atrodoties institūcijā, trūkst 
nepieciešamo prasmju, kuras var iegūt tikai dzīvojot ģimenē. Vairumā 
gadījumu bērnam nav izpratnes par personīgo higiēnu, par kārtības uzturēšanu 
savā istabā, par ēdiena pagatavošanas procesu. Piemēram, 11 gadus vecs 
zēns jautā, kā var zināt, kura ola ir jāvāra, kura jācep, jo dzīvojot institūcijā 
ēdiens viņam tiek pasniegts jau pagatavots. Tāpat personīgo lietu atpazīšana, 
pārsvarā gadījumu bērni neatšķir savas personīgās drēbes.  Institūcijā maz 
kas ir personīgs, tāpēc arī par taupīšanu, saudzēšanu un akurātu apiešanos 
nav izpratnes. Šīs visas lietas var iemācīties tikai uzturoties ģimeniskā vidē, 
kur ir redzams ikdienas sadzīves process ar pienākumiem, tiesībām, atbildī-
bu un rūpēm vienam par otru. Tomēr krīzes audžuģimene ir īstermiņa ārpus-
ģimenes aprūpes forma, tādēļ nav iespējams iemācīt daudzas svarīgas lietas, 
kam nepieciešams ilgstošs darbs, rūpes un savstarpēja uzticēšanās.

 Valsts likumdošana nosaka, ka sadarbojoties visām iesaistītajām pu-
sēm, 30 dienu laikā ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai bērns atgrieztos 
bioloģiskajā ģimenē vai meklētu pastāvīgu ārpusģimenes aprūpes formu. 
Bērna uzturēšanos krīzes audžuģimenē var pagarināt gadījumos, kad bio-
loģiskajai ģimenei vajag vairāk laika, lai novērstu radušos sarežģījumus, 
ja tik īsā laikā nevar nodrošināt pastāvīgu aprūpi,15 tomēr ne ilgāk par  
12 mēnešiem.16 Lemjot par ārpusģimenes aprūpes formu jāvērš uzmanība, 
ka šim laikam jābūt maksimāli īsam, lai bērnam nerodas pieradums, jo 
atkal būs jāmaina ierastā vide. 

Bērna izņemšanu no ģimenes var uzskatīt par galēju līdzekli, un tas, 
ja vien iespējams, jāizmanto kā pagaidu pasākums uz visīsāko iespējamo 
laiku. Lēmumi par izņemšanu no ģimenes regulāri jāpārskata, un, kad iz-
ņemšanas cēloņi ir novērsti vai izzuduši, bērns jānodod atpakaļ vecāku 
gādībā, ja tas vislabāk atbilst bērna interesēm.17 Pieņemot lēmumus par 
15 Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru 

darbības uzlabošanai: Informatīvais ziņojums.– http://tap.mk.gov.lv/doc/2019_10/LMinfo_
zinojums_300919.1330.docx.– (Resurss apskatīts 10.06.2021.).

16 Audžuģimenes noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 (pieņemti 26.06.2018.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 129 (2018, 29. jūnijs).

17 Pamatnostādnes par bērnu alternatīvo aprūpi: Rezolūcija, ko pieņēmusi Ģenerālā asambleja 
64/142 (pieņemta 24.02.2010).– https://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Guidelines_for_
the_Alternative_Care_of_Children.doc.– (Resurss apskatīts 05.07.2021.).
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bērnu alternatīvo aprūpi, svarīgi ir nodrošināt bērniem stabilas mājas un 
viņu pamatvajadzības pēc drošas un pastāvīgas piesaistes aprūpētājiem. 
Pastāvīga, nemainīga un stabila risinājuma atrašana ir jāuzskata par galve-
no mērķi bērna ārpusģimenes aprūpē un viņa tiesību nodrošināšanā.18 

Tiesību akti nosaka, ka krīzes audžuģimenē vienlaikus drīkst ievietot ne 
vairāk par trim bērniem, izņemot gadījumu, ja audžuģimenē ievieto brāļus 
(pusbrāļus) un māsas (pusmāsas). Kopējais bērnu skaits, kas ir audžuģime-
nes ikdienas aprūpē, nedrīkst būt lielāks par sešiem (tai skaitā aizbildnībā 
esošie, adoptētie vai savi bērni), izņemot gadījumu, ja audžuģimenē vien-
laikus ievieto sešus vai vairāk brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas).19 
Gadījumā, ja krīzes audžuģimenē tiek ievietots izteikti traumatizēts bērns 
ar īpašas uzmanības vai uzvedības robežu uzlikšanas vajadzībām, tad šajā 
audžuģimenē nevar ievietot citus bērnus, lai nenotiktu gan traumatizētā 
bērna, gan jauno ievietoto bērnu papildus un retraumatizācija,20 tomēr jāat-
griežas pie fakta, ka krīzes audžuģimeņu ir maz un realitātē ir grūti izpildīt 
šādu nosacījumu.

Lai veidotos bērna un audžuvecāku attiecības, krīzes audžuģimene ir 
jāinformē par apstākļiem, kādos bērns atradies un jāsniedz arī cita svarīga 
informācija, kas jāņem vērā, lai varētu tikt uzsākta bērna aprūpe. Pēc bēr-
na ievietošanas krīzes audžuģimenē, tiek sniegta informācija arī par bērna 
emocionālo stāvokli, par saskarsmes kārtību ar bērna vecākiem, brāļiem 
(pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām perso-
nām un citiem apstākļiem, lai audžuģimene varētu bērnu pilnvērtīgi aprū-
pēt.21 Tomēr jāņem vērā, ka tikai integrēta bērnu aizsardzības sistēma var 
nodrošināt, ka visi būtiskie dalībnieki un sistēmas, kas ir izglītības, vese-
lības aprūpes, labklājības un tieslietu joma, kā arī pilsoniskā sabiedrība, 
kopiena un ģimene strādā kopīgi, lai aizsargātu krīzē nonākušu bērnu.22 Lai 
  
18 Bērna vajadzībās balstīts audžuģimeņu sistēmas modelis Latvijā.– https://www.lps.lv/uploads/

docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf.– (Resurss 
apskatīts 04.06.2021.).

19 Audžuģimenes noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 (pieņemti 26.06.2018.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 129 (2018, 29. jūnijs).

20 Bērna vajadzībās balstīts audžuģimeņu sistēmas modelis Latvijā.– https://www.lps.lv/uploads/
docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf.– (Resurss 
apskatīts 04.06.2021.).

21 Audžuģimenes noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 (pieņemti 26.06.2018.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 129 (2018, 29. jūnijs).

22 Bērna vajadzībās balstīts audžuģimeņu sistēmas modelis Latvijā.– https://www.lps.lv/uploads/
docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf.– (Resurss 
apskatīts 04.06.2021).
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gan teorētiski normatīvajos aktos šīs jomas ir sakārtotas, sadarbības modeļi 
un vadlīnijas ir skaidri definētas, autores pētījums atklāj, ka praksē iztrūkst 
iesaistīto jomu speciālistu un līdzcilvēku ieinteresētības.

Krīzes audžuģimenes loma bērnu tiesību aizsardzībā
Lai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošinātu ģimenis-

ku vidi, ārpusģimenes aprūpes sistēmai vajadzētu būt šādai: bērni dzīvo 
labklājībā un atrodas drošībā. Labvēlīgā vide un drošība rada patstāvīgi 
funkcionēt spējīgus bērnus.23 Krīzes audžuģimene, pieņemot grūtībās no-
nākušu bērnu, palīdz veidot adekvātu pašvērtējumu, pieņemšanas sajūtu, 
kas ir vērtība bērnam, kā arī pastiprina un akcentē stiprās un pozitīvās pu-
ses. Sajūta, ka esi kādam vajadzīgs, bērnam palīdz pieņemt un pārvarēt 
šķēršļus. Protams, tas ir atkarīgs no audžuvecākiem, ja viņi ir gan fiziski, 
gan emocionāli pieejami un atvērti, reaģē uz bērna vajadzībām, bērns mā-
cās uzticēties un pieņemt pieaugušo pasauli. Drošības sajūta veido bērna 
ticību un pārliecību, ka viņa vajadzības netiks atstātas novārtā. Krīzes laikā 
bērnam ir grūti pārvaldīt savas emocijas, jūtas, domas un uzvedību, tādēļ 
audžuvecākiem ir jāprot pieņemt tās un palīdzēt pārveidot par sociāli pie-
ņemamām. Piemēram, ir vēlme bēgt, kas notiek samērā bieži. Šai gadījumā 
ir jāprot likt bērnam saprast, ka aizbēgot jau problēma neatrisināsies, tā 
tikai samilzt.

Svarīga ir arī bērna interešu aizstāvība un pārstāvniecība citu priekšā, 
tas ir, skolas, bērnu bioloģisko vecāku, sociālo darbinieku, citu pieaugušo 
un vienaudžu priekšā. Respektējot bērna izvēli, viņa brīvo gribu, palīdzot 
apzināties mērķus un personisko izaugsmi un veicinot to, tiek izpildīti Bēr-
nu tiesību aizsardzības likumā noteiktie bērna tiesību aizsardzības mēr-
ķi.24 Pēc autores domām, krīzes audžuģimeņu darbība vērtējama pozitīvi, 
jo bērni tūlītēji nonāk ģimeniskā vidē, tā mazinot traumatismu, tikai retos 
gadījumos krīzes audžuģimenēs bērni uzturas maksimālo termiņu, galve-
nokārt tie ir 3–6 mēneši. Tas liecina par to, ka bērniem tiek aktīvi meklēts 
aizbildnis, audžuģimene, adoptētājs vai tiek novērsti apstākļi, kas bija par 
pamatu bērna izņemšanai no ģimenes.

Viens no bērnu tiesību aizsardzības principiem bērna ārpusģimenes 
aprūpes laikā ir nepieciešamo pasākumu veikšana bērna un vecāku atkal 

23 Bērnu emocionālais traumatisms atkārtotas ārpusģimenes aprūpes maiņas gadījumos: Pētījums.– 
https://www.bti.gov.lv/lv/media/8/download.– (Resurss apskatīts 02.09.2021.).

24 Rokasgrāmata audžuģimenei.– https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2019/08/rokasgramata 
audzuvecakiem.pdf.– (Resurss apskatīts 01.07.2021.).
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apvienošanās nodrošināšanai.25 Audžuģimenes loma, sadarbībā ar atbalsta 
nodrošinātājiem, ir palīdzēt bērnam attīstīt piederības un identitātes sajūtu, 
palīdzēt izprast, ka bērnam ir divas ģimenes un uzturēt kontaktus arī pēc 
audžuģimenes pakalpojuma beigām.26

Krīzes audžuģimeņu problēmas
Viens no iemesliem, kādēļ audžuģimenes nevēlas specializēties, ir 

resursi. Piemēram, lai uzņemtu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem,  
audžuģimenei jāizvērtē vides un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamī-
ba.27 Specializētajai krīzes audžuģimenei nav iespējas paredzēt, tieši kādi 
šie funkcionālie traucējumi būs konkrētajam bērnam, līdz ar ko ir praktiski 
neiespējami būt sagatavotai jebkurā laikā uzņemt bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem. Piemēram, bērnam, kurš nestaigā, bet pārvietojas riteņkrēs-
lā, ir papildus nepieciešami piemēroti tehniskie palīglīdzekļi: pacēlāji, spe-
ciāli krēsli, gultas un tamlīdzīgas lietas, kuras par valsts līdzekļiem nav tik 
ātri saņemamas. Savukārt bērnam ar citiem funkcionāliem traucējumiem, 
būs nepieciešamas pilnīgi citas palīgierīces. Ievietojot bērnu ar funkcionā-
liem traucējumiem specializētajā krīzes audžuģimenē, ne vienmēr viņam 
tiks iedotas līdzi visas veselības un funkcionēšanas uzturēšanai nepiecie-
šamās lietas un ierīces.  

Kā otrs biežākais iemesls, kas attur no specializēšanās, ir mājoklis, ko 
nepieciešams pielāgot dažāda vecuma bērniem. Daudzas ģimenes norāda, 
ka esošā dzīvojamā platība ir pārāk maza, jo, piemēram, uzņemot bērnu 
krīzes situācijā, ir jānodrošina atsevišķa telpa, īpaši gadījumos, kad tiek 
ievietots bērns ar uzvedības un atkarības problēmām, bet ģimenē ir citi 
bērni. Audžuģimenes, izvēloties specializēties kā krīzes audžuģimenes, 
vēlas norādīt bērna vecumu un dzimumu, kādu var uzņemt savā aprūpē. 
Tāpēc nepieciešams noteikt, ka iegūstot krīzes audžuģimenes statusu, tā 
norāda bāriņtiesai un atbalsta centram, kāda vecuma un dzimuma bērnus 
varēs uzņemt savā aprūpē. Tādējādi tiktu veicināts krīzes audžuģimeņu 
skaita pieaugums un ievērotas bērnu labākās intereses. Savukārt, lai uz-
ņemtu bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, audžuģimenei jāpielāgo 
25 Bērnu tiesību aizsardzības likums (pieņemts 19.06.1998.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 199/200 

(1998, 8. jūlijs).
26 Rokasgrāmata audžuģimenei.– https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2019/08/rokasgramata 

audzuvecakiem.pdf.– (Resurss apskatīts 01.07.2021.).
27 Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru 

darbības uzlabošanai: Informatīvais ziņojums.– http://tap.mk.gov.lv/doc/2019_10/LMinfo_
zinojums_300919.1330.docx.– (Resurss apskatīts 10.06.2021.).
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mājoklis atbilstoši bērna funkcionālajiem traucējumiem. Šādu papildus 
finansiālo līdzekļu ģimenēm nav un pieejamā vienreizējā mājokļa iekārto-
šanas kompensācija (500 eiro) nav pietiekoša, lai pilnībā pielāgotu mājokli 
atbilstoši bērnu vajadzībām.28 

Krīzes audžuģimenes darbību būtiski ietekmē arī ievietoto bērnu ve-
cums. Ja audžuģimenē tiek uzņemts zīdainis, audžumamma nevar būt no-
darbināta, jo darbu nevar apvienot ar zīdaiņa aprūpi. Bērnu līdz trīs gadu 
vecumam nodrošināšana ar aprūpi ģimeniskā vidē ir prioritāra, jo tas ir 
pamats viņa tālākajai attīstībai. Savukārt pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu uzņemšanai ir nepieciešama augsta mobilitāte un bērna 
ikdienas vajadzību organizēšana. Tās ir mācības, nodarbības un pulciņi, 
pamatprasmju apguve un daudzas citas lietas. Pusaudža vecumā jaunietim 
var aktualizēties dažādas uzvedības problēmas, nepaklausība, pat agresija 
un citi nozīmīgi jautājumi.29 

Krīzes audžuģimenes norāda, ka sabiedrībai joprojām trūkst informā-
cijas par audžuģimenēm un to specializāciju, kā arī izpratnes par to nepie-
ciešamību. Arī labdarības akcijas notiek kampaņveidīgi. Kampaņas laikā 
sabiedrība sarosās un sniedz palīdzību, taču pasākumam beidzoties, ātri 
visu aizmirst un bieži vien pat neiedziļinās problēmās. Atsevišķos gadī-
jumos ir pat negatīvs noskaņojums un noraidoša attieksme pret audžuģi-
menes darbu un ieguldījumu, norādot vai pārmetot, ka šādi audžuģimene 
pelna nestrādājot, kas ir ļoti aizskarošs un nepatiess apgalvojums, jo atal-
gojums nebūt nav motivējošs.

Viena no prasībām ir krīzes audžuģimenes prasme rīkoties un uzvesties 
krīžu situācijā, tādēļ ļoti būtiska ir atbalsta sistēma. Atbalsta sistēmai vaja-
dzētu atvieglot audžuvecāku darbu un uzlabot tā kvalitāti, jo tiek piesaistīti 
dažādu profesiju speciālisti, kas ir specializējušies problēmu risināšanā 
ar ģimeni, bērniem un audžuvecākiem.30 Tomēr autores pētījumā tika no-
skaidrots, ka atbalsta centra konsultācija ir pieejama jebkurā diennakts 
laikā, bet psihologa konsultāciju var saņemt tikai darba dienās. Sakarā ar 
valstī noteiktajiem ierobežojumiem palīdzība pārsvarā saņemama attālinā-
28 Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru 

darbības uzlabošanai: Informatīvais ziņojums.– http://tap.mk.gov.lv/doc/2019_10/LMinfo_
zinojums_300919.1330.docx.– (Resurss apskatīts 10.06.2021.).

29 Bērna vajadzībās balstīts audžuģimeņu sistēmas modelis Latvijā.– https://www.lps.lv/uploads/
docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf.– (Resurss 
apskatīts 04.06.2021.).

30 Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”. Audžuģimenes kopienas līdzdalība ārpusģimenes 
aprūpes sistēmas pilnveidošanā un stiprināšanā 2020: pētījuma rezultātu apkopojums.– (Nav 
publicēts.)
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ti, kas apgrūtina audžuvecāku darbu. Tāpat nav noteiktu vadlīniju vai nor-
matīvo aktu, kas nosaka, ka pirms bērna ievietošanas krīzes audžuģimenē 
medicīnas darbiniekam obligāti ir jāveic medicīniskā apskate, lai pasargātu 
krīzes audžuģimenē jau esošos bērnus un audžuvecākus vai citus ģimenes 
locekļus no dažādām infekciju slimībām vai pedikulozes, kā arī izvairītos 
no situācijām, kas varētu apdraudēt bērna dzīvību. Nepieciešamību pēc 
medicīniskas palīdzības subjektīvi izvērtē darbinieks, kurš pieņem lēmu-
mu par bērna izņemšanu no nedrošās vides, vai pati krīzes audžuģimene, 
saskaroties tieši ar bērna veselības apdraudējumu. Palīdzība var izrādīties 
novēlota.

Diemžēl praksē krīzes audžuģimenes ir saņēmušas atteikumu no speciā-
listiem, arī ģimenes ārstu sniegtā informācija ir skopa, tādēļ audžuvecākiem 
trūkst informācijas no speciālistiem par patieso bērna veselības stāvokli. Tas 
pamato priekšlikumu, ka būtu nosakāms, lai vispārēja medicīniskā apska-
te tiktu veikta katram bērnam, pirms viņa ievietošanas krīzes audžuģimenē. 
Pēc autores domām, līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē būtu jāno-
saka konkrētas jomas vai institūcijas (Pilsonības migrācijas lietu pārvalde, 
kredītiestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, utt.), kurās krīzes au-
džuvecākiem ir tiesības pārstāvēt nepilngadīgo bez speciālas pilnvaras. 

Viena no nopietnākajām problēmām ir atbalsts sadarbībai ar institūcijām 
(bāriņtiesa, sociālais dienests, pašvaldība), kuras nevēlas iesaistīties prob-
lēmu risināšanā pārrunās ar pedagogiem skolās, kur ir ievietoti audžubēr-
ni. Tādēļ svarīgi ir nodrošināt telefonisku atbalstu audžuģimenēm krīzes un 
problēmsituāciju gadījumos, nodrošināt bērnam bezmaksas vispārējo veselī-
bas pārbaudi, kā arī atbalstu saskarsmē ar bērna bioloģisko ģimeni.

Problēmas rada arī nepietiekamie līdzekļi bērnu uzturēšanai, sabiedrī-
bas atbalsta trūkums un atbalsta trūkums no bāriņtiesas, sociālā dienesta un 
pašvaldības. Diemžēl ir arī gadījumi, kad dažas institūcijas slēpj informāciju 
par bērnu patieso veselības stāvokli. Atbalsts, ko krīzes audžuģimenes vēlas 
saņemt no ārpusģimenes atbalsta centra, ir veicināt sabiedrībā izpratni un po-
zitīvu attieksmi pret audžuģimenēm. Nepieciešams arī biežāk organizēt lab-
darības akcijas, piesaistot sponsorus konkrētiem bērniem vai audžuģimenēm.

“Audžuģimenes noteikumi” nosaka arī krīzes audžuģimenes tiesības 
un tās ir: saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un at-
tiecīgos pabalstus, ko piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievie-
tots audžuģimenē.31 Ja audžuvecāks nav darba ņēmējs vai pašnodarbināta 

31 Audžuģimenes noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 (pieņemti 26.06.2018.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 129 (2018, 29.jūnijs).
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persona, valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošinā-
šanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.32 Šo 
noteikumu 87.1. punktā izmantotā formula atlīdzības aprēķināšanai ir no-
vecojusi. Noteikumos aprēķina formulā apzīmējums “A – atlīdzības ap-
mērs” ir 430,00 eiro mēnesī, kas bija valstī noteiktā minimālā mēnešalga 
2018. gadā. Šobrīd valstī noteiktā minimālā mēnešalga ir 500,00 eiro mē-
nesī, līdz ar ko autore uzskata, ka arī audžuģimenēm atlīdzības apmērs 
būtu jānosaka atbilstoši aktuālajai minimālajai mēnešalgai valstī. Pretējā 
gadījumā audžuģimene tiek diskriminēta attiecībā uz vienlīdzīga atalgoju-
ma saņemšanu par darbu. 

Lai mazinātu izdegšanas risku, krīzes audžuģimenēm ir akūta vajadzība 
pēc atelpas/atvaļinājuma. Ļoti aktuāla ir nepieciešamība pēc nodrošinājuma 
ar transportu, piemēram, lai nokļūtu pie ārsta vai uz audžuģimeņu apmācī-
bām.33 Tāpat audžuģimenes norāda, ka atbildīgajām institūcijām ir jāieklau-
sās un jāņem vērā viņu viedoklis, aizstāvot bērna intereses, kā arī audžuģi-
menēm ir nepieciešamas lielākas iespējas aizstāvēt bērnu juridiski.34

Secinājumi un priekšlikumi
Krīzes audžuģimene ir īstermiņa ārpusģimenes aprūpes forma, kurā 

bērnu var ievietot līdz 30 dienām, pagarinot uzturēšanās laiku līdz 12 mē-
nešiem, ja tas ir bērna labākajās interesēs. Lai krīzē nonākušais bērns pēc 
iespējas ātrāk nonāktu ģimeniskā vidē, kur viņam tiktu sniegta profesionā-
la palīdzība un atbalsts, visiem institūciju darbiniekiem, kuriem ir tiesības 
vienpersoniski pieņemt lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes nepiecie-
šama piekļuve Audžuģimeņu informācijas sistēmai. 

Pirms bērna ievietošanas krīzes audžuģimenē, lēmuma pieņēmējs sub-
jektīvi izvērtē nepieciešamību pieaicināt ārstniecības personas, vispārējā 
bērna veselības stāvokļa novērtēšanai. Autore piedāvā Bērnu tiesību aiz-
sardzības likuma 27. pantu papildināt ar 32 punktu un izteikt to sekojošā re-
dakcijā: “Pirms bērna ievietošanas krīzes audžuģimenē vai aprūpes iestādē 
nodrošināt bērnam vispārējo medicīnisko apskati”.

Krīzes audžuģimenei nav tiesību pārstāvēt bērnu personiskās un man-
tiskās tiesībās bez speciālas pilnvaras, tādēļ lēmumā par bērna ievietošanu 
32  VSAA pabalsti aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam.– https://lvportals.lv/skaidrojumi/298384-

vsaa-pabalsti-aizbildnim-audzugimenei-adoptetajam-2018.– (Resurss apskatīts 17.09.2021.).
33  Gorina M. Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbības virzieni audžuģimeņu atbalstam.– http://

journals.ru.lv/index.php/SIE/article/download/3927/3801.– (Resurss apskatīts 18.06.2021.).
34 Specializētās audžuģimenes ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā.– https://www.lps.

lv/uploads/docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf.– 
(Resurss apskatīts 06.06.2021.).
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audžuģimenē būtu jāatrunā konkrētas jomas vai institūcijas, kurās atbilsto-
šās situācijās, bez speciālas pilnvaras audžuvecāki būtu tiesīgi pārstāvēt 
nepilngadīgo audžubērnu.

Problēma ir arī krīzes audžuģimenes atalgojuma apmērs, kas nav pār-
skatīts kopš 2018. gada, tādēļ autore piedāvā 2018. gada 26. jūnija Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 87.1. un  
87.2. punktos specializētās audžuģimenes atlīdzības formulā apzīmējumu 
“A” izteikt šādā redakcijā: “A – atlīdzības apmērs ir valstī noteiktā mini-
mālā mēnešalga”.

Lai gan krīzes audžuģimenēm ir nodrošinātas valsts garantētas sociālās 
garantijas, tomēr nav apmaksāta atvaļinājuma, tādēļ ir vajadzīgs apmak-
sāts atelpas brīdis/atvaļinājums 30 kalendāro dienu apmērā, ja tekošā gada 
laikā nav bijis periods, kas nav bijis ilgāks par 30 dienām bez uzņemtiem 
bērniem krīzes audžuģimenē.

Ģimenēm joprojām trūkst motivācijas kļūt par krīzes audžuģimeni, ko 
visbiežāk izraisa nepietiekamais finansējums, kā arī sabiedrības noraidošā 
attieksme. Lai motivētu ģimenes iesaistīties ārpusģimeņu aprūpē un sniegt 
palīdzību krīzē nonākušiem bērniem, masu medijos nepieciešams biežāk 
sniegt informāciju par iespējām kļūt par audžuģimeni, kā arī vairāk rādīt 
sabiedrībai labas prakses piemērus.
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PRACTICAL AND LEGAL ASPECTS  
OF THE CRISIS FOSTER FAMILY 

Summary
The article provides an insight into one of the forms of out-of-home le-

gal care – the crisis foster family and its role in protecting children’s rights. 
The author analyses the nature of the crisis foster family, the requirements 
of the regulatory laws for potential foster families and the legal basis for 
placing a minor in out-of-home care.

Analysing the sources of information and the results of the research 
conducted within the framework of the qualification paper, the author has 
found that the main problems are related to the opportunities for a child 
in a crisis situation to enter foster care, as well as the protection of foster 
parents and the existing children in the family. The article analyses the 
problems faced by foster families on a daily basis and provides recommen-
dations for amendments to regulatory enactments.
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Iveta Tralle
Zinātniskā vadītāja: Mg. iur. Solvita Saukuma-Laimere

LATVIJAS UN FRANCIJAS PIEREDZE 
PARTNERATTIECĪBU TIESISKĀ 

REGULĒJUMA IEVIEŠANĀ
EXPERIENCE OF LATVIA AND FRANCE 

IN THE IMPLEMENTATION OF THE LEGAL 
FRAMEWORK OF PARTNERSHIP

Atslēgvārdi: partnerattiecības, laulība, ārpus laulības kopdzīve, kopdzīves 
tiesiskie aspekti, tiesvedība, Eiropas valstu pieredze.
Keywords: partnership, marriage, extramarital cohabitation, legal as-
pects of cohabitation, litigation, European experience.

Viena no valsts pamatvērtībām ir ģimene, kuru tradicionālā izpratnē 
veido laulāts pāris – vīrs, sieva un bērni, tomēr, dažādu faktoru ietekmē, 
mūsu sabiedrībā eksistē vairāki partnerattiecību modeļi – laulība starp div-
dzimumu partneriem, kā arī kopdzīve starp divdzimumu un viendzimumu 
partneriem nereģistrētās partnerattiecībās. Ņemot vērā to, ka Latvijā tie-
sisks regulējums ir piešķirts vienīgi laulību institūtam – savienībai starp 
vīrieti un sievieti, savukārt kopdzīves partneriem tiesiskā aizsardzība tiek 
nodrošināta vien atsevišķās tiesību jomās, rakstā analizētas būtiskākās 
tiesību normu atšķirības tikai divos attiecību modeļos – laulību institūta 
tiesiskais regulējums pretstatā divdzimumu partneru kopdzīvei. Uz aktu-
alitāti par divdzimumu partneru kopdzīves izplatību norāda Latvijas valsts 
Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pēdējo piecu gadu laikā salīdzinājumā 
ar laulībā dzimušiem bērniem, nereģistrētās attiecībās dzimuši vidēji 40 % 
bērni.1 Tā kā divdzimumu partneru kopdzīvei nav vienotas terminoloģi-
jas ne Latvijas, ne Eiropas kontekstā, rakstā tā apzīmēta kā ārpus laulības 
kopdzīve. 

1 Dzīvi dzimušie laulībā un ārpus laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.– https://
data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__dzimst/IDG040.px/table/tableViewLayout1//.– (Resurss 
apskatīts 14.01.2020.).

IVETA TRALLE



288 II  ABSOLVENTU UN STUDENTU RAKSTI

Autore pretnostata laulību institūta tiesiskā regulējuma un ārpus lau-
lības kopdzīves priekšrocības un trūkumus tajās tiesību jomās, kuras vis-
tiešāk ietekmē partneru kopdzīvi, tiek identificēti riski un ieteikti iespē-
jamie uzlabojumi partnerattiecību tiesiskajā regulējumā, pamatojoties uz  
Eiropas valstu praksi. Rakstā apkopots Latvijas Republikas normatīvo aktu 
regulējums, atspoguļota kopdzīves tiesisko aspektu analīze juridiskajā lite-
ratūrā un publikācijās, pētīta tiesu prakse, un, padziļinātākai izpratnei par 
tiesiskā regulējuma trūkumiem, intervēti arī partnerattiecību dalībnieki. 

Partnerattiecību modeļu tiesiskā būtība
Laulību jēdzienu vistiešāk definē britu sociālantropologs Edmunds Līče 

uzsverot, ka laulība ir sociāli un juridiski atzīta seksuāla un ekonomiska 
savienība, parasti starp vīrieti un sievieti. Tai piemīt raksturojošas iezīmes –  
laulība dod iespēju pieņemt laulātā uzvārdu, laulība nosaka likumīgo sie-
vietes bērnu tēvu un likumīgo vīrieša bērnu māti, piešķir katram vai abiem 
laulātajiem monopolu otra partnera seksuālajā dzīvē, piešķir katram vai 
abiem partneriem tiesības uz otra partnera darbu, dod neatraidāmā man-
tinieka tiesības un tiesības uz pusi no kopdzīves laikā iemantotās man-
tas, ja vien ar laulības līgumu nav atrunāts citādi, izveido kopēju īpašumu, 
kas tiek tālāk nodots pāra bērniem, izveido sociāli nozīmīgu saikni starp 
laulātajiem un to partneru radiniekiem.2 Ja partneriem ir vēlme veidot ģi-
meni, likumiskā kārtībā tiek pieņemts lēmums slēgt laulību. Satversmes 
110. pants nosaka, ka  valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp 
vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.3 Ar laulību apliecī-
bas izsniegšanas brīdi tiek apliecināts partnerattiecību statuss. Laulība kā 
fakts izmaina personas mantiskās un nemantiskās tiesības un pienākumus, 
ko regulē Civillikuma I daļa. Civillikuma 84. pantā likumdevējs ir devis  
definējumu laulāto saistībām – laulība rada sievai un vīram pienākumu 
būt savstarpēji uzticīgiem, kopā dzīvot, vienam par otru gādāt un kopīgi 
rūpēties par ģimenes labklājību.4 Ar laulāto personiskām tiesībām jāsa- 
prot savstarpējā uzticība, rūpes vienam par otru, kā arī gādība par ģimenes 
kopējo labklājību. Šo pienākumu neievērošana laulības laikā var kļūt par 
pamatu laulības šķiršanas prasībai tiesā.
2 Laulība.– https://lv.wikipedia.org/wiki/Laul%C4%ABba#cite_note-1 /.– (Resurss apskatīts 

01.07.2019).
3 Latvijas Republikas Satversme  (pieņemta 15.02.1922.) , 110. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 43 

(1993, 1. jūlijs).
4 Civillikums (pieņemts 28.01.1937.). Pirmā daļa. Ģimenes tiesības, 84. pants// Valdības 

Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).
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Pēdējos gados Latvijā un daudzviet Eiropā vērojama tendence, ka 
laulība kā institūts starp sievieti un vīrieti sāk zaudēt savu nozīmi. Para-
lēli laulāto kopdzīvei mūsu sabiedrībā eksistē arī ārpus laulības kopdzīve. 
Ārpus laulības kopdzīves partneri pretstatā laulātiem ir brīvi savā partnera 
izvēlē, tiem nav nekādu pienākumu vienam pret otru, nav nepieciešams 
reģistrēt attiecības. Ārpus laulības kopdzīves partneri savas attiecības var 
uzsākt un izbeigt sev vēlamā brīdī, neradot par šo faktu tiesiskas sekas 
un finansiālus izdevumus, ko var minēt kā priekšrocību. Kā trūkumu var 
uzskatīt faktu, ka partneriem un kopīgiem bērniem nav iespēja reģistrēt 
vienotu uzvārdu. Ārpus laulības kopdzīves modelis funkciju ziņā ne ar ko 
neatšķiras no laulību institūta, izņemot to, ka šīs attiecības nav nostiprinātas 
kā laulība civilstāvokļa aktu reģistrā un līdz ar to, piešķirto tiesību loks ir 
ļoti ierobežots. Latvijā, uzsākot ārpus laulības kopdzīvi, bieži vien partneri 
neapzinās šīs savienības juridiskās sekas. Ja partneriem veidojas perso-
nisks vai mantisks strīds, kurš nevar tikt atrisināts savstarpēju pārrunu ceļā, 
un tiek uzsākta tiesvedība, partneriem savu attiecību statuss vispirms ir 
jāpierāda. Piemēram, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civil-
lietu departamenta sprieduma lietā Nr. SKC–4/2012 par divu personu fak-
tiskās kopdzīves juridisko statusu, tiesa secināja, ka “faktiskais laulātais 
nav atzīstams par īrnieka ģimenes locekli likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 
izpratnē”5 situācijā, kurā pēc viena no ārpus laulības kopdzīves partnera 
nāves, otram partnerim netiek saglabātas īres tiesības viņu pastāvīgajā dzī-
ves vietā, jo šādu kopdzīves modeli nevar pielīdzināt laulībai.

Latvijas un Eiropas jurisdikcijā kā ārpus laulības kopdzīves indikators 
tiek vērtēta ilgstoša kopdzīve, materiālie kritēriji, piemēram, kopīgas māj-
vietas iegāde, īre, aizdevuma līgumi, pilnvaras, kopīgs viens vai vairāki 
bērni, partnera minimālais vecums, kā arī tiesībspēja un rīcībspēja. Lai 
līdzsvarotu ārpus laulības kopdzīves statusu attiecībā pret ģimenes locekļu 
definīciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/38/
EK I nodaļas, 2. panta 2. punktu,6 Ministru kabineta noteikumu Nr. 675 
37.5. punktā ir noteikti kritēriji, pēc kuriem vērtējamas kopdzīves partneru 
fiziskās un finansiālās attiecības.7 Tā kā Latvijai ir saistoša Cilvēka tiesību 
5 Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2012.  Divu personu faktiskās 

kopdzīves juridiskais statuss.–  http://at.gov.lv/downloadlawfile/3056 /.– (Resurss apskatīts 
21.11.2019.).

6 ES direktīva par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā.– https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj/?locale=LV /.– 
(Resurss apskatīts 16.11.2019.).

7 Kārtība, kādā Savienības pilsoņi ieceļo un uzturas Latvijā: Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 675 (pieņemti 30.08.2011.), 37.5. punkts// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 141 (2011,  
7. septembris).
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un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, kura paredz aizsargāt personu 
privāto dzīvi, kā arī starptautiskie līgumi, kuri uzliek par pienākumu no-
drošināt ārpus laulības kopdzīvē dzīvojošo partneru tiesības, valstij būtu 
jāuzņemas atbildība par normatīvo aktu izstrādi, to ieviešanu reālajā dzī-
vē, kā arī jāstimulē sabiedrības tolerance.8 Neskatoties uz to, ka Latvijas 
Republikā eksistē ārpus laulības kopdzīve kā sociāla parādība bez tiesiska 
tvēruma, tā nevar pastāvēt atrauti no ES regulējuma. Jau 22 no 28 Eiropas 
valstīm bez laulības pastāv arī citas likumā noteiktā kārtībā nodibinātas 
partneru kopdzīves formas, piemēram, reģistrētas partnerattiecības, tai 
skaitā viendzimuma, ar ierobežotāku tiesību apjomu. Latvija regulē part-
nerattiecību tiesiskos aspektus vien atsevišķos normatīvos aktos, kur attie-
cību statuss partneriem ir dokumentāri jāapliecina vai jāpierāda tiesas ceļā. 
Rezultātā Eiropas kontekstā vērojama situācija, kur vienas valsts partner-
attiecībām piešķirtais statuss un tiesību apjoms prevalē pār citas Eiropas 
valsts tiesisko  regulējumu, t.i., veidojas nevienlīdzīgs tiesiskums.  

Viena no galvenajām laulības un ārpus laulības tiesiskās būtības atšķi-
rībām ir tā, ka ārpus laulības kopdzīvi iespējams konstatēt vienīgi izvēr-
tējot faktiskos apstākļus, pretstatā laulību institūtam, kur partnerattiecību 
pastāvēšanas fakts jau ir apliecināts ar laulības apliecību. Laulības fakts, 
pretstatā ārpus laulībā dzīvojošiem partneriem, laulātiem garantē liku-
miskā kārtībā slēgtas savienības priekšrocības – likumisku personisko un 
mantisko attiecību regulējumu, mantojuma tiesības, kā arī piešķir drošības 
sajūtu attiecību noturīgumam ilgtermiņā.9 Nenoliedzami, reģistrēta laulība 
ir laulāto partneru priekšrocība un tai piemīt ekskluzīvs statuss.

Kopdzīves būtiskākie tiesiskie aspekti laulībā  
un ārpus laulības kopdzīvē

Partnerattiecību statusam ir ļoti liela nozīme daudzās sabiedrības jo-
mās, kuras ietekmē pietiekami lielas sabiedrības daļas sadzīvi un ikdienu. 
Tiklīdz partneri veido ilgstošas un noturīgas attiecības, veidojas saistības – 
kustams un nekustams īpašums, dzimst kopīgi bērni, rodas nepieciešamība 
pēc pāra kopdzīves regulējuma un sociālās aizsardzības. Partneri var pie-
ņemt lēmumu slēgt laulību vai veidot ārpus laulības kopdzīvi ar ierobežo-
tu tiesisko aizsardzību. Par kopdzīves būtiskākiem tiesiskiem aspektiem 
8 Faktisko kopdzīvi Latvijā tiesiski neatpazīst.– https://lvportals.lv/norises/276727-faktisko-

kopdzivi-latvija-tiesiski-neatpazist-2016 /.– (Resurss apskatīts 16.11.2019.).
9 Juridiskais pētījums par vīrieša un sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu 

Eiropā un Latvijā. 2008. gads.– https://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/petijumi / ./.– (Resurss 
apskatīts 10.12.2019.).
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abos partnerattiecību modeļos liecina tiesu prakse, kas, galvenokārt, skar 
partneru mantiskās attiecības, vecāku un bērnu tiesības, mantojuma tie-
sības,  krimināltiesības, kā arī sociālās tiesības. Raksta turpinājumā tiks 
pētīti normatīvie akti, kuri regulē šīs tiesības, kā arī vērtētas atšķirības abos 
partnerattiecību modeļos no piešķirto tiesību apjoma.

 
Mantiskās attiecības.
Laulāto mantisko attiecību regulēšanai Civillikums paredz divus vari-

antus – uz likuma pamata un uz līguma pamata. Līdz brīdim, kad laulātie 
noslēdz laulības līgumu, viņu mantiskās attiecības ir likumiskas. Laulāto 
manta likumiski  sastāv no trim mantas masām. Pirmo  veido katra laulātā 
atsevišķā manta, otro veido atsevišķi iegūtā manta jeb katram laulātajam at-
sevišķi piederošā manta, piemēram, viena laulātā ienākumi no algota darba, 
profesionālās vai saimnieciskās darbības, un kā trešā mantas masa – laulāto 
kopīgā manta.10 Civillikuma 114. pants nosaka, ka pirms laulības vai laulī-
bas laikā partneru starpā iespējams mantiskās attiecības nodibināt, pārgrozīt 
vai izbeigt ar laulības līgumu.11 Noslēdzot laulības līgumu, laulātie atkāpjas 
no likumiskām mantiskām attiecībām. Laulību līgumu slēdz laulātie, abiem 
klātesot pie notāra, par visas mantas šķirtību vai kopību. Lai noslēgtais lau-
lību līgums būtu spēkā pret trešajām personām, saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 403 par “Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtību”, 
to reģistrē laulāto mantisko attiecību reģistrā, ko uztur Uzņēmumu reģistrs. 
Informācija par laulāto mantiskām attiecībām tiek publicēta oficiālajā iz-
devumā Latvijas Vēstnesis. Latvijas Zvērinātu notāru padomes 2019. gadā 
veiktā statistika liecina, ka pēdējo 5 gadu laikā laulāto starpā būtiski pieaug 
noslēgto laulības līgumu skaits, galvenokārt, par mantas šķirtību. To skaits ir 
palielinājies par 20 %, kas ir aptuveni 1200 līgumi gadā.12 

Pretstatā laulību institūtam, ārpus laulības kopdzīves partneru starpā 
nepastāv tiesību normas, kuras regulē ārpus laulības kopdzīves partneru 
mantiskās attiecības. Partneri, kuri uzsākuši ārpus laulības kopdzīvi, sav-
starpējās mantiskās attiecības var regulēt vienīgi saistību tiesību kontekstā, 
slēdzot civiltiesiskus līgumus, piemēram, aizdevuma līgumus, mantojuma 
līgumus, patapinājuma līgumus, pirkuma līgumus, maiņas līgumus, uztura 
līgumus vai sastādīt testamentu. Ārpus laulības kopdzīves partneri sadzīves 
10 Kalniņš E. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās.– Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2010.– 11. lpp.
11 Civillikums (pieņemts 28.01.1937.). Pirmā daļa. Ceturtā apakšnodaļa // Valdības Vēstnesis.–  

Nr. 41 (1937, 20. februāris).
12 Būtiski pieaug noslēgto laulības līgumu skaits.–  https://lvportals.lv/norises/307046-butiski-

pieaug-noslegto-laulibas-ligumu-skaits-2019 /.– (Resurss apskatīts 27.11.2019.).
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organizēšanā piedalās katrs ar savu atsevišķo mantu un prasību gadījumā arī 
atbild ar savu atsevišķo mantu. Ja kāds no ārpus laulības kopdzīves partne-
riem attiecību pastāvēšanas laikā ir ieguvis kādu lietu vai tiesības, uzņēmies 
kredītsaistības, tas viennozīmīgi ietekmēs arī otra partnera materiālo stāvok-
li, tomēr nenodrošinās iespēju otram partnerim likumiskā kārtībā pretendēt 
uz kustamas vai nekustamas mantas daļu. Attiecību iziršanas gadījumā šīs 
tiesības uz mantisku atlīdzību nāksies pierādīt tiesai, taču vispirms būs jāpie-
rāda kopdzīves pastāvēšanas fakts. Tāpat ārpus laulības kopdzīves partne-
riem pēc attiecību pārtraukšanas nav tiesību prasīt no labāk situētā partnera 
nodrošināt iepriekšējo labklājības līmenī, pretstatā laulātiem, kur šādas tiesī-
bas likumdevējs ir piešķīris saskaņā ar Civillikuma 80. pantu.13

Ārpus laulības kopdzīves partneru savstarpējais mantisko attiecību re-
žīms ir ļoti aktuāls, jo bieži vien mantiskās attiecības ir strīdu pamats, par 
ko liecina tiesvedība. Piemēram, Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas lieta Nr. C40110906, kurā prasītāja cēlusi prasību par vienošanās 
atzīšanu par spēkā neesošu, saistībā ar kompensāciju par ieguldīto  darbu 
nekustamā īpašumā ārpus laulības kopdzīves pārtraukšanas gadījumā.14 Tā 
kā tiesu instance ārpus laulības kopdzīvi nepielīdzina laulību institūtam, 
prasība netika apmierināta,  kā rezultātā prasītājai vairs nepastāv iespēja 
atgūt savus materiālos ieguldījumus. 

Rezumējot iepriekš minēto, nākas secināt – ja laulātajiem ir priekšro-
cība mantiskās attiecības veidot divos režīmos: likumiskā un līgumiskā 
kārtībā, veidot kopīgu mantu un arī atbildēt ar kopīgo mantu, tad ārpus 
laulības kopdzīves partneri attiecībās piedalās un atbild vienīgi ar savu at-
sevišķo mantu. Ja kopdzīves laikā veidojas kopīga manta, nav juridiska  
instrumenta, kas to aizsargātu. Attiecību iziršanas gadījumā nav regulēju-
ma, kā atgūt kopīgi iegūtās mantas daļu. Vai kopīgās mantas sadalījumam 
būtu jābūt proporcionālam katra ieguldījumam? Vai partneriem ir piemē-
rojami tie paši noteikumi, kādi būtu piemērojami laulātajiem likumiskā 
kārtībā, nodrošinot tiesības uz vienādu mantisko daļu? Vai ārpus laulības 
partneriem būtu jāturpina arī finansiālā saikne pēc attiecību iziršanas, no-
drošinot iepriekšējo labklājības līmeni, īpaši jau tādā gadījumā, ja kopdzī-
vē dzimuši bērni? Šie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem, vismaz pagaidām, 
ne tiesiskā, ne valstiskā līmenī nav atbildes.
13 Juridiskais pētījums par vīrieša un sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu 

Eiropā un Latvijā. 2008. gads.– https://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/petijumi/.– (Resurss 
apskatīts 25.01.2020.).

14 Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009. gada 13. oktobra spriedums lietā  
Nr. C40110906.– (Nav publicēts).
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Mantojuma tiesības.
Likumdevējs laulātajiem piešķīris īpašu statusu mantojuma tiesībās, 

jo tieši laulātais dzīves laikā sniedz vislielāko materiālo ieguldījumu abu 
kopējās mantas pavairošanā. Civillikuma 396. pants nosaka, ka laulātais 
manto pusi no otra laulātā mantas, ja mirušam laulātam nav ne pēcnācēju, 
ne adoptēto, savukārt, ja mirušam laulātam nav arī vecāku un brāļu vai 
māsu, tad laulātais saņem visu otra laulātā mantojumu.15 Laulātais, pret-
statā ārpus laulības kopdzīves partnerim, ir neatņemamās daļas tiesīgais 
mantinieks un manto no mirušā laulātā neatkarīgi no tā, kāds mantisko at-
tiecību veids pastāvējis laulības laikā. Gadījumā, ja laulātais ar testamenta 
vai mantojuma līguma palīdzību novēlējis savu mantu atstāt kādam citam, 
otrs laulātais ir tiesīgs to apstrīdēt tiesā. Savukārt ārpus laulības kopdzīves 
partneris mantojuma iestāšanās gadījumā ir tādā pat statusā pret testato-
ru kā jebkura sveša persona. Ja starp ārpus laulības kopdzīves partneriem 
nebūs noslēgts testaments vai līgumiskais mantojums, partneris nemantos 
neko.16 Lai savas mantojuma tiesības varētu izmantot, gan neatņemamās 
daļas tiesīgajam mantiniekam, gan testamentārajam mantiniekam pašam 
ir pienākums doties pie notāra un rakstiski izteikt vēlmi mantot. Mantoju-
mam jāpiesakās pie notāra 3 mēnešu laikā no laulātā miršanas brīža. Par 
mantojuma atklāšanos notārs paziņo oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstne-
sis”, lai mantojumam varētu pieteikties pārējie mantinieki un ieinteresētās 
personas, piemēram, kreditori. Mantotājam pašam ir jāizvērtē – pieņemt 
mantojumu vai atraidīt, jo mantinieks manto arī visas otra laulātā saistī-
bas. Lai apstiprinātu mantojumu pēc noteiktā mantojuma termiņa, jebkura 
manta tiks novērtēta naudas izteiksmē un būs jārēķinās ar mantojuma kār-
tošanas izmaksām. Ja laulība tiek šķirta vai atzīta par neesošu, mantojuma 
tiesības laulāto starpā izbeidzas.17 Tiklīdz ir izsniegta notāra mantojuma 
apliecība, Ministru kabineta noteikumu Nr. 1250 13.1.1. punkts nosaka, 
ka valsts nodeva par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu jāmaksā 
laulātajam – kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušajiem pirmās, otrās un 
trešās šķiras mantiniekiem un tā sastāda 0,25% no mantotā nekustamā īpa-
šuma vērtības. Ja mantiniekiem, izņemot laulāto, nav bijusi kopdzīve ar 
mantojuma atstājēju, procentu likmes atšķiras. Visi pārējie testamentārie 
vai līgumiskie mantiniekiem, tai skaitā ārpus laulības kopdzīves partneris 
15 Civillikums (pieņemts 28.01.1937.). Otrā daļa, mantojuma tiesības, 396. pants// Valdības 

Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).
16 Likumiskās mantošanas process. Kas par to būtu jāzina?– https://lvportals.lv/tiesas/297842-

likumiskas-mantosanas-process-kas-par-to-butu-jazina-2018.– (Resurss apskatīts 09.12.2019.).
17 Turpat.
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maksā valsts nodevu 7,5% apmērā.18 Tas nozīmē, ja nekustamais īpašums 
ir novērtēts, piemēram, par 150000 eiro, pārdzīvojušais laulātais maksās 
valsts nodevu 375 eiro, bet ārpus laulības kopdzīves partneris, ja viņš būs 
kā testatorais mantinieks, maksās 11250 eiro. Apkopojot šos faktus, ārpus 
laulības kopdzīves partnera miršanas gadījumā, otram partnerim ir risks 
nemantot neko, nepastāv iespēja atgūt kopīgo mantu, un testamenta gadī-
jumā ir pienākums maksāt augstāku valsts nodevu kā laulātiem. Autores 
skatījumā, ja likumdevējs izšķirtos par ārpus laulības kopdzīves regulē-
jumu, mantošanas tiesību kontekstā partneriem nebūtu jāpiešķir tik plašs 
tiesību apjoms kā laulātajiem, bet būtu jānodrošina iespēja ārpus laulības 
kopdzīves partnerim kā testamentāram mantiniekam par īpašuma tiesību 
nostiprināšanu maksāt valsts nodevu laulāto valsts nodevas apmērā.

Kopīga bērna esamība.
Neatkarīgi no tā, vai bērns dzimis laulībā vai ārpus laulības kopdzī-

vē, mūsdienās bērniem, dzimušiem dažādos attiecību modeļos, likumde-
vējs ir  piešķīris vienlīdzīgas tiesības. Bērnam, dzimstot laulībā, saskaņā 
ar Civillikuma 146. pantu, par tēvu tiek atzīts sievietes vīrs (paternitātes 
pieņēmums). Ja bērns dzimst partneriem, kuri nav reģistrējuši laulību, 
bērna tēvs brīvprātīgi atzīst bērna paternitāti, iesniedzot dzimtsarakstu 
nodaļā paternitātes atzīšanas iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta  
2013. gada 3. septembra noteikumu Nr. 761 ”Noteikumi par civilstāvokļa 
aktu reģistriem” pielikumu Nr. 14. Savukārt, ja bērna vecāki nevēlas bēr-
nam atzīt paternitāti brīvprātīgi, to nosaka tiesas ceļā saskaņā ar Civilliku-
ma 154. pantu.19 Reģistrējot bērnu dzimtsarakstu nodaļā, bērna uzvārdu 
ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, tad 
pēc vecāku vienošanās, ieraksta viena vai otra vecāka uzvārdu. Juridis-
ki atbildīgi par bērna aizgādību ir bērna bioloģiskie vecāki kopīgi, tomēr 
partneriem pastāv iespēja arī adoptēt bērnus un likumiski pārņemt vecāku 
un bērnu personiskās un mantiskās attiecības. Ja kāds no vecākiem savu 
pienākumu par uzturlīdzekļiem nerealizē,  uzturlīdzekļus minimālā apmē-
rā šī vecāka vietā maksā Uzturlīdzekļu garantiju fondu administrācija un 
vēlāk finansiālos līdzekļus no nemaksātāja piedzen tiesvedības ceļā.20 
18 Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā: 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 1250 (pieņemti 27.10.2009.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 175 (2009, 11. aprīlis).

19 Civillikums (pieņemts 28.01.1937.). Otrā nodaļa, vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un 
pienākumi, 154. pants, 146.–161. panti// Valdības Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).

20 Pētījums Ģimenes tiesībās Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizācijai.– https://www.
tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_petijums_gimenes_tiesibas_12.doc /.– (Resurss 
apskatīts 11.12.2019.).
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Bērnu audzināšana, tiesības pārstāvēt bērna intereses tiek uzskatītas 
par personiskām tiesībām.  Gan laulātie, gan ārpus laulības kopdzīvē dzī-
vojošie partneri ar bērniem ir ģimene. Abos attiecību modeļos vecāki par 
bērniem uzņemas vienādus pienākumus un tiem ir vienlīdzīgas tiesības. Lai 
pielīdzinātu ārlaulības kopdzīvē dzimušo bērnu statusu laulībā dzimušiem 
bērniem, partnerattiecību tiesiskā regulējuma gadījumā ārlaulības bērniem 
varētu tikt noteikts paternitātes pieņēmums tāpat kā laulāto starpā. Paterni-
tātes atzīšanu vajadzētu izslēgt no Civillikuma, jo partneri būs jau vienoju-
šies par kopdzīvi un bērnu esamība ir secīgs partnerattiecību turpinājums.

Tiesiskie aspekti krimināltiesībās un procesuālajās tiesībās.
Tiesībsargājošajām institūcijām diemžēl praksē nākas saskarties ar lau-

lātā vai ārpus laulības kopdzīves partnera izdarītu noziedzīgu nodarījumu 
pret partneri. Likumdevējs Krimināllikuma 130. panta 6. punktā  ir noteicis 
soda piemērošanu par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu, ja tie izdarīti 
pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis laulībā, 
vai pastāvīgās intīmās attiecībās, vai tiem ir kopīga (nedalīta) saimniecība.21 
Tātad, šo tiesību normu var attiecināt arī uz ārpus laulības kopdzīves partneri. 
Vardarbība partnerattiecībās un ģimenē Krimināllikumā tiek klasificēta par 
atbildību pastiprinošu apstākli, un šāda apsūdzība paredz arī smagāku sodu 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības at-
ņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.22 Partneriem, kuri reģis-
trējuši laulību vai dzīvo ārpus laulības kopdzīvē, pienākums ir cienīt vienam 
otru un respektēt cilvēka pamattiesības. Partneru emocionālas vardarbības ga-
dījumā tiesībsargājošās institūcijas var lemt par varmākas nošķiršanu ģime-
nē līdz astoņām dienām, ja cietušais ir uzrakstījis policijā iesniegumu. Tāpat 
Kriminālprocesa likuma 110. pants un Krimināllikuma 303. pants nostipri-
na no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. un  
8. panta izrietošās tiesības neliecināt pret savu ģimenes locekli, tai skaitā 
laulāto vai personu, ar kuru dzīvo kopā un ar kuru ir kopīga saimniecība.23 
Turklāt arī Civilprocesa likuma 250. panta 44. punkts ietver tiesību normas, 
kuras nosaka, ka persona, kura dzīvo vai dzīvojusi vienā mājsaimniecībā, vai 
personām, kurām ir vai ir gaidāms kopīgs bērns, var iesniegt pieteikumu tiesā 

21 Krimināllikums (pieņemts 17.06.1998), 130. panta 6. punkts// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 199/200 
(1998, 8. jūlijs).

22 Stājušies spēkā vairāki grozījumi Krimināllikumā.–  https://lvportals.lv/skaidrojumi/292500-
stajusies-speka-vairaki-grozijumi-kriminallikuma-2018.– (Resurss apskatīts 12.12.2019.).

23 Krimināllikums (pieņemts 17.06.1998), 110. pants, 303. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 199/200 
(1998, 8. jūlijs).
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par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.24 No pieminētā izriet, ka cilvēka pa-
mattiesību ietvaros Latvijas normatīvie akti ietver tiesību normas, kā rezultātā 
tiek piešķirtas tiesības un valstiska aizsardzība ne tikai laulātiem partneriem, 
bet arī ārpus laulības kopdzīves partneriem.

Atšķirības nodokļu un sociālo pabalstu regulējumā.
Likumdevējs laulāto statusam, pretstatā ārpus laulības kopdzīves part-

neriem, ir piešķīris virkni priekšrocību nodokļu un sociālo pabalstu regu-
lējumā, proti, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts, ka 
ar nodokli neapliek dāvanas no fiziskajām personām, ar kurām saista lau-
lība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.25 Šajā gadī-
jumā ārpus laulības kopdzīves partneriem par saņemto dāvanu (piemēram, 
naudas pārskaitījumu uz kontu) no otra partnera, kas pārsniedz 1425 eiro 
gadā, izņemot, ja dāvinājums paredzēts izglītības vai medicīnas izdevumu 
segšanai, būs Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu dek-
larācija, un par iepriekšējo gadu jāmaksā ienākumu iedzīvotāju nodok-
lis 23% apmērā par dāvinājuma pārsniegto summu. Sākot ar 2018. gada  
1. jūliju, likumdevējs likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. panta 
pirmās daļas 1. punktā ir paredzējis, ka laulātais var saņemt ienākuma nodok-
ļa atvieglojumus par otra laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns, kā arī 
saskaņā ar 14. panta 1.1. punktu gada deklarācijā var iekļaut ne tikai savus at-
taisnotos izdevumus, bet arī sava laulātā izdevumus, neatkarīgi no tā, vai viņi 
ir maksātāja apgādībā. Turklāt 8. panta 3. punkts nosaka, ka ienākumam ne-
pielīdzina aizdevumus, kurus fiziskajai personai izsniegusi persona, ar kuru to 
saista laulība. Tas nozīmē, laulātie savā starpā var slēgt aizdevuma līgumus, 
aizdot viens otram naudu, nemaksājot par to iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Diemžēl ārpus laulības kopdzīvē dzīvojošam partnerim nevienu no 
šādām iespējām likumdevējs nav paredzējis. Uz kopdzīves partneri attie-
cināmas tās pašas tiesību normas kā uz jebkuru fizisku personu. Nosakot 
valsts nodevu apmēru nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, li-
kumdevējs arī šajā jomā laulātajiem ir piešķīris īpašu statusu pretstatā ārpus 
laulības kopdzīves partneriem. Laulātajiem nodevas apmērs ir ievērojami 
zemāks. Piemēram, Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu 
Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 6. punktā noteikts, ka īpašuma atsavināšana 

24 Civilprocesa likums (pieņemts 14.10.1998), 250. panta 44. punkts// Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 326/330 (1998, 3. novembris).

25 Par iedzīvotāju ienākuma nodokli: Likums (pieņemts 11.05.1993), 13. pants// Latvijas Vēstnesis.– 
Nr. 32 (1993, 1. jūnijs).
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dāvinājuma līguma,  līguma vai tiesas lēmuma gadījumā, valsts node-
va par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā laulātajiem, par kat-
ru nekustamo īpašumu tiek noteikta 0,5 % apmērā no nekustamā īpašuma 
vērtības (EUR), savukārt uz ārpus laulības kopdzīvē dzīvojošiem partne-
riem attiecināms šo noteikumu 5.3. pants dāvinājuma līguma gadījumā –  
3 % no nekustamā īpašuma vērtības (EUR) un 5.2. pants līguma vai tiesas 
lēmuma gadījumā – 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (EUR).26 Tas no-
zīmē, ja laulātais otram laulātajam dāvina nekustamo īpašumu par 100000 
eiro, tad valsts nodeva šajā gadījumā sastādīs 500 eiro, savukārt, ja dāvināju-
ma līgums tiek noslēgts starp ārpus laulības kopdzīves partneriem, tiem būs 
jāmaksā valsts nodeva 3000 eiro, līguma vai tiesas lēmuma gadījumā laulātie 
maksās 500 eiro, bet ārpus laulības kopdzīves partneri – 2000 eiro. 

Būtiska ir arī laulāto sociālā aizsardzība un nodrošinājums no valsts pu-
ses. Laulātie pretstatā ārpus laulības kopdzīves partneriem var pretendēt uz 
vairākiem sociālajiem pabalstiem, kurus piešķir, tai skaitā arī Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra. Piemēram, pārdzīvojušam laulātajam ir tiesības sa-
ņemt 50% no mirušā pensionāra pensijas 12 mēnešus no miršanas dienas. Tā-
pat pārdzīvojušam laulātajam ir tiesības saņemt izmaksai aprēķinātās pensijas 
summas, kas nav izmaksātas līdz pensionāra nāvei.27 Vēl viena no priekšrocī-
bām, kur likumdevējs ir piešķīris laulātajam īpašas pilnvaras, ir lēmuma pie-
ņemšana par partnera ārstēšanu vai atteikšanos no tās, gadījumā, ja partneris 
pats sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespēj pieņemt lēmumu.28 
Ārpus laulības kopdzīves partneriem šādu pilnvaru nav. Tiesības pieņemt lē-
mumu ārstniecības iestādē partnera vietā par tālāko ārstēšanu ārpus laulības 
kopdzīves partneri var panākt vienīgi tad, ja savā starpā notariāli tiek noslēgts 
nākotnes pilnvarojums.29 Vērtējot šos apstākļus, būtiski manāma tiesiskās 
aizsardzības nevienlīdzība abu partnerattiecību modeļu starpā.

Latvijas un Eiropas pieredze partnerattiecību  
tiesiskā regulējuma ieviešanā

Partnerattiecību tiesiskā regulējuma ieviešanā Latvijā līdz šim ir izstrā-
dāti vairāki likumprojekti, diemžēl, neviens no tiem nav guvis likumdevēja 
26 Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā: 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 1250 (pieņemti 26.10.2009.)// Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 175 (2009, 4. novembris).

27 Par valsts pensijām: Likums (pieņemts 02.11.1995.), 7. pants, 37. panta 3. punkts, 37. panta 1. un 
3. daļa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 182 (1995, 23. novembris). 

28 Pacientu tiesību likums (pieņemts 17.12.2009.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 205 (2009, 30. decembris).
29 Civillikums (pieņemts 28.01.1937.). Astoņpadsmitā nodaļa. III apakšnodaļa. Nākotnes 

pilnvarojums, 2317. pants //Valdības Vēstnesis.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).
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atbalstu. Vairāki politiskie spēki turpina pārstāvēt viedokli, ka cilvēktie-
sību vārdā ir nepieciešams ārpus laulību partnerattiecību tiesisks regulē-
jums. Daudzās Eiropas valstīs partnerattiecību regulējumam likumdevējs 
ir izšķīries par labu speciāla kopdzīves reglamentējoša akta pieņemšanai. 

Ārpus laulības kopdzīvi sievietes un vīrieša starpā lielākajā daļā Eiropas 
valstu juridiski sāka atzīt tikai 20. gadsimta 70. gados.30 Tā kā Francijā 
ir ilga ārpus laulības kopdzīves vēsture un šim institūtam likumdevējs 
ir piešķīris tiesisku regulējumu, pretstatā Latvijas situācijai, kur šāda  
partnerattiecību regulējuma nav, padziļinātākai analīzei autore izvēlējās 
veikt ārpus laulības kopdzīvē dzīvojošu pāru intervijas. Viens no pāriem ir 
savienība starp Latvijas un Francijas pilsoņiem, kuri noslēguši savā starpā 
“Civiltiesiskās (pilsoniskās) solidaritātes paktu” Francijā, un otrs pāris 
ir Latvijā ārpus laulības kopdzīvē dzīvojošs pāris jau aptuveni 25 gadus. 
Abiem pāriem ir kopīgi bērni. 

“Civiltiesiskās (pilsoniskās) solidaritātes pakts” ir Francijas valsts pie-
dāvāts standartizēts līgums starp pilngadīgām, pretēja- vai viendzimuma 
personām, lai organizētu savu kopdzīvi, kuras līdz ar līguma noslēgšanu, 
saņem valsts tiesisko aizsardzību un statusa atzīšanu. Likumdevēja mēr-
ķis, veidojot šo tiesisko regulējumu, ir nodrošināt partneru plašāku eko-
nomisko solidaritāti, piešķirot tiem noteiktus pienākumus un tiesības. 
“Civiltiesiskās (pilsoniskās) solidaritātes pakta” partneriem likumdevējs ir 
piešķīris vairākas priekšrocības, proti, par kopīgu dzīvesvietu atbildību uz-
ņemas abi partneri, tāpat abi partneri solidāri piedalās kopdzīves izmaksās, 
partneriem ir tiesības izvēlēties mantas kopīpašumu vai dalījumu. Francijā 
bērniem tiek piešķirts abu vecāku uzvārds, savukārt Latvijā, tā kā nav 
slēgta laulība, bērniem tiek piešķirts viena vai otra vecāka uzvārds. Auto-
res skatījumā, šajā gadījumā Latvijā trūkst juridiska instrumenta, kā risināt 
šādas situācijas, lai ģimenei gan Latvijā, gan Francijā būtu vienots uzvārds. 
Papildus reģistrētiem partneriem ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus 
un otra partnera sociālās garantijas, strādājot privātā sektorā, tiek piešķir-
tas priekšrocības darba attiecībās, piemēram, iespēja partneriem izvēlēties 
kopīgu atvaļinājumu. Dzīves vietas īres līguma gadījumā ir tiesības otram 
partnerim pārņemt līguma nosacījumus, pēc testamentārās mantošanas sa-
ņemt nodokļu atvieglojumus, iespēja saņemt uzturēšanās atļauju, ja otrs 
partneris ir ārvalstnieks. Attiecību pārtraukšanas gadījumā, nepieciešams 
vienīgi iesniegt mērijā deklarāciju par attiecību pārtraukšanu uz vienpusēja 
30 Juridiskais pētījums par vīrieša un sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu 

Eiropā un Latvijā. 2008. gads.– https://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/petijumi / ./.– (Resurss 
apskatīts 10.12.2019.).
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paziņojuma pamata vai pēc abpusējas vienošanās. Jāpiebilst, ka “Civiltie-
siskās (pilsoniskās) solidaritātes pakta” vājā puse ir tā, ka šī pakta darbība 
var izbeigties ne tikai partnera nāves vai laulības gadījumā, bet arī, ja viens 
no partneriem, nebrīdinot otru partneri, pārtrauc šī pakta darbību.31 

Salīdzinot Francijas pāra pienākumus un tiesības ar Latvijas pāri, nā-
kas secināt, ka Latvijas pārim nav nekādu tiesiski regulētu pienākumu 
vienam pret otru, un tiesības ir ļoti ierobežotas. Kopdzīves organizēšana 
balstās vienīgi uz brīvprātības principu. Pāra starpā nav noslēgti nekādi 
līgumi, kas regulētu mantiskās attiecības, neeksistē mantojuma līgums, kā 
arī nav noformētas pilnvaras, ar kuru palīdzību būtu iespējams pārstāvēt 
vienam otru. Attiecību sarežģījumu gadījumā Latvijas pārim varētu rasties 
komplicēts tiesvedības process, salīdzinājumā ar Francijas pāri, kur visi 
partnerattiecību būtiskie aspekti ir noregulēti savstarpējā līgumā (paktā). 
Jāatzīmē, ka Francijas pāra gadījumā, valsts ir uzņēmusies tiesisko un po-
litisko atbildību, piedāvājot saviem pilsoņiem un to partneriem, tai skaitā 
no ārvalstīm, juridisku instrumentu partnerattiecību regulēšanai, kas spēlē 
būtisku lomu stabilas un ilgstošas kopdzīves īstenošanā. Latvijā ārpus lau-
lības kopdzīves partneriem nav šobrīd iespējams aizsargāt savas tiesības 
tādā apjomā kā Francijas un daudzu citu Eiropas valstu nelaulātiem pāriem 
un, autoresprāt, tas liecina par tiesisku nevienlīdzību Eiropas kontekstā. 

Secinājumi un priekšlikumi
Gan laulāto, gan ārpus laulības kopdzīves partnerattiecību modeļos 

kopdzīves nodibināšanai pastāv līdzīgi nosacījumi un prasības. Laulības 
ir formāls akts, ceremoniāls pasākums ar tiesiskām sekām. Ārpus laulības 
kopdzīves uzsākšana iespējama bez jebkādām formalitātēm. Tiesiskas se-
kas rodas vienīgi strīdu gadījumā, kuras risina procesuālā kārtībā.

Abos attiecību modeļos Latvijā partneriem ir līdzīga pienākumu un at-
bildības sadale – laulību institūtam visplašākā tiesiskā aizsardzība, kuru 
regulē Civillikuma pirmā nodaļa. Līdz ar laulības noslēgšanu, likumdevējs 
laulātajiem uzliek pienākumus un dod tiesības. Ārpus laulības kopdzīves 
partneriem likumdevējs tiesisko aizsardzību piešķīris vien atsevišķās tiesī-
bu normās, kurās definēti kopdzīves esamības kritēriji, piemēram, kopdzī-
ves ilgums ilgāk kā 3 gadi, kopīgu bērnu esamība, kopīga mājsaimniecī-
ba. Partneriem vienīgais juridiski noteiktais pienākums ir rūpes par bērnu, 
pārējie pienākumi attiecībā uz kopdzīvi balstās uz brīvprātības principu. 
Tiesību loks ļoti ierobežots, turklāt tās panākamas vienīgi tad, ja tiek pierā-
31  Beinaroviča O. Ārpus laulības kopdzīve.– Rīga: Studentu Literatūra, 2015.– 124. lpp.
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dītas. Problemātisku situāciju gadījumā, jārēķinās ar papildus laiku forma-
litāšu kārtošanai vai pat tiesvedību. 

Laulātajiem iespējams mantiskās attiecības regulēt gan likumiskā, gan 
līgumiskā kārtībā, veidot gan kopīpašumu, gan nodalīt laulātā atsevišķo 
mantu, līdz ar to aizsargāt savu īpašumu. Ārpus laulības kopdzīves part-
neriem vienīgā iespēja regulēt mantiskās attiecības pastāv saistību tiesī-
bu kontekstā, slēdzot aizdevumu, pilnvarojuma un tamlīdzīgus līgumus. 
Mantiska rakstura strīda gadījumā ārpus laulības kopdzīves partneriem 
var rasties nesamērīgi lieli finansiālie zaudējumi, ja nav savstarpējas 
vienošanās par mantas sadali. Laulāto starpā pastāv mantojuma tiesības. 
Ārpus laulības kopdzīves partneriem mantojums var tikt nodots vienīgi 
sastādot testamentu vai mantojuma līgumu. Salīdzinoši lielas atšķirības 
mantojuma reģistrēšanas nodokļos.

Abos attiecību modeļos vecākiem ir vienlīdzīgas tiesības un pienākumi 
attiecībā pret bērnu. Bērnam, dzimstot laulībā, par tēvu tiek atzīts sievie-
tes vīrs (paternitātes pieņēmums). Ja bērns dzimst partneriem, kuri nav 
reģistrējuši laulību, tēvs bērna paternitāti atzīst brīvprātīgi vai tiesas ceļā. 
Gandrīz puse bērnu dzimst vecākiem ārpus laulības kopdzīvē. 

Vardarbība partnerattiecībās un ģimenē krimināllikumā tiek klasificēta 
par atbildību pastiprinošu apstākli, un šāda apsūdzība paredz arī smagā-
ku sodu nekā pret personu, ar kuru noziedzīga nodarījuma darītājam nav 
tuvas attiecības. Ja viens no partneriem izdarījis noziedzīgu nodarījumu 
vai noziegumu pret trešo personu, laulātam vai ārpus laulības kopdzīves 
partnerim ir tiesības neliecināt pret savu tuvinieku. 

Abos partnerattiecību modeļos pastāv salīdzinoši lielas atšķirības no-
dokļu piemērošanā un sociālā atbalsta regulējumā. Tā kā Latvija ir viena 
no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur 22 valstīs no tām, likumdevējs 
ārpus laulības kopdzīves partneriem piešķīris tiesisku regulējumu, tiesis-
kās vienlīdzības veicināšanas nolūkos, autores priekšlikums būtu par pa-
raugu izvēlēties Francijas pieredzi un ieviest Civillikuma pirmajā daļā, t.i., 
ģimenes tiesībās, vēl vienu – piekto apakšnodaļu “Ārpus laulības kopdzī-
ves partneru līgumiskās attiecības”. 

Vienošanās rezultātā, pilngadīgas personas, kuras nesaista radniecība, 
izpildot likumdevēja noteiktos kritērijus, slēdz līgumu par kopdzīves orga-
nizēšanu. Līgums būtu jāapstiprina un jāreģistrē notariālā kārtībā. 
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EXPERIENCE OF LATVIA AND FRANCE 
IN THE IMPLEMENTATION OF THE LEGAL 

FRAMEWORK OF PARTNERSHIP
Summary

The article presents a comparison of the two existing partnership mo-
dels in the Latvian society – the legal regulation of the institute of marriage 
as opposed to extramarital cohabitation. The author emphasises the most 
important legal norms that regulate, or, on the contrary, do not regulate the 
most important legal aspects of cohabitation in both models of partnership, 
as well as performs an analysis of legal aspects of cohabitation in legal 
literature and publications, researches case law, and interviews partnership 
members.

The article clarifies the legal nature of both models of partnership, 
contrasting the advantages and disadvantages of the legal framework of 
marriage and extramarital cohabitation in those areas of law that most di-
rectly affect the partners’ cohabitation, such as property relations of the 
partners, parental and child rights, inheritance rights, criminal rights and 
social rights. The potential risks and benefits are also determined, as a re-
sult of which the possibilities of legal instruments for the implementation 
of the legal regulation of partnership in Latvia are identified, taking into 
account the best practices in France. 

IVETA TRALLE
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DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU 
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS FORMAS

DECISION-MAKING FORMS 
FOR APARTMENT OWNERS

Atslēgvārdi: dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulce, lēmumu pieņemšana 
nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci – aptaujas veidā.
Keywords: community of apartment owners, general meeting, decision-
making without convening a general meeting of apartment owners – in the 
form of a survey.

Dzīvokļu īpašnieku lēmumus pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība sa-
skaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu. Dzīvokļu īpašnieku kopība par savā 
kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt šādā veidā:

1) dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (Dzīvokļa īpašuma likuma 19. pants);
2) nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci – aptaujas veidā (Dzī-

vokļa īpašuma likuma 20. pants);
3) citādi savstarpēji vienojoties (Dzīvokļa īpašuma likuma 21. pants).
Visiem dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem ir vienāds 

juridisks spēks neatkarīgi no to pieņemšanas veidiem. Dzīvokļu īpašnieku 
kopība var noteikt, kuri jautājumi izlemjami tikai dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulcē. Visi dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi noformējami 
rakstveidā.

Lai uzlabotu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas opera-
tivitāti un veicinātu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, 
ir nepieciešams veikt grozījumus dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas 
un dzīvojamo māju pārvaldīšanu reglamentējošajos tiesību aktos.

Ievads
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2019. gadā Latvijā 

ekspluatācijā tika pieņemti 1889 jauni dzīvokļi divu vai vairāk dzīvok-
ļu mājās, pavisam kopš 2010. gada ekspluatācijā ir pieņemti 11804 jauni  
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dzīvokļi.1 Pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus, ir svarīgi, lai tie 
būtu pieņemti atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām. Tikpat svarīgi, lai 
dzīvokļu īpašnieku pieņemtie lēmumi tiktu pareizi un korekti noformēti. 
Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana un apsaimniekoša-
na, kā arī ar šo procesu saistīto dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšana 
ir smagnēja un lēna. Nereti sastopami gadījumi, kad dzīvokļu īpašnieku 
sapulces nenotiek kvoruma trūkuma dēļ.

Dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas tiesiskajā regulējumā ne-
pietiek tikai ar Civillikuma lietu tiesību2 sadaļas regulējumu, tāpēc tika 
radītas speciālās tiesību normas, kā arī jauns jēdziens – dzīvokļu īpašnieku 
kopība,3 kurā ir iekļauti visi dzīvokļu īpašnieki, kam konkrētajā dzīvoja-
majā mājā pieder dzīvokļa īpašums. Dzīvokļu īpašnieku kopība nav jāno-
dibina, tā izveidojas automātiski līdz ar dzīvokļa iegādi un reģistrēšanu 
zemesgrāmatā. Dzīvokļa īpašnieks iekļaujas dzīvokļu īpašnieku kopībā kā 
tiesību subjektā, proti, kļūst par šādas personu apvienības biedru un uzņe-
mas saistības pret nekustamo īpašumu un pārējiem dzīvokļu īpašniekiem.

Raksta mērķis ir izpētīt dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas 
formas un to tiesisko regulējumu, t.i., autora skatījumā, tas ir viens no pir-
majiem jautājumiem, kas jāatrisina, uzsākot daudzdzīvokļu mājas apsaim-
niekošanu. Lai spētu sasniegt šo mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi –  
noskaidrot, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopība un kādas ir minētās kopības 
lēmumu pieņemšanas formas. Papildus tiks sniegti risinājumi un priekšli-
kumi dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas uzlabošanai.

Lēmumu pieņemšana dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas  

2018. gada papildinātajās vadlīnijās (Guidelines on the Management and 
Ownership of Condominium Housing) ir ieteikts, ka “valstīm būtu jāpre-
cizē, kāda veida lēmumus var apstiprināt ar balsošanu, un jānodrošina, 
ka likumīgi veiktā oficiālā balsojuma rezultāti ir juridiski saistoši visiem 
dzīvokļu īpašniekiem neatkarīgi no tā, vai konkrētais dzīvokļa īpašnieks 
ir vai nav piedalījies balsošanas procesā. Likumdevējam būtu jāparedz 
gadījumi, kad nepieciešams vienkāršs balsu vairākums, nevis gadījumus, 
1 Nekustamais īpašums. Centrālā statistikas pārvalde.– https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/meklet? 

keyword=&publication_date%5Bmin%5D=&publication_date%5Bmax%5D=&statistics_
theme%5B%5D=40.– (Resurss apskatīts 04.07.2021.).

2 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības (pieņemts 28.01.1937.)// Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes un Valdības Ziņotājs.– Nr. 41 (1937, 20. februāris).

3 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), III nodaļa// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2010, 
17. novembris).
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kad nepieciešams noteikts balsu vairākums. Parasti lēmumiem ar lielāku 
iespējamo ietekmi jābūt lielākam apstiprinošo balsu procentam nekā pa-
mata lēmumiem. Noteikumiem jābūt skaidri definētiem attiecībā uz to, 
kāda veida lēmumi tiek pieņemti. Jāveic uzlabojumi tiesiskajā regulējumā, 
lai noteiktu piemērotu balsu kvorumu, lai izvairītos no scenārijiem, kad:  
a) neliels dzīvokļu īpašnieku skaits zaudē vairākumu sliktas apmeklētības 
dēļ vai b) prasības par nevajadzīgi augstiem “par” balsojumiem kavē pa-
mata lēmumu pieņemšanas procesu.4 

Latvijā dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas procedūru dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcē nosaka Dzīvokļu īpašuma likuma 19. pants: “Dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpaš-
nieku vai pārvaldnieka iniciatīvas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā 
kārtībā. Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā nedēļu pirms tās 
rakstveidā vai citā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā uzaici-
nāms katrs dzīvokļa īpašnieks. Uzaicinājumā norāda kopsapulces norises 
vietu, laiku un darba kārtību”. 5

Likumdevējs dzīvokļu īpašnieku kopībai ir atstājis ļoti lielu autonomi-
ju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču sasaukšanas un organizēšanas jomā. To-
mēr, autora skatījumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 19. pantā noteiktais “uz 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā nedēļu pirms tās rakstveidā vai 
citā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā” ir ļoti plašs jēdziens, 
kur pastāv liela interpretācijas iespējamība. Šeit nav runa par gadījumiem, 
kad dzīvokļu īpašnieku kopība ir izstrādājusi un pieņēmusi kārtību, kādā 
tiek paziņots par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanu.

Sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, vajadzētu panākt, ka par sa-
pulces norisi uzzina visi dzīvokļu īpašnieki, un maksimāli izvairīties no 
iespējas, ka dzīvokļa īpašnieks apgalvotu, ka nav saņēmis paziņojumu par 
kopsapulci. Jāņem vērā arī fakts, ka ne vienmēr visi dzīvokļu īpašnieki 
pastāvīgi dzīvo šajā savā īpašumā. Paziņojumam par dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulci jābūt pierādāmam. 

Lai ekonomētu laiku un līdzekļus, paziņojumu par dzīvokļu īpašnie-
ku kopsapulci lietderīgi ir nosūtīt uz e-pastu. Tajā pašā laikā pastāv liela  
iespējamība, ka strīdus gadījumā dzīvokļa īpašnieks var apstrīdēt e-pasta 
uzaicinājuma saņemšanas faktu. Savukārt ierakstītu uzaicinājumu sūtīša-
4 Guidelines on the Management and Ownership of Condominium Housing.–  https://www.unece.

org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Condo_Guidelines_ECE_HBP_198_en.pdf. 
16. lpp.– (Resurss apskatīts 04.02.2021.).– Autora tulkojums.

5 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 19. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2010, 
17. novembris). 
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na, izmantojot pasta starpniecību, ir laikietilpīgs un dārgs process. Tie-
sību aktos nav noteikti termiņi, kad nosūtītais dokuments tiek uzskatīts 
par saņemtu, ja to nosūta privāto tiesību subjekts. Šajā gadījumā var pēc 
analoģijas piemērot Paziņošanas likumu,6 kur 8. un 9. pantā ir teikts, ka 
dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par pa-
ziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 
dokuments un septītajā dienā, ja dokuments paziņots kā ierakstīts pasta 
sūtījums. Dokumentu var paziņot ar elektroniskā pasta starpniecību, neiz-
mantojot drošu elektronisko parakstu, ja adresāts rakstveidā izteicis vēlmi 
saņemt dokumentu attiecīgajā veidā. Dokumentu paziņo uz personas norā-
dīto elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, 
uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Šobrīd neviens normatīvais akts, kas reglamentē dzīvojamo māju pār-
valdīšanu un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu, nenosaka, ka dzīvokļu 
īpašniekam būtu jānorāda savs e-pasts mājas pārvaldniekam vai citai per-
sonai, kas organizē kopsapulces sasaukšanu. Dzīvojamo māju pārvaldīša-
nas likuma7 8. panta 2. daļas 2. punktā tiek ļoti vispārēji noteikts, kāda 
informācija par dzīvokļa īpašnieku ir jāglabā mājas lietā – mājas lietā 
jāglabā informācija par dzīvojamās mājas īpašnieku (īpašniekiem), valsts 
dzīvojamās mājas valdītāju, dzīvokļu īpašnieku (saraksts). Savukārt šī 
likuma 8. panta 4. daļā ir noteikts, ka mājas lietas vešanas un aktualizācijas 
kārtību nosaka Ministru kabinets.8

Ministru kabineta noteikumos Nr. 9089 nav noteikts, ka dzīvokļa 
īpašniekam ir jāsniedz informācija mājas pārvaldniekam par savu tālru-
ņa numuru vai e-pastu. Šie noteikumi nosaka, ka mājas lietā par dzīvokļa 
īpašnieku jāietver tikai zemesgrāmatas kopija, dzīvokļa īpašnieka vārds, 
uzvārds un personas kods.10 Tādējādi secināms, ka personīgā tālruņa nu-
mura, korespondences adreses vai e-pasta adreses sniegšana dzīvojamās 
mājas pārvaldniekam ir dzīvokļa īpašnieka brīva griba un ieinteresētība 
piedalīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
procesā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu palīdzību.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu 
īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja 
6 Paziņošanas likums (pieņemts 16.06.2010.)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 102 (2010, 30. jūnijs)
7 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likums (pieņemts 04.06.2009.), 8. pants// Latvijas Vēstnesis.– 

Nr. 96 (2009, 19. jūnijs).
8 Turpat.
9 Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi: Ministru Kabineta noteikumi Nr. 908 (pieņemti 

28.09.2010)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 156 (2010, 1. oktobris).
10 Turpat, 22. punkts.
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uz kopsapulci neierodas noteiktais dzīvokļu īpašnieku skaits, tā uzskatāma 
par nenotikušu.  Savukārt, ja par lēmuma projektu dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulcē nobalso mazāks dzīvokļu īpašnieku skaits, kā ir noteikts Dzīvokļu 
īpašuma likuma 16. panta trešajā daļā vai arī 17. panta 5., 6. un 71 daļā, 
attiecīgais lēmums nav uzskatāms par pieņemtu. Šajā gadījumā, pat ja uz 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ierodas puse vai pat nedaudz vairāk par pusi 
dzīvokļu īpašnieku, attiecīgo lēmumu nebūs iespējams pieņemt.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas,  
2018. gada papildinātajās vadlīnijās (Guidelines on the Management and 
Ownership of Condominium Housing) iesaka, ka gadījumā, ja uz dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulci nav ieradies dzīvokļu īpašnieku kvorums, atkārto-
ta kopsapulce ir jāsasauc iespējami īsākā laikā. Šajā sapulcē var pieņemt 
lēmumus neatkarīgi no klātesošo dzīvokļu īpašnieku skaita. Šis fakts ir 
jānorāda dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas vēstulē un jāiekļauj 
dzīvokļu īpašnieku kopības dokumentos.11 

Būtiski ņemt vērā, ka, rīkojot atkārtotu dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, 
nedrīkst mainīt atkārtotās sapulces darba kārtību, izņemt no darba kārtības 
kādu no izskatāmajiem jautājumiem vai, gluži pretēji, atkārtotās sapulces 
darba kārtībā iekļaut jaunus izlemjamos jautājumus. Dzīvokļa īpašuma li-
kumā likumdevējs nav kā obligātu paredzējis iespēju rīkot atkārtotu dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulci gadījumā, ja pirmā kopsapulce nenotiek kvoru-
ma trūkuma dēļ. Šāda regulējuma trūkums, autora skatījumā, ļoti apgrūtina 
dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu mājās. Autors 
savā praksē ir novērojis, ka bieži dzīvokļu īpašnieku lēmumi kopsapulcēs 
netiek pieņemti nevis tāpēc, ka dzīvokļu īpašnieki balso “pret” izskatāmo 
jautājumu, bet tāpēc, ka uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci nav ieradies 
pietiekams skaits dzīvokļu īpašnieku. Šajā gadījumā runa ir par minimālo 
dzīvokļu īpašnieku skaitu, lai kopsapulce tiktu uzskatīta par notikušu, ne-
maz nerunājot par Dzīvokļu īpašuma likuma 17. pantā minēto jautājumu 
izlemšanai nepieciešamo balsu skaitu.

Tiesību aktos, paredzot iespēju, ka gadījumos, kad kvoruma trūkuma 
dēļ dzīvokļu īpašnieku kopsapulce tiek uzskatīta par nenotikušu, rīkot at-
kārtotu dzīvokļu īpašnieku kopsapulci jau bez noteikta dalībnieku skaita, 
tā ļoti atvieglotu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu, kā arī motivētu 
mazāk aktīvos dzīvokļu īpašniekus piedalīties kopsapulcēs. Dzīvokļu 
īpašnieki zinātu, ka, neierodoties uz pirmo kopsapulci, nākamajā dzīvok-
11 Guidelines on the Management and Ownership of Condominium Housing.– https://www.unece.

org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Condo_Guidelines_ECE_HBP_198_en.pdf. 
27. lpp.– (Resurss apskatīts 04.02.20201.).– Autora tulkojums.
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ļu īpašnieku kopsapulcē izskatāmie jautājumi tāpat tiks izlemti ar vai bez 
viņu līdzdalības.  

Nereti ir dzirdēts, ka pastāv prakse, kas paredz “parakstu vākšanu” pēc 
vai pirms kopsapulces, lai iegūtu dzīvokļu īpašnieku balsis, kas ir nepiecie-
šamas, lai kopsapulce būtu lemttiesīga, vai arī dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmums būtu uzskatāms par pieņemtu. Šādi gadījumi ir konstatēti arī tiesu 
praksē.12 Līdzīgi tas ir minēts arī [pers. A] prasībā pret mājas dzīvokļu 
īpašniekiem un trešo personu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību 
“A” par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu atzīšanu par spēkā neesošu13: 
“Protokolā norādīts, ka 15. dzīvokļa īpašniece, uz pilnvaras pamata pār-
stāvot abus dzīvokļa īpašniekus, un N/T 1 telpas īpašniece savu balsojumu 
nosūtījušas elektroniski. Tas neatbilst Dzīvokļa īpašuma likumā noteikta-
jam par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas un norises kārtību, jo 
sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, lēmums attiecīgi jāpieņem sapul-
ces ietvaros, nevis ārpus tās.”

Lai gan šādā veidā ir iespējams pieņemt svarīgus un nepieciešamus 
lēmumus, kā arī detalizētāk izklāstīt lemjamos jautājumus tiem dzīvokļu 
īpašniekiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ šaubās un nevar izlemt, kā bal-
sot, vai arī objektīvu iemeslu dēļ nevarēja ierasties uz kopsapulci, autors 
uzskata, ka šāda prakse neatbilst Dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajām 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūrām un tāda nav 
pieļaujama.

Dzīvokļu īpašnieki, kuri ieradušies uz kopsapulci, reģistrējas dalīb-
nieku reģistrācijas sarakstā. Reģistrējoties dzīvokļu īpašnieku kopsapul-
ces dalībnieku sarakstā, svarīgi ir, lai nepieciešamības gadījumā, vēlāk ir 
iespējams identificēt kopsapulces dalībniekus vai to pilnvarotās personas.

Dzīvokļa īpašniekam ir rūpīgi jāizturas pret savu īpašumu un kopīpa-
šuma domājamo daļu, kā arī jāseko līdzi aktualitātēm īpašumā. Līdz ar to, 
ja nav iespējams ierasties uz kopsapulci, dzīvokļa īpašnieks var pilnvarot 
citu personu pārstāvēt viņa intereses dzīvokļu īpašnieku kopībā.
12 [pers. A] prasība pret biedrību “Nosaukums”, [pers. B], [pers. C], [pers. D], [pers. E], [pers. F], 

[pers. G], SIA “Wess instrumenti un tehnika”, SIA “Gūtmanis” ar trešajām personām [pers. H], 
[pers. I], biedrību “Jauniešu kalpošana mieram”, [pers. J], [pers. K], SIA “Pillar 3”, [pers. L], 
[pers. M], [pers. N] par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola atcelšanu, zaudējumu 
piedziņu. 29.09.2019. Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.C30503609, 
SKC160/2017.– http://at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs?nr=&date_from= 
&date_to=&case_nr=C30503609&ecli_nr=&dep=&ruling=&name=&action=filter.– (Resurss 
apskatīts 04.02.2021.).

13 [Pers. A] prasība pret mājas dzīvokļu īpašniekiem un trešo personu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo 
sabiedrību “A” par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu atzīšanu par spēkā neesošu. 29.01.2021. 
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedums lietā Nr.C29249020.– (Nav publicēts).
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Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces organizētājam, lai neradītu šaubas 
par kopsapulces vai tajā pieņemto lēmumu tiesiskumu, pilnvara vai piln-
varas kopija (ja ir izsniegta beztermiņa pilnvara, ar nosacījumu, ka piln-
varas oriģināls glabājas pie dzīvokļu īpašnieku kopsapulces organizētāja) 
ir jāpievieno kopsapulces reģistrācijas veidlapai. Jāņem vērā, ka pilnvaras 
došana ir vienpusējs gribas akts un nesaista pilnvarojumu saņēmušo per- 
sonu kaut ko darīt, neatrisina jautājumus par savstarpējas rīcības saskaņošanu, 
ja uzdevuma izpilde veicama ilgākā laikā, kā arī nerisina jautājumus par iespē-
jamo atlīdzību.14 Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka arī pilnvaras atsaukums ir jānoformē 
rakstiski un jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces organizētājam.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vadīšanai un protokolēšanai no dalīb-
nieku vidus tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolētājs. 

Dzīvokļa īpašuma likuma 19. panta 6. punktā15 ir noteikts, ka kārtību, 
kādā sasaucamas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un noformējami tajās 
pieņemtie lēmumi un protokoli, nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība. Šajā 
pantā minētos nosacījumus īstenot ir praktiski nereāli, ņemot vērā iepriekš 
izskatīto jautājumu par biežo kvoruma trūkumu.

Daudzās Eiropas valstīs, kā arī ASV ir pieņemta prakse, ka dzīvokļu 
īpašnieki jau pirms mājas nodošanas ekspluatācijā, ir izveidojuši dzīvokļu 
īpašnieku kopību vai apvienību (biedrību), tādā veidā vēl pirms mājas 
apdzīvošanas ir atrisinājuši lielu skaitu jautājumu, kas saistīti ar dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, noslēguši apsaimniekošanas lī-
gumu, kā arī vienojušies par lēmumu pieņemšanas formām.16 Arī Latvijā 
šo praksi sāk izmantot jauno daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektu at-
tīstītāji, kad noslēdzot jauna dzīvokļa pirkuma līgumu, dzīvokļa pircējs uz-
reiz noslēdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar projekta attīstītāja 
izraudzītu nekustamā īpašuma apsaimniekotāju.

Ņemot vērā, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir augstākā pārvaldes 
institūcija dzīvojamajā mājā, tad, autora skatījumā, par dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces atskaites punktu kalpo dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto 
lēmumu kvalitāte un savlaicīgums. Par kvalitatīvu lēmumu darba autors 
uzskata tādu lēmumu, kas pieņemts, ievērojot pastāvošo tiesisko regulē-
jumu, ir saprotams, ir precīzi un korekti noformulēts. Ar savlaicīgumu ir 
14 Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības/ prof. K. Torgāna vispārīgā 

zinātniskā redakcijā.– Rīga: Mans Īpašums, 2000.– 419. lpp.
15 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 19. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2010, 

17. novembris).
16 Guidelines on the Management and Ownership of Condominium Housing.- https://www.unece.

org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Condo_Guidelines_ECE_HBP_198_en.pdf. 
21.lpp.– (Resurss apskatīts 11.07.2020.).
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domāti tādi lēmumi, kas ir saistīti ar aktuālajiem mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas jautājumiem un iespējamām problēmām, ja pastāv riski 
tām iestāties un kas tiek risinātas jau pirms to iestāšanās. Piemēram, zinot, 
ka jumta segumā izmantotā materiāla maksimālais kalpošanas ilgums bei-
dzas pēc trim gadiem, jau laicīgi dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņem 
lēmumu par papildus uzkrājuma veidošanu jumta seguma nomaiņai. Lai to 
panāktu, ir nepieciešama cieša dzīvojamās mājas pārvaldnieka un dzīvok-
ļu īpašnieku sadarbība. No pārvaldnieka puses nepieciešams nodrošināt 
savlaicīgu informācijas apriti par kopsapulces norises laiku un vietu, darba 
kārtību, informācijas pieejamību par izskatāmajiem jautājumiem, kā arī 
korektu un precīzu kopsapulces protokolēšanu un pieņemto lēmumu no-
formēšanu un izziņošanu. Savukārt no dzīvokļu īpašniekiem tiek sagaidīta 
ieinteresētība dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, iepazī-
šanās ar izlemjamajiem jautājumiem un ar tiem saistīto informāciju, kā arī 
piedalīšanās dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana,  
nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvok-
ļu īpašnieku kopsapulci – aptaujas veidā, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība 
nav noteikusi, ka attiecīgais jautājums izlemjams tikai kopsapulcē. Šāds 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veids ir atrunāts Dzīvok-
ļu īpašuma likuma 20. pantā.17 Ja lēmums tiek pieņemts, nesasaucot dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulci – aptaujas veidā, dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu 
īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks katram dzīvokļa īpaš-
niekam nosūta rakstveida lēmuma par izlemjamo jautājumu projektu un 
dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu, kā arī norāda termiņu, 
kādā dzīvokļa īpašnieks var rakstveidā balsot “par” vai “pret” attiecīgā 
lēmuma pieņemšanu.

Veicot šāda veida lēmuma pieņemšanu, ļoti svarīgi ir precīzi un sa-
protami izklāstīt izlemjamā jautājuma būtību, kā arī, ņemot par pamatu 
sniegto  informāciju, precīzi formulēt jautājumus aptaujas veidlapā. Prak-
tiskajā darbā autors ir secinājis, ka pieņemot lēmumu aptaujas veidā, jeb-
kuru šaubu gadījumā dzīvokļu īpašnieki pārsvarā balso “pret”.   

Lēmuma pieņemšanu aptaujas veidā termiņš nedrīkst būt īsāks par di-
vām nedēļām pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja dzīvokļa īpašnieks no-
17 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 20. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 183 (2010, 

17. novembris).
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teiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis 
“pret” lēmuma pieņemšanu.

Par balsošanas rezultātiem dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku ko-
pības noteikta persona vai pārvaldnieks sagatavo balsošanas protokolu un 
piecu darbdienu laikā nosūta to visiem dzīvokļu īpašniekiem. Balsošanas 
protokolā norāda:

1) lēmuma projekta nosūtīšanas dienu un dzīvokļu īpašnieku balsoša-
nai noteikto termiņu;

2) pieņemto lēmumu un ar to saistītās balsošanas rezultātus;
3) pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma – atšķirīgo viedokļu saturu;
4) citas būtiskas ziņas par balsojumu. 
Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem to pieprasa, dzīvokļa īpašnieks, dzī-

vokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks uzrāda pārējo 
dzīvokļu īpašnieku balsojuma rezultātus. Kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieku 
kopība pieņem lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci – ap-
taujas veidā, nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība.

Šim lēmumu pieņemšanas veidam ir gan savi plusi, gan arī mīnusi. 
Autora skatījumā, pie plusiem var minēt to, ka lēmuma pieņemšanai ir dots 
diezgan ilgs laika posms – vismaz divas nedēļas. Dzīvokļu īpašniekiem tā-
tad ir dots laiks konkrētā jautājuma izpētei un papildinformācijas ieguvei. 

Tomēr šim lēmumu pieņemšanas veidam ir arī savi mīnusi. Pirmkārt, 
lēmuma pieņemšanas organizatoram visiem dzīvokļu īpašniekiem jāizsūta 
visi ar izlemjamo jautājumu saistītie dokumenti un lēmuma projekts. Li-
kums nenosaka, kā tieši dzīvokļa īpašniekam jānosūta rakstveida lēmuma 
par izlemjamo jautājumu projekts un dokumenti, kas saistīti ar lēmuma 
pieņemšanu. Ja dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par informācijas apri-
tes veidu, tad dzīvokļa īpašniekam, dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktai 
persona vai pārvaldniekam, šī paziņošana ir jāveic tādā veidā, lai vēlāk ir 
iespējams pierādīt, ka šāda apziņošana ir notikusi, t.i., ierakstītā vēstulē, 
izmantojot pasta pakalpojumus. Spēkā esošajos tiesību aktos nav atrunāts, 
kas sedz pasta izdevumus. Piemēram, ja, dzīvojamajā mājā ir 50 dzīvokļu 
un dzīvokļu īpašnieki organizē lēmuma pieņemšanu, nesasaucot dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulci – aptaujas veidā, tad saskaņā ar spēkā esošajiem Lat-
vijas Pasta tarifiem,18 lai 50 dzīvokļu īpašniekiem nosūtītu visus ar lēmu-
ma pieņemšanu saistītos dokumentus, dzīvokļa īpašniekam tas izmaksās  
81 eiro. Autora skatījumā, šī ir liela summa arī dzīvokļu īpašnieku kopībai, 

18 Latvijas Pasts.– https://pasts.lv/lv/kategorija/pakalpojumu_kalkulators/.– (Resurss apskatīts 
04.02.2021.).
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tādēļ praksē netiek plaši izmantota dokumentu un paziņojumu nosūtīšana 
ierakstītu vēstuļu veidā.

Minētais lēmumu pieņemšanas veids paredz liela dokumentu apjoma 
drukāšanu. Ņemot vērā apstākli, ka lēmuma pieņemšanas laiks nevar būt 
īsāks par divām nedēļām, tad ir lietderīgi ik pa laikam dzīvokļu īpašniekiem 
atgādināt par balsošanas termiņa beigu datumu.

Pieņemot dzīvokļu īpašnieku lēmumus gan kopsapulcē, gan arī ne-
sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, ļoti svarīgi ir noteikt lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo balsu skaitu, kā arī pārliecināties par to, vai 
personai, kura piedalās lēmuma pieņemšanā, ir balsstiesības. Piemēram, 
Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2019. gada 
30. decembra lēmumā, lai konstatētu, vai dzīvokļu īpašnieku lēmuma pie-
ņemšanai ir pietiekošs balsu skaits, tika pārskaitītas visas saņemtās dzīvok-
ļu īpašnieku balsis un salīdzinātas ar reālo dzīvokļu īpašnieku skaitu.19 Šajā 
tiesvedībā tika secināts, ka, lai dzīvokļu īpašnieku lēmums tiktu atzīts par 
nelikumīgu, izšķiroša varēja būt viena nepareizi saskaitīta balss. 

Minētajā lēmumā Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu de-
partaments ir paplašinājis to personu loku, kuras ir tiesīgas piedalīties dzī-
vokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanā – dzīvokļu tiesiskie valdītāji, ja vien 
viņi ir reģistrēti kadastra reģistrā. Tai pašā laikā, pētot tiesību aktus, tiesu 
spriedumus un citu pieejamo informāciju par dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumiem, autors nesaskārās ar gadījumu, kur pie dzīvokļu īpašnieku ko-
pības tiktu pieskaitīti arī dzīvokļu tiesiskie valdītāji, kas reģistrēti kadastra 
reģistrā. Visos izpētītajos materiālos tiek runāts vienīgi par dzīvokļu īpaš-
niekiem, kuri savas tiesības uz īpašumu ir nostiprinājuši zemesgrāmatā.

Interesants ir arī fakts, ka tiesa šajā gadījumā uzskatīja, ka atsevišķas 
rakstiskas atļaujas sniegšana pagraba starpsienu nojaukšanai ir vērtējama 
kā piekrišana darbu veikšanai un pieskaitāma pie dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas lēmuma (tiesas sprieduma 6.4.4. un 6.4.5. punkts).

Zinātniskās publikācijas tapšanas laikā, kad ir spēkā Covid-19 pan-
dēmijas izplatības ierobežošanas pasākumi, tai skaitā personu pulcēšanās 
ierobežojumi, arī autors savā praktiskajā darbā ir pārgājis uz pilnīgu dzī-
vokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu aptaujas veidā. Pēc autora domām 
šī tendence saglabāsies arī pēc visu ierobežojumu atcelšanas. To veicina 
19 [pers. A] blakus sūdzība par Administratīvās rajona tiesas 2019. gada 29. marta lēmumu par 

tiesvedības izbeigšanu lietā. 30.12.2019. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums, 
lietā Nr. A420159415, SKA-1233/2019.– http://at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-
arhivs?nr=SKA-1233%2F2019&date_from=&date_to=&case_nr=&ecli_nr=&dep=&ruling=&n
ame=&action=filter.– (Resurss apskatīts 04.02.2021.).
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strauji pieaugošā dokumentu elektroniskā aprite, kā arī iespēja dzīvokļu 
īpašniekam piedalīties sev svarīgu lēmumu pieņemšanā neatkarīgi no viņa 
atrašanās vietas un laika zonas. Lai to veicinātu vēl vairāk, ir nepieciešams 
tiesību aktos atrunāt iespēju piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopības lēmu-
mu pieņemšanā, izmantojot e-pastu vai citus elektroniskās saziņas veidus.

   
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana,  

citādi savstarpēji vienojoties
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai, citādi savstarpēji 

vienojoties, atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 21. panta pirmajai daļai ir 
nepieciešama visu dzīvokļu īpašnieku savstarpēja vienošanās. Tādējādi, ja 
vismaz viens no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nepiekrīt izska-
tāmajam jautājumam vai arī nepiedalās balsošanā, attiecīgais lēmums nav 
uzskatāms par pieņemtu. Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi pieder vienai 
personai, tās lēmums uzskatāms par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

Grūti iedomāties, kāds varētu būt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, 
citādi savstarpēji vienojoties, kur nav saskatāmas kāda no iepriekš minē-
tajām dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veida pazīmēm. 
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 18. panta 5. punktu  “visi dzīvokļu 
īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi noformējami rakstveidā”, tātad arī 
pieņemot dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu, citādi savstarpēji vienojo-
ties, ir jāsagatavo balsošanas protokols, kur jāatspoguļo, ka par šo jautāju-
mu ir nobalsojuši visi dzīvokļu īpašnieki.20

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana, citādi savstarpēji 
vienojoties, varētu būt, kad dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības 
noteikta persona vai pārvaldnieks personīgi, bez noteikta laika ierobežoju-
ma lēmuma pieņemšanai, apstaigā katru mājā esošo dzīvokli vai apmeklē 
dzīvokļa īpašnieku viņa faktiskajā dzīvesvietā un pieņem balsojumu par 
konkrētu jautājumu. 

Veicot izmaiņas esošajā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņem-
šanas regulējumā, pārvaldniekam un dzīvokļu īpašniekiem lēmumu pie-
ņemšanā pavērtos jaunas iespējas, piemēram, lēmumu pieņemt savstarpēji 
vienojoties, izmantojot iespējas, ko sniedz tiešsaistes saziņas platformas: 
MS Team, Zoom, Google Meet, WhatsApp u.c. Izmantojot  minētās plat-
formas, aplikācijas un programmas, ir iespējama tiešsaistes kopsapulču  
norises nodrošināšana, var veikt elektroniskas aptaujas, iepazīstināt dzī-
20 Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010.), 21. pants// Latvijas Vēstnesis.–  Nr. 183 (2010, 

17. novembris). 
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vokļu īpašniekus ar visiem dokumentiem, kas nepieciešami lēmumu pie-
ņemšanai, bez nepieciešamības tos pārsūtīt vai izdrukāt.

Secinājumi un priekšlikumi
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi bieži netiek pieņemti kvoruma 

trūkuma dēļ. Pēc autora domām, šādai situācijai iemesls ir ne vien dzīvok-
ļu īpašnieku vienkārša aizmāršība, bet arī klaja neieinteresētība un nolai-
dība pret saviem pienākumiem rūpēties par nekustamo īpašumu. Praksē ir 
novērots, ka šāda attieksme saglabājas līdz brīdim, kad mājā kaut kas jau ir 
sabojājies, tad notiek publiska vainīgā meklēšana.

Lai izvairītos no šādām situācijām, autors piedāvā Dzīvokļa īpašuma 
likuma 19. pantu papildināt ar punktu, kas būtu līdzīgs Biedrību un nodibi-
nājumu likuma 37. pantā noteiktajam:21 “Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei 
nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar šā panta trešo daļu, ne vēlāk kā pēc 
14 dienām no jauna sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ar tādu pašu darba 
kārtību. Sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no klātesošo dzīvokļu īpašnieku skaita, bet tikai tādā gadījumā, 
ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē piedalās vismaz divi dzīvokļu īpašnieki”. 

Ieviešot šādu regulējumu, dzīvokļu īpašniekiem tiks dota iespēja pie-
ņemt lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, tai pašā laikā gadījumā, ja 
dalībnieku trūkuma dēļ kopsapulce nevarēs notikt, dzīvokļu īpašnieki zi-
nās, ka pēc 14 dienām lēmums tāpat var tikt pieņemts ar vai bez viņu līdz-
dalības. Papildus var noteikt ierobežojumus par jautājumiem, kuru izlem-
šana nevar notikt atkārtotā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Tāpat papildus 
var noteikt, ka dzīvokļu īpašnieki var balsot par kopsapulces darba kārtībā 
iekļautajiem jautājumiem, savu balsojumu dzīvokļu īpašnieku kopsapul-
ces organizatoram nosūtot ne agrāk kā 10 dienas pirms dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces. Tas būtu līdzīgi kā Kooperatīvo sabiedrību likumā,22 radot 
nosacījumus, kā šāda balsojuma gadījumā ir iespējams identificēt dzīvokļa 
īpašnieku.

2020. gads, kad valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis sakarā ar  
Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, skaidri parādīja, ka šādā situācijā 
dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumus var pieņemt tikai attālināti – aptaujas 
veidā. Lai izvairītos no liela papīra apjoma dokumentu, kas saistīti ar lē-

21 Biedrību un nodibinājumu likums (pieņemts 30.10.2003.), 37. pants// Latvijas Vēstnesis.–  
Nr. 161 (2003, 14. novembris).

22 Kooperatīvo sabiedrību likums (pieņemts 12.04.2018.), 36. pants// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 84 
(2018, 26. aprīlis).
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mumu pieņemšanu, drukāšanas, ar likuma grozījumiem noteikt, ka visus 
dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu dzīvokļu īpašnieku ko-
pības lēmumā, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, nosūta elektro-
niski uz dzīvokļa īpašnieka norādīto e-pasta adresi, kas ir reģistrēta mājas 
lietā. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta notei-
kumu Nr. 908 III nodaļā.23

Mūsdienās liela daļa no dokumentu aprites notiek elektroniski. Dzī-
vokļa īpašniekam ir iespēja reģistrēt arī savu oficiālo elektronisko e-pas-
ta adresi. Ņemot vērā šo iespēju, kā arī rakstā izskatītos aktuālos jautā-
jumus par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas tiesisko re-
gulējumu un formām, autora skatījumā, ir būtiski noteikt, ka, apkopojot  
informāciju par dzīvokļa īpašnieku, mājas lietā ir jāglabā ne tikai dzīvokļa 
īpašnieka zemesgrāmatas kopija, bet arī viņa aktuālais tālruņa numurs, 
korespondences adrese (ja tā nesakrīt ar dzīvokļa īpašuma adresi) un  
e-pasts, ko izmantos, lai saņemtu informāciju par jautājumiem, kas skar 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī lai attālināti 
piedalītos dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā. 

23 Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi: Ministru Kabineta noteikumi Nr. 908 (pieņemti 
28.09.2010)// Latvijas Vēstnesis.– Nr. 156 (2010, 1. oktobris).
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DECISION-MAKING FORMS 
FOR APARTMENT OWNERS

Summary
Decisions of apartment owners are made by a group of apartment ow- 

ners in accordance with the Law on Residential Properties. The community 
of apartment owners can decide on all the issues within their competence 
in the following way:

1) By convening a general meeting of apartment owners (Section 19 
of the Law on Residential Properties);

2) By making a decision without convening a general meeting – in a 
form of survey (Section 20 of the Law on Residential Properties);

3) By having a mutual agreement of another kind (Section 21 of the 
Law on Residential Properties).

All the decisions taken by the community of apartment owners have 
the same legal force, regardless of the way they are taken.

The community of apartment owners can determine which issues can 
be decided only at the general meeting of apartment owners.

All the decisions made by the community of apartment owners must 
be written. In order to improve the efficiency of the decision-making of the 
community of apartment owners and to promote the involvement of apart-
ment owners in decision-making process, it is necessary to make amend-
ments to the legal acts regulating the decision-making of apartment owners 
and the management of residential houses.
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