
RĪGAS DOMES ATLAIŠANA 
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā 
Ko un kādēļ vēlies mainīt? 
Šobrīd nepieciešama Rīgas domes (RD) atlaišana, lai atjaunotu sabiedrības 
uzticību Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātajam demokrātijas 
principam (1.pants) un pilsoņu tiesībām piedalīties pašvaldību darbībā 
(101.pants). RD ir ierauta korupcijas skandālā - pašvaldības SIA "Rīgas 
satiksme", domē un pie tās augstākajām amatpersonām notikušas kratīšanas, 
vairākas personas ir apcietinātas. Šobrīd pastāv augsti riski, ka bankas var 
atprasīt "Rīgas satiksmei" aizdoto finansējumu, taču tas var apdraudēt ne 
vien pašvaldības, bet arī valsts finanšu stabilitāti. RD priekšsēdētājs ir "Rīgas 
satiksmes" kapitāldaļu turētāja pārstāvis, kam bija jākontrolē notiekošais un 
jāuzņemas pilna atbildība par kapitālsabiedrību. RD ir nobalsojusi pret 
priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, tas nozīmē, ka RD vairākums izvēlējās 
uzņemties visu tiesisko atbildību uz saviem pleciem. Līdz ar to visa atbildība ir 
jāuzņemas domei kopumā. Tādēļ sabiedrības uzticība godīgai Rīgas 
pašvaldības pārvaldei ir nopietni apdraudēta. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) ir uzskaitījusi pārkāpumus pašvaldībā, kas ir 
pamats RD atlaišanai. VARAM izstrādājusi, precizējusi un iesniegusi 
izskaītšanai valdībā likumprojektu "Rīgas domes atlaišanas likums", tomēr 
iepriekšējais valdības vadītājs attiecās šo jautājumu iekļaut valdības sēdes 
darba kārtībā, taču nesen apstiprinātais atbildīgais ministrs atsakās virzīt 
likumprojektu, aizbildinoties ar nepieciešamību iepazīties ar juridiskiem 
argumentiem. Ir pilnīga pārliecība, ka RD atlaišanu nevēlas pieļaut daudzi 
ietekmīgi un biznesā esoši cilvēki, kuriem tas varētu nozīmēt personīgo un 
mantisko interešu apdraudējumu, jo esošais domes sastāvs viņiem ir izdevīgs. 
Atsevišķi RD apmaksāti juristi mēģina pierādīt, ka atlaist RD neesot 
iespējams, jo Satversmes tiesa šādu likumu atcelšot. Aicinājums tomēr būtu 
nespriest tiesu Satversmes tiesas vietā. Saskaņā ar Satversmes 1. un 101. 
pantu sabiedrībai ir tiesības iestāties par tiesiskumu un demokrātiju 
pašvaldībās. Ja sabiedrība uzskata, ka RD ir jāatlaiž, un rīdzinieki ievēlēs 
jaunu RD, tad tas apliecinās Satversmē garantēto tautas augstāko varu 
demokrātiskās vēlēšanās. Šobrīd izskatās, ka tiek meklēti juridiski un jebkādi 
argumenti, lai RD netiktu atlaista, nevis būtu aktīva rīcība tās atlaišanas 
virzībā. Ja VARAM atstādinās tikai RD priekšsēdētāju, tad nekas nemainīsies, 
jo paliks viss RD esošais deputātu sastāvs un esošā sistēma turpinās 
darboties, turklāt tagadējais RD priekšsēdētājs varētu apmainīties ar vietnieku 
amatiem un strādāt kā līdz šim. Tas nav pieļaujams, un ir nepieciešama visas 
RD atlaišana. Kamēr finanšu un politiski ietekmīgās personas mēģina 
aizstāvēt savas intereses, lai domi neatlaistu, arī sabiedrība drīkst aizstāvēt 
savas intereses un vākt parakstus RD atlaišanas procedūras uzsākšanai. 
Piedāvātais risinājums? 



Ir nepieciešams savākt attiecīgo parakstu skaitu, lai Saeima varētu īstenot RD 
atlaišanu, pieņemot attiecīgo likumu, kas noteiks gan pagaidu administrācijas 
sastāvu, gan ārkārtas vēlēšanu datumu. Rīdziniekiem būs iespēja ievēlēt 
jaunu RD deputātu sastāvu. Rīgas domes atlaišanas likumprojekts - 
pielikumā. 
Kāds būs ieguvums? 
Sabiedrībai būs iespēja atjaunot uzticēšanos demokrātijas principam un 
tiesībām piedalīties pašvaldību darbībā, rosinot RD atlaišanu un piedaloties 
domes ārkārtas vēlēšanās. 
Iniciatīvas kopsavilkums 
Nepieciešama Rīgas domes atlaišana un domes ārkārtas vēlēšanas, lai 
atjaunotu sabiedrības uzticību demokrātiskas valsts principam un tiesībām 
piedalīties pašvaldību darbībā. 
Iniciatīvas aicinājums 
Atbalsti Rīgas domes atlaišanu! 
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