
Likumprojekts 

Rīgas domes atlaišanas likums 

1.pants. Šā likuma mērķis ir novērst situāciju, kad Rīgas dome 
pieļauj nelikumīgu rīcību un nenodrošina likumos noteikto 
pašvaldības funkciju izpildi. 

2.pants. Saeima atlaiž Rīgas domi. 

3.pants. Ar šo likumu Rīgas pilsētas pašvaldībā iecelta pagaidu 
administrācija šādā sastāvā: 

1) pagaidu administrācijas vadītājs – Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars 
Draudiņš (personas kods 260965-XXXXX); 

2) pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks - Satiksmes 
ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis 
Vectirāns (personas kods 290667-XXXXX) 

3) pagaidu administrācijas locekļi: 

a) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra 
padomnieks ___________ (personas kods XXXXXX-XXXXX)  

b) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Pašvaldību departamenta direktors Aivars Mičuls (personas kods 
181066-XXXXX) 

c) Tieslietu ministrijas pārstāvis (personas kods XXXXXX-
XXXXX) 

4.pants. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās vietējās 
pašvaldības domes funkcijas un nodrošina pašvaldības institūciju 
darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. 
Pagaidu administrācijas vadītājs pilda Rīgas domes priekšsēdētājam 
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

VARAMlik_RDatl_210119



-  2

5.pants. Pagaidu administrācijas vadītājam, pagaidu 
administrācijas vadītāja vietniekam un pagaidu administrācijas 
locekļiem ir atļauts savienot savus amatus ar amatiem, kurus viņi 
ieņem institūcijās, no kurām deleģēti. 

6.pants. Jaunās Rīgas domes vēlēšanas notiek 2019.gada 
15.jūnijā. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina šīs vēlēšanas Rīgas 
pilsētas pašvaldībā ne vēlāk kā piektajā dienā pēc šā likuma stāšanās 
spēkā. Jaunievēlētā dome darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi 
sanāk kārtējās vēlēšanās 2021.gadā ievēlētā Rīgas dome. 

7.pants. Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

8.pants. Pagaidu administrācijai noteikt atlīdzību pēc analoģijas 
ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā paredzēto atlīdzību domes priekšsēdētājam, 
priekšsēdētāja vietniekam un komiteju vadītājiem, piemērojot šādus 
koeficientus: pagaidu administrācijas vadītājam mēneša vidējās 
darba samaksas apmērā – piemērojot koeficientu 3,64, pagaidu 
administrācijas vadītāja vietniekam  mēneša vidējās darba samaksas 
apmērā – piemērojot koeficientu 3,2, pagaidu administrācijas 
locekļiem mēneša vidējās darba samaksas apmērā – piemērojot 
koeficientu 2,55.  

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs         Kaspars Gerhards 
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