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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

16.07.2020.                                                                                                  Nr. 159 

                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 18.§) 

 

Par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā  

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta otrajā daļā ir minēts, ka 

Administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā likuma pielikuma. 

Savukārt pielikuma 12. punktā Rugāju un Lazdukalna pagasti ir iekļauti Balvu novada 

administratīvajā teritorijā. 

Augstāk minētās tiesību normas ierobežo Rugāju novada pašvaldības tiesības un tādēļ tās 

neatbilst Latvijas Republikas 1. un 101. pantam, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Rugāju 

novada dome uzskata, ka ar augstāk minētā likuma pielikuma 12. punktu pašvaldība ir 

prettiesiski pievienota Balvu novadam, likums nav pieņemts Satversmē noteiktajā kārtībā, nav 

notikušas pienācīgas konsultācijas ar pašvaldību un tās iedzīvotājiem. 

Ievērojot minēto un saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 7. punktu 

un 19. pantu, kā arī Finanšu komitejas 2020. gada 9. jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, 

Agris Kalnējs, Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 1 deputāts – Maruta Paidere, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pielikuma 12. punkta, ciktāl tas paredz Rugāju un Lazdukalna pagastu pievienošanu 

Balvu novadam, atzīšanu par neatbilstošu Satversmei, Eiropas vietējo pašvaldību hartai; 

2. Slēgt juridiskās palīdzības līgumu ar Zvērinātu advokātu biroju “Šķiņķis Pētersons”, 

juridiskā adrese: Baznīcas iela 9/11-4. Rīga, LV – 1010, par pieteikuma sagatavošanu un 

pārstāvību Satversmes tiesā lietā par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma vai tā 

daļas atzīšanu par neatbilstošu Satversmei, Eiropas vietējo pašvaldību hartai; 

3. Noteikt, ka apstrīdamās tiesību normas un attiecīgās augstāka spēka juridiskās normas 

uz kuru pamata Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normas tiek apstrīdētas, var 

tikt precizētas un mainītas pieteikuma sagatavošanas laikā; 

4. Pilnvarot Rugāju novada domes priekšsēdētāju parakstīt otrajā punktā minēto līgumu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

17.07.2020.  

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 


