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Situācija Latvijā

 Satversme neparedz likumdošanas procesa laikā iespēju iegūt 

konstitucionāla orgāna kvalificētu vērtējumu par sagatavotajiem 

projektiem

 Satversmē ir iekodēts izteikti politisks likumdošanas procesa raksturs, 
kas praksē arī sevi pilnībā ir parādījis

 Savukārt Satversmes tiesa ir atklājusi labas likumdošanas principa 

tvērumu, kas prasa stiprināt likumdošanas procesa analītisko 

dimensiju jau visas valsts līmenī



Situācija Latvijā

 Arvien pieaugošas globālās konkurences apstākļos par pieejamiem 

resursiem un investīcijām Latvijai būtu jāsekmē jauna politiskā un 

tiesiskā kultūra ar proaktīvām, kvalitāti attīstošām metodēm

 Latvijai nepieciešams neatkarīgs, no Satversmes izrietošs valsts 

ilgtspējas redzējums, kas spētu paceltu likumdošanas procesu jaunā 
līmenī. 

 Tādējādi tiktu mazināti riski sabiedrības kopējās labklājības 

sasniegšanai un ar kvalitāti veicināta Latvijas konkurētspēja globālā 

mērogā 
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Kas ir Valsts padome?

 Eiropas prakse rāda, ka Valsts padome tajās sistēmās, 

kurās tā pastāv, ir konstitucionāls orgāns

 Tai var būt pamatā divas galvenās funkcijas:

• padomdevējs/objektīvs vērtētājs likumdošanas procesā

• augstākā administratīvā tiesa



Valsts padome Satversmes sistēmā

 Valsts padome būtu jāveido kā neatkarīgs konstitucionāls 

orgāns, kuru leģitimē Saeima 

 Neatkarīga iestāde - nedrīkst būt padota Ministru kabinetam, 
Saeimai vai Valsts prezidentam, jo tai jābūt neatkarīgai no tā 

likumdošanas iniciatora, kura iniciatīva tiks vērtēta



Valsts padome Satversmes sistēmā

 Valsts padome būtu jāveido kā orgāns, kura darbiniekiem ir 

plašs kompetenču loks (ekonomika, tiesības, sociālā joma 

utml.)

 Valsts padomē strādātu tā sauktie Valsts padomnieki, kuru 

amata garantijām jābūt tādām, kas nodrošina, ka ir iespējams 

atlasīt valsts kvalitatīvākos cilvēkus, un nodrošināt viņu 

neatkarību
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Valsts padomes darba rezultāts

 Valsts padome sniegtu viedokli par projektu, un šis viedoklis 

nebūtu juridiski saistošs, lai novērstu iespējamās pretrunas ar 

Satversmes tiesas potenciālo spriedumu

 Šāds viedoklis saturētu starpdisciplināru analīzi

 Viedokļa kvalitātei būtu jābūt tādai, lai, pieņemot tiesību aktu 

galīgajā redakcijā, tikai ar vēl labākiem argumentiem varētu 

nesekot Valsts padomes viedoklim



Iespējamā kompetence

Izskatīt:

 Satversmes grozījumu projektus 

 Ne mazāk kā 1/10 vēlētāju sagatavotus likumprojektus

 MK likumprojektus (jaunus vai ar būtiskām izmaiņām, kas veido 

jaunas tiesiskās attiecības)

 MK nacionālo pozīciju projektus par ES līgumu grozījumiem 

pirms to iesniegšanas Saeimā

 Par pievienošanos starptautiskiem nolīgumiem pirms to 
parakstīšanas



Kas var lūgt sniegt viedokli

 Ministru prezidents (primāri)

 Saeima par tās ierosinātajiem likumprojektiem

 Pēc ne mazāk kā 20 deputātu lūguma

 Valsts prezidents par tā ierosinātajiem likumprojektiem

 Tiesībsargs

 Valsts kontrole



Termiņi

 īpašos gadījumos saīsinātā formā minimums 2 nedēļu laikā

 pilnais viedoklis maksimums 3 mēnešu laikā 
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