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Uzpartijas registreSanu ka uzbaznicu
l"t*A#**'s*r$*n:nr?t,fi'ri!,ifi UR ieSaka

i"-TtJ::i'"'Yrr*io,'"?Jfi,1 note.ikt -
miem, ka ,raitot politisko paftijaS ValdeS
partiju re$str€Sanas un dar- , ,- ,.
bibas kontroles karulu.'tfR lOCgkliS Vaf bift

ffikX f"'ffif.ffi*l tikai Latvijas
pirmkart, nosakot, ka partiju
vald€s drikt darboties tikai
taMjas pilsor,ri, otrkart, ka
prokuroram ir tiesibas ver-
sties tiesa ar prasibu par parti-
jas darbibas izbeigSanu, treS-
kart, ka attieciba uz partiju re-
flstreSanu var€tu ieviest hdzi-
gu modeli, kads jau pastav at-
tieciba uz religiskajam organi-
zacijam.

Tie visi ir tikai ieteikumi, pie
kuriem UR nonacis pec Kon-
sultatr=vas padomes sedes, kas
tika sasaukta pec tieslietu mi-
nistra Ia+a Bordana (VL-TB/
LNNK) prasibas skaidrot, ka-
d€f ir iespejams re$stret tadas

pilsonis

politisko partiju izpildinstitu-
cijas jeb valdes, nkuru darbi-
bas ir v€rstas pret LaMjas
valsts konsdrucionalajam vEr-
tibarnr.Vai kads no UR priek5-
Iikumiem ari tiks ieviests dzi-
v€, bus atkarigs no Tieslietu
ministrijas (TM) ricibas.

Iautajums par partiju re$s-
tre5anas nepi-lnibam aktuali-
z€jas pec tam, kad Sovasar
krielu valodas referenduma
iniciatora Madimira Linder-
mana vadrta 13. janvara parti-
ja tika pard€vEta parttja Par

dzimto ualodu un par tas val-
des locekliem apstiprinati V
Lindermans un Jevgenijs Osi-
povs. Vi4i abi ir nepilso4i, pa-
gatn€ biju5i saisu-ti ar ekstr€-
mistiskam organizacij am.

UR uzsver: Politisko partiju
Ukuma bntu japaredz, ka par-
tijas valdes loceklis var but ti-
kai Lawijas pilsonis, kas vien-
laikus ir ari partijas biedrs. At-
tiecibA uz partijas registreSa-
nas karu-bu UR norada, ka at-
balstama butu jau pa5laik Sa-
eima eso3a iniciatrva, ka par-
tijas dibinataju paraksti nota-
riali jaapstiprina. Sar,.ulcdn at-
tieciba uz partijam, kuras jau
darbojas, bet parkapj likumu,
registra priekSlikums ir preci-
z€t Politisko partiju Likumu,
nosakot, ka ari prokuroram ir
tiesibas versties tiesa ar prasi-
bu izbeigt parLijas darbibu.

Vislielakas izmair,ras varetu
radit UR priekSlikums noteikt
Iidzigu partiju registrAciias

proceduru, kada jau pastav
reli['isko o rganizacij u rei'istra-
cija. <Proti, pirms partijas re-
gistracijas UR butu jahdz TM
atzinums par partijas statltos
norad-lto darbibas m€rku un
uzdevtrmu atbilstibu norrna-
tivajiem aktiem, ka an par to,
vai partijas darbiba nevar ap-
draudet ci-lv€ktiesibas, demo-
katisko valsts iekartu, sabied-
nbas dro5ibu, Iabklajibu un ti-
kurrubu,, teikts vestule, ko UR
vakar noslrtija TM. Thda gadi-
juma TM atzinuma sniegSa-
nai lugtu viedokli Dro5ibas
poLicijai un citam tiesibaizsar-
dzibas iestadem, bet. ja tas ie-
biJstu pret politiskas parLijas
registraciju, UR registracilu
atteiku. "lestradaiot Sadu ri-
cibas modeii Politisko partiju
likuma, taja noteiktais pardjas
re!'istracijas termi+S (septir.ras
darbdienas) japagarina lidz
apmeram diviem m€neSiem,>
teikts UR vcstulc. O



UR rosina politisko partiju reģistrēšanas procedūru 

noteikt līdzīgu reliģisko organizāciju reģistrācijai 

Rīga, 19.sept., LETA. Uzņēmuma reģistrs (UR) rosina politisko partiju reģistrācijas 

procedūru pielīdzināt reliģisko organizāciju reģistrācijai, proti, ka pirms partijas 

reģistrācijas UR prasītu Tieslietu ministrijas (TM) atzinumu par dibināmās partijas 

statūtu projektā norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem 

aktiem. 

UR sagatavotajā vēstulē TM norāda, ka šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai TM 

varētu noteikt un pārliecināties, vai partijas darbība nevar apdraudēt cilvēka tiesības, 

demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Savukārt 

TM šāda atzinuma sniegšanai būtu jālūdz viedokli Drošības policijai (DP) un citām 

tiesībaizsardzības iestādēm. 

Ja sniegtajā atzinumā tiks norādīti iebildumi par politiskās partijas reģistrāciju, UR 

pieņems lēmumu par reģistrācijas atteikumu. 

UR norāda, ka tādā gadījumā noteiktais partijas reģistrācijas termiņš - septiņas 

darbdienas - jāpagarina līdz apmēram diviem mēnešiem, līdzīgi kā noteikts Reliģisko 

organizāciju likumā. 

6.septembrī notikušajā UR Konsultatīvās padomes nozaru sēdē eksperti secināja, ka ir 

vajadzīgas vairākas izmaiņas Politisko partiju likumā - likumā jāparedz, ka arī 

prokuroram ir tiesības vērsties tiesā pret partiju, kas ar savu darbību apdraud 

sabiedrības kārtību un valsts drošību. Patlaban tiesības vērsties tiesā paredzētas vien 

UR, Korupcijas novēršanas un apkarošanas (KNAB) un Valsts ieņēmumu dienestam 

(VID). 

UR sagatavotajā vēstulē TM uzsver, ka prokurora tiesības ir jāpaplašina, lai 

nodrošinātu politisko partiju darbības kontroli pēc to reģistrēšanas un lai nerastos ne 

mazākās šaubas vai interpretācijas par to darbību. 

Tāpat UR vēstulē norāda, ka atbalstāms ir pašlaik Saeimā pirmajā lasījumā 

akceptētais likumprojekts par grozījumiem Politisko partiju likumā, kura mērķis ir 

padarīt partijas dibināšanas procesu caurredzamāku, lai novērstu iespējamību, ka 

partijas dibināšanas procesā netiek ievērotas likuma prasības. Tāpat izmaiņas paredz 

precizēt regulējumu attiecībā uz zvērināta notāra veicamajām darbībām partijas 

dibināšanas procesā un UR amatpersonu kompetenci, pieņemot lēmumu par partijas 

ierakstīšanu partiju reģistrā. UR vēstulē uzsver, ka patlaban Saeimas Valsts pārvaldes 

un pašvaldību lietu komisija atlikusi šā likumprojekta izskatīšanu, tāpēc TM būtu 

jāaktualizē jautājums par minēto priekšlikumu virzību uz otro lasījumu. 

Tiek rosināts arī Politisko partiju likumā noteikt, ka par partijas valdes locekli var būt 

tikai Latvijas Republikas pilsonis, kas vienlaicīgi ir arī partijas biedrs. Patlaban 

saskaņā ar Politisko partiju likuma 34.panta sesto daļu par politiskās partijas valdes 

locekli var būt rīcībspējīga fiziskā persona - likums nenosaka citas prasības, kurām 

jāatbilst partijas valdes locekļiem, piemēram, - valdes loceklim vienlaicīgi jābūt 

Latvijas pilsonim un partijas biedram. 

LETA 19.09.2012. 
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