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Rīgas domes pārmaiņu vairākumu veidojošo frakciju 
SADARBĪBAS LĪGUMS 

 
 
Rīga, 2020. gada 30. septembris 
 
Rīgas domē ievēlētās frakcijas: “Attīstībai/Par!”, “PROGRESĪVIE” (AP!/PRO), “Jaunā VIENOTĪBA” 
(JV), Nacionālā apvienība, Latvijas Reģionu apvienība (NA/LRA), Jaunā konservatīvā partija (JKP) 
(Visi kopā – “Partneri”), uzņemoties atbildību par Latvijas galvaspilsētas Rīgas ilgtspējīgu attīstību, 
 
lai nodrošinātu efektīvu, stabilu, tiesisku un profesionālu Rīgas domes pārmaiņu vadības darbu visu 
Domes pilnvaru termiņu; 
 
lai nodrošinātu raitu un pilnīgu izvirzīto kopīgo mērķu izpildi; 
 
lai iedibinātu koleģiālu un konstruktīvu sadarbību Partneru starpā; 
 
vienojas par ētiskajiem standartiem, lēmumu saskaņošanas procedūrām, savstarpējo atbildību 
pienākumiem un tiesībām:  
 
 
 

1. Izveidot Rīgas domes vadību šādā sastāvā: 
 
Rīgas domes priekšsēdētājs ir Mārtiņš Staķis (AP!/PRO); 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks tiesiskuma jautājumos ir JKP frakcijas atbildība; 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks sadarbības jautājumos ar Pierīgas pašvaldībām ir NA/LRA 
frakcijas atbildība; 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes, infrastruktūras un attīstības  jautājumos ir JV frakcijas 
atbildība; 
Finanšu un administrācijas lietu komitejas priekšsēdētājs ir AP!/PRO frakcijas atbildība;  
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs ir JKP frakcijas 
atbildība; 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs ir AP!/PRO frakcijas atbildība; 
Vides un mājokļu komitejas priekšsēdētājs ir AP!/PRO frakcijas atbildība; 
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs ir JV frakcijas atbildība; 
Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs ir NA/LRA frakcijas atbildība; 
Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs ir JV frakcijas atbildība; 
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs ir AP!/PRO frakcijas atbildība. 
 
 
2. Vispārējie sadarbības principi: 
 
2.1. Partneri savā starpā ievēro vispārpieņemtās ētikas normas – savstarpēju cieņu, uzticību, koleģialitāti 
un godprātības principus. Šīm normām jāvalda ne tikai pārmaiņu vairākuma savstarpējā sadarbībā, bet 
arī attiecībās ar sabiedrību, medijiem un opozīciju. Domes vadībai ar savu labo piemēru ir jārāda 
solidaritātes paraugs – ir jāmazina gan sabiedrības sašķeltība, gan plaisa starp pašvaldību un sabiedrību. 
 
2.2. Partneri uzņemas solidāru atbildību par to, lai Domes lēmumi tiktu izsmeļoši, atklāti un racionāli 
pamatoti un argumentēti sabiedrībai un medijiem. 
 
2.3. Atklātība un rūpes par visu Domes lēmumu izsmeļošu atspoguļošanu un izskaidrošanu ir katra 
Domes vadības locekļa pienākumi. 
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2.4. Katrs Partneris uzņemas atbildību par sevis izvirzīto vadītāju atbilstību augstiem ētikas standartiem, 
kā arī uzticību Latvijas Satversmē un Eiropas līgumos noteiktajām vērtībām. 
 
2.5. Partneri uzņemas solidāru atbildību par Domes vadības darba rezultātiem. 
 
 
3. Frakciju sadarbības noteikumi: 
 
3.1. Frakciju sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Sadarbības padome, kurā tiek iekļauti 
Rīgas domes priekšsēdētājs, trīs Domes priekšsēdētāja vietnieki un divi pārstāvji no katras Partneru 
frakcijas. 
 
3.2. Sadarbības padome izskata jautājumus, kas ir Domes kompetencē, vai arī, ja jautājuma izskatīšanu 
Sadarbības padomē pieprasa Domes priekšsēdētājs vai kāds no koalīcijas partneriem un tas ir bijis 
pieejams Partneru frakciju vadītājiem vismaz 24 stundas iepriekš vai mazāk, ja tam piekrīt visi 
sadarbības partneri. 
 
3.3. Sadarbības padome sanāk ne retāk kā vienu reizi mēnesī, bet noteikti pirms katras kārtējās Rīgas 
domes sēdes. 
 
3.4. Sadarbības padomi vada un darba kārtību sastāda Domes priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – 
pilnvarots Sadarbības padomes loceklis. 
 
3.5. Sadarbības padomē lēmumu par budžetu pieņem vienprātīgi. Katrai frakcijai Padomē ir tik balsu, 
cik frakcijā deputātu. Lēmumi tiek pieņemti ar vismaz 31 pozīcijas balsi, frakcijām balsojot “par” vai 
“pret”. Jautājumi, kuros frakciju nostājas “par” un “pret” sadalās līdzīgi (divas frakcijas “par”, divas 
“pret”), tiek iekļauti izskatīšanai nākamajā plānotajā Sadarbības padomes sēdē, ja Sadarbības padome 
nav lēmusi citādāk. 
 
3.6. Ikvienai Sadarbības padomes frakcijai ir tiesības lūgt atlikt domē izskatāmo jautājumu vienu reizi, 
kuru tādā gadījumā pārceļ uz nākamo sēdi. Atlikto jautājumu nevar lūgt atlikt atkārtoti. Ja kāds no 
sadarbības partneriem vai atsevišķiem frakcijas deputātiem ir izlēmis balsot citādi nekā pārējie partneri, 
tad par to ir savlaicīgi jāinformē Sadarbības padome. 
 
3.7. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokoli tiek apstiprināti nākamajā Sadarbības padomes 
sanāksmē. Protokolus paraksta katras frakcijas pilnvarots pārstāvis. 
 
3.8. Partneru frakciju izvirzīto Domes un komiteju vadītāju skaits ir noteikts, pamatojoties uz pie 
frakcijas piederošo deputātu skaitu Domē. Šī proporcija var tikt mainīta, ja pārmaiņu vairākuma 
deputātu faktiskais skaits atšķiras no frakciju deputātu kopējā skaita vai kādas frakcijas deputātu skaits 
samazinās. Vairākumu veidojošo deputātu skaitu nosaka pēc Domes balsojumiem par Padomē 
saskaņotajiem lēmumiem. 
 
3.9. Frakciju un pie frakcijām piederošo deputātu pienākumi: 

- veicināt ātru un kvalitatīvu Domes lēmumu projektu izskatīšanu Domes komitejās un 
komisijās; 

- bez iepriekšējas saskaņošanas Padomē neiesniegt Domē un neatbalstīt lēmumu projektus, kas 
skar Rīgas pilsētas budžetu; 

- neierosināt un neatbalstīt deputātu pieprasījumus par Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieku, Domes komiteju vadītāju nomaiņu, kā arī opozīcijas ierosinātu Domes ārkārtas sēžu 
sasaukšanu. 
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3.10. Sadarbības frakciju vadītāju pienākums ir saskaņot deputātu komandējumu un klātbūtnes grafiku, 
lai nodrošinātu nepieciešamo pārmaiņu vairākumu Domes un komiteju sēdēs. 
 
3.11. Sadarbības nodrošināšanai ar visām frakcijām tiek izveidota Frakciju padome, kuras sastāvā ir 
Domes priekšsēdētājs un vietnieki, Frakciju vadītāji un vietnieki. Frakciju padomi sasauc Domes 
priekšsēdētājs.  
 
 

4. Citi noteikumi 
 
Sadarbības līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījuši Partneru veidojošo frakciju deputāti, un ir spēkā 
uz 2020. gada 29. augustā ievēlēto Rīgas domes pašvaldības deputātu sasaukuma laiku.   
  
Sadarbības līgums sastādīts 5 eksemplāros uz 4 lapām ar pielikumu “Rīcības plāns Rīgai” uz 8 lapām.   
 
 
Sadarbības līgumu paraksta: 
 
“Attīstībai/Par!”, “PROGRESĪVIE” 
 
Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidāts  
 
____________________ /Mārtiņš Staķis/ 
 
Frakcijas vārdā 
 
____________________ /Mārtiņš Kossovičs/ 
 
 
“Jaunā VIENOTĪBA” 
 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāts 
 
____________________ /Vilnis Ķirsis/ 
 
Frakcijas vārdā 
 
____________________ /Kārlis Šadurskis/ 
 
 
Nacionālā apvienība, Latvijas Reģionu apvienība 
 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāts 
 
____________________ /Edvards Smiltēns/ 
 
Frakcijas vārdā 
 
____________________ /Einārs Cilinskis/ 
 
 
 
Jaunā konservatīvā partija 
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Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte 
 
____________________ /Linda Ozola/ 
 
Frakcijas vārdā 
 
____________________ /Jānis Ozols/ 
 


