PILSONĪBAS LIKUMA GROZ ĪJUMU ĢENĒZE 21. GADSIMTĀ
Runa konferencē „Latvijas pilsonība 21. gadsimtā” 2012. gada 2 .martā
Ingmārs Čaklais, Mg.iur.,
Saeimas Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisijas priekšsēdētājs

Latvijā šobrīd spēkā ir Pilsonības likums, kuru Saeima pieņēma 1994. gada
22. jūlijā. Pēdējie grozījumi izdarīti 1998. gada 22. jūnijā. Tātad bija jāpaiet trīspadsmit
gadiem, lai Latvijas parlaments uzsāktu darbu pie Pilsonības likuma grozījumiem.
Šodien jārunā par vairākām lietām, kas liek grozīt Pilsonības likumu un par
pamatojumiem paredzētajai Pilsonības likuma reformai.
Visiem ir zināms fakts, ka Latvijas Republikas nepārtrauktības doktrīna uzliek par
pienākumu Latvijas valstij rūpēties un nezaudēt saikni ar tiem Latvijas pilsoņiem un
viņu pēcnācējiem, kuri laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1990. gada 4. maijam,
glābdamies no PSRS un Vācijas okupācijas režīmu terora, ir atstājuši Latviju kā bēgļi,
tikuši deportēti vai minēto iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties Latvijā.
Kristīne Krūma rakstā „Dubultā pieeja dubultpilsonībai” portālā www.politika.lv
(http://ej.uz/dbyy) norāda, ka Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1. punkts nespēj
nodrošināt efektīvu tiesiskās saiknes saglabāšanu starp Latvijas valsti un šiem pilsoņiem
un viņu pēcnācējiem. Pilsonības likums balstās uz dubultās pilsonības aizlieguma
principu, taču mūsdienās valstu praksē dominē pretējais princips, proti, persona var iegūt
vai saglabāt vairāku valstu pilsonības.
Jāņem vērā fakts, ka Satversmes tiesa pozitīvi novērtējusi dubultpilsonības
pieļaujamību, taču norādījusi, ka „dubultpilsonības jautājums pamatā ir politisks, nevis
tāds, kas būtu izšķirams, balstoties uz juridiskiem apsvērumiem”. Šī iemesla dēļ
Satversmes tiesa atzinusi, ka „pilsonības jautājumu tiesiskā regulējuma pieņemšanai
piemīt politiskais aspekts”, proti, tieši „likumdevējs, izšķiroties par labu
dubultpilsonības pieļaušanai, nosaka arī to, kurām personām un kādos gadījumos
dubultpilsonība ir pieļaujama, ņemot vērā valsts intereses, politisko situāciju un
pilsonības politiku”. (Satversmes tiesas 2010. gada 13. maija sprieduma lietā Nr.200994-01 16. – 17. punkts).
Lai nostiprinātu Latvijas pilsoņu kopumu un paplašinātu Latvijas valsts tiesiskās
saiknes ar tai piederīgajiem pilsoņiem, jāpieļauj dubultpilsonība savas valsts pilsoņiem,
lai Latvija nezaudētu savu pilsoņu kopumu un identitāti globalizācijas, eiropeiskās
integrācijas un ekonomiskās migrācijas procesos.
Latvijas pilsonību jāiegūst arī bērniem, kuriem viens vai abi vecāki ir Latvijas
pilsoņi un kuri dzimuši ārpus Latvijas. Tādā veidā Latvijas valsts uzņemtos atbildību un
tiesisko aizsardzību arī par tiem Latvijas pilsoņu bērniem, kas dzimst ārvalstīs.
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Svarīgi būtu paredzēt tiesības reģistrēt adoptēto bērnu kā Latvijas pilsoni, ja
adopcijas brīdī viens vai abi adoptētāji ir Latvijas pilsoņi.
Pilsonības likumā kā spēkā esošas pastāv nevajadzīgas vai neefektīvas likuma
normas, tādēļ likums jāmaina arī tehniski un redakcionāli.
Visi minētie fakti un likuma nepilnības liek rīkoties.
Ierosmi šim darbam 10. Saeimā deva vairākas frakcijas un deputāti. Rezultātā
2011. gadā izskatīšanai Saeimā tika iesniegti divi likumprojekti – viens no Politisko
partiju apvienības "Vienotība" frakcijas, otrs no Politisko partiju apvienības "Visu
Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcijas. Saeima saņēma arī toreizējā Valsts
prezidenta Valda Zatlera vēstuli ar priekšlikumiem grozījumiem Pilsonības likumā.
10. Saeimas Juridiskā - kā atbildīgā komisija, izvērtējot iesniegtos dokumentus
lēma tālāk virzīt Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcijas izstrādāto
likumprojektu. Jāsaka, ka daudzas likumprojekta normas sakrita ar otra ierosinātā
likumprojekta normām un Valsts prezidenta ierosinājumiem. Atšķirīgās normas
vienojāmies debatējot izvērtēt un nepieciešamības gadījumā vēlāk iekļaut likumprojektā.
2011. gada 31. martā 10. Saeima apstiprināja likumprojektu grozījumus Pilsonības
likumā 1. lasījumā, nosakot garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu - 2011. gada
1. septembris. Pamatojums šim termiņam ir viens – šis ir viens no Latvijas
fundamentālajiem likumiem, kuram izmaņas jāizdara lielā apjomā. Tas skars Latvijas
valsts pamatelementu - pilsoņu kopumu, par ko bieži un karsti diskutēts, tātad likuma
pieņemšanas gaitu nedrīkst sasteigt. Likuma izmaiņas publiski jāapspriež, par tām
jādebatē un jāpanāk, lai rezultāts būtu Latvijas valsts un latviešu nācijas interesēs.
Saeimas darbs būtu kvalitatīvs tad, ja Pilsonības likums netiktu vairs būtiski grozīts
21. gadsimtā.
Nopietnību un nozīmību kādu 10. Saeima pievērsa šim jautājumam pierāda fakts,
ka atbildīgā - Juridiskā komisija, uzskatot, ka šī likumprojekta grozījumi ir īpaši
nozīmīgi, izmantojot Saeimas Kārtības rullī 155. pantā noteiktās tiesības, veidot ne
vairāk divas apakškomisijas, vienu no tām izveidoja tieši apakškomisiju darbam ar
grozījumiem Pilsonības likumā. Man tika uzticēta tās vadība un komisija sāka aktīvu
darbu.
Apakškomisijas deputāti, jau pirmsākumā vienojās, ka plaši jādebatē par grozījumu
pamattēmām, tādas saredzot četras. Savā iekšējā lietošanā mēs tās nosaucām:
„trimdinieku pilsonība”, tātad tie pilsoņi, vai viņu pēcnācēji, kas Latviju pameta pēc
1940. gada un nosacīti, vai reāli naturalizējās ārzemēs; „nepilsoņu bērni”, Pilsonības
likuma 3. prim panta izpratnē, „jaunaizbraucēji un viņu pēcnācēji”, viņu problēmas un
saiknes ar Latviju saglabāšana, un, visbeidzot, ceturtā daļa – tehniskie un redakcionālie
labojumi.
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Pilsonības likums savas izmaiņas pirmkārt un galvenokārt gaida viena iemesla dēļ –
ir kardināli mainījusies situācija, kur uzturas un kur dzīvo mūsu valsts pilsoņi. Viena
liela daļa izbrauc, bet demogrāfiskā situācija liecina, ka Latvijas pilsoņu skaits
samazinās. Mums katrs latvietis, katrs pilsonis ir svarīgs, bet brīdī, kad mūsu cilvēks
iegūst citas valsts pilsonību, mūsu likums paredz viņa „atteikšanos”, vai pilsonību
atņemt.
Saskaņā ar Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes publiski sniegto informāciju šī
iemesla dēļ vidēji gadā tiek zaudēti 400 pilsoņi - 100 gadījumos pilsonība tiek atņemta,
300 pilsoņi atsakās paši. Pie kam tendence ir šiem skaitļiem palielināties, tāpēc
primārais šo grozījumu jautājums ir pilsoņu skaita saglabāšana un palielināšana,
vispirms - dubultpilsonība.
Šobrīd spēkā esošais likums ir aizgājušā gadsimta likums. Sliktākajā nozīmē.
Likuma normas ir tā novecojušas, ka kalpo studentiem par darba materiālu mācībās, kur
trenēt savas prasmes kļūdu, neprecizitāšu un pretrunu meklēšanā. Kad Saeimā sākām
debatēt par likumā grozāmajām normām, tika aicināti gan tiesību eksperti, gan deputāti,
kas 90-ajos gados strādāja pie likuma pirmās reakcijas izstrādes, pieņemšanas gaitas un
būtības.
2011. gada pavasarī apakškomisijas darbu nācās pārtraukt pēc Valsts prezidenta
rīkojuma Nr. 2, kam sekoja 10. Saeimas atlaišana un 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanas.
Pirms vēlēšanām gan bija atsevišķu deputātu un frakciju politiski piedāvājumi veikt
likumā grozījumus atsevišķās jomās, taču apakškomisijā atbildīgi lēmām nedalīt
ierosinājumus un Pilsonības likumā visus grozījumus izdarīt tikai un vienīgi vienlaicīgi.
Aicinājām visas frakcijas likumprojektu „neskaldīt”, ļaut apakškomisijai aktīvu darbu
pārtraukt un atsākt tikai 11. Saeimā.
11. Saeima sanākot uz savu darbu 2011. gada oktobrī, uzreiz lēma turpināt darbu
pie likumprojekta, pārņemot to no 10. Saeimas. No jauna tika izveidota apakškomisija,
šoreiz to nosaucot par Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisiju.
Katra frakcija var deleģēt darbam apakškomisijā ne vairāk kā divus deputātus.
Uzsākot darbu mainītā sastāvā, jaunā apakškomisija pārņēma jau 10. Saeimas
iestrādes. Tika apkopoti visi 10. Saeimā izmantotie materiāli, jaunpienācējus iesaistīja
komisijas darbā, iepazīstinot ar protokoliem, pētījumiem un komisiju sēžu audio
ierakstiem.
11. Saeima uz pirmo sēdi sanāca 2011. gada 17. oktobrī, bet jau 10. novembrī jaunā
Saeima pieņēma 1. lasījumā likumprojektu Grozījumi Pilsonības likumā, nosakot par
priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2012. gada 1. janvāri.
Visu novembri un decembri apakškomisija turpināja debates. 2012 .gada 1. janvārī
bija saņemti 69 priekšlikumi. Daži no tiem ļoti konkrēti un attiecīgi noformēti, daži 3

idejiskā un ieteikumu līmenī. Ar priekšlikumu tabulu ikviens var iepazīties Saeimas
mājas lapā (http://ej.uz/6fr9).
Janvārī atsākot debates, apakškomisijas deputāti nolēma pārtraukt diskusijas par
atsevišķām Pilsonības likuma tēmām, bet sākt izskatīt visus priekšlikumus, likuma pantu
secībā.
Likumā plānots veikt tehniskus un redakcionālus labojumus, piemērām, termins
„ārvalstnieks” tiek aizstāts ar „citas valsts pilsonis”, tiek paredzēts izslēgt likuma
terminu skaidrojumus, jo tie skaidroti speciālajos likumos.
Viens no vislielākajiem apakškomisijas līdzšinējiem sasniegumiem ir jau panāktā
vienošanās, tā saucamajā, „nepilsoņu bērnu jautājumā”. Situācijā, kad gandrīz katra
11. Saeimas frakcija nāca ar savu kardināli pretēju šī jautājuma uzstādījumu vai
formulējumu, saucot argumentus un debatējot, komisija nonāca pie vienota un visām
frakcijām pieņemama kompromisa.
Šobrīd no spēkā esošā Pilsonības likuma 3. prim panta un tā apakšpunktiem izriet,
ka bezvalstnieku vai nepilsoņu bērns, kurš dzimis Latvijā pēc 1991. gada 21. augusta, ir
atzīstams par Latvijas pilsoni, ja līdz brīdim, kad viņš sasniedz 15 gadu vecumu abi
bērna vecāki ir iesnieguši iesniegumu par pilsonības iegūšanu.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem šobrīd 13500 bērnu,
kuriem pienāktos Latvijas pilsonība pēc spēkā esošā likuma, nav reģistrēti kā Latvijas
pilsoņi. Pēc PMLP rīcībā esošās aptaujas var spriest, ka par iemeslu ir procedūras
sarežģītība, tajā skaitā, ka abi vecāki šo piekrišanu nevar vai negrib dot. Tas veido
situāciju, kas ir nelabvēlīga bērnam, jo Latvijas valsts likumā ir piešķīrusi šim bērnam
tiesības būt Latvijas pilsonim, bet nosacīti „tehnisku iemeslu dēļ” šis bērns nevar realizēt
savas tiesības. Tātad bērna tiesības iegūt Latvijas pilsonību ir nevajadzīgi apgrūtinātas
un formalizētas.
Pieņemot, ka šī norma jau ir spēkā, visu Saeimas frakciju pārstāvji apakškomisijā
piekrita labot situāciju, paredzot, ka bezvalstnieku vai nepilsoņu bērns, brīdī, kad tiek
reģistrēts viņa dzimšanas fakts, ir tiesīgs iegūt Latvijas pilsonību uz viena no vecākiem
izteiktās vēlmes pamata.
Turklāt tiek vienkāršota arī procedūra. Brīdi, kad bērnu reģistrē, vienā no ailēm
māte vai tēvs atzīmē vai vēlas, lai bērns ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis.
Līdz ar šo lēmumu apakškomisija ir pilnībā noraidījusi debates par kādu iespējamu
„automātisko pilsonību” vai līdzīgu formulējumu parādīšanos mūsu likumdošanā.
Un visbeidzot - par svarīgāko. Dubultpilsonība.
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Ja paskatās uz visu dubultpilsonības institūciju kā tādu, mēs, pirmkārt, runājam par
vēsturisko netaisnību. Pilsonības likuma Pārejas noteikumos noteikts, ka „Latvijas
pilsoņi un viņu pēcnācēji, kuri laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1990. gada 4. maijam,
glābdamies no PSRS un Vācijas okupācijas režīma terora, ir atstājuši Latviju kā bēgļi,
tikuši deportēti vai minēto iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties Latvijā un šajā laikā
naturalizējušies ārvalstīs, saglabā tiesības reģistrēties Iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas
pilsoņi un pēc reģistrācijas pilnā apjomā bauda pilsoņa tiesības un pilda pilsoņa
pienākumus, ja reģistrācija notiek līdz 1995. gada 1. jūlijam. Ja šīs personas reģistrējas
pēc 1995. gada 1. jūlija, tām jāatsakās no citas valsts pilsonības (pavalstniecības).”
Tātad šobrīd pastāv Latvijas pilsoņi, kuriem ir pieļauta dubultpilsonība. Pēc PMLP
ziņām uz 2010. gadu tādas bija aptuveni 20000 personas. Pēc medijos publiskotās
informācijas, 2006. gadā ASV dzīvoja 60000 -70000 ASV pilsoņi, kas sevi uzskata par
latviešiem vai līviem, vai viņu pēctečiem, bet tikai 15000 no tiem bija Latvijas un ASV
dubultpilsonība.
Uzklausot visus faktus un viedokļus, apakškomisijā vienojāmies, ka Pilsonības
likumā nav jāsaglabā šis 1995. gada 1. jūlija datums un nav jāuzliek kāds jauns, tādejādi
paredzot, ka jebkuram pilsonim vai tā pēcnācējam, kas atbilst minētās normas
ierobežojumiem, ir tiesības atjaunot Latvijas pilsonību, nezaudējot savas mītnes zemes
pilsonību.
Debates par dubultpilsonību, dažādiem tās aspektiem un iespējamiem risinājumiem,
kā arī ierobežojumiem ir ikdienas Pilsonības likuma apakškomisijas darbs. Vairāku
jautājumu diskusijas esam apzināti atstājuši atvērtas. Tai skaitā gaidot mūsu šīsdienas
konferenci „Latvijas pilsonība 21. gadsimtā”.
Strādājot pie Pilsonības likuma grozījumiem komisija, vai es personīgi esmu
saņēmis vairāk kā sešdesmit vēstules, daudzus tālruņa zvanus, bijušas neskaitāmas
tikšanās ar cilvēkiem, kam šie jautājumi aktuāli. Visa šī komunikācija, galvenokārt,
saistīta ar konkrētiem dzīves stāstiem un cilvēku likteņiem. Sākot ar cilvēku, kas
joprojām dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs ar vienīgo PSRS pasi kabatā un ikdienas
bailēm, turpinot ar cilvēkiem, kuriem savulaik Latvijas diplomāti kļūdaini skaidrojuši
situāciju, mudinot vecākus pieteikties, bet nepaskaidrojot, ka anketas jāizpilda arī par
bērniem. Tāpat latviešu meitene, kas ikdienas darba gaitās nevar pierunāt savu otru pusi
piereģistrēt savu bērnu par Latvijas pilsoni, jo „darba laikā nav tam laika”. Un, protams,
mums vienlīdz svarīgi ir visu mūsu diasporas dažādu organizāciju aicinājumi, gan no
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, gan Maskavas Latviešu kultūras
biedrības un Krievijas Latviešu kongresa, gan Pasaules Brīvo Latviešu apvienības un
citiem.
Dubultpilsonībai ir daudz plusu un mīnusu, tai ir daudz šķautņu un tās nebūt nav ne
izvērtētas, ne izprastas. Ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī tiesību ekspertu un politiķu
vidēs.
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Tā piemēram, ļoti svarīgi ikreiz debatēs par dubultpilsonību izšķirt divus
jautājumus - vai persona bija Latvija pilsonis un tad ieguva citas valsts pilsonību, vai
otrādi – persona ir citas valsts pilsonis un tad ieguvis Latvijas pilsonību. Un katra no šīm
situācijām veido citu tiesību normu piemērošanas kārtības iespēju. Lai gan ir līdzība, bet
atšķirības pastāv gan tīri sadzīviski, gan pēc būtības.
Tajā pat laikā mums ir jārēķinās ar ārkārtīgi daudz jautājumiem, uz kuriem šī
likuma ietvaros ir vai būs jāatbild. Tā, piemēram:
Vai ikvienam bijušajam Latvijas pilsonim vai viņa pēcnācējam ir tiesības uz
Latvijas pilsonības iegūšanu?
Vai pilsonības iegūšanu var ietekmēt valsts valodas prasme, Latvijas vēstures
zināšanas vai fakts, ka arī turpmāk nav paredzama viņa tieša saikne ar Latviju?
Vai dubultpilsonis, kas nedzīvos Latvijā, baudīs visas Satversmē un Latvijas
likumos noteiktās tiesības?
Vai dubultpilsoņi varēs piedalīties Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās, ja viņi
nedzīvo, neplāno dzīvot vai vispār Latvijā nav bijuši?
Vai dubultpilsoņiem paredzēti kādi atšķirīgi pienākumi attiecībā uz nodokļu
maksājumiem, ņemot vērā pakalpojumus, ko valsts sniedz veselības aprūpes un citās
jomās?
Vai dubultpilsonis var saņemt sociālo nodrošinājumu un citu aizsardzību, ko
Latvijas likumdošana paredz Latvijas pilsonim?
Ja ir izveidojies pārrāvums vairākās paaudzēs, vai šīs tiesības saglabājas? Ja jā, tad
cik paaudzēs saglabājās?
Vai dubultpilsonības iegūšanai ir nozīme pretendenta apliecinājumam atgriezties
Latvijā vai kāda cita saikne ar valsti?
Noteikti jārunā par situāciju, ka šobrīd Latvijas pilsonis iegūst citas valsts
pilsonību. Cik dubultpilsonības pieļaujamas vienam Latvijas pilsonim?
Un daudzi citi nozīmīgi jautājumi.
Protams, galvenais, kāpēc runājām par dubultpilsonību – ikviens Latvijas pilsonis,
viņa pēcnācējs, kas ir lojāls mūsu valstij un protams ikviens latvietis vai līvs jebkur
pasaulē ir Latvijas valstij ļoti nozīmīgs un svarīgs.
Mums ir svarīgi arī visi tie Latvijas pilsoņi, kam tiesas ceļā atņemta pilsonība vai
kas attiekušies „labprātīgi”. Pieņemot likumprojektu, mums ne tikai jādod iespēja
viņiem atgūt Latvijas pilsonību, paredzot tam īpašu procedūru, bet arī valsts vārdā
jāatvainojas par izdarīto pārestību. Bez nosodījuma, bet ar patiesu velmi atgūt „savējos”!
Pilsonības likuma reforma patiesi ir ļoti apjomīga. Tāpēc pats svarīgākais debatēt
ne tikai Saeimā, apakškomisijā vai partiju frakcijās, ne tikai ekspertiem, tiesību
speciālistiem, bet svarīgi šo sarunu pārnest uz publisko telpu, arī aktualizēt šo jautājumu
katram sabiedrības loceklim, lai to pārspriestu interešu kopās, darba vietās vai ģimenē.
Tad šis likums pēc būtības 21. gadsimtā vairs nebūtu grozāms. Ar šādu attieksmi strādā
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gan frakcijas, gan apakškomisijas deputāti, gan arī konstitucionālo tiesību eksperti, kam
lūgts palīdzēt likuma grozījumu izstrādes gaitā.
Valstij ir jāpieņem šie būtiskie grozījumi, bet tie nevar palikt tikai oficiālā
laikraksta lappusēs. Valstij aktīvi jāskaidro šie grozījumi, jānodrošina informācijas
pieejamību visām interesentu grupām viņām pieejamā valodā, jāizglīto valsts pārvalde,
diplomātiskās pārstāvniecības un tiesas, lai nebūtu aplamību likuma piemērošanā.
Valstij ir jāaicina zinātniekus veltīt plašāku uzmanību pilsonības jautājumiem un
dod savus skaidrojumus gan par likumu, gan tā piemērošanu. Jo sevišķi nodrošinot, lai
likuma piemērošana atbilstu likumdevēja mērķiem un gribai.
Pats personīgi esmu ticies ar latviešu diasporas pasaulē pārstāvjiem, uzrunājis
sabiedrību ar mediju, preses un sociālo tīklu starpniecību, aicinot rakstīt vēstules ar
ierosinājumiem, aprakstīt dzīves stāstus. Tā rezultātā atsaukušies daudzi, saņemts plašs
klāsts ieteikumu, piemēru un skaidrojumu. It sevišķi gribu uzteikt Austrālijas tautiešus
par nesavtīgo dalību ar idejām un ierosinājumiem.
Pilsonības likuma grozījumu normas nevar būt jautājums, par ko notiek strīdi, tas
var būt jautājums, par kuru notiek tikai sarunas.
Šobrīd daudzās Eiropas savienības valstīs kļūst aktuālas debates par katras valsts
Pilsonības likumiem, Latvija ar savu redzējumu var palīdzēt šai jautājumā un dalīties
pieredzē.
Apakškomisija jau ir tikusi galā aptuveni ar pusi no iesniegtajiem priekšlikumiem
un ir apņēmības pilna strādā tālāk. Ceru, ka ar visu mūsu kopīgajiem spēkiem, likums
tiks pieņemts jau vasarā.
Vienlaicīgi paslavējot par racionālu darbu katru, kas strādā apakškomisijā, gribu
pateikties gan valsts prezidentam Andrim Bērziņa kungam par interesi Pilsonības likuma
izmaiņu procesā, paldies arī Saeimas juridiskajam birojam un tā vadītājam Gunāram
Kusiņa kungam, pieaicinātajiem ekspertiem, Saeimas darbiniekiem, kas palīdz mums
sagatavoties ikdienas darbā. Ne velti kāds ļoti augstas raudzes tiesību eksperts šīs
apakškomisijas darbu vērtējot teicis „Šis ir pareizais ceļš kā Latvijas Republikas Saeimā
būtu jāpieņem ikviens nozīmīgs likums”.
Uz to arī tiecamies!
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