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Likumprojekta izskatīšanas gaita
• Likumprojekts «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu

likums» (Nr.462/Lp13) (turpmāk - likumprojekts) tiek skatīts
speciāli izveidotā Administratīvi teritoriālās reformas komisijā.

• Likumprojekts tiek gatavots uz otro lasījumu. Priekšlikumu
termiņš bija 18.12.2019. Iesniegti 335 deputātu priekšlikumi

• Pašvaldību priekšlikumi un NVO priekšlikumi, tajā skaitā LPS un
LLPA tabulā nav iekļauti

• Likumprojekts tiek skatīts no 10.01.2020 (otrdienās un
piektdienās)

• Likumprojekta pamatteksts ir izskatīts, izņemot atliktos
jautājumus, 24.01.2020 sāks skatīt pielikumu ar Rīgu un Rīgas
apkaimes pašvaldībām 2



Likumprojekta izskatīšanas gaita
• 4 likumprojekta panti aizstāti ar vienu.

• Atliktie jautājumi – konceptuāli atbalstīti:

• 2 pārvaldības līmenis (strādā Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas
apakškomisija)

• 0 pārvaldības līmenis – vēlēts «vecākais»

• Pierīgas novadu uzskaitījums svītrots no likuma

• Vēl diskutēs par pilsētu uzskaitījumu

• Atsevišķi pārejas noteikumi
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Likumprojekta izskatīšanas gaita
• Tā kā no likuma novadu izveidošanas kritēriji ir svītroti, jaunā

novada administratīvo teritoriju izlems politiski.

• Kaut arī «konsultācijas» notiek bez precīziem novadu un
republikas pilsētu izveides noteikumiem (kritērijiem), bet var
diskutēt par tiem kritērijiem, kas bija Ministru kabinetā
apstiprinātos politikas plānošanas dokumentos un likumprojekta
anotācijā.

• Par likumprojekta pamattekstu diskusijas nav bijusi. Komisija ar
pašvaldībām «konsultējas», vienkārši skatot attiecīgo novada
izveides priekšlikumu likumprojekta tabulā.

• PAMATĀ DISKUSIJAS PAR ATTIECĪGĀ NOVADA IZVEIDI, KO
SĀKOTNĒJI PREZENTĒ VARAM, PĒC TAM ĻAUJOT IZTEIKTIES
PAŠVALDĪBĀM, VAI DEPUTĀTAM, KURŠ IESNIEDZIS PRIEKŠLIKUMU.4



Likumprojekta izskatīšanas gaita
• Lai arī «konsultācijas» notiek tikai par likumprojekta pielikumu,

esam aicinājuši runāt arī par neskaidrajiem pamatteksta un
pārejas noteikumu jautājumiem;

• Apspriežot «profilus», esam aicinājuši skaidrot VARAM
piedāvātā «profila» trūkumus, minot galvenos pašvaldības
lēmumos noteiktos argumentus; analizējot jaunā novada
izveides ieguvumus pašvaldības iedzīvotāju ieguvumu un
zaudējumu skatupunktā.
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Likumprojekta izskatīšanas gaita
24.un 28.janvāris - saruna ar Pierīgas pašvaldībām

Nodots saskaņošanai ar Limbažu , Sējas pašvaldībām LNNK priekšlikums-
veidot Saulkrastu novadu(Saulkrastu , Sējas, Skultes, Vidrižu, Lēdurgas
pagasti+ Saulkrastu pilsēta)

31.janvāris- Latgales pašvaldības

Ilūkstes novads- nebūs Daugavpils novadā, izskatīs Sēlijas novada sakarā

Atlikts- Krāslavas novada un Preiļu novada galīgās robežas, jo Aglonas novada
3 pagasti- Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas – grib uz Krāslavas novadu, Preiļu
novads- Kastuļinas pagastu.

Atlikts jautājums par Varakļānu pagastu un pilsētu, būs konsultācijas
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Paldies par uzmanību!
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