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Latvijas Pašvaldību savienība 

lps@lps.lv  

 ivita.peipina@lps.lv  

 

Par Ādažu novada domes viedokli 

par VARAM informatīvo ziņojumu  

“Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo 

 administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” 

 

10.04.2019. Ādažu novada dome saņēma VARAM informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai 

apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, iepazīstoties ar ziņojumu 

paužam pašvaldības viedokli: 

1. Galvenais ziņojuma trūkums ir ļoti vāja reformas mērķu sasaiste ar esošās situācijas 

analīzi, neizskaidrojot konstatētos trūkumus, neveicot to iemeslu izvērtēšanu un nenorādot 

izmērāmus vai salīdzināmus ieguvumus reformas rezultātā. Tā, piemēram, nav izskaidrota 

pašvaldību atbildība, trūkumi un iespējamie risinājumi pašvaldību ekonomiskajā 

konkurētspējā, pakalpojumu pieejamībā iedzīvotājiem, pašvaldību autonomijā, 

investīciju un darbavietu radīšanā, pievilcīgas vides nodrošināšanā un patstāvībā izpildīt 

pašvaldībām likumos uzdotās funkcijas.  

2. Ziņojumā ir ļoti vāji sagatavots esošās situācijas raksturojums, jo tas sniedz 

neobjektīvu ieskatu kopā ar vienādiem izvirzītajiem kritērijiem vērtējot visus novadus, 

gan pilsētas, gan reģionālos attīstības centrus, gan pārējos novadus. Tikai dažās jomās būtu 

pieļaujams vērtēt pašvaldības vienotā griezumā. Atsevišķi svarīgi būtu vērtēt pilsētas, kas ir 

saņēmējas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, īpaši ņemot vērā to, ka pilsētas un reģionālie 

centri saņēma pastiprinātu atbalstu attīstībai no ES struktūrfondiem. 

3. Ziņojuma 4.daļā “Kā teritoriālā reforma varētu nākotnē ietekmēt pašvaldību darbību” ir 

ļoti vāji sagatavota, jo tā sniedz ieskatu tikai dažās jomās, kurās iespējami uzlabojumi reformas 

rezultātā un pilnīgi neko neparedz izmērāmu vai salīdzināmu ieguvumu veidā par reformas 

ietekmi uz pašvaldību darbu valsts un pašvaldību ekonomiskās izaugsmes un konkurētspēju 

uzlabošanā, racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu visas valsts pārvaldes darbībā, 

vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību darbības sistēmu izveidē, labāku priekšnosacījumu 

radīšanā tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem, radītajiem 

mehānismiem efektīvākai novadu pašpārvaldes darbībai, pašvaldību autonomijas un 

kapacitātes nostiprināšanā, pievilcīgas vides investīcijām un jaunu darbavietu radīšanai, kā arī 

pašvaldībām tām likumos uzdoto funkcijas izpildes patstāvībai. 

4. Ziņojuma 6.daļā “Sabiedriskai apspriešanai izvirzāmais teritoriālā iedalījuma modelis” 

ir noteikti administratīvo teritoriju izveides kritēriji, taču nav izveidots pārskatāms 

novērtējums par katra novada  atbilstību kritērijiem un pamatojums neatbilstošo novadu 

pievienošanai atbilstošiem novadiem.  

5. Ziņojuma kopsavilkums un secinājumi ir sapludināti vienā daļā un nav nodalīti pēc 

to saturiskās jēgas. Kopsavilkumam būtu jāatspoguļo anotācija par esošo situāciju un tās 
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uzlabošanas iespējām, savukārt secinājumiem – par galvenajiem trūkumiem, kas traucē katra 

reformas mērķa sasniegšanu un veidiem, kā šos trūkumus novērst. 

Par neprecīzu informāciju par Ādažu novadu paskaidrojam šādi - Ādažu novada dome kopš 

2013.gada nav SIA “Rīgas apriņķa avīze” akciju turētāja.  

Iepazīstoties ar ATR karti un pievienoto 9.pielikumu novērojamas pretrunas – Ādažu 

administratīvajai teritorijai kartogrāfiskajā materiālā attēlā Nr.16 piekritīgs  Sējas novads, bet 

9.pielikuma nosacījumos un piedāvājumā atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam 

iedalījumam Sējas novads ir Siguldas administratīvajā teritorijā, vienlaikus 10.pielikuma 

administratīvais centrs Sējas pagasts norādīts Ādažu administratīvajā teritorijā.   

 

 

Attīstības un investīciju daļas vadītāja                K.Miķelsone 


