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Par informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai 

izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” 

saskaņošanu 

 

 Beverīnas novada pašvaldība, iepazīstoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 10.04.2019 vēstuli Nr. 1-132/3187 “Par informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai 

apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” saskaņošanu” Jūs 

informē, ka nav precīzas informācijas par teritoriālās reformas mērķiem un risinājumiem.  

 Informatīvā ziņojuma (turpmāk tekstā – ziņojums) 1.punkts “Teritoriālās reformas 

mērķi”. Par 1.apakšpunktu – Veicot teritoriālo reformu ir saprotams, ka jaunas ražotnes 

veidojamā “pilsētnovadā” neveidosies vienmērīgi, varbūt 5-10 kilometru rādiusā ap pilsētu, 

pārējā teritorijā attīstīsies līdzšinējā līmenī vai attīstība tiks bremzēta. 

 Par 2.apakšpunktu – Par valsts pārvaldes darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu 

izlietošanu. Pirmām kārtām jāveic valsts pārvaldes reforma, pašlaik pašvaldības darbinieki velta 

daudz laika, lai sagatavotu informāciju ministrijām un valsts iestādēm. Vienlaicīgi ir jāmaina 

statistikas mērķi un apjomi, lai pašvaldībām papildus nebūtu jāsagatavo dažāda informācija.  

 Par 3.apakšpunktu – ir apšaubāma paredzamā  ekspertu pakalpojumu sniegšana pēc 

teritoriālās reformas  uzņēmējdarbības attīstībai, kamēr  nav veikta valsts pārvaldes reforma, jo 

eksperti faktiski konsultē uzņēmējus – kā vieglāk izprast dažādu likumdošanas aktu – Ministru 

kabineta noteikumu un likumu režģi, nevis kā veicināt uzņēmējdarbību.  

 Par 4.apakšpunktu – Lai radītu mehānismu efektīvākai novada pagastu pašpārvaldes un 

iedzīvotāju  dalībai jaunizveidojamā “pilsētnovadu” struktūrā, ir jāmaina vēlēšanu sistēma. 

Pagastiem ir jābūt pārstāvniecības kvotai jaunajā “pilsētnovadu” domē. Tas tiktu panākts, veicot 

vēlēšanas pēc personu sarakstiem vai vēlēšanu apvienību sarakstiem. Nedrīkst pasliktināties 

pakalpojumu sniegšanas līmenim iedzīvotājiem. Par reģionālās reformas jautājumiem ir jāprasa 

iedzīvotāju viedoklis – vai referenduma vai aptaujas veidā. 

 Par 6.apakšpunktu – Visās jaunajās teritorijās investīciju piesaistei jānosaka vienādi 

nosacījumi, nenosakot iedzīvotāju skaitu konkrētajai apdzīvotajai vietai. 

 Par 7.apakšpunktu – Pašvaldības tām likumos uzdotās funkcijas izpilda patstāvīgi, ja 

tiek veikta valsts pārvaldes reforma – nosakot, kādas ir pašvaldības un kādas ir valsts funkcijas. 

Ceļu uzturēšana, sociālie pakalpojumi, izglītība būtu nododamas otrā līmeņa pašvaldībām.  
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Kopumā, pēc mūsu viedokļa, reģionālā reforma ir sasteigta un mūsu ieteikums – 

pašvaldības vēlēšanas un reģionālo reformu pabeigšanu ierosinām pārcelt par vienu gadu. Šādi 

mērķi būtu vieglāk izdiskutējami un sasniedzami. Korekti būtu uzklausīt viedokli no 

pašvaldībām pirms reformas izvirzītās kartes izsludināšanas. 

Reģionālās reformas rezultātā paredzams, ka mērķis ir koncentrēt resursus par 30 % 

“pilsētnovadu” centros un nedomāt kas notiek pārējā teritorijā.  

Otrs mums saskatāmais reformas rezultātā virzītais mērķis - veidot vieglāku vēlēšanu 

bāzi politiskajām partijām, lai varētu veidot plašāku ietekmi Latvijas teritorijā. 

Par pašvaldību institūciju darbības optimizāciju. Mūsuprāt, šis kurss – ko pašvaldības 

virzīja uz kopējām novadu Būvvaldēm, Skolu pārvaldēm, uz ko  mudināja Valsts kontrole pēc 

2016.gada revīzijām, pēc esošā ziņojuma kritērijiem ir vērsta pret mums, jo šos pakalpojumus 

veic Kocēnu novada Būvvalde un Kocēnu novada Skolu pārvalde. 

Pašlaik Bāriņtiesas sastāvā ir dažādu novadu Bāriņtiesas locekļu, bet tagad secinām, ka 

neesam pareizi rīkojušies. 

Nebūt visos iestāžu pakalpojumos esam atpalikuši no attīstību centru sniegtajiem 

pakalpojumiem. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz laulību reģistrācijas 

pakalpojumus visā novada teritorijā – gan viesu namos, gan laulāto izvēlētajās vietās. Šādus 

pakalpojumus neveic Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa. Kā notiks pēc apvienošanās? 

Iepazīstoties ar kopsavilkumu un secinājumiem ir skaidrs, ka tāpat kā iepriekšējā 

reģionālajā reformā – nesamazināsies administratīvās izmaksas. Tās paliks līdzšinējā apjomā 

vai pat palielināsies, jo jaunajā “pilsētnovadā” augsti kvalificētu speciālistu atalgojums būs 

krietni augstāks nekā pašreizējo novadu darbinieku atalgojums. Apšaubāmi – vai var izveidot 

vienotu komunālo pakalpojumu infrastruktūru tīklu, kā minēts ziņojumā. Jaunajā 

“pilsētnovadā” komunālo pakalpojumu cenas noteikti palielināsies. 

Jaunajā “pilsētnovadā” būs vairāk priekšsēdētāja vietnieku, palielināsies deputātu 

atalgojuma stundu likme. Ieekonomēt var uz vienu deputātu – domes priekšsēdētāju.  

Reģionālās reformas ziņojuma prezentācijā nav ietvertas normas par novada pašvaldību 

darbinieku sociālajām garantijām, atlaišanas gadījumā. Tāpat būtu jābūt ietvertām normām, ja 

īstenojot reformu, mērķi netiek sasniegti, kurš par to uzņemas atbildību. 

Nobeigumā varam secināt, ka šāda ziņojuma izskatīšanai iedots par maz laika. Nav 

iespējas iepazīstināt pašvaldības domes deputātus un uzklausīt viedokļus. 

 

  

Domes priekšsēdētājs        M.Zvirbulis 
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