
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME 
 Lāčplēša ielā Nr.11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000020824 

tālrunis 651 33655, fakss 651 52352, E-pasts: dome@jaunjelgava.lv 

Norēķinu konts LV87 UNLA 0050 0206 3749 0, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X 

Jaunjelgavā 

 

16.04.2019. Nr. 2.1-16/19/474    Latvijas Pašvaldību savienībai 

 
 

Par VARAM informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi 

teritoriālā iedalījuma modeli” projektu 

 
   Jaunjelgavas novada pašvaldība, iepazinusies ar informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai 

apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” projektu, vērš uzmanību, ka 

informatīvais ziņojums un tā pielikums nr. 1 atsaucas uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likumu” un tā normām, patvaļīgi mainot ziņojumā  likuma pantus un ignorējot likuma 

normu tekstu. 

Ziņojumā minēts: 

- Izvērtējot statistikas informāciju par 2018. gadu, konstatējams, ka jau 59 administratīvās 

teritorijas no 119 neatbilst likuma kritērijiem (sk. 1. pielikumu): 

1.novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju – neatbilst 39 novadi; 

2.novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta – 

neatbilst 54 novadi; 

3.novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota – neatbilst 2 novadi; 

4.republikas pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju – neatbilst 2 

republikas pilsētas. 

    Ziņojums atsaucas uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6. panta otrās 

daļas 3. punktu un 7. panta otrās daļas 1., 3. un 4. punktā noteiktām normām. Likuma 6. pants 

nosaka:  “Izveidojot vai likvidējot republikas pilsētu, kā arī grozot tās robežu, tiek ievēroti šādi 

noteikumi” un 7. panta nosaka:  “Izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī grozot tā robežu, tiek 

ievēroti šādi noteikumi”.  

Ziņojuma 1. pielikuma tabulā minēts: “Novadu teritorijā nav ciema vai pilsētas ar 2000 

patstāvīgo iedzīvotāju”, kur minēts Jaunjelgavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 7. panta otrās daļas 4. punkts nosaka: “novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 

2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta”. 

   Ziņojums patvaļīgi interpretē un pat pārveido likuma tekstu un normas, izdarot 

secinājumus un virzot likumdošanas tālākas iniciatīvas neeksistējošām neatbilstībām likumā, kas 

ir nepieļaujamas novirzes no tiesiskuma un bezprecedenta izpildvaras patvaļa. 

  Jaunjelgavas novada pašvaldības vārdā izsaku protestu pret neizprotamu likuma 

piemērošanu un neatbalstu ziņojumu.  

 

  

Novada domes priekšsēdētājs                           Guntis Libeks 
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