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Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība un 
nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību 
un saistību pārdalei administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā" (VSS-558) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas  sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība un 
nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei 
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā" ( noteikumu 
projekts) un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi:  
1.Vēršam Jūsu uzmanību , ka  attiecīgi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra  
noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 97.punktam 
aiz noteikumu projekta nosaukuma raksta norādi, uz kāda likuma pamata noteikumu 
projekts sagatavots. Norādē secīgi raksta: 
97.1. vārdus “izdoti saskaņā ar”; 
97.2. likuma nosaukumu attiecīgā locījumā; 
97.3. likuma vienību uzskaitījumu, kurās Ministru kabinets pilnvarots izdot attiecīgos 
noteikumus. 
Atbilstoši minētajiem noteikumiem, norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, 
var tikt ietvertas norādes uz vairākiem likumiem. Tātad norādē uz noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatu var tik ietvertas viena vai vairāku likumu vienības.  
Ņemot vērā minēto lūdzam no norādes uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu 
svītrot atsauci, kas satur informāciju par noteikumu izdošanas īso termiņu.  
2. Noteikumu projektā lūdzam precizēt un skaidrot arī terminu “robežu grozīšana”. 
Vārdu “robežu grozīšana” lietošana būtu pieļaujama gadījumā, ja robežu grozīšanu 
īstenotu pašvaldības pašas, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu un īstenojot 
visas procedūras, kas izriet no Eiropas Vietējo pašvaldību hartas attiecībā uz 
iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu saistībā ar robežu grozīšanu. 2020.gada 10.jūnijā 
pieņemtais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz administratīvo 
teritoriju apvienošanu un sadalīšanu uz likuma pamata. Līdz ar to šajā gadījumā nevar 
runāt tikai par “robežu grozīšanu” tā sašaurinātajā izpratnē. Robežu grozīšanai un 
administratīvo teritoriju apvienošanai var būt dažādas sekas. Administratīvo teritoriju 
apvienošanas gadījumā sekas var būt tādas, ka tiek izveidota jauna administratīvā 
teritorija, kas ir iepriekšējās teritorijās esošo pašvaldību saistību un tiesību pārņēmēja, 
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savukārt robežu grozīšana, to precizējot, būtisku ietekmi uz saistību un tiesību 
pārņemšanu var arī neradīt.  
3. Lūdzam apvienot noteikumu projekta 3. un 6. punktu, jo tie pēc būtības nosaka 
termiņus, kad jāuzsāk un cik ilgā laikā jāizstrādā reorganizācijas plāns.  
4. Lūdzam mainīt vietām noteikumu projekta 4. un 5. punktu.  
5. Noteikumu projekta 9.punkts paredz reorganizācijas komisijas izveidi nosakot, ka 
no reorganizējamās un iegūstošās pašvaldības tiek izvirzīti 5 komisijas locekļi, tomēr 
nav pateikts, kādas amatpersonas būtu virzāmas. Aicinām skaidrības nolūkos 
papildināt vismaz anotāciju par to amatpersonu loku, kas varētu tikt virzītas 
reorganizācijas komisijas locekļu amatiem. 
6. Noteikumu projekta 12.8.punktā tiek paredzēts veikt līdzdalības pārvērtēšanu 
atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 
noteiktajam. Lai izvairītos no finanšu līdzekļu izšķērdēšanas, aicinām šo normu 
precizēt tā, lai līdzdalības pārvērtēšana nav atkārtoti jāveic, ja tā ir izdarīta gada laikā 
līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās brīdim vai jau 
šāda līdzdalības pārvērtēšana ir uzsākta. Tāpat lietderīgi būtu precizēt, kas veic 
līdzdalības pārvērtēšanu – reorganizējamā pašvaldība, iegūstošā pašvaldība vai 
reorganizācijas komisija. 
7. Noteikumu projekta 16.punktu aicinām apvienot ar noteikumu projekta 3. un 
6.punktu, kas nosaka reorganizācijas plāna izstrādes uzsākšanu un termiņus kādos tas 
darāms. Līdz ar to arī pabeigšanas termiņam būtu jābūt apvienotajā noteikumu 
projekta punktā. 
8. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu par to, kā tiks nodrošināta 
iegūstošās pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz no 
reorganizējamās pašvaldības pārņemtajiem nekustamajiem īpašumiem. Aicinām 
paredzēt automatizētu kārtību, kādā tiks nodrošināta datu sakārtošana kadastrā un 
Zemesgrāmatā. 
9. Lūdzam atkārtoti izvērtēt vai lēmuma reorganizācijas plāna konstatējošā un 
lemjošā daļā ir jāatspoguļo viena un tā pati informācija. Aicinām apsvērt iespēju 
sagatavot vienu tabulu, kura tik fiksēta pie konstatējošās daļas un kuru var apstiprināt 
ar lēmumu, jo reorganizējamā pašvaldība nevar nodot vairāk nekā tai ir un iegūstošā 
pašvaldība nevar pārņemt mazāk nekā ir reorganizējamai pašvaldībai. 
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