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attīstības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu "Kārtība, kādā administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros 
pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju 
kopīga jaunveidojamā novada 
pašvaldības administratīvās struktūras 
projekta izstrādei" (VSS-590) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)  sagatavoto  
Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās 
reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga 
jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 
izstrādei"(MK noteikuma projekts), jo ir šādi iebildumi un priekšlikumi: 
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 
7.punkts uzdod Ministru kabinetam noteikt nosacījumus un kārtību, kādā 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021.gada 1.jūlijam 
pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada 
administratīvās struktūras  projekta izstrādei. Noteikumu projekts paredz veidot 
komisiju, kas vērtēs pieteikumus un termiņus, kādos pieteikumi jāiesniedz. 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izstrādes un Saeimā 
izskatīšanas gaitā tika apliecināts, ka tiks piešķirts valsts budžeta finansējums, 
lai varētu izstrādāt jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projektu. 
Minētā likuma anotācijā sadaļā par tiesību akta projekta ietekmi uz valsts un 
pašvaldību budžetiem tika paredzēts “valsts budžeta finansējums pašvaldībām 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai 892 500 EUR, tai skaitā - 
Novadu administratīvās struktūras projektu izstrādei (apvienošanās projekts) 
367 500 EUR. 
Katram novadam, kas veidojas apvienojoties, jāizstrādā jaunās administratīvās 
struktūras projekts, lai spētu 2021. gadā veiksmīgi uzsākt jaunā novada 
darbību. 
Viena projekta vidējās izmaksas līdz 18 103,45 EUR, kas paredzētas 29 
jaunveidojamiem novadiem, izmaksājot 2020. gadā 70% no finansējuma;[..]”. 
No noteikumu projekta piedāvātās redakcijas redzams, ka uz jaunveidojamā 



 

 

2

novada administratīvās struktūras projekta izstrādei paredzētajiem 
līdzekļiem tiks organizēts konkurss, kas nozīmē, ka kāda jaunveidojamā 
pašvaldība var palikt bez līdzekļiem šā projekta izstrādei. Šāda kārtība ir 
birokrātiska, administratīvi noslogojoša un arī neatbilst Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto likuma pārejas noteikumu mērķim. Komisijas izveidei, 
lai lemtu tikai par finansējuma piešķiršanu, ir nevajadzīga Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra (VRAA) un ministrijas administratīvo resursu tērēšana, ja 
komisijas darbs ar to beidzas un tā nevērtē izstrādātos projektus, bet tā kā par 
pašvaldības administratīvās struktūras izveidi var lemt tikai un vienīgi ievēlētie 
deputāti, tad šādas komisijas izveide nav nepieciešama. Tā vietā noteikumu 
projektā būtu  jānosaka maksimālā summa, uz kādu var pretendēt atbildīgā 
pašvaldība, lai izstrādātu jaunveidojamā novada administratīvo struktūru  un 
tās ietvaros, tad VRAA lemj par finansējuma izmaksu atbildīgajai pašvaldībai. 
Ja atbildīgās pašvaldības iesniegtais pieteikums finansējuma pieprasījumam ir 
lielāks nekā noteiktais maksimālai, tad izmaksā maksimālo finansējumu, ko 
pieļautu noteikumu projekts. 
Ņemot vērā minēto, aicinām izdarīt noteikumu projektā šādas izmaiņas: 
1.1. 3.punktā lūdzam precizēt uz kādu datumu jānosaka iedzīvotāju skaits 
pašvaldībā pēc Iedzīvotāju reģistra datiem – uz 2020.gada 1.janvāri, uz šo 
noteikumu projekta spēkā stāšanās dienu, Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās dienu, cits datums? 
1.2. 4. punktu lūdzam apvienot ar 12. punktu un pieteikumā mērķdotācijas 
saņemšanai norādīt komandas sastāvu no visām pašvaldībām, kas veidos 
jaunveidojamo pašvaldību, lai izstrādātu jaunveidojamās pašvaldības 
administratīvās struktūras projektu. 
1.3. Svītrot 6., 7., 8., 9.,10., 20. un 21. punktu, jo komisijas izveidei nav 
pievienotās vērtības, bet rada papildus birokrātisko un administratīvo slogu. 
Nepieciešamības gadījumā noteikumu projekta 11.punktu varētu precizēt tā, lai 
noteiktu  termiņu, kādā VRAA izskata mērķdotācijas pieprasījumu un izmaksā 
līdzekļus. Savukārt par 10.punktu – vai tiešām Valsts kasē nav pieejama 
informācija par atbildīgās pašvaldības norēķinu kontu? Gadījumā, ja komisija 
tomēr tiek veidota, lūdzam komisijas sastāvā iekļaut arī LPS pārstāvi. 
1.4. Svītrot 13., 15. un 18. punktu, jo noteikumu projekta izdošanas 
tiesiskā pamata norma uzdod Ministru kabinetam noteikt nosacījumus un 
kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021.gada 
1.jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā 
novada administratīvās struktūras  projekta izstrādei. Likumdevējs nav uzdevis 
noteikt pienākumus pašvaldībām attiecībā uz sadarbību jaunveidojamā novada 
administratīvās struktūras projekta izveidē, tāpat nav uzdevis noteikt, kāda 
informācija būtu ietverama jaunveidojamā novada administratīvās struktūras 
projektā. Tāpat Ministru kabinetam nav dots deleģējums noteikt, kādā termiņā  
jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekts jāiesniedz jaunajai 
pašvaldības domei.  
1.5. MK noteikumu 14.punktā ir noteikts, ka attiecināmās izmaksas ir 
atalgojums (darba alga un valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas).  
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Vai domāta darba alga jaunam darbiniekam vai esošajiem? Projekta 
izstrādē varētu tikt iesaistīti esošie darbinieki, veicot papildu pienākumus, līdz 
ar to būtu nepieciešams noteikt atlīdzību par papildu pienākumu veikšanu.  
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
3.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzību šā likuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās 
garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa šā likuma izpratnē ir mēnešalga, 
piemaksas, prēmijas un naudas balvas.   
1.6. 19.punktā svītrot vārdus “un jaunievēlētās novada domes lēmumu par 
izstrādātā projekta izskatīšanu un pieņemšanu zināšanai”. Pirmkārt nav 
deleģējuma noteikt šādu prasību, otrkārt prasība pieņemt zināšanai izstrādāti 
jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projektu ir neloģiska. Vēršam 
uzmanību, ka jaunveidojamajai domei jau pirmajā sēdē pēc priekšsēdētāja 
ievēlēšanas būtu jāapstiprina ja ne visa administratīvā struktūra, tad vismaz 
Nolikums, lai būtu skaidrība pēc kādiem noteikumiem turpmāk pašvaldība 
darbojas. 
2. LPS vērš Jūsu uzmanību, ka MK noteikumu 8.punktā teikts, ka 
aģentūra divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā noteiktā lēmuma 
saņemšanas izvērtē to un nodod Komisijai. 
Nav saprotama atsauce uz noteikumu 5.punktu, jo 5.punktā netiek atrunāta 
lēmuma pieņemšana. 
Lūdzam precizēt MK noteikumu projektu.    
3. LPS vērš Jūsu uzmanību, ka MK noteikumu 20.punktā teikts, ka ja 
jaunā novada pašvaldība, kā tiesību un saistību pārņēmēja konstatē, ka projekts 
nav izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu, tā informē aģentūru. 
Nav saprotama atsauce uz noteikumu 5.punktu, jo 5.punktā nav atrunāta 
projektā ietveramā informācija. Iespējams domāts 15.punkts. 
Lūdzam precizēt MK noteikumu projektu. 
4.  Lūdzam noteikumu projektu attiecināt ne tikai uz pašvaldībām kuras 
tiek apvienotas, bet arī tām pašvaldībām, kuras tiek veidotas, atdalot daļu no 
citas pašvaldības administratīvās teritorijas. 
 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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