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Par viedokļa izteikšanu par likumprojektu  

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

Rugāju novada dome ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli, kurā tiek lūgts 

sniegt viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Vēstulē 

tiek aicināts pieņemt lēmumu par attieksmi pret administratīvi teritoriālo reformu. 

Rugāju novada domē ir saņemta Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās 

reformas komisijas vēstule, kurā visas pašvaldības tiek aicinātas iesniegt augstāk minētajai 

komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums”. 

Rugāju novada dome ir iepazinusies ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” un norāda, ka Likumprojekta „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma”(anotācijas) II daļas 2.punktā uzskaitīta tiesiskā regulējuma ietekme uz 

tautsaimniecību,  minot efektīvu infrastruktūras nodrošināšanu un tās lomu saimnieciskās 

darbības attīstībā. Minētais apgalvojums nevieš pārliecību par izpildi Rugāju novada teritorijā, jo 

10 gadu laikā finansējuma trūkuma dēļ joprojām nav sakārtota ceļu infrastruktūra starp ciemiem, 

tajā skaitā uzņēmumu saimnieciskās darbības uzlabošanai un nokļūšanai uz tagadējo novada, vai 

turpmāk plānoto jauno novada centru. 

Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu 

“Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (Ministru 

kabineta sēdes protokols Nr. 24., 23. §) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

uzdeva organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā 

ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.  

Rugāju novada dome atzīst Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma “Par administratīvi 

teritoriālo iedalījumu” projektā paredzēto priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas ar 

jaunu administratīvo centru – Balvi, iekļaujot tajā arī Rugāju pašvaldības administratīvo 

teritoriju, izveidošanu par nepamatotu, pavirši izstrādātu un Rugāju novada pašvaldības 

iedzīvotāju interesēm neatbilstošu, jo konceptuālais ziņojums:  

1. nav pamatots ar rūpīgi izstrādātu visaptverošu analīzi par Rugāju novada pašvaldības 

administratīvajiem un tās administratīvo teritoriju raksturojošiem sociālekonomiskajiem 

kritērijiem, kā arī pēc savas būtības paredz vienīgi novada administratīvo robežu grozīšanu, kas 

neatbilst administratīvi teritoriālās reformas būtībai; 

2. neietver skaidri definētu Rugāju novada pašvaldības un tās administratīvās teritorijas 

reformēšanas mērķi;   

3. neietver sociāli ekonomisku pamatojumu, īpaši attiecībā uz Rugāju novada 

pašvaldības iedzīvotāju ekonomisko apstākļu izmaiņu izvērtējumu visā jaunizveidotajā Balvu 

novada administratīvajā teritorijā, garantējot iedzīvotāju dzīves apstākļu nepasliktināšanos un 

pakalpojumu pieejamību, bažas raisa fakts, ka  teritorijas reformas rezultātā radīsies nomales 

efekts, pakalpojumi attālināsies no iedzīvotājiem; 
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No 2019. gada 30. aprīļa līdz 7. maijam Rugāju novada dome organizēja Rugāju novada 

iedzīvotāju aptauju. Kopējais respondentu skaits, kuri izteica savu viedokli organizētajā aptaujā 

ir 355. No iesniegtajām aptaujām par nederīgām tika atzītas 19 aptaujas, kurās nekorekti norādīts 

vārds un uzvārds vai anketa iesniegta anonīmi, tāpēc rezultāti attiecīgi tika apkopoti no 336 

aptaujām. Aptaujas, kuras iesniegtas no pašvaldības informatīvā izdevuma “Kurmenīte” un 

aizpildītas klātienē ir 157, savukārt, internetā aizpildītas 179 aptaujas. 

30% no aptaujātajiem respondentiem kā savu nodarbošanos norādījuši “Valsts vai 

pašvaldības darbinieks”, 27% ir uzņēmēji vai pašnodarbināta persona, 13% ir kāda uzņēmuma 

darbinieki, 12 % - pensionāri, 10 % - bezdarbnieki, taču 8 % no aptaujātajiem ir norādījuši 

atbildi “Cits variants”. 

Ar pārliecinošu vairākumu, un tas ir 79 %, iedzīvotāji iesniegtajās aptaujās atzīmējuši, 

ka nevēlas, lai Rugāju novada teritorija tiktu pievienota citiem novadiem.  Ja notiktu 

administratīvo teritoriju apvienošana, tad tikai 12 % respondentu aptaujās atzīmējuši variantu 

"Balvu novads". Tāpat mazu atsaucību guvuši varianti Gulbenes novads (6%), Lubānas novads 

(2%). Atbildi “Cits variants” norādījis 1% respondentu, iesakot izskatīt variantu par divu līmeņu 

pašvaldībām (daļa novada funkciju tiktu uzticētu aprinķu adminstrācijai).   

2019. gada 28.novembrī Rugājos norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Reformu nodaļas vadītāja A.Šulta un viņa vietnieces tikšanās ar novada 

iedzīvotājiem, novada vadību. Tikšanās gaitā tika uzsvērts, ka iepriekšējā reformas laikā ir 

izveidojušās pēc teritorijas lieluma dažādu izmēru pašvaldības, bet mazie novadi nespējot 

kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem un veidojot augstas administratīvās 

izmaksas”. Rugāju novada dome norāda, ka konsultācijas ar VARAM par plāno  Administratīvi 

teritoriālo reformu bija nekorektas un neapmierinošas, jo nozares ministrs J.Pūce nav klātienē 

ticies un iesaistījies diskusijā ar Rugāju novada iedzīvotājiem. 

Ņemot vērā to, ka šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

piedāvātā administratīvi teritoriālās reformas virzīšanas procesā netiek ievērotas Rugāju 

pašvaldības un tās iedzīvotāju tiesības konsultēties par novada administratīvo robežu grozīšanu, 

un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantu, Eiropas Vietējo pašvaldību 

hartas 5. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, likuma «Par pašvaldībām» 21. panta 

pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, 

Jānis Ikstens, Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

 

1. Aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izpildīt Saeimas 2019. 

gada 21. martā paziņojumā “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu” uzdoto 

uzdevumu, par konceptuālo ziņojumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu, konsultēties ar 

Rugāju novada  pašvaldību, tādējādi ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu un 

respektējot Rugāju novada pašvaldības iedzīvotāju konstitucionālās tiesības piedalīties 

pašvaldības darbā. 

2. Aicināt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju 

rosināt apturēt teritoriālās reformas virzību pēc pašreiz izstrādātā modeļa, un nodrošināt secīgu, 

nesasteigtu un demokrātisku taktiku teritoriālās reformas modeļa ieviešanā. 

3. Nosūtīt lēmumu ar pielikumu Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās 

reformas komisijai un Latvijas Pašvaldību savienībai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

11.12.2019.  


