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LR Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijai 

 
Par grozījumu likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”  
 

2019.gada 21.oktobrī Ministru kabinets Latvijas Republikas Saeimai iesniedza 
likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (turpmāk -  
likumprojekts). Saskaņā ar likumprojekta pielikuma 15.punktu Jelgavas novadu veidos 
tagadējās republikas nozīmes pilsētas Jelgavas, Ozolnieku novada un Jelgavas novada 
teritorijas.  

Jelgavas pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 
12.septembra lēmumu, Saeimas kārtības ruļļa 95.panta pirmo daļu, ierosina  iesniegt 
Saeimai priekšlikumu par grozījumiem likumprojektā “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” un likumprojekta pielikumā “Administratīvās teritorijas , to 
administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības - novada pilsētas un novada 
pagasti” nosakot, ka Jelgava ir republikas pilsēta, un svītrot no pielikuma 
15.5.apakšpunktu (“15.5. Jelgavas pilsēta”). Vēršam Jūsu uzmanību, ka ceturtās lielākās 
Latvijas pilsētas Jelgavas pašvaldība ar 61 162 (pēc PMLP datiem uz 2018.gada 
1.janvāri) iedzīvotājiem spēj patstāvīgi veikt tai ar likumu noteiktās funkcijas un atbilst 
valdības noteiktajiem kritērijiem, lai saglabātu republikas pilsētas statusu un patstāvīgu 
administratīvo teritoriju.  

Jelgavas pilsētas dome 2019. gada 12.septembrī pieņēma lēmumu “Par administratīvi 
teritoriālo reformu”, kurā tika noteikts, ka reformas priekšlikuma ietvaros nav ievērotas 
Eiropas padomes Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par vietējo un reģionālo 
iestāžu robežu un/vai struktūras reformu procesiem, kā arī samērīguma princips, kas nosaka, 
ka, lai pieņemtu vairākuma gribai atbilstošu lēmumu, saprātīgi jāizvērtē un samērīgi jāievēro 
visu iesaistīto pušu intereses. Reformas priekšlikumā  nav vērtēta subsidiaritātes principa 
prasību ievērošana, jo netiek analizētas nedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju 
pakalpojumu pieejamības esošā kārtība, nedz sagaidāmās izmaiņas, ko radīs Jelgavas pilsētas 
un Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvo teritoriju apvienošana. Tāpat nav vērtētas 
Jelgavas iedzīvotāju dzīves līmeņa izmaiņas, kā arī izpaliek jebkāds iedzīvotāju sabiedriskā 
labuma apsvērumu izvērtējums. Iepriekš minēto principu neievērošana nerada tiesisko 
noteiktību un paļāvību, tādēļ  Jelgavas pilsētas dome lēma atzīt Ministru kabineta konceptuālā 
ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” projektā paredzēto priekšlikumu par 
jaunas administratīvās teritorijas ar jaunu administratīvo centru – “12. Jelgavas novads  
(Jelgava)” izveidošanu, par juridiski nekorektu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju 
interesēm un labas un pienācīgas pārvaldības principiem neatbilstošu. Lēmums tika nosūtīts 
Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, Jelgavas novada domei un Ozolnieku novada domei. 

2019.gada 14.oktobra MK Konceptuālajā ziņojumā par administratīvi teritoriālo 
iedalījumu tika veiktas izmaiņas, republikas nozīmes pilsētas statusu saglabājot arī Liepājai, 



ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Daugavpilij un Rēzeknei, lai gan republikas nozīmes pilsētai Jelgavai iedzīvotāju skaits ir 
divas reizes lielāks nekā Rēzeknei un, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, abi Jelgavas pilsētai 
blakus esošie novadi spēj izpildīt likumā noteiktās pašvaldības funkcijas. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija norādīja, ka atbilstoši veiktajam izvērtējumam un, ņemot 
vērā pašvaldību izteiktās vēlmes, rasta iespēja veikt korekcijas sākotnējā piedāvājumā, 
pārliecinoties, ka minētās pašvaldības spēj izpildīt likumā noteiktās funkcijas. Kā pamatojums 
minētajiem grozījumiem likumprojektā norādīts arī tas, ka ar triju lielo pilsētu neiekļaušanu 
novados kopā ar lauku teritorijām tiek mazināti riski apkārtējo teritoriju iedzīvotāju 
pārstāvniecības samazināšanai. 

2019.gada 15.oktobrī Jelgavas pilsētas dome nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem, 13. Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājai Ingai Goldbergai, Saeimas frakciju 
vadītajiem, kurā aicināja izvērtēt vienlīdzības un taisnīguma principu, pieņemot gala lēmumu 
par reģionālo reformu Latvijā, un piemērot vienādus kritērijus attiecībā uz lielajām pilsētām 
un nodrošināt Jelgavai republikas nozīmes pilsētu statusu saglabāšanu.   

Ministru kabinets 2019.gada 15.oktobrī atbalstīja grozījumus un likumprojektu kopumā, 
neievērtējot Jelgavas pilsētas pašvaldības priekšlikumu. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija norādīja, ka turpmākie grozījumi ir Saeimas ziņā apstiprinot, ka tādi 
noteikti būs, jo visus priekšlikumus atbildīgā ministrija nav paspējusi izvērtēt. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka ceturtās lielākās Latvijas pilsētas Jelgavas pašvaldība ar     
61 162 iedzīvotājiem spēj patstāvīgi veikt tai ar likumu noteiktās funkcijas un atbilst valdības 
noteiktajiem kritērijiem, lai saglabātu republikas pilsētas statusu un patstāvīgu administratīvo 
teritoriju.  
          Jelgavas pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 
12.septembra lēmumu, Saeimas kārtības ruļļa 95.panta pirmo daļu, ierosinām  iesniegt 
Saeimai priekšlikumu par grozījumiem likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums” un likumprojekta pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie 
centri un teritoriālā iedalījuma vienības - novada pilsētas un novada pagasti” nosakot, ka 
Jelgava ir republikas pilsēta, un svītrot no pielikuma 15.5.apakšpunktu (“15.5.Jelgavas 
pilsēta”). 
         Jelgavas pilsētas dome aicina LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju 
apmeklēt  Jelgavas pilsētu klātienē, uzklausīt deputātus un pašvaldības vadības pārstāvjus, lai 
padziļināti iepazītos ar reālo situāciju pilsētā. Ja šāda iespēja nepastāv, tad lūdzam rast iespēju 
Jelgavas pilsētas vadībai tikties ar komisijas deputātiem, lai varētu iepazīstināt ar 
argumentiem. 
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