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Par administratīvi teritoriālo reformu un likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums”
Apes novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 26.novembrī saņemta Latvijas Republikas
Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas (turpmāk – Komisija) vēstule Nr.111.9/19-1-13/19,
ar kuru tiek pašvaldības aicinātas iesniegt Komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Saeima 2019. gada 21. marta sēdē (publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58 (6397), 22.03.2019) pieņēma
lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties
spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto
autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus par samērīgām izmaksām.
Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē atbalstīja tālākai virzībai informatīvo ziņojumu “Par
sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, ar kuru sabiedriskajai
apspriešanai
nodots
jauns
administratīvi
teritoriālā
iedalījuma
modeli
(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472896&mode=mk&date=2019-05-14). Informatīvā ziņojuma
9. pielikumā “Sabiedriskai apspriešanai izvirzāmais teritoriālā iedalījuma modelis: administratīvās
teritorijas, to administratīvie centri un tajās ietilpstošās teritoriālās vienības” kā administratīvā teritorija ir
noteikta Smiltenes novads ar tā administratīvo centru Smiltenes pilsētā un Smiltenes novada sastāvā tiktu
iekļautas teritoriālās vienības - Apes pagasts; Apes pilsēta; Bilskas pagasts; Blomes pagasts; Brantu
pagasts; Drustu pagasts; Gaujienas pagasts; Grundzāles pagasts; Launkalnes pagasts; Palsmanes pagasts;
Raunas pagasts; Smiltenes pagasts; Smiltenes pilsēta; Trapenes pagasts; Variņu pagasts; Virešu pagasts.
2019. gada 6. jūnijā Smiltenē notika Apes, Raunas un Smiltenes novada domes deputātu
konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) pārstāvjiem
par Smiltenes novada apvienoto administratīvo teritoriju un 2019. gada jūnija, jūlija un augusta mēnešos
Smiltenes novada domes vadība tikās ar Apes novada un Raunas novada domju deputātiem un novada
iedzīvotājiem. 2019.gada 7.augustā Apē notika iedzīvotāju sapulce ar Ministrijas ministru Juri Pūci
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un Ministrijas piedāvāto administratīvi teritoriālo iedalījumu
reformas ietvaros, ievērojot piedāvātos kritērijus, ekonomiskās, sociālās un vispārējās attīstības principus.
Pēc iedzīvotāju sapulces, iedzīvotāju vairākums, kurš bija ieradies uz Ministrijas rīkoto iedzīvotāju sapulci,
izteica viedokli un atbalstu Ministrijas piedāvātajam jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam,
kas ietverts normatīvā akta projektā nosakot, ka administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma
vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi, apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā
dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss, kā arī normatīvā akta mērķis ir noteikt

administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu
grozīšanas, administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību.
Smiltenes novada dome 2019.gada 20.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.539 (protokols Nr.9, 2.§) “Par
administratīvi teritoriālo reformu”, atbalstot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā
iedalījuma modeli”, ar kuru noteikts, ka Apes novads kā nedalīta teritoriālā vienība administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā tiek pievienots Smiltenes novadam.
2019.gada 21.oktobrī Latvijas Republikas Saeimā iesniegts likumprojekts “Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13) (turpmāk – likumprojekts), kas tika atbalstīts Ministru kabineta
2019.gada 15.oktobra sēdē. Likumprojekts 2019.ada 24.oktobrī nodots Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai un 2019.gada 7.novembrī likumprojekts pieņemts
1.lasījumā, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz 2.lasījumu – 2019.gada 18.decembri.
Likumprojektā Apes novads ir iekļauts Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
Dome, iepazīstoties ar likumprojektu un tam pievienotajiem dokumentiem, ievērojot augstāk minēto
un, pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Apes novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
(Nr.462/Lp13) redakciju, kas Saeima pieņemta 1.lasījumā un
iesniegta 2.lasījumam, ar
nosacījumu-precizēt likumprojekta Pārejas noteikumu 21.punktu, ievērojot līdzšinējo
administratīvo teritoriju pārstāvību un tiesības.
2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Kancelejas nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram.
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