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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram  

e-pasts: pasts@varam.gov.lv 

Latvijas Republikas Saeimai 

e-pasts: saeima@saeima.lv; 

Latvijas Republikas Saeimas frakcijām: 

"Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija 

e-pasts: saskana@saeima.lv 

Frakcija KPV LV 

e-pasts: kpvlv@saeima.lv 

Jauno konservatīvo frakcija 

e-pasts: konservativie@saeima.lv 

Frakcija "Attīstībai/Par!" 

e-pasts: attistibaipar@saeima.lv 

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija 

e-pasts: nacionala.apvieniba@saeima.lv 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija 

e-pasts: zzs@saeima.lv 

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA 

e-pasts: jauna.vienotiba@saeima.lv 

Ministru prezidentam K.Kariņa kungam 

e-pasts: vk@mk.gov.lv 

Valsts prezidentam E.Levita kungam 

e-pasts: info@president.lv 

Biedrībai “Latvijas Pašvaldību savienība” 

e-pasts: lps@lps.lv 

 

Par Inčukalna novada 

teritoriālo vienotību 

Ministru kabinets 2019. gada 17. septembra sēdē atbalstīja konceptuālo ziņojumu 

“Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” un uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2019. gada 21. novembrim noteiktā kārtībā iesniegt 

Ministru kabinetā likumprojektu par administratīvi teritoriālo iedalījumu. Saskaņā ar 

administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli paredzēts Latvijā izveidot administratīvi 

teritoriālo iedalījumu ar 36 pašvaldībām. Administratīvi teritoriālā iedalījuma modelī ir 

piedāvāts Vangažu pilsētu iekļaut jaunveidojamā Ulbrokas novadā, tādejādi Vangažu 

pilsētu administratīvi sasaistot ar Pierīgu. 

 

Inčukalna novada pašvaldības viedokļa neuzklausīšana 

 

Inčukalna novada pašvaldība, izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas piedāvāto reformas modeli, vērš uzmanību uz vairākiem būtiskiem aspektiem, 
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kuru neievērošana var draudēt ar demokrātiskas valsts principu pārkāpšanu, kurā ietilpst 

arī pašvaldības princips.  

[1] Vēršam uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

izstrādāto administratīvo teritoriālo reformas priekšlikumu pamato ar Inčukalna novada 

pašvaldības viedokli, kas esot ņemts vērā, izstrādājot esošo teritoriālo reformu (Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.09.2019. vēstule Nr.1-132/8991). 

Inčukalna novada pašvaldība 2019.gada 9.augustā saņēma Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-132/7546, kurā tā informēja, ka viens no 

administratīvās teritoriālās reformas priekšlikumiem ir jautājums par Vangažu pilsētas 

atdalīšanu no Inčukalna novada pašvaldības un pievienošanu Garkalnes novada 

pašvaldības administratīvajai teritorijai. Vēstulē tika lūgts sniegt Inčukalna novada domes 

deputātu viedokli par saņemto ierosinājumu - Vangažu pilsētas atdalīšanu no Inčukalna 

novada pašvaldības un pievienošanu Garkalnes novada pašvaldības administratīvajai 

teritorijai.  

Inčukalna novada dome, atbildot uz augstāk minēto vēstuli, 2019.gada 27.augustā 

nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai starpatbildi Nr.ND/3-

4/19/NJ-647, kurā aizrādīja, ka jau 2019.gada 13.augustā pēc Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas publiskā paziņojuma viņu uzdotais jautājums nebija 

aktuāls, tā kā publiski ministrija paziņoja par Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna 

novada un tās pievienošanu jaunizveidotajam Ulbrokas novadam. Inčukalna novada 

dome, atbildot uz iesniegumu, 2019.gada 27.augustā informēja, ka Inčukalna novada 

domes deputāti š.g. 21.augusta domes sēdē ar protokollēmumu Nr.12-41.§. nolēma sniegt 

starpatbildi, ka deputātu viedoklis tiks sniegts pēc iedzīvotāju aptaujas par reģionālām 

reformām veikšanas un rezultātu apkopošanas un pēc rezultātu apkopošanas un 

apstiprināšanas domes sēdē par pieņemto lēmumu pašvaldība informēs Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministriju.  

Papildus tam 2019.gada 4.septembrī Inčukalna novada domes deputātu vairākums 

(astoņi deputāti) nosūtīja vēstuli Nr.ND/3-4/19/NJ-673 Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai ar lūgumu atlikt administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

jautājuma par Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna novada administratīvās teritorijas 

izskatīšanu līdz š.g. 18.septembrim, kad tiks pabeigta iedzīvotāju aptaujas norise un 

Inčukalna novada dome apstiprinās aptaujas rezultātus. Minētais tika pamatots ar to, ka 

izteiktais priekšlikums ir sasteigts, neizsvērts un neizskatīts Inčukalna novada domes 

sēdē. 

Līdz ar to Inčukalna novada pašvaldība un Inčukalna novada dome vēl līdz šim 

brīdim nebija sniegusi savu viedokli par administratīvi teritoriālo reformas iedalījuma 

modeli, tai skaitā, Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna novada, pievienojot to 

jaunizveidojamajam Ulbrokas novadam. Tāpat Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija nebija ņēmusi vērā Inčukalna novada pašvaldības lūgumu atlikt jautājumu par 

administratīvās teritorijas reformas izstrādi līdz iedzīvotāju aptaujas norises beigām. 

Tādējādi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nepamatoti atsaucas un 

pamatojas uz Inčukalna novada pašvaldības viedokļa uzklausīšanu, izstrādājot 

administratīvo teritoriālo reformas modeli. Vēršam uzmanību, ka līdz šim brīdim 

Inčukalna novada pašvaldība vai Inčukalna novada domes deputātu vairākums nav 

atbalstījis Inčukalna novada pievienošanu citam novadam un vēl jo vairāk nav 

atbalstījis Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna novada, pievienojot to 

Ulbrokas novadam. 

[2] Saskaņā ar demokrātiskas valsts principu un pašvaldības principu valsts 

institūciju pienākums ir, izstrādājot administratīvi teritoriālo reformu, ievērot 

normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteikto kārtību (sk. 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 20.janvāra lēmuma lietā Nr.2008-08-

0306, 13.1.p.). 
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Saeima 1996. gada 22. februārī pieņēma likumu “Par 1985. gada 15. oktobra 

Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, ar ko apstiprināta un pieņemta 1985. gada 15. oktobrī 

Strasbūrā parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – harta), kuras 5. pantā 

noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas 

konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir 

likumīgi atļauts”. 

Lai arī Satversmes tiesa 2009. gada 30. oktobra spriedumā lietā nr. 2009-04-06 

pievienojusies viedoklim, ka hartas 5. pants neparedz pašvaldībai veto tiesības attiecībā uz 

tās teritorijas izmaiņām un pašvaldības pozitīvs lēmums par šādām izmaiņām nav 

priekšnoteikums tam, lai pilnvarota valsts institūcija šādas izmaiņas veiktu, tomēr 

Satversmes tiesa norāda, ka ir jābūt ievērotām hartas 5. panta prasībām par pienācīgu 

konsultēšanos ar vietējo kopienu. Satversmes tiesa secinājusi, ka, interpretējot hartas 

5. pantu kopsakarā ar Satversmes 101. panta otrās daļas pirmo teikumu, par konsultācijām 

ar vietējo kopienu hartas 5. panta izpratnē vispirms uzskatāmas konsultācijas, kurās 

uzklausīts vietējās pašvaldības tieši vēlētās institūcijas – domes vai padomes – viedoklis. 

No minētā Satversmes tiesas sprieduma izriet arī secinājums, ka par atbilstošām hartas 

5. pantam, ja tas tiek interpretēts kopsakarā ar Satversmes 101. panta otrās daļas pirmo 

teikumu, šīs konsultācijas var uzskatīt tad, ja pašvaldībai bijusi iespēja savu viedokli 

izstrādāt domē. Lai noformētu pašvaldības domes viedokli, pašvaldībai ir gan tiesības, 

gan pienākums noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli. To paredz arī hartas 4. panta sestā 

daļa, kas noteic, ka plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā par jautājumiem, kas 

tieši attiecas uz vietējo varu, ar tām nepieciešams konsultēties, cik iespējams savlaicīgi un 

atbilstošā veidā. 

Vienlaikus vēršama uzmanība, ka harta sagatavota divās valodās, proti, angļu un 

franču valodā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ir izteikusi viedokli, 

ka hartas angļu valodā sastādītajā tekstā lietotais termins “local communities” latviešu 

valodā būtu tulkojams ar vārdkopu “vietējās kopienas”, nevis “vietējā vara” un ar to būtu 

saprotams strukturēts visu attiecīgās teritorijas iedzīvotāju kopums (Satversmes tiesas 

2009.gada 30.oktobra spriedums lietā Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 2.pielikuma "Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības" 103.punkta vārdu 

"Dzērbenes pagasts" un "Kaives pagasts, Taurenes pagasts" atbilstību 1985.gada 

15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantam). 

Tādējādi, pamatojoties uz hartā noteiktajiem demokrātijas principiem, Satversmē 

nostiprinātajām iedzīvotāju tiesībām piedalīties valsts un pašvaldību darbībā un likuma 

“Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, 

ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai 

citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī 

paļaujoties uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pausto ieinteresētību, 

Inčukalna novada dome 2019.gada 21.augustā pieņēma lēmumu organizēt iedzīvotāju 

aptauju ar mērķi noskaidrot Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo 

Inčukalna novada apvienošanu ar citām administratīvajām teritorijām no 2019.gada 

22.augusta plkst.00:00 līdz 2019.gada 12.septembrim plkst.18:00. 

 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti  

 

Informējam, ka 2019.gada 23.augustā Inčukalna novada dome ārkārtas sēdē ar 

protokollēmumu Nr.15-1.§. “Par Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvi 

teritoriālo reformu rezultātiem” pieņēma zināšanai Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas 

rezultātus:  
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 Iedzīvotāju aptaujā kopumā piedalījās 475 dalībnieki, kas ir 28% no Inčukalna 

novada iedzīvotāju skaita, kuri ir piedalījušies Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

2019.gada 25.maijā; 

 aptaujas rezultāti liecina, ka 82% iedzīvotāji, kas piedalījās aptaujā un kuru 

viedokļi tika līdzskaitīti, ir PRET Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas pašlaik piedāvāto teritoriālo reformu, proti, atbalsta 

nedalītu Inčukalna novadu un vēlas Inčukalna novadu saglabāt kā patstāvīgu 

teritoriālo vienību.  

Ņemot vērā minētos aptaujas rezultātus, Inčukalna novada dome  nolēma neatbalstīt 

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas izstrādāto administratīvi teritoriālā 

iedalījuma modeli, kas paredz Inčukalna pagastu, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadu 

apvienošanu un par administratīvo un attīstības centru noteikt Siguldu, bet Vangažu 

pilsētu, Garkalnes, Ropažu, Stopiņu novadu apvienošanu un par administratīvo un 

attīstības centru noteikt Ulbroku, ņemot vērā lēmuma 1.punktā norādītās aptaujā 

piedalījušos Inčukalna novada iedzīvotāju vairākuma pausto noraidošo viedokli par 

piedāvāto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.  

Ievērojot minētos iedzīvotāju aptaujas rezultātus, hartas 5.pantu, Latvijas 

Republikas Satversmes 101.pantu, kā arī to, ka tieši Saeima ir tiesīga pieņemt galīgo 

lēmumu par novada robežām nesaskaņu gadījumā, aicinām Saeimas deputātus, kā arī 

visas iesaistītās puses ņemt vērā vietējās sabiedrības izteikto viedokli par iedzīvotāju 

aptaujas rezultātiem.  

 

Sekas Vangažu pilsētas nodalīšanai no Inčukalna novada  

 

[1] Līdzšinējā novada darbība vērsta uz novada infrastruktūras attīstību un 

iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu, pārklājot visu novada teritoriju. Proti, līdz šim 

brīdim Inčukalna novada domes un pašvaldības administrācijas uzstādījums un darbība ir 

vērsta uz to, lai Inčukalna novads attīstītos vienmērīgi visās tā teritorijās, pēc iespējas 

uzklausot un ņemot vērā vietējo iedzīvotāju intereses un vēlmes. Pēdējo gadu laikā 

pašvaldība ir attīstījusi un sakārtojusi gan sporta infrastruktūras objektus Inčukalna 

pagastā un Vangažu pilsētā, gan ielu un ceļu pārbūves un atjaunošanas darbus visā 

novadā, optimizējusi vairāku iestāžu, tai skaitā, Sociālā dienesta darbu, kā arī veikusi citas 

uz attīstību vērstas darbības. Tādējādi esošā sistēma ir ļāvusi Inčukalna novadam sekmīgi 

attīstīties, sabalansējot budžetu, saglabājot iedzīvotāju skaitu un saglabājot mazu, 

pietiekami efektīvu administrācijas darbību. Savukārt, veicot Inčukalna novada 

administratīvās teritorijas sadalīšanu, kas sākotnēji netika pieļauta, atdalot Vangažu 

pilsētu, tiktu grauta novada attīstība kopumā, kā arī atsevišķi pasliktināti Vangažu pilsētas 

iedzīvotāju un Inčukalna pagasta iedzīvotāju apstākļi, jo visa esošā novada attīstība un 

pašvaldības ilgtermiņa un īstermiņa ieceres un plāni, kas sasaistīti ar pašvaldības budžetu, 

līdz ar reformas apstiprināšanu tiktu apturēti uz nenoteiktu laika posmu.  

[2] Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav skaidrojusi Vangažu 

pilsētas nodalīšanas no Inčukalna novada administratīvās teritorijas tiesiskās un faktiskās 

sekas. Proti, sadalot vienu novadu “uz pusēm” un katru administratīvo teritoriju 

pievienojot citam novadam, nav skaidrības par esošā Inčukalna novada tiesību un saistību 

pārņemšanu. Proti, minētais jautājums skar vienlīdz Inčukalna pagastu un Vangažu pilsētu 

gan saistībā ar tiesiskiem strīdiem, kuros Inčukalna novads ir iesaistīts kā prasītājs, 

atbildētājs, trešā persona, līgumslēdzējs u.tml. Nodalot Vangažu pilsētu no Inčukalna 

novada, nav iespējams panākt taisnīgu un optimālu saistību un tiesību pārņemšanu 

nākamajam novadam (novadiem), kuriem Inčukalna novads tiktu pievienots. Proti, nebūs 

iespējams taisnīgi atrisināt jautājumu saistību pārņēmējiem strīdos par zemes piešķiršanu 

privatizācijas ietvaros, tiesvedībās par parādu piedziņu, administratīvo aktu apstrīdēšanas 

gadījumos. Proti, tā kā dome kā lēmējvara atrodas Vangažu pilsētā, bet faktiskā 
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pašvaldības administrācijas darbība tiek organizēta Inčukalnā, kā arī to, ka strīdi vienlīdz 

saistīti ar teritorijām, kas atrodas Vangažu pilsētā un Inčukalna pagastā, kā arī tie bieži 

savstarpēji pārklājas, skaidra un taisnīga tiesību un saistību pārņemšana nav iespējama pie 

esošās teritoriālās reformas.  

[3] Administratīvā teritoriālā reforma un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija nesniedz atbildi par finanšu saistību, infrastruktūras, funkciju un 

kapitāla pārņemšanu. Piemēram, pašvaldības kapitālsabiedrība “Vangažu namsaimnieks” 

nodrošina ar siltumenerģiju un veic ēku apsaimniekošanu Vangažu pilsētā, Inčukalnā un 

Gaujas ciemā. Lai samazinātu siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem 2017.gadā, 

izmantojot gan Eiropas savienības projektu līdzfinansējumu, gan Valsts kases aizdevuma 

finanšu līdzekļus, tika uzceltas jaunas katlu mājas gan Inčukalnā, gan Gaujas ciemā. 

Līdzīga situācija arī ir pašvaldības kapitālsabiedrībai “Vangažu avots”, kas savas 

funkcijas veic visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem. Turklāt uz doto brīdi sabiedrība ir 

veikusi ūdensvadu nomaiņu, kanalizācijas tīklu un attīrīšanas iekārtu modernizēšanu, 

izmantojot gan Eiropas savienības projektu līdzfinansējumu, gan Valsts kases aizdevuma 

finanšu līdzekļus.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta, kas pieejams Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, Pārejas noteikumu 14.punkts 

paredz, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Siguldas novada pašvaldība un Ulbrokas novada 

pašvaldība līdz 2022. gada 1. martam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina 

pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ulbrokas 

novada Vangažu pilsētu.  

Vēršam uzmanību, ka finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņemšanai jābūt 

noteiktai līdz ar likuma spēkā stāšanās dienu, paredzot skaidru kārtību, kādā katra 

jaunizveidotā novada pašvaldība darbotos, nevis uzliekot jaunajām pašvaldībām pašām 

risināt jautājumus, kas ir likumdevēja kompetencē. Turklāt pēc esošā Pārejas noteikumu 

14.punkta redakcijas dotajā situācijā posmā no likuma spēkā stāšanās brīdim līdz 

2022.gada 1.martam jaunizveidotajās pašvaldībās tiktu apstiprināta tiesiskā nihilisma 

esība, kurā pašvaldības izveidotas un darbotos pēc tai nezināmiem noteikumiem. 

Tādējādi dotajā risinājumā, nodalot Vangažu pilsētu no Inčukalna novada, nav 

risināti daudz dažādu saimniecisku un funkcionālu jautājumu saistībā ar, tai skaitā, 

augstāk minēto funkciju, saistību un tiesību pārņemšanu, kā arī pašvaldības 

infrastruktūras, finanšu saistību pārņemšanu, kura racionāla nodalīšana un pārdalīšana nav 

iespējama. Turklāt attiecībā uz reformas ietvaros piedāvāto jaunizveidoto Ulbrokas 

novadu, kura piedāvājums publiski no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas puses tika pausts tikai š.g. 13.augustā, vēršama visu iesaistīto uzmanība, ka par 

piedāvāto risinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz šim brīdim 

nav veikusi nevienu konsultāciju ar domes deputātiem un iedzīvotājiem, pārrunājot tās 

priekšlikumu. Tādējādi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav 

ievērojusi Saeimas norādījumus par konsultāciju veikšanu ar vietējām kopienām un 

pašvaldībām.  

 

Inčukalna novada pašvaldības viedoklis 

 

 Ņemot vērā augstāk minētos apsvērumus, Inčukalna iedzīvotāju aptaujas 

rezultātus, hartas 5.pantā noteikto, Inčukalna novada pašvaldības dome informē un 

uzsver, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Inčukalna novads 

saglabājams kā vienota administratīva teritorija, neparedzot tā sadalīšanu. Tādējādi 

pašvaldības novada dome pievienojas iedzīvotāju viedoklim neatbalstīt izstrādāto 

administratīvi teritoriālās reformas modeli, kurā faktiski Inčukalna novads tiek sadalīts. 

Ievērojot to, lūdzam visas iesaistītās puses ņemt vērā augstākminētos apsvērumus un 

neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konceptuālajā ziņojumā 
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iekļauto administratīvās teritorijas reformas modeli esošajā redakcijā. Vienlaikus 

Inčukalna novada pašvaldība ir gatava un vēlas piedalīties konstruktīvās diskusijās un 

pārrunās, lai kopīgi rastu piemērotāko risinājumu jautājumā par Inčukalna novada (kā 

nedalīta) vietu un statusu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, ja tāda tiek īstenota. 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs      A.Nalivaiko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


