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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 6
Aucē

2019.gada 10.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.17.30.
Sēdi atklāj plkst.17.30.
Darba kārtība:
1.

Par Auces novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Gundars Freimanis, Aija Jostsone, Gints Kaminskis,
Vija Keršus, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis
Lerhs, Finanšu nodaļas vadītāja Zinaida Riekstiņa, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs,
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, Auces novada Sociālā dienesta
vadītāja Evita Mežule, Auces novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Vikštrema, Auces novada
Kultūras centra lietvede Elza Jarmoļiča, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes
priekšsēdētāja Solvita Vilčinska.
Nepiedalās – deputāts Ģirts Ante, neierašanās iemesls – personisks, deputāts Māris Eihmanis,
neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā, deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls –
personisks, deputāts Kristaps Krapauskis, neierašanās iemesls – personisks, deputāte Sintija
Liekniņa, neierašanās iemesls – aizņemta pamatdarbā, deputāts Aigars Vernis, neierašanās
iemesls – personisks.
1.§
Par Auces novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, V.Bergmanis, G.Freimanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:

2

Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par Auces novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.18.00.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
E. Lintiņa
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 10.jūnijā

Nr. 186
(prot.Nr.6, 1.§)
Par Auces novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu

Saeima 2019. gada 21.martā, ņemot vērā nepieciešamību turpināt administratīvi
teritoriālo reformu (turpmāk – ATR), nolēmusi 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.
2019.gada 21.marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā
ziņojuma sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu un konsultācijām ar
pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā un līdz 2019. gada
1. decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem punktiem sagatavotu
likumprojektu. Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs intervijās vairākkārt ir
norādījis, ka, veicot ATR, tiks ņemts vērā ATR skarto novadu iedzīvotāju viedoklis un attieksme
pret gaidāmo reformu.
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 preambulā noteikts, ka
“Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo hartu, .. uzskatot, ka pilsoņu tiesības
piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām
Eiropas Padomes dalībvalstīm ..”. Hartas 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”.
Savukārt Latvijas Republikas Satversmes 101.pants nosaka, ka “ikvienam Latvijas
pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā ..”.
Latvijas Republikas Satversmes 101. pants nostiprina ne vien personas pamattiesības
vēlēt pašvaldību un no tām izrietošās tiesības piedalīties publisko lietu pārvaldīšanā ar vēlētu
pašvaldību palīdzību, bet arī pašvaldības kā vēlētas pašpārvaldes institūcijas statusu kopumā
(Satversmes tiesas 2008. gada 16. aprīļa lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā nr. 2007-21-01
8. punkts). Šajā pantā ietvertās tiesības piedalīties pašvaldību darbībā nedrīkst īstenot tikai
formālā veidā. To īstenošanai jābūt efektīvai, jo tikai efektīva piedalīšanās atbilst tautvaldības
principam. Līdz ar to tas noteic ne tikai valsts pienākumu garantēt pilsonim tiesības piedalīties
pašvaldību vēlēšanās, bet arī pienākumu radīt priekšnoteikumus tam, lai pilsonis varētu
piedalīties valsts un pašvaldību darbībā (Satversmes tiesas 2013. gada 7. novembra sprieduma
lietā nr. 2012-24-03 13. punkts).
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Harta sastādīta 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 20. janvāra lēmuma par tiesvedības
izbeigšanu lietā nr. 2008-25-01 2. punkts).
No tā izriet, ka likumdevējs (Saeima) jau demokrātijas pamatnormu izstrādē ir paredzējis
ievērot demokrātijas pamatprincipus, tātad ir nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju viedokli
dažādos jautājumos, kas tieši un netieši skar viņu intereses, un aktīva iedzīvotāju līdzdalība
nodrošina valsts un pašvaldību darbības uzraudzību un ir garantija, ka lēmumi tiks pieņemti
sabiedrības interesēs.
Likuma “Par pašvaldībām” 3.panta pirmā daļa paredz, ka vietējo pārvaldi īsteno ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību,
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tas nozīmē, ka
pašvaldības deputāts ir noteiktā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vēlēts pārstāvis.
Deputātam ir pienākums pārstāvēt iedzīvotāju kopuma intereses (J. Neimanis. 08.06.2018.
Satversmes tiesas tieneša Jāņa Neimaņa raksta par pašvaldības domes deputāta
runas un jautājumu tiesībām. Iegūts no: http://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesastienesa-jana-neimana-raksta-par-pasvaldibas-domes-deputata-runas-un-jautajumu-tiesibam [sk.
26.03.2019.]).
Auces novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība tika izveidots 2009.gadā.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju 2019.gada 1.janvārī
Auces novada iedzīvotāju skaits bija 6980 iedzīvotāji. Rādītāji liecina, ka pēdējo piecu gadu
laikā Auces novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 1217 iedzīvotājiem. Turklāt, ņemot
vērā šā brīža tendences, arī turpmākajos gados ir paredzams būtisks iedzīvotāju skaita
samazinājums.
Auces novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) katru gadu veido uz attīstību vērstu
budžetu un iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu
būvniecībā un atjaunošanā. Ņemot vērā būtisko un pastāvīgo iedzīvotāju skaita samazinājumu,
pašvaldība nepārtraukti veic ieguldījumus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,
pilnībā veicot pašvaldības funkcijas un nodrošinot kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, kas
atbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma prasībām.
Neskatoties uz Auces novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju īstenot uz
attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, ir tapis zināms, ka ATR ietvaros Auces novadu ir paredzēts
pievienot citam novadam. Turklāt pievienošana tiek plānota, neizvērtējot Auces novada
iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus.
Pašvaldība uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir izvērtēt vietējo
iedzīvotāju intereses. Nosakot Auces novada pievienošanu novadam, kurā nav līdzīgi izaugsmes
rādītāji un ir citas galvenās prioritātes un vajadzības, būtiski tiks kavēta Auces novada turpmākā
izaugsme, jo nevis tas attīstīs savu pakalpojumu grozu, bet noteikta finansējuma summa tiks
novirzīta citas teritorijas infrastruktūras uzturēšanai un Auces novadā dzīvojošo nodokļu
maksātāju nauda nevis veicinās viņu pašvaldības teritorijas attīstību un pakalpojumu kvalitātes
pieaugumu, bet gan tiks novirzīta citu teritoriju situācijas uzlabošanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība ir nonākusi pie stingras pārliecības, ka ir būtiski
noskaidrot Auces novada iedzīvotāju viedokli par novada kā administratīvi teritoriālas vienības
turpmāko attīstību.
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
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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, pašvaldības ieskatā ir
nepieciešams organizēt iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par
iespējamo Auces novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.
Ņemot vērā minēto un noklausoties Auces novada domes priekšsēdētājas Vijas Keršus
ziņojumu, kā arī pamatojoties uz 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā parakstīto Eiropas vietējo
pašvaldību hartu, Latvijas Republikas Satversmes 101. pantu un likuma “Par pašvaldībām”
12. pantu, 21. panta otro daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Organizēt Auces novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli
par iespējamo Auces novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.

2.

Aptaujā uzdot šādu jautājumu:
“Vai Jūs esat par Auces novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo
teritoriju?”.

3.

Izveidot komisiju šī lēmuma 1. punktā minētās aptaujas organizēšanai šādā sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs – Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ina Ante;
3.2. komisijas sekretārs – Vēlēšanu komisijas sekretārs Ilmārs Matvejs;
3.3. komisijas locekļi: Vēlēšanu komisijas locekļi Ilze Ābele, Irēna Beišina, Antra
Lasmane, Inese Valtere, Aija Veide.

4.

Uzdot aptaujas organizēšanas komisijai izstrādāt un apstiprināt aptaujas organizēšanas
kārtību un noteikt aptaujas norises laikus.

5.

Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.

6.

Līdzekļus aptaujas organizēšanai paredzēt no pašvaldības 2019. gada budžeta finansējuma
neparedzētiem gadījumiem.

7.

Aptaujā var piedalīties Auces novada iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Auces novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri 2019.gada 17.jūnijā ir sasnieguši 15 gadu
vecumu.

8.

Aptauja notiks klātienē – pašvaldības telpās.

9.

Noteikt aptaujas norises periodu no 2019.gada 17.jūnija līdz 2019.gada 12.jūlijam.

10. Noteikt aptaujas norises vietas:
10.1. Auces novada pašvaldībā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā;
10.2. Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā;
10.3. Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punktā, “Stariņi", Ukros,
Ukru pagastā, Auces novadā;
10.4. Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrasti”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā;
10.5. Lielauces pagasta pārvaldes Īles pagasta klientu apkalpošanas punktā, „Mālnieki”,
Īlē, Īles pagastā, Auces novadā;
10.6. Auces novada Vītiņu bibliotēkā, “Pagastmāja”, Vītiņos, Vītiņu pagastā, Auces
novadā.
Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

