
Par publiskās apspriešanas rīkošanu jautājumā “Vai Jūs atbalstāt Aglonas 

novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastu  pievienošanu Krāslavas 

novadam, īstenojot uzsākto administratīvi teritoriālo reformu?” 

 

Krāslavas novada dome nolemj: 

 

2019.gada 19.novembrī tika saņemts Aglonas novada domes 2019.gada 

14.novembra lēmums “Par sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās 

reformas modeli rezultātiem” (protokols Nr.24, 1.§), ar kuru tika apstiprināti Aglonas 

novada sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās reformas modeli 

rezultāti un Aglonas novada dome piekrita Aglonas novada sadalīšanai, atdalot 

Aglonas pagastu un pievienojot to Preiļu novadam, bet Kastuļinas, Šķeltovas un 

Grāveru pagastus, atdalot un pievienojot Krāslavas novadam. Saskaņā ar 2009.gada 

17.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1330 “Kārtība, kādā sagatavojami un 

iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa 

noteikšanas jautājumu izlemšanai” 6.punktu, pašvaldība, kura saņēmusi citas 

pašvaldības lēmumu par ierosinājumu izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā 

iedalījumā, izskata to triju mēnešu laikā (ievērojot šo noteikumu 4.punktā minēto 

nosacījumu par publisko apspriešanu) un pieņem attiecīgu lēmumu.  

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu 

grozīšanu vai nosaukuma maiņu, savukārt šī likuma 61.1pants nosaka, ka pašvaldībai 

ir pienākums rīkot publiskā apspriešanu par pašvaldības administratīvās teritorijas 

robežu grozīšanu. Likuma “Par pašvaldībām” 61.2 panta pirmā daļa nosaka, ka 

publiskās apspriešanas ilgums nav mazāks par trim nedēļām. 

Krāslavas novada pašvaldības nolikuma 96.1.punkts nosaka, ka publiskā 

apspriešana jārīko par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu, 

savukārt 100.punkts nosaka, ka publiskās apspriešanas ilgums ir ne mazāks kā trīs 

nedēļas un publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. 

Atbilstoši Krāslavas novada pašvaldības nolikuma 101.punktam, ierosinot 

publisko apspriešanu, jānosaka tās datums un termiņš, paredzamā jautājuma 

iespējamo formulējumu, publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku, 

publiskās apspriešanas lapas formu un minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās 

publiskajā apspriešanā, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu. Minimālais 

iedzīvotāju skaits, kuram jāpiedalās publiskajā apspriešanā, lai publisko apspriešanu 

uzskatītu par notikušu, un tiem jābūt vismaz 5 (pieciem) %  no Krāslavas novada 

iedzīvotāju skaita, kuri sasnieguši pilngadību un kuru deklarētā dzīvesvieta ir 

Krāslavas novada administratīvajā teritorijā. Publiskās apspriešanas rezultātu 

aprēķināšanas metodika: publiskā apspriešana tiks uzskatīta par notikušu, ja 

publiskajā apspriešanā būs piedalījušies 5% no 13 313 pilngadīgajiem Krāslavas 

novadā deklarētiem iedzīvotājiem jeb vismaz 666 iedzīvotāji. Kopējais Krāslavas 

novada iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 1.novembri– 15 412 iedzīvotāji. Ievērojot 

normatīvajos aktos noteikto minimālo termiņu publiskās apspriešanas veikšanai, 

publisko apspriešanu veikt no 2019.gada 9.decembra līdz 2020.gada 8.janvārim. 

 

Lai noskaidrotu Krāslavas novada iedzīvotāju viedokli par Šķeltovas, Grāveru 

un Kastuļinas pagastu pievienošanu Krāslavas novadam un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1330 “Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi 



teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” 3., 

4. un 6.punktu, Krāslavas novada pašvaldības nolikuma 96.1. un 100.punktu,  

1. Organizēt publisko apspriešanu ar mērķi noskaidrot Krāslavas novada 

iedzīvotāju viedokli par iespējamo Krāslavas novada administratīvās teritorijas 

robežu grozīšanu, pievienojot Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas 

pagastus Krāslavas novadam; 

2. Izsludināt publisko apspriešanu jautājumā “Vai Jūs atbalstāt Aglonas novada 

Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastu pievienošanu Krāslavas novadam, 

īstenojot uzsākto administratīvi teritoriālo reformu?” iedzīvotāju viedokļa 

noskaidrošanai; 

3. Apstiprināt aptaujas lapu publiskās apspriešanas rīkošanai (1.pielikumā); 

4. Publiskajai apspriešanai apstiprināt šādus noteikumus: 

4.1. publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 9.decembra līdz 2020.gada 

8.janvārim; 

4.2. noteikt minimālo iedzīvotāju skaitu, kuram jāpiedalās publiskajā 

apspriešanā, lai publisko apspriešanu varētu uzskatīt par notikušu- 5% no 

Krāslavas novada iedzīvotāju skaita, kuri sasnieguši pilngadību un kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novada administratīvajā teritorijā; 

4.3. noteikt, ka aptaujas anketas aizpildāmas Krāslavas novada domē un 

pagastu pārvaldēs pie darbiniekiem, kuri veic dzīvesvietas deklarēšanu 

Krāslavas novada teritorijā un tehnisko iespēju robežās anketas aizpildāmas arī 

elektroniski portālā www.latvija.lv; 

4.4. ievietot informāciju par iespēju aizpildīt anketu Krāslavas novada 

tīmekļa vietnē www.kraslava.lv, Krāslavas novada domes informatīvajā 

izdevumā “Krāslavas vēstis” un izvietot uz pagastu pārvalžu informatīvajiem 

stendiem; 

4.5. publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu sagatavot Krāslavas 

novada domes Administratīvajai nodaļai un apkopotos rezultātus iesniegt domē 

līdz 2020.gada 10.janvārim; 

5. Par atbildīgo publiskās apspriešanas rīkošanā, rezultātu apkopošanā un to 

publicēšanā nozīmēt Krāslavas novada domes izpilddirektoru. 
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