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2019. gada 31. oktobrī      Protokols Nr. 11., 5.§ 

 

Par publisko apspriešanu par Pāvilostas novada administratīvās teritorijas 

robežu grozīšanu 
 

Lai noskaidrotu Pāvilostas novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrijas sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu, kas paredz 

Pāvilostas novadu apvienot ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Priekules, Rucavas un 

Vaiņodes novadiem kopīgā Lejaskurzemes novadā, grozot Pāvilostas novada administratīvās 

teritorijas robežas,  

pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, kas nosaka, 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”, Latvijas Republikas 

Satversmes 101.pantu, kas nosaka, ka “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā 

paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu” 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” un 21.panta pirmās 

daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 4) lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas 

likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma maiņu;” 61.1 panta pirmo daļu, kas nosaka, 

ka “Konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja 

iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par 

pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem”, un otrās daļas pirmo punktu, kas nosaka, 

ka “Publiskā apspriešana jārīko par: 1) pašvaldības administratīvās teritorijas robežas 

grozīšanu;” 61.2 pantu, Pāvilostas novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 

5 “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 99. punktu un 99.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka 

“Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, 

gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes 

lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. 

Publiskā apspriešana jārīko: 99.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu 

grozīšanu;” 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Veikt iedzīvotāju aptauju par  

mailto:dome@pavilosta.lv


 

1.1. Pāvilostas novada administratīvās teritorijas saglabāšanu esošajās robežās 

vai  

1.2. Pāvilostas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu, apvienojot to ar 

Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem 

Lejaskurzemes novadā 

     vai 

1.3. Cits variants (nepieciešams paskaidrojums). 

2. Apstiprināt aptaujas anketu. 

3. Iedzīvotāju aptauju veikt no 11.11.2019. līdz 02.12.2019.. 

4. Pēc aptaujas datu apkopošanas, rīkot sabiedrisko apspriešanu Pāvilostas pilsētas kultūras 

namā; 

5. Uz sabiedrisko apspriešanu uzaicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

ministru. 

6. Aptaujas anketas iespējams aizpildīt Pāvilostas novada pašvaldībā, visās novada 

bibliotēkās, Pāvilostas novada VPVKAC, Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas novada 

TIC, elektroniski sūtot viedokli uz e-pastu dome@pavilosta.lv, kā arī, aizpildot anketu, 

Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 

 

 
Lēmuma projektu 30.10.2019. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 
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PIELIKUMS  

Pāvilostas novada domes 

31.10.2019. sēdes lēmumam 

Prot. Nr. 11., 5.§ 

 

 

Iedzīvotāju aptauja par Pāvilostas novada administratīvās teritorijas robežu 

grozīšanu 

Aptaujas norises laiks no 11.11.2019. līdz 02.12.2019. 
 

 

APTAUJAS ANKETA 

 

 
Vai Jūs atbalstiet  

 

   Pāvilostas novada saglabāšanu tā esošajās robežās 

 

VAI 

 

  Pāvilostas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu, 

 apvienojot to ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Priekules,  Rucavas 

un Vaiņodes novadiem Lejaskurzemes novadā.  

 

VAI 

 

  Cits, lūdzu sniedziet komentāru_________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 
Iedzīvotāju aptaujas rezultātā saņemtiem iedzīvotāju viedokļiem ir konsultatīvs raksturs. 

 

 


