
2.pielikums 
 
Novadu reformas gaitā izveidoto lielo pašvaldību un mazo pašvaldību sekmju 
salīdzinājums 
 
Ja reforma tiek īstenota iedzīvotāju labā, tad reformas gaitā reformējamo teritoriju 
iedzīvotājiem jākļūst bagātākiem. Samērā labi šo bagātību raksturo pašvaldības 
“pašas ieņēmumi” – pašvaldībai nodalītās teritorijā reģistrēto iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa daļas un nekustamā īpašuma nodokļa summa. Ja kādas teritorijas ir veiksmīgi 
apvienotas, tad jaunajā teritorijā iedzīvotāju bagātībai būtu jāpieaug straujāk, nekā 
mazāk veiksmīgi reformētajās teritorijās. 
 
Pirms lemt par iepriekšējās politikas turpināšanu, būtu jāsalīdzina, vai pirmajos sešos 
gados pēc iepriekšējās reformas tās pamatojumā pieņēmumi ir apstiprinājušies. 
 
Iepriekšējās reformas gaitā tika izplatīti vairāki mīti: 
 
1) Mīts, ka lielākajām pašvaldībām ir lielāki pašu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 
(pašlaik trīs lielākās pašvaldības – Rīga, Rēzekne un Daugavpils atrodas attiecīgi 10., 
70. un 81.vietās, apvienojot 25 pagastus Rēzeknes novadā, ieņēmumi nav lielāki, kā 
netālu esošajos mazajos novados – Riebiņos vai Baltinavā). 
2) Mīts, ka mazākajām pašvaldībām ir lielāki nelietderīgie izdevumi, kurus tās tērē 
savas administrācijas uzturēšanai, nesniedzot iedzīvotājiem pakalpojumus (mazās 
pašvaldības atbilstoši racionālai organizācijas struktūrai pakalpojumus iegrāmato 
administratīvajos izdevumos, lielās – nozaru izdevumos, bet tas nebūt neliecina par 
nelietderīgiem tēriņiem mazajās pašvaldībās). 
3) Mīts, ka mazākās pašvaldības neprotot apgūt centralizētās investīcijas (ES fondus). 
Patiesībā tiek pieņemti diskriminējoši Ministru kabineta noteikumi, kas mazākām 
teritorijām kavē piedalīties pašām, vai sadarbojoties lielākajā daļā programmu. 

 
Pašlaik reformas propaganda ir uzsākta tieši ar šiem mītiem, kuri maz informētiem 
lasītājiem, klausītājiem vai TV skatītājiem šķiet ticami. Ja reformu iniciatoriem būtu 
patiesa vēlme uzlabot situāciju novados, tad vajadzētu izvērtēt faktorus, kāpēc 
pirmajos sešos gados pēc reformas iepriekš noteiktās ieceres nav īstenojušās, kādi ir 
apstākļi, kas to nosaka un kādas kļūdas ir pieļautas. Teorētiski pastāv mēroga efekts 
– apvienojot finanšu, materiālos un intelektuālos resursus var panākt augstāku 
produktivitāti, taču vajadzēja noskaidrot, kas īsti ir noticis ar šīm lielajām pašvaldībām, 
kāpēc tur nav izpaudušās pozitīvās iespējas. 
 
Nav arī pagājis pietiekams laiks, lai izvērtētu esošo novadu potenciālu. Daudzos 
novados vēl turpinās strukturālās reformas, kuru izvērtēšanai nepieciešams šīs 
reformas pabeigt. 
 


