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Iedzīvotāju skaita samazināšanās Latvijā ir ārkārtas stāvoklis pēc būtības, jo 

Eiropas Savienībā ir tikai dažas valstis, kurās samazinās iedzīvotāju skaits, otrdien 

Satversmes tiesā (ST) lietā, kurā jauno novadu reformu apstrīdējuši Ikšķiles un 

Limbažu novadi, teica pieaicinātās personas statusā uzklausītais Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU) profesors Jānis Vanags. 

 

Jau vēstīts, ka ST janvārī sāka izskatīt lietu, kurā pērn 26. oktobrī tika apvienotas pēc 

Limbažu novada domes pieteikuma par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu 

novadam ierosinātā lieta un lieta, kas ierosināta pēc Ikšķiles novada domes pieteikuma 

par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. 

 

Vanags sacīja, ka Eiropas Savienībā ir tikai dažas valstis, kurās iedzīvotāju skaits 

samazinās. Veikt teritoriālo reformu šādos apstākļos būtu ļoti optimistiski, jo pēc 

reformas ir sagaidāma virkne negatīvu efektu. Turklāt ar lielu varbūtību reforma 

neapturēs iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas kopumā valstī radīs negatīvu efektu. 

 

Viņa skatījumā mazām valstīm, tostarp Latvijai, vajadzētu veidot mazākus novadus, lai 

vara atrastos tuvāk iedzīvotājiem. Šādi iedzīvotāji saglabātu patriotisku attieksmi pret 

savu novadu, kas ir būtiski tādā situācijā, kāda ir Latvijā īpaši attiecībā uz pamattautības 

iedzīvotājiem. Vanaga vērtējumā Latvijā iedzīvotāju skaita samazināšanās un cilvēku 

aizplūšana no valsts faktiski apdraud valsts pastāvēšanas pamatus. 

 

Vanags sacīja, ka ir veikti pētījumi par to, kas notiks Latvijā šī gadsimta laikā, apliecina, 

ka Latvijā iedzīvotāju skaits līdz šī gadsimta beigām var pietuvoties vienam miljonam. 

Atklāts gan esot jautājums par iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Šī reforma būtu vērtējama 

kā pirmais solis, kas var tikt sperts vai nu pozitīvā vai negatīvā virzienā, sacīja profesors. 

 

Pēc viņa teiktā, iedzīvotāju skaits valstī pastāvīgi samazinās un jautājums ir, vai reforma 

šo procesu apturēs. Atbildes uz šo jautājumu nav. Tas, savukārt, nozīmē, ka pēc zināma 

laika var rasties nepieciešamība veikt vēl kādas izmaiņas, jo iedzīvotāju skaits var 

sasniegt tādu līmeni, kas prasīs atkal rūpīgi pārdomāt, kādas reformas veicamas, lai 

iedzīvotāju skaitu saglabātu. 

 

Vanags atzina, ka iedzīvotāju skaita ziņā attīstīties spējīgas nav lielākā daļa pašvaldību, 

tostarp arī Limbažu pašvaldība, jo iedzīvotāju skaits tajā samazinās, kam ir dramatisks 

iespaids uz sociāli tehnisko infrastruktūru. 

 

Pēc RTU profesora domām, katrai reformai ir jābūt vērstai uz nākotni, taču ne Ikšķiles ne 

Limbažu pašvaldībai nākotne neesot skaidra. Viņaprāt, pašvaldību reformas ietvaros 

vajadzēja iespējami precīzi atklāt, kādi būs iedzīvotāju sociālie, ekonomiskie un 

pārvaldības ieguvumi, un to, kā tiks nodrošināta iedzīvotāju vajadzību apmierināšana, jo 

ir ļoti liela atšķirība starp novadiem, kas atrodas piecu kilometru attālumā no Rīgas, un 

novadiem, kas atrodas 50 kilometru attālumā no galvaspilsētas. 
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