DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, MĒRSRAGA
NOVADA PAŠVALDĪBAS, ROJAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS UN TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
FINANŠU KOMISIJA
PROTOKOLS
Talsos
2021.gada 11.janvārī

Nr.1

Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atklāj plkst. 9.00
Sēdes vadītāja: Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja
Protokolētāja: Aija Lorence, Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja
Sēde notiek attālinātā veidā kā videokonference.
Sēdē piedalās:
Aldis Felts, Dundagas novada domes priekšsēdētājs
Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja
Roberts Šiliņš, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Ilze Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Solvita Zemīte, Talsu novada pašvadības Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas
vadītāja
Jānis Kārklevalks, Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas
datortīkla administrators
Aija Lorence, Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja
Sēdē nepiedalās:
Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja

S.Pētersone iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas“.
2. Par Talsu novada domes 29.12.2020. lēmumu Nr.597 „Par zemes vienības
daļas iegādi no nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32, Talsos, Talsu
novadā”.

Iebildumu vai citu priekšlikumu saistībā ar darba kārtību nav.
Komisija vienojas par darba kārtību.
1.
Par Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas“
S.Pētersone, I.Lagzdiņa, R.Šiliņš, A.Felts
S.Pētersone aicina I.Lagzdiņu informēt par Ministru kabineta 10.11.2020.
noteikumiem Nr.671.
I.Lagzdiņa informē par kārtību un nosacījumiem, kādā notiek pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo teritoriju
robežu grozīšanas vai sadalīšanas. Skaidro, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.671
23.1 punkts paredz, ka apvienojamās pašvaldības var vienoties par papildu
informāciju, ko norāda pielikuma tabulās.
Norāda, ka iepriekšējā nedēļā ir sazinājusies ar apvienojamo novadu
pašvaldību finanšu vadības speciālistiem. Nav runājuši par 1.pielikuma 1.tabulu, kur
jāuzskaita iestādes. Ir pārrunājuši jautājumus par nekustamās mantas uzskaitīšanu, par
īstermiņa un ilgtermiņa saistībām, par to, ko vēlētos vēl papildus redzēt šajos
pārskatos.
Būtiskākais, par ko jāvienojas, ir tas, kā atspoguļo mantas stāvokli, jo apjoms
ir liels. Runājuši, cik tālu ir inventarizācijas process katrā pašvaldībā. Vienojušies, ka
Talsu novada pašvaldība gatavos sarakstus par mantisko stāvokli uz 1.novembri,
ņemot vērā lielo pamatlīdzekļu sastāvu, pārējās pašvaldības – par stāvokli uz
1.janvāri. Vienojušies, ka atlikusī vērtība būs 1000,00 EUR uz to brīdi, kad gatavos
pārskatus, kā to paredz minētie Ministru kabineta noteikumi. Vienojušies, ka tie
neattieksies uz ēkām, būvēm, nepabeigto celtniecību, uz nemateriālajiem
ieguldījumiem, uz pilnīgi visiem transporta līdzekļiem (gan uz automašīnām, gan
traktoriem, gan laivām, tas ir, viss, kas ir reģistrēts transporta reģistrā), uz
bioloģiskajiem aktīviem,uz pazemes aktīviem, uz turējumā nodotajiem valsts un
pašvaldības īpašumiem – šos visus uzrādīs, neskatoties uz pamatlīdzekļa vai aktīva
vērtību. Savukārt, runājot par kustamo mantu, uzskaitīs tikai to, kas ir atlikušajā
vērtībā 1000 EUR uz to brīdi, kad gatavojam pārskatu.
S.Pētersone jautā, vai par šo sadaļu ir jautājumi. Pauž saprasto, ka atsevišķi
runās par iestādēm.
R.Šiliņš – jautājumu nav.
I.Lagzdiņa, runājot par 1.pielikuma 1.tabulu, norāda, ka Talsu novada
pašvaldības vēlme būtu šāda – tur, kur ir uzskaitīts iestādes/institūcijas veids, vēl būtu
uzrādīta informācija, vai īpašums ir īpašumā vai nomā. Tur, kur ir sadaļa par
kompetenci un darbību teritorijā, vēlētos, lai atspoguļo iestādes darbību saskaņā ar
NACE klasifikatoru. Tur, kur ir jāuzrāda esību pamatojošie grāmatvedības dokumenti,
vienojušies, ka tas varētu būt domes lēmums, uz kā pamata ir izveidota attiecīgā
iestāde vai institūcija.

Runājot par sadaļu par aizņēmumiem un galvojumiem, min – vienojušies, ka
tur nav problēmu, jo visas saistības tiek atspoguļotas Valsts kases pārskata sistēmā.
Savukārt Talsu novada pašvaldības vēlme pie šīs sadaļas būtu – lai ir vēl informācija
par kapitālsabiedrībām, kādas ir jūsu īpašumā. Ja ir iespējams, tad kapitālsabiedrību
gada pārskatu uz 1.janvāri. Ja kapitālsabiedrībām, ir izsniegti aizņēmumi vai
galvojumi, tad informāciju arī par to.
S.Pētersone jautā, vai par šo sadaļu ir jautājumi, priekšlikumi.
R.Šiliņš atbild, ka ir skaidrs. Piebilst, ka Mērsraga gadījumā lielākoties
kapitālsabiedrības ir visām pašvaldībām kopīgas.
A.Felts – jautājumu nav.
S.Pētersone pauž saprasto, ka I.Lagzdiņa var runāt ar apvienojamo novadu
finanšu speciālistiem par informācijas saņemšanu.
I.Lagzdiņa, runājot par citām ilgtermiņa saistībām, min, ja ir uzņemtas
ilgtermiņa saistības, tad Ministru kabineta noteikumi paredz tādu kārtību, kādā tad arī
Talsu novada pašvaldība vēlētos šo informāciju saņemt. Ja šādu ilgtermiņa saistību
nav, tad neko nevajag atspoguļot.
S.Pētersone min – ja domju priekšsēdētāji konceptuāli atbalsta, tad lai finanšu
speciālisti strādā.
I.Lagzdiņa pauž saprasto, ka tad pašlaik nerunā tālāk par projektiem, īstermiņa
saistībām.
S.Pētersone to apstiprina. Jautā A.Feltam un R.Šiliņam, vai vajadzīga papildu
informācija.
I.Lagzdiņa precizē – tad par sadaļām, par kurām vienojas, organizē atsevišķu
tikšanos tikai ar novadu finanšu speciālistiem, un vēlreiz detalizēti izskata sadaļas, lai
ir pārliecīga, ka viens otru ir pareizi sadzirdējuši.
S.Pētersone atbalsta, ka būtu labi, ja visi finansisti satiktos kopā un šīs lietas
izrunātu.
A.Felts piebilst, ja kaut kas ķerās, lai dod ziņu viņam.
R.Šiliņš arī tam piekrīt.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.1 – konceptuāli
atbalstīt Talsu novada pašvaldības piedāvājumu, kā atspoguļot apvienojamo novadu
pašvaldību mantas stāvokli un finanšu saistības; uzdod novadu finanšu vadības
specialistiem tikties atsevišķā sapulcē, lai pārrunātu detalizēti šo jautājumu.

2.
Par Talsu novada domes 29.12.2020. lēmumu Nr.597 „Par zemes vienības
daļas iegādi no nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32, Talsos, Talsu
novadā”
S.Pētersone, I.Lagzdiņa, A.Felts, R.Šiliņš
S.Pētersone informē, ka saņemts Talsu novada pašvaldības lūgums izskatīt
Talsu novada domes 29.12.2020. lēmumu Nr.597 „Par zemes vienības daļas iegādi no
nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32, Talsos, Talsu novadā”.
I.Lagzdiņa ziņo – Talsu novada domes 29.12.2020. ar lēmumu Nr.597 „Par
zemes vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32, Talsos,
Talsu novadā” nolēma iegādāties zemes vienību (kadastra apzīmējums 8801 013
0255) 0,7123 ha platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8801 013 0001)
daļu 6,2416 ha platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32,
Talsos, Talsu novadā (kadastra numurs 8801 013 0001), sastāvā, par 139 078,00
EUR.
Šī zeme ir nepieciešama Talsu 2.vidusskolas uzturēšanai, līdz šim zeme tika
nomāta. Uz zemes atrodas Talsu novada pašvaldībai piederošas ēkas un būves, uz tās
veikts arī investīciju projekts. Pašvaldība ir veikusi sarunu procedūru ar nekustamā
īpašuma īpašnieku. Ar zemes īpašnieka piekrišanu ir veikta zemes novērtēšana un
noteikta tirgus vērtība. Ir saņemta personas piekrišana zemes vienības atsavināšanai.
S.Pētersone papildina, ka uz zemes atrodas pašvaldības infrastruktūra – skolas
ēka, stadions un daļa no pirmsskolas izglītības iestādes. Sarunas par atsavināšanu ir
notikušas jau vairāku gadu laikā. Šobrīd īpašnieks ir piekritis atsavināt par
novērtējuma vērtību. Jautā, vai domju priekšsēdētāji atbalsta šo lēmumu.
R.Šiliņš min, ka atbalsta.
A.Felts min, ka neiebilst.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina atbalstīt Talsu novada domes 29.12.2020. lēmumu Nr.597
„Par zemes vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32,
Talsos, Talsu novadā”.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.2 – atbalstīt Talsu
novada domes 29.12.2020. lēmumu Nr.597 „Par zemes vienības daļas iegādi no
nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32, Talsos, Talsu novadā” (pielikumā).

S.Pētersone ierosina uzklausīt Talsu novada pašvaldības Kvalitātes vadības un
uzraudzības nodaļas vadītāju Solvitu Zemīti saistībā ar Finanšu ministrijas
04.01.2021. vēstuli Nr. 7-4/18/23 par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību
“Piejūra”” .
Iebildumu nav.

S.Zemīte ziņo par Finanšu ministrijas vēstulē minēto par riskiem saistībā ar
kapitāla ieguldīšanu šajā kapitālsabiedrībā un informē par iespējamajiem
risinājumiem. Norāda, ka būs jāveido komunikācija ar Finanšu ministriju.
A.Felts norāda, ka šobrīd būtu svarīgi, lai šī saruna nepaliktu tikai kā saruna,
bet tas būtu arī kā šīs apvienojamo novadu Finanšu komisijas lēmums. Min, ka būtu
prātīgi šobrīd pilnvarot Talsu novada pašvaldību šos jautājumus risināt ar Finanšu
ministriju. Ja to darīs katrs atsevišķi, tad vienlaicīgi tērēs resursus.
R.Šiliņš pauž atbalstu A.Felta priekšlikumam, norādot, ka Talsi varētu
uzņemties šo iniciatīvu un turpināt komunicēt ar Finanšu ministriju.
S.Pētersone piekrīt, ka var to noformulēt kā komisijas lēmumu.
A.Felts piebilst – ja ir vajadzīgi lēmumi no novadu domju puses, tad var tos
radīt.
S.Pētersone informē par kredīta pārfinansēšanu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.3 – pilnvarot Talsu
novada pašvaldību risināt jautājumus par Finanšu ministrijas vēstulē norādīto saistībā
ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību “Piejūra””.

Sēde slēgta plkst. 9.30
Sēdes vadītāja

S.Pētersone

Protokolētāja

A.Lorence

