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Par Talsu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
Latvijas Republikas Saeima 2020.gada 10.jūnijā pieņēma Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu, kura 6. panta sestajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka
kārtību, kādā notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā.
Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību un nosacījumus, kādā
notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas. Noteikumi pieņemti, lai pašvaldības domei,
kura veiks administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu (reorganizējamai
pašvaldībai) būtu noteiktas darbības un nosacījumi, kuri jāievēro, veicot institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali.
Noteikumu 23.punkts nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
ietvaros apvienojamās pašvaldības sagatavo reorganizācijas plāna konstatējuma daļu līdz
2021.gada 1.martam, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 EUR.
Noteikumu 23.¹punkts nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros
apvienojamās pašvaldības, pieņemot lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var
vienoties par izmaiņām Noteikumu 2. un 3.pielikumu tabulās, pārskatos sniedzamās
informācijas formātu.
2021.gada 11.janvāra Dundagas novada pašvaldības, Mērsraga novada pašvaldības,
Rojas novada pašvaldības un Talsu novada pašvaldības finanšu komisijā apvienojamās
pašvaldības vienojās, ka Talsu novada pašvaldība sagatavos sarakstus par mantisko stāvokli
uz 2020.gada 1.novembri, ņemot vērā lielo pamatlīdzekļu sastāvu, pārējās pašvaldības uz
2021.gada 1.janvāri, kā arī par to, ka sarakstos tiks iekļautas materiālās vērtības, kuru atlikusī
vērtība ir 1000 EUR uz pārskata sagatavošanas brīdi. 2021.gada 1.februāra finanšu komisijā
apvienojamās pašvaldības saskaņoja veidlapas, kas izveidotas, ievērojot Dundagas novada
pašvaldības, Mērsraga novada pašvaldības, Rojas novada pašvaldības un Talsu novada
pašvaldības finanšu komisijas 2021.gada 11.janvāra sēdē konceptuāli atbalstītos Ministru
kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” pielikumu sagatavošanas principus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Ministru
kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,

tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” 23.punktu,

1.
2.

3.

4.

Talsu novada dome nolemj:
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu uz
01.01.2021. (1.pielikums).
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības mantas, kuru skar administratīvo teritoriju
robežu grozīšana vai sadalīšana, sarakstus pēc stāvokļa uz 01.11.2020. (2.pielikums):
2.1. Būves (1.tabula);
2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.tabula);
2.3. Zemes vienības, t. sk. bioloģiskie un pazemes aktīvi (3.tabula);
2.4. Kustamie īpašumi (4.tabula):
2.5. Nemateriālie ieguldījumi (5.tabula);
2.6. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība (6.tabula);
2.7. Zembilance (Būves, dzīvokļa īpašumi, zemes vienības, kustamie īpašumi)
(7.tabula).
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo
teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu (3.pielikums):
3.1.Talsu novada pašvaldības aizņēmumus, galvojumus un citas ilgtermiņa saistības uz
01.01.2021.:
3.1.1. Aizņēmumi (1.tabula);
3.1.2. Galvojumi (2.tabula).
3.2.Eiropas Savienības fondu un citus ārvalstu finanšu palīdzības projektu sarakstus
pēc stāvokļa uz 01.01.2021.:
3.2.1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā (1.tabula);
3.2.2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta (2. tabula);
3.2.3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi
3.tabula;
3.3.Apstiprināt Talsu novada pašvaldības īstermiņa saistības, kas būs saistošas pēc
01.07.2021. (1.tabula).
Piecu darba dienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, kā arī publicēt informāciju Talsu novada pašvaldības
tīmekļvietnē.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts*)

S.Pētersone

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lagzdiņa 63222268
ilze.lagzdina@talsi.lv
Lēmumu nosūtīt:
1. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai;
2. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
3. Juridiskajai nodaļai;
4. VARAM.

