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Sēdē piedalās citi:
Evita Veide, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
Janita Vanda Valtere, Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore
Ilze Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Jolanta Skujeniece, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības
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Jānis Kārklevalks, Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas
datortīkla administrators
Aija Lorence, Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja

S.Pētersone iepazīstina ar izsludināto sēdes darba kārtību.
Izsludinātā darba kārtība:
1. Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Mērsraga tautas nama teritorijas
labiekārtošana” pieteikumu.
2. Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Piekrastes vides degradācijas
mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” pieteikumu.
3. Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Ūdensteces un salas Engures ezerā”
pieteikumu.

S.Pētersone ierosina iekļaut papildu darba kārtības jautājumus:
4. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu
konkursā ar projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības
vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā”.
5. Par investīciju projekta pieteikuma “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu
valsts aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai.
6. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu
konkursā ar projekta pieteikumu “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa
posma “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve”.
7. Par lauks. zemes pie Dzelmēm, daļa Nr.2, Kolkas pag., iznomāšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Brigas” daļa Nr.38., 39., 40. iznomāšanu.
Iebildumu vai citu priekšlikumu saistībā ar darba kārtību nav.
Komisija vienojas par darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Mērsraga tautas nama teritorijas
labiekārtošana” pieteikumu.
2. Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Piekrastes vides degradācijas
mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” pieteikumu.
3. Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Ūdensteces un salas Engures ezerā”
pieteikumu.
4. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu
konkursā ar projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības
vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā”.
5. Par investīciju projekta pieteikuma “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu
valsts aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai.
6. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu
konkursā ar projekta pieteikumu “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa
posma “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve”.
7. Par lauks. zemes pie Dzelmēm, daļa Nr.2, Kolkas pag., iznomāšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Brigas” daļa Nr.38., 39., 40. iznomāšanu.

1.
Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Mērsraga tautas nama
teritorijas labiekārtošana” pieteikumu
S.Pētersone, R.Šiliņš, J.V.Valtere, I.Lagzdiņa
S.Pētersone informē, ka saņemti trīs Mērsraga novada pašvaldības iesniegumi.
R.Šiliņš ziņo – Mērsraga novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta „Mērsraga
tautas nama teritorijas labiekārtošana” pieteikumu. Projekta mērķis – uzlabot ar novada
kultūras dzīves un zvejnieku tradīcijām saistītu piekrastes infrastruktūru, kas ir
nozīmīga Mērsraga iedzīvotāju kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un novada
intelektuālo vērtību popularizēšanā.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot teritoriju pie Mērsraga Tautas nama:
izveidot jaunu teritorijas apgaismojuma infrastruktūru, atjaunojot celiņus, auto
stāvvietas, apstādījumus, uzstādīt soliņus un atkritumu tvertnes. Plānots, ka
labiekārtotajā teritorijā tiks uzstādīts jauns vides objekts, kas pastiprinās zvejas kultūras
mantojuma un tradīciju nozīmi Mērsraga novadā.
Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas veido 102 000,00 EUR, EJZF
finansējums 90%, tas ir, 91 800,00 EUR, Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums
10%, tas ir, 10 200,00 EUR. Projektā neattiecināmās izmaksas netiek plānotas.
J.V.Valtere pauž saprasto, ka abas pašvaldības startē vienā programmā.
I.Lagzdiņa jautā, kāda ir ietekme uz budžetu.
R.Šiliņš paskaidro, ka šajā gadā nekāda ietekme, jo realizācija būs 2022. gadā.
Šī ir projekta ideja.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Mērsraga novada pašvaldības projekta “Mērsraga
tautas nama teritorijas labiekārtošana” pieteikumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.15 – saskaņot
Mērsraga novada pašvaldības projekta “Mērsraga tautas nama teritorijas
labiekārtošana” pieteikumu. [Mērsraga novada domes 16.03.2021. lēmums Nr.32
(1.pielikumā)].

2.
Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Piekrastes vides
degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” pieteikumu
S.Pētersone, R.Šiliņš
R.Šiliņš ziņo – Mērsraga novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta „Piekrastes
vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” pieteikumu. Projekta
mērķis – nodrošināt piekrastes ainavas degradācijas samazināšanu un labas vides
kvalitātes saglabāšanu, uzlabojot ceļu infrastruktūru Mērsraga novadā.
Projekta ietvaros plānots uzlabot pašvaldības ceļu infrastruktūru, atjaunojot
asfaltbetona segumu Kanāla ielā posmā no Kanāla ielas Nr.5. līdz Nr.19 un Ceriņu ielā
posmā no Ozolu ielas līdz Ceriņu iela Nr.6.
Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas veido 73 535,33 EUR, EJZF
finansējums 90%, tas ir, 66 181,80 EUR, Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums
10%, tas ir, 7353,53 EUR. Projektā neattiecināmās izmaksas netiek plānotas.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Mērsraga novada pašvaldības projekta “Piekrastes
vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” pieteikumu.

KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.16 – saskaņot
Mērsraga novada pašvaldības projekta “Piekrastes vides degradācijas mazināšanas
pasākumi Mērsraga novadā” pieteikumu. [Mērsraga novada domes 16.03.2021.
lēmums Nr.33 (2.pielikumā)].

3.
Par Mērsraga novada pašvaldības projekta „Ūdensteces un salas
Engures ezerā” pieteikumu
S.Pētersone, R.Šiliņš
R.Šiliņš ziņo – Mērsraga novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta „Ūdensteces
un salas Engures ezerā” pieteikumu. Projekta mērķis – vairot vides resursus Engures
ezerā, realizējot būvprojekta “”Putnu salas” Engures ezerā, Natura 2000 teritorijā”
būvniecības kārtu „B”.
Projekta ietvaros plānots izveidot ūdensteču un slīkšņu salu teritoriju 13,51 ha
platībā ar septiņpadsmit ūdenstecēm, kuru kopējais garums sastāda 2,6 km, un ūdens
spoguļvirsmas laukumu 4,14 ha.
Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas veido 304 000,00 EUR, EJZF
finansējums 90%, tas ir, 273 600,00 EUR, Mērsraga novada pašvaldības
līdzfinansējums 10%, tas ir, 30 400,00 EUR. Projektā neattiecināmās izmaksas netiek
plānotas.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Mērsraga novada pašvaldības projekta “Piekrastes
vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” pieteikumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.17 – saskaņot
Mērsraga novada pašvaldības projekta “Ūdensteces un salas Engures ezerā”
pieteikumu. [Mērsraga novada domes 16.03.2021. lēmums Nr.34 (3.pielikumā)].

4.
Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve,
ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā”
S.Pētersone, J.V.Valtere, R.Šiliņš, E.Kārkliņa
J.V.Valtere ziņo – Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta
pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas
labiekārtošanu Kolkā”. Ideja radusies jau pirms četriem gadiem. Plānots ēku veidot
universālu – apvienot gan pasākumu rīkošanu, gan tirdzniecību. Plaša vieta, kur
tirgoties arī ārā. Vakar noslēdzies iepirkums, strādās pie pilnā būvprojekta. Ir
minimālais sastāvs, ar to pieļauj, ka arī startēs projektā. (Tiek demonstrēta
vizualizācija.) Runājot par summām, norāda – pēc minimālā sastāva tie ir 250 tūkstoši,
pašvaldības līdzfinansējums – 25 tūkstoši.

R.Šiliņš jautā par asfaltēto laukumu.
J.V.Valtere informē, ka ir iespēja blakus organizēt stāvvietas, kas pasākumos ir
ļoti nepieciešamas.
E.Kārkliņa jautā, kam blakus pieder zeme.
J.V.Valtere paskaidro, ka zeme pieder pašvaldībai, bet tai blakus ir
privātīpašums.
E.Kārkliņa jautā, vai domāts par iespēju blakus esošo zemi atpirkt.
J.V.Valtere pieļauj, ka tas varētu būt apvienotās pašvaldības jautājums.
Atbalsta, ka tas būtu lietderīgi.
S.Pētersone jautā par transporta plūsmas organizēšanu.
J.V.Valtere informē transporta plūsmas organizēšanu. Norāda, ka problēmu
nav.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Dundagas novada pašvaldības projekta “Vasaras
estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu
Kolkā” pieteikumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.18 – saskaņot
Dundagas novada pašvaldības projekta “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot
tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā” pieteikumu [Dundagas
novada domes 18.03.2021. lēmums Nr.58 (4.pielikumā)].

5.
Par investīciju projekta pieteikuma “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve”
iesniegšanu valsts aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai
S.Pētersone, J.V.Valtere, R.Šiliņš, I.Lagzdiņa, E.Kārkliņa
J.V.Valtere ziņo – Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta
pieteikumu “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve”. (Tiek demonstrēta vizualizācija.)
Plānots sakārtot tiltu centrā, kas ved no pils uz parku. Tā ir trešās grupas būve,
pašlaik sāks strādāt būvprojekta eksperti. Svarīgi, ka paredzēta arī gājēju ietve, kas
iepriekš nav bijusi. Norāda, ka tas ir ļoti svarīgi, lai droši pārvietotos iedzīvotāju plūsma
uz pasākumiem.
S.Pētersone jautā, vai tiltam ir kādas tehniskas problēmas.
J.V.Valtere – jā. Informē, ka ir saņemts slēdziens, bijušas norādes, kas jāsalabo,
lai tilts turētos. Ziņo par paveikto.
R.Šiliņš jautā, vai noteikti kādi autotransporta masas ierobežoti.
J.V.Valtere – jā.
I.Lagzdiņa pauž saprasto, ka Dundagas novada pašvaldība ar šo projektu startē
uz Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumos Nr. 104 paredzēto finansējumu. Tas
nozīmē, ka atbalsta gadījumā finansējums ir jāapgūst šajā gadā. Jautā, vai Dundagas

novada pašvaldībai ir zināma provizoriskā šī projekta līdzfinansējuma summa un vai tā
ir ieplānota Dundagas novada pašvaldības budžetā ir.
J.V.Valtere – provizoriskā summa ir 200 tūkstoši. Līdzfinansējuma daļa nav
ieplānota budžetā. Ja neatradīs to budžetā, tad tas varētu būt aizņēmums.
I.Lagzdiņa norāda, ja tas ir Covid-19 seku mazināšanas projekts, tad
līdzfinansējums ir 15 %, nevar būt aizņēmums. Jautā – tā kā provizoriski izskatās, ka
atbalsts varētu būt otrajā pusgadā, vai nebūs tā, ka šis līdzfinansējums būs jānodrošina
jaunizveidotajam novadam. Norāda, ka Talsu novada pašvaldībai šādu rezervju nav.
J.V.Valtere norāda – tā kā šis tilts ir ļoti svarīgs, tad ar finansisti piestrādās pie
šī jautājuma un atradīs šo summu.
E.Kārkliņa norāda uz pārejas periodu, kad katra pašvaldība strādā ar savu
budžetu.
I.Lagzdiņa iebilst, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumi nosaka, ka budžets ir jākonsolidē jūlijā. Lūdz fiksēt protokolā, ka
atbalsta gadījumā Dundagas novada pašvaldība gatavo budžeta grozījumus un ienāk jau
ar finansējumu šim projektam.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Dundagas novada pašvaldības projekta “Pils ielas
tilta Dundagā pārbūve” pieteikumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.19 – saskaņot
Dundagas novada pašvaldības projekta “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” pieteikumu
[Dundagas novada domes 18.03.2021. lēmums Nr.59 (5.pielikumā)].
6.
Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Dundagas novada
pašvaldības grants seguma ceļa posma “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi”
Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve”
S.Pētersone, J.V.Valtere, R.Šiliņš, E.Veide
J.V.Valtere ziņo – Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta
pieteikumu “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa posma “Tautas namsJūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve”.
Informē, ka tas ir ceļš no Mazirbes Tautas nama līdz stāvvietai, kas ir Dabas
aizsardzības pārvaldes pārziņā. Ceļš neatbilst normatīvajiem aktiem, tas ir bez
profilējuma, grāvju nav. Pagaidām pārprojektēs to kā grants ceļu. Tas atrodas Slīteres
Nacionālajā parkā. Ir jāveic biotopu ekspertīze, bez kuras tālāk nelaiž.
R.Šiliņš jautā, kāpēc netiek plānota dubultvirsma, jo tur ir maza slodze.
J.V.Valtere paskaidro, ka to pagaidām neļauj, jo tā ir nacionālā parka zona.
Papildina, ka startēs ar būvprojektu minimālajā sastāvā, provizoriskā summa – 200
tūkstoši, pašvaldības līdzfinansējums – 20 tūkstoši.
R.Šiliņš jautā, cik garš ir plānotais ceļa garums.
Tiek demonstrēta vizualizācija.
E.Veide min, ka tur ir vairāk par kilometru.

J.V.Valtere papildina – projektētājs minējis, ka ir vietas, kur jāmaina visi zemes
slāņi, jo ir mitras vietas.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Dundagas novada pašvaldības projekta “Dundagas
novada pašvaldības grants seguma ceļa posma “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi”
Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve” pieteikumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.20 – saskaņot
Dundagas novada pašvaldības projekta “Dundagas novada pašvaldības grants seguma
ceļa posma “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve”
pieteikumu [Dundagas novada domes 18.03.2021. lēmums Nr.60 (6.pielikumā)].

7.
Par lauks. zemes pie Dzelmēm, daļa Nr.2, Kolkas pag., iznomāšanu
S.Pētersone, J.V.Valtere
J.V.Valtere ziņo – Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot divu zemes
mazdārziņu nomu. Abi atrodas Kolkā. Pirmais lēmums ir par lauks. zemes pie
Dzelmēm, daļa Nr.2, Kolkas pag., iznomāšanu.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot lauks. zemes pie Dzelmēm, daļa Nr.2, Kolkas pag.,
iznomāšanu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.21 – saskaņot lauks.
zemes pie Dzelmēm, daļa Nr.2, Kolkas pag., iznomāšanu [Dundagas novada domes
18.03.2021. lēmums Nr.70 (7.pielikumā)].

8.
Par nekustamā īpašuma “Brigas” daļa Nr.38., 39., 40. iznomāšanu
S.Pētersone, J.V.Valtere
J.V.Valtere ziņo – Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot nekustamā
īpašuma “Brigas” daļa Nr.38., 39., 40. iznomāšanu.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot nekustamā īpašuma “Brigas” daļa Nr.38., 39., 40.
iznomāšanu.

KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.22 – saskaņot
nekustamā īpašuma “Brigas” daļa Nr.38., 39., 40. iznomāšanu [Dundagas novada
domes 18.03.2021. lēmums Nr.69 (8.pielikumā)].
E.Veide ierosina uzklausīt I.Lagzdiņu.
I.Lagzdiņa jautā, vai Mērsraga novada dome ir iesniegusi pārskatu, kas
jāiesniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
R.Šiliņš paskaidro, ka tas ir pieņemts 16.03.2021. domes sēdē un to iesniedz
Talsu novada pašvaldībai.
I.Lagzdiņa informē – saskaņā ar Valsts kases izstrādātajām vadlīnijām par gada
pārskatu iesniegšanu pievienojamās pašvaldības iesniedz pārskatu Valsts kasē par
pirmo pusgadu līdz 1.oktobrim. Vadlīnijās ir noteikts, ka pirmā pusgada pārskata
sagatavošanā pašvaldības var iesaistīt zvērinātu revidentu. Valsts kase jautājusi Talsu
novada pašvaldībai kā iegūstošajai pašvaldībai, vai jaunveidojamā pašvaldība ir
plānojusi iesaistīt zvērinātu revidentu pirmā pusgada pārskata auditēšanā. Jautā, kāds ir
viedoklis.
Min, ka šajā situācijā var rīkoties divejādi. Var zvērinātu revidentu nepiesaistīt
un pievienojamās novadu pašvaldības gatavo pirmā pusgada pārskatu. Par pilno
2021.gadu jaunā pašvaldība izsludinās iepirkumu un slēgs līgumu par visa novada pilnā
gada kopējo revīziju. Var izvēlēties ceļu, ka jau izauditē pievienojamo pašvaldību pirmā
pusgada pārskatus un pēc tam jebkurā gadījumā gatavo konsolidēto revīziju par pilno
gadu. Līgumus par pirmā pusgada revīziju varētu slēgt jau ar esošajiem zvērinātajiem
revidentiem, ja izvēlas šo ceļu. Ja par to ir panākta savstarpēja vienošanās, tad līgumu
par revīziju var slēgt arī Talsu novada pašvaldība. Jautā, kāds ir blakus novadu
redzējums par 1.pusgada pārskatu sagatavošanas procesu un cik lielā mērā ir gatavi
iesaistīties. Informē par viņas rīcībā esošo informāciju par blakus novadu ieplānoto
finansējumu zvērināta revidenta izdevumu segšanai. Min, ka Talsiem un Dundagai ir
viens zvērināts revidents.
R.Šiliņš norāda, ka papildu izmaksas budžetā nav plānotas.
J.V.Valtere vērš uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas rīkotajā seminārā par šo jautājumu zvērināti revidenti uzsvēruši, ka ir
obligāti jāpiesaista.
E.Kārkliņa min, ka tas ir viņu bizness, ka lieku birokrātiju nav ko taisīt.
I.Lagzdiņa piekrīt, ka tie ir papildu izdevumi, bet šis process – gada pārskata
sastādīšana – nebūs vienkāršs. Kritiski vērtē 2009.gada pieredzi saistībā ar
apvienošanos, kurai sekas nav beigušās pēc diviem, trim gadiem. Norāda, ka sekas ir
tālejošas, tāpēc vieglprātīgi nevēlētos uz šo jautājumu skatīties.
J.V.Valtere norāda, ka pārrunās šo jautājumu ar esošo zvērināto revidentu un ar
finansisti, cik tas būtu papildu, tad pieņems lēmumu.
S.Pētersone jautā, kad jābūt atbildei.
I.Lagzdiņa paskaidro, ka Valsts kasei atbildējuši, ka šis ir jautājums, kas
jāizdiskutē visām pašvaldībām Finanšu komisijā, plus tas ir papildu finansējums, ar
kuru neviena pašvaldība, veidojot gada budžetu, nebija rēķinājusies. Minēts, ka runās
ar apvienojamajiem novadiem un sniegs atbildi iespējami tuvākajā laikā.

R.Šiliņš jautā, kurš taisa revīziju.
I.Lagzdiņa paskaidro, ka viena iespēja ir – var piesaistīt vienu zvērinātu
revidentu, otra – katrs var slēgt savu līgumu un piesaistīt savu esošo.
S.Pētersone pauž atbalstu vienam zvērinātam revidentam.
I.Lagzdiņa piekrīt, ka vajadzētu runāt ar Talsu novada pašvaldības zvērināto
revidentu un piedāvāt šo pakalpojumu veikt.
J.V.Valtere pieļauj, ka cena tad varētu būt pievilcīgāka.
S.Pētersone norāda, ka vispirms jāsaprot, cik tas varētu maksāt, tad jāatgriežas
pie šī jautājuma.
I.Lagzdiņa informē, ka ir jautājusi esošajam zvērinātajam revidentam, vai viņš
ir gatavs veikt šo darbu, kā arī jautājusi par izmaksām. Par izmaksām saruna jāturpina,
bet minēts, ka tas nebūtu vairāk par 10 tūkstošiem.
E.Kārkliņa lūdz atsūtīt elektroniski informāciju. Norāda, ka nav gatavi ne par
ko maksāt papildus. Jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās
bija noteikts, kā ar tad, kad Juris Pūce [ministrs] bija ieradies Rojā, teicis – viss, kas ir
saistīts ar administratīvi teritoriālo reformu, neuzgulsies uz pašvaldību budžetiem, ka
visi izdevumi, kas būs papildu, tos ministrija segs.
I.Lagzdiņa precizē – ja nebūs uz pašvaldību šīs izmaksas, tad iebildumu nav.
E.Kārkliņa atbild, ja tas neprasīs no darbiniekiem liekus cilvēkresursus, tad jā.
S.Pētersone, atbildot uz E.Kārkliņas piebildi, izsaka viedokli, ka jebkurā
gadījumā tas būs cilvēkresursu ieguldījums no pašvaldības puses.
I.Lagzdiņa norāda, ka šis ir īpašs gads, izpildvarai administratīvi teritoriālās
reformas nav ikdienas darbs.
S.Pētersone – jāpārrunā jautājums, tad pie tā jāatgriežas.
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