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LĒMUMS 
Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                              Nr. 125 

                       (protokols Nr.4,  55.§.) 

 
Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu 

Īstenojot 2021.gada administratīvi teritoriālo reformu, pašvaldības tiek apvienotas, un 

atbilstoši  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) pārejas 

noteikumu 6.punktam novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Lai nodrošinātu, ka apvienojamo pašvaldību 

institūcijas, finanses, manta, tiesības un saistības tiktu uzskaitītas un tiktu kvalitatīvi izstrādāts 

jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekts, noteikts, ka apvienojamajām 

pašvaldībām līdz 2021.gada 1. martam jāsagatavo reorganizācijas plāna konstatējošā daļa. 

Atbilstoši Likuma Pielikuma 37. punktam ar 2021. gada 1. jūliju tiek izveidota Smiltenes 

novada pašvaldība, apvienojot Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību 

administratīvās teritorijas. 

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” 4. punkts uzdod katrai reorganizācijā iesaistītajai pašvaldībai sagatavot 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, lēmumu daļu un pielikumus, kuros norādīta informācija 

par reorganizējamās pašvaldības institūcijām (1. pielikums), mantu (2. pielikums) un saistībām (3. 

pielikums), bet 23. punkts noteic, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros 

apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība 

pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais 

iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri. 

Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību Finanšu komisija 2021.gada 

1.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3, 2.§) informācijas sagatavošanā, papildus 

Ministru kabineta noteikumos Nr.671 noteiktajam, ņemt vērā šādus nosacījumus: datus apkopot un 

uzrādīt pēc stāvokļa uz 31.12.2020;  2. un 3.pielikumu tabulas ailēs, kurās ir jānorāda "esību un 

vērtību pamatojošie grāmatvedības attaisnojuma dokumenti", uzrādīt katras pašvaldības 

grāmatvedības programmā norādīto informāciju, pretējā gadījumā norādot atsauci uz domes 

lēmumiem, inventarizācijas aktiem vai publiskiem reģistriem. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021. gada 16. februāra atzinumu (sēdes protokols Nr. 3)  un  pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 6. pantu, Pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā 

iedalījuma vienības” 37. 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” 1., 8., 23. punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par 

(Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), pret – nav, atturas – nav, 
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Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības institūciju, kuras skar administratīvo teritoriju 

robežu grozīšana vai sadalīšana, reorganizācijas plāna konstatējumu daļu (1. pielikums). 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības mantas, kuru skar administratīvo teritoriju 

robežu grozīšana vai sadalīšana, reorganizācijas plāna konstatējumu daļu (2. pielikums). 

3. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo 

teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu, reorganizācijas plāna konstatējumu daļu (3. 

pielikums). 

4. Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļai piecu darbdienu laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas publicēt lēmumu Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē un nosūtīt 

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  E. Avotiņš 

 

 

 

 

 
 


