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Nr. 142   
(protokols Nr.8, 50.§) 

Par valsts dotāciju administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos 

administratīvo izdevumu finansēšanai 

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 4. marta noteikumu Nr. 142 “Kārtība, kādā pašvaldībām 

piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā 

radušos administratīvos izdevumus” 1. punktam līdz 2021. gada 1. decembrim pašvaldībai, kura 

izveidota, pašvaldībām apvienojoties, no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiek piešķirta 

vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo 

izdevumu līdzfinansēšanai (turpmāk – dotācija). 

Dotāciju piešķir un izmaksā par izdevumiem, kas novada pašvaldībai radušies, īstenojot 

administratīvi teritoriālo reformu saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumā noteikto administratīvo teritoriju un administratīvo centru iedalījumu. 

Dotāciju apmērs novada pašvaldībai, kura veidojas, apvienojoties trim administratīvajām 

teritorijām, nepārsniedz 197 733 euro. 

Novada pašvaldība var pretendēt uz dotācijas saņemšanu, ja pēc 2021. gada 1. jūlija, bet ne vēlāk 

kā līdz 2021. gada 15. septembrim iesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā attiecīgu pieteikumu. 

Pieteikumā norāda norēķinu kontu Valsts kasē, domes lēmumu par pieprasāmās dotācijas apjomu un 

galvenās izdevumu pozīcijas. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. gada 17. 

augusta atzinumu (protokols Nr.2) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, 2021. gada 4. marta noteikumu Nr. 142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir 

vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos 

administratīvos izdevumus” 1., 6. punktu, , atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, 

Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), “Pret” - nav, 

“Atturas” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Pieprasīt valsts mērķdotāciju administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos 

administratīvo izdevumu finansēšanai 197 733 euro apmērā atbilstoši lēmuma pielikumā 

pievienotajam izdevumu mērķim un programmai, pieļaujot izdevumu pārdali starp 

programmām, bet nepalielinot kopējo pieprasītās valsts mērķdotācijas apmēru. 

2. Centrālajai administrācijai sagatavot lēmuma 1. punktā minētās mērķdotācijas pieteikumu un 

to līdz 2021. gada 15. septembrim iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. 

3. Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                            E.Avotiņš 
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