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3/15. 

Par Mālpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna 

 konstatējumu daļas apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk - Likums) 3.panta pirmā 

daļa noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma 

vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas 

nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu 

uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos. 

Likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un 

kārtību, kādā notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale 

administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā. 

Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.671 “Pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo 

teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MKN-671), 2020.gada 

17.decembrī veikti grozījumi, papildinot noteikumus ar 23.punktu, kas 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. Sagatavojot jaunveidojamā 

novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojamās pašvaldības 

izvērtē reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. Apvienojamo 

pašvaldību domju priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa informācija, kas 

nepieciešama kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras 

projekta izstrādei. 

Tādējādi ir secināms, ka arī Mālpils novada pašvaldībai kā apvienojamajai 

pašvaldībai ir pienākums sagatavot reorganizācijas plāna konstatējumu daļu atbilstoši 

MKN - 671  I. un II.nodaļas nosacījumiem.  
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Atbilstoši MKN-671 23¹.punktam, kas noteic, ka Administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās 

sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā formā, 2021.gada 1.februārī Siguldas 

novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija pieņēma lēmumu “Par 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. un 23.¹ punktu” (prot. Nr. 2, 4.§), paredzot: 1) 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” 2.pielikumā uzrādīt informāciju no grāmatvedības uzskaites 

detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri un 4.kolonnu “galvenā 

lietošanas veida kods, nosaukums” aizstāt ar struktūrvienību; 2) 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” 3.pielikumā III. Īstermiņa saistības uzrādīt no grāmatvedības uzskaites 

detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri. 

Atbilstoši iepriekš minētajam, Mālpils novada pašvaldības Finanšu un Attīstības 

daļas speciālisti ir sagatavojuši reorganizācijas plāna konstatējumu daļā iekļaujamo 

informāciju. 

Atbilstoši MKN-671 7.punktam Mālpils novada pašvaldība, lai sagatavotu 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, ir tiesīga piesaistīt zvērinātu revidentu. Mālpils 

novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas daļas speciālisti, sagatavojot 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, nav piesaistījuši zvērinātu revidentu. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 3.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

Publiskas  personas  finanšu  līdzekļu un mantas  izšķērdēšanas  novēršanas likuma 2. 

un 3.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 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” I. un II. nodaļu, 23.un 23¹.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika,  
V.Mihelsons, P.Ozoliņš, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

    1.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu: 
1.1. Mālpils novada pašvaldības institūcijas (1.pielikums); 
1.2. Mālpils novada pašvaldības manta (2.pielikums): 

1.2.1. Būves (2.pielikums – 1.- 4.saraksts), (1SAC. - 2SAC.saraksts); 
1.2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.pielikums – 5.saraksts); 
1.2.3. Zemes vienības (2.pielikums – 6.- 7.saraksts); 
1.2.4. Kustamie īpašumi (2.pielikums -8.-14.saraksts),(3SAC. - 5SAC.saraksts); 
1.2.5. Nepabeigtā celtniecība (2.pielikums – 15.saraksts); 

1.3. Mālpils novada pašvaldības saistības (3.pielikums): 
1.3.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības: 

                      1.3.1.1. Aizņēmumi (3.pielikums – 1.tabula, 1.tabula SD); 
                      1.3.1.2. Galvojumi   (3.pielikums – 2.tabula, 2.tabula SD); 
                      1.3.1.3. Citas ilgtermiņa saistības (3.pielikums – 3.tabula, 3.tabula SD); 



 
 

1.3.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti: 
1.3.2.1.Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā                
(3.pielikums - 4.tabula, 4.tabula SD);  

                     1.3.2.2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta 
                     (3.pielikums – 5.tabula, 5.tabula SD); 

1.3.3. Īstermiņa saistības (3.pielikums – 6.tabula, 6.tabula SD). 
      2. Piecu darbdienu laikā publicēt šo lēmumu un reorganizācijas plāna konstatējumu 
daļu pašvaldības tīmekļvietnē. 
      3.  Piecu darbdienu  nosūtīt šo lēmumu un   reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Siguldas novada pašvaldībai. 
 

 

 

 

Sēdes vadītāja:  
Domes priekšsēdētāja              /paraksts/                             S.Strausa 
      

IZRAKSTS PAREIZS 
Mālpils novada domes 
kancelejas vadītāja              /paraksts/                     J.Dinka 
Mālpilī, Mālpils novadā 
05.03.2021.   

 

 


