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L Ē M U M S  Nr. 78 
 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 

apstiprināšanu 
 

Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai 

sadalīšanas” Noslēgumu jautājumu 23.punkts nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo iepriekš minēto noteikumu I un II 

nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot 

par pozīcijām, kuru vērtība uz 2020.gada 31.decembri 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.  

Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas novada domes un Alojas novada domes 

Finanšu komisija ar 2021.gada 10. februāra lēmumu, protokols Nr.1, 10.§, noteica Ministru 

kabineta 10.11.2020. noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 

saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 2. un 3. 

pielikuma tabulās sniedzamās informāciju formu un 1.pielikumā sniedzamo informāciju.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, kurā 

norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas dēļ skartās 

reorganizējamās Salacgrīvas novada pašvaldības institūcijām (1.pielikums), mantu 

(2.pielikums) un saistībām (3.pielikums) pēc stāvokļa uz 2021.gada 1.janvāri. 

2. Publicēt lēmumu Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas. 

3. Nosūtīt lēmumu Limbažu novada pašvaldībai 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.martam.  

4. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 5 darba 

dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.martam. 

 

 

Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts) Dagnis Straubergs 
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