PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 25.maijā
Nr.11
Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.03
Sēdi vada- komisijas priekšsēdētājs- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Sēdi protokolē- Preiļu novada pašvaldības sekretāre – Liene Skutele
Sēdē piedalās- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda;
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis;
Sēdē nepiedalās - Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska – cits iemesls;
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics - cits iemesls;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumu.
Darba kārtība:
1. Par slēguma inventarizācijas uzsākšanu un pabeigšanu
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2021.gada 25.maija Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par slēguma inventarizācijas uzsākšanu un pabeigšanu
1.§
Par slēguma inventarizācijas uzsākšanu un pabeigšanu
(Ziņo: M. Plivda, izsakās: P. Rožinskis)
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktā noteikts:
Ar 2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu
bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un pašvaldības
kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 2021. gada pašvaldību
vēlēšanās ievēlētās pašvaldību domes lemj par izpilddirektora iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās
pašvaldības izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem
Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 1. janvārī.
Ņemot vērā jaunievēlētās domes pirmās sēdes datumu, slēguma inventarizācijas uzsākšanas
termiņš nosakāms ne vēlāks kā 2021. gada 31. maijs un pabeigšanas termiņš – ne vēlāks kā 2021. gada
30. jūnijs, lai nodrošinātu, ka nodošanas un pieņemšanas aktus, pamatojoties uz slēguma inventarizācijas
datiem, sagatavo apvienojamā pašvaldība un pieņem jaunizveidotā novada pašvaldība. Apvienojamai
pašvaldībai inventarizācijas veikšanai ir jāapstiprina vai jāizmanto jau spēkā esoša iekšējā kārtība
(piemēram, instrukcija, nolikums, noteikumi), kādā pašvaldība veic pārskata gada slēguma

inventarizāciju.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu,
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Noteikt veikt slēguma inventarizāciju no 2021.gada 31.maija līdz 2021.gada 30.jūnijam.
2. Izveidot reorganizējamo pašvaldību inventarizācijas komisijas – Riebiņu, Aglonas un
Vārkavas novada pašvaldībās.
Sagatavotājs S.Launerte
Sēdi slēdz: plkst. 10.09.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

____________________

M. Plivda
P. Rožinskis

Protokolētājs L. Skutele
Protokols parakstīts 2021.gada 25.maijā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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